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Alhoewel dit een bijzondere tijd is om in te leven anno 2020, wil ik toch even terugkijken
op 2019. Een jaar waarin wij heel druk met randzaken bezig zijn geweest, maar dat
gedaan hebben met het oog op positionering en toekenning van het Keurmerk
Nederlandse Streekomroep. Daarover meer in dit operationele jaarverslag. Ook de
bekostiging van een professionele streekomroep stond in 2019 veelvuldig op de agenda.

Naast positionering blijft ook de professionalisering en innovatie bij de omroep zelf niet stil
staan. Achter de schermen zijn we continu actief om mee te kunnen bewegen met
ontwikkelingen in de markt, maatschappij en regelgeving.
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Ik maak mij keihard voor de vorming van de
streekomroep en vond het NLPO-keurmerk dan
ook een must have voor de WOS om te behalen.
Alleen dan heb je recht van spreken en kun je
stappen maken. In 2019 hebben we dit keurmerk
als eerste streekomroep in Nederland ontvangen
tijdens de officiele opening van de nieuwe
televisiestudio en dit hangt met trots in de entree
van ons pand aan de Van der Kest Wittensstraat
-Gravenzande.

Vorig jaar heb ik onderstaande alinea laten optekenen:

landelijke overheid in zee gaat om de streekomroep in de omroeppiramide op te nemen wat

We weten dat 2020 heel anders is geworden dan wat we vooraf konden bedenken. Het
coronavirus heeft toegeslagen en daardoor verandert er heel veel. Het doel om in het
landelijke bestel opgenomen te worden, is er nog steeds. We blijven daar een voorvechter van.

Ook onderstaande passage stond in het vorige jaarverslag.

pand waar meer mogelijkheden liggen om eenvoudiger en meer te kunnen produceren. Een
pand waar wij kunnen verbinden en nog centraler in de maatschappij komen te staan.

Een verhuizing is nooit tot stand gekomen. Om allerlei redenen is dat plan in De Leuningjes in
Poeldijk, waar we jaren mee bezig zijn geweest, ons niet gegeven. Net als het ervoor het plan
-Gravenzande ons niet gegund is. Huisvesting blijft een groot probleem
voor de WOS.
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Project Professionalisering Streekomroepen
Iets waar in 2019 hard voor gevochten is door de (voornamelijk) grotere lokale publieke
omroepen is beloning vanuit de Rijksoverheid. Het ministerie van OC&W heeft een proefproject
in het leven geroepen om te bekijken hoe professionalisering plaats kan vinden in onze sector.
Hierdoor kunnen een 20-tal omroepen zich nu gaan bewijzen. Het is een proef van 1 jaar, met
kans op verlenging van nog 1 jaar. Wanneer de resultaten positief zijn, is het nog steeds ons
doel om n.a.v. die resultaten definitief te worden opgenomen in de Rijksbegroting net als de
NPO en RPO.

Onderzoeksjournalistiek
Eind 2019 hebben we ook groen licht gekregen om
ons project Onderzoeksjournalistiek te verlengen
met een tweede jaar. Het Stimuleringsfonds voor de
Journalistiek

was

positief

over

de

onderzoeksresultaten en gaf ons zodoende funding
voor 2020.

Aart den Haan
Directeur WOS Media
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Met vele gepassioneerde medewerkers
gemaakt en kwam het nieuws van WOS op een professionele wijze en multimediaal bij vele
huishoudens binnen. Financieel gezien hadden we met grote uitdagingen te maken. Het jaar
hebben we dan ook niet met een positief resultaat kunnen afsluiten. Dit verslag wordt
geschreven op het moment dat we midden in de coronacrisis zitten. We bevinden ons in een
bizarre situatie. Ook WOS zal hier de negatieve gevolgen hiervan ondervinden.

Verantwoord ondernemerschap
Wij als bestuur van de WOS vinden het van belang om goed bestuur en intern toezicht zelf te
organiseren en te actualiseren. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om die
opdracht goed uit te voeren en om daarover verantwoording af te leggen. Over de vier
verplichte principes, te weten cultuur, integer handelen, risicobeheersing en verantwoording
leggen we in dit jaarverslag verantwoording af.

WOS heeft de administratieve organisatie en het systeem van financiële interne
beheersingsmaatregelen op een goede manier ingericht. Scheidingen tussen de verschillende
functies zijn ook voldoende aanwezig. In het rapport van bevindingen van de externe
accountant wordt dit bevestigd. Daarnaast beschikt WOS over een integriteitsbeleid waarbij
wordt voorkomen dat persoonlijke belangen van bestuur, directie en medewerkers
conflicteren met die van WOS. Zorgvuldigheid, openheid en aanspreekbaarheid staan hierbij
voorop. Integer handelen is voor ons een voorwaarde om het goed functioneren en de
kwaliteit te kunnen waarborgen. In de verslagperiode 2019 hebben zich in dit kader geen
incidenten voorgedaan en zijn bij bestuur en directie geen meldingen gedaan over schending
van het integriteitsbeleid.
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Financiën
In de begroting hadden we voor 2019 een klein negatief resultaat begroot. Halverwege het
jaar zagen we dat het resultaat verder onder druk kwam te staan. Met name in de tweede
helft van 2019 hebben directie en medewerkers het verlies enigszins weten te beperken.

De opbrengsten bedrijven uit producties en reclame over 2019 vielen uiteindelijk veel lager uit
dan begroot.
Enerzijds hebben interne ontwikkelingen ervoor gezorgd dat er minder tijd voor het bewerken
van de markt was. Het verkrijgen van het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen, de nieuwe
huisstijl maar vooral ook de vele gesprekken en het maken van plannen met betrekking tot een
mogelijke verhuizing naar een nieuwe locatie, namen veel tijd in beslag. Anderzijds zorgen
ontwikkelingen zoals sociale netwerken ervoor dat bedrijven andere keuzes maken bij het
besteden van hun marketinggelden.

Uiteraard waren er nog wat verschuivingen in andere kosten- en batenposten, maar de fors
teruggelopen commerciële baten zorgden uiteindelijk voor een groter negatief resultaat. Het
mag duidelijk zijn dat WOS blij is met de financiële ondersteuning door gemeenten. Zonder

nieuws te kunnen maken.

Hoewel we in dit verslag naar 2019 terugblikken, maken we ons toch wel enige zorgen over het

De WOS heeft als streekomroep twee soorten van inkomsten: de publieke bekostiging en de
eigen (reclame)inkomsten. Die laatste zijn volledig tot stilstand gekomen. We zijn niet meer
welkom bij bedrijven, want bedrijven hebben momenteel andere aandachtspunten dan
adverteren bij de WOS. Bestaande campagnes worden opgeschort, nieuwe campagnes
geannuleerd en de meeste evenementen waar de WOS-inkomsten uit genereert, zijn
afgezegd.
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We willen graag een toonaangevende omroep blijven, maar zonder financiële ondersteuning
van buitenaf wordt het lastig om het jaar 2020 door te kunnen komen. Voor de begroting 2020
hadden we al maatregelen genomen om tot een sluitende begroting te komen. Deze
maatregelen hadden ook impact op de personele organisatie. Deze begroting over 2020 is
door corona bij lange na niet te realiseren.

Huisvesting
In het jaarverslag van 2017 sprak ik al over een mogelijke verhuizing van WOS naar De
Leuningjes in Poeldijk. Door een verhuizing konden we de kwaliteit/professionaliteit van de
organisatie vergroten en de efficiency verder verbeteren.

Na het voeren van diverse

gesprekken leek het erop dat we inderdaad de stap naar Poeldijk zouden gaan zetten. In
september 2019 bereikte ons het bericht dat we niet meer welkom zijn. We zijn dus weer terug
bij af. De verwachting is dat, mede door corona, de huisvesting van WOS in 2020 niet zal
veranderen.

Ten slotte
De hechte samenwerking tussen het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en de leiding
van WOS was ook in 2019 medebepalend en sturend voor de programmering (tv en radio)
waarin alle geledingen van de samenleving ruime aandacht krijgen. Onze dank aan de leden
van het PBO voor hun inspanningen over het afgelopen jaar. Een eigentijdse omroep die
binnen de regio een toonaangevende rol heeft in de nieuws- en informatievoorziening. Dat is
nog steeds de leidraad in ons handelen en het kompas waarop we koersen. Juist nu in tijden
van grote tegenslagen kunnen we alleen door samenwerking elkaar versterken, daar blijven
we voor gaan!
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Een woord van dank aan alle medewerkers en vrijwilligers van WOS voor hun inzet over het
afgelopen jaar. Laten we alles op alles zetten om de WOS-familie ook in 2020 bij elkaar te
houden.

Namens het bestuur WOS Media
Wim Halverhout, voorzitter
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Voorzitter:

Wim Halverhout

Wim is sinds 2016 voorzitter en woonachtig in Naaldwijk. Na een lange periode bij de Rabobank
is hij inmiddels ruim 6 jaar ondernemer. Hij is bestuurlijk betrokken geweest bij
Hockeyvereniging Westland, ISW en Stichting Greenport Food & Flower Xperience en nu
bestuurlijk betrokken bij WOS.

Secretaris:

Thomas van der Lans

Thomas is in 2019 toegetreden tot het bestuur van WOS. Hij is Stephan de Witte opgevolgd in
het bestuur en is werkzaam bij Westland Partners. Westland Partners is een advocatenkantoor
gevestigd in Naaldwijk.

Penningmeester:

Martin Kleijn

Martin, woonachtig in Hoek van Holland, is directeur van accountantskantoor Bovi & Ox.
Martin heeft ervaring in diverse bestuursfuncties en dan met name gericht op de financiële
kant. Sinds 2014 vervult Martin de functie van penningmeester in het WOS bestuur.
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Inleiding
Een lokale omroep heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend
Orgaan (PBO). De taken van het PBO:
1. Het PBO bepaalt het media-aanbodbeleid van de lokale omroep.
2. Het PBO controleert of het door hem vastgestelde beleid voor het media-aanbod is
uitgevoerd. Het PBO rapporteert zijn bevindingen hierover ten minste twee maal per jaar aan
het bestuur van de lokale omroep.
3. Het PBO kan het bestuur van de lokale omroep adviseren over alle aangelegenheden die
direct of indirect verband houden met het door het PBO vastgestelde media-aanbodbeleid.

Het PBO van de WOS bestaat uit 8 leden. Alleen inwoners van onze regio kunnen lid zijn van
het PBO, waarbij we streven naar een samenstelling van leden uit de diverse kernen. De
samenstelling van het PBO moet representatief zijn voor de belangrijkste in onze regio
voorkomende stromingen. De leden van het PBO vertegenwoordigen zo veel mogelijk
gezamenlijk de sectoren bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke zorg en welzijn,
godsdienstige en geestelijke stromingen, onderwijs en educatie, ouderen en jongeren, etnische
en culturele minderheden, sport en recreatie en de agrarische sector. De leden van het PBO
oefenen hun taak zonder last of ruggespraak uit, maar houden rekening met relevante
maatschappelijke ontwikkelingen. Het PBO komt tenminste drie maal per jaar bij elkaar.
Tijdens de vergadering worden onder meer de volgende onderwerpen besproken:


Vaststellen en evaluatie van de programmering;



Brainstormen nieuwe programmering aan de hand van het meerjarenbeleid en
maatschappelijke ontwikkelingen;



met betrekking tot programmering volgend
jaar;



Uiteindelijke vaststelling programmering volgend jaar, evaluatie werkzaamheden PBO met
bestuur.
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Ruggespraak
De

hechte

samenwerking

tussen

het

PBO

en

de

leiding

van WOS was

ook

in

2019 medebepalend en sturend voor de programmering (tv en radio) waarin alle geledingen
van de samenleving ruime aandacht krijgen. Onze dank aan de leden van het PBO voor hun
inspanningen over het afgelopen jaar.

2019
de stromingen.
Zowel op WOS TV als WOS Radio is de diversiteit groot. Natuurlijk is de nieuws- en
sportvoorziening belangrijk, maar ook het andere aanbod op de kanalen van WOS is
maatschappelijk gezien belangrijk. Een publieke (lokale) omroep dient zich ook te houden aan
de vastgestelde ICE-norm. De ICE-norm staat voor Informatie, Cultuur en Educatie. Een
omroep moet een bepaald percentage aan programma's zelf produceren. Ook dient de
inhoud van de programma's in z'n totaliteit voor minimaal 50 procent aan de ICE-norm te
voldoen.
Natuurlijk, niet ieder lid kan zich volledig vinden in ieder programma, maar de diversiteit en
verscheidenheid stemt tot tevredenheid. Voor ieder wat wils op de kanalen van de WOS.
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Leden van het PBO
De stromingen die nu vertegenwoordigd zijn in het PBO zijn:


Kunst en Cultuur: Gertjan van Velden, Maassluis



Maatschappelijke Zorg en Welzijn: Aad van der Valk (voorzitter), Poeldijk



Agrarische Sector: Jan Kouwenhoven, Poeldijk



Kerkgenootschappen en Ouderen: Arie van Dijk



Ondernemers: Marjan Naaktgeboren (secretaris), Maassluis



Etnische en culturele minderheden: Eric van der Wilk, Naaldwijk



Jongeren: Kevin Klinkspoor, Naaldwijk



Sport: Jeffrey van den Berghen, Naaldwijk

Het PB

Aad van der Valk, voorzitter PBO
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-Gravenzande

De WOS is de publieke lokale omroep voor de regio Westland, Maassluis, Midden-Delfland en
Hoek van Holland. Dat betekent dat wij de lokale nieuwsvoorziening voor dat gehele gebied
tot onze taak rekenen. Om het laatste nieuws te kunnen brengen over onze streek hebben wij
anno 2019 een redactie die doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.00 uur bezet is en natuurlijk ook
buiten die tijden uitvliegt voor incidenten of andere belangrijke onderwerpen. In het weekend
draaien we met hetzelfde redactieteam weekenddiensten.

De redactie van de WOS bestaat uit zes fulltime medewerkers, van wie er twee
camerajournalist zijn en een onderzoeksjournalist. Daarnaast zijn er twee parttime vrijwilligers,
ervaren journalisten, die de functie van adjunct-hoofdredacteur vervullen. Met dit relatief
kleine redactieteam maken wij dagelijks een tv-journaal van gemiddeld 8 tot 10 minuten,
dagelijks een samenvatting op Instagram met de WOS Stories, wekelijks een nieuwsoverzicht
van ruim 20 minuten in het weekend en schrijven we dagelijks gemiddeld 15 tot 20 berichten
voor de website.

13

Verder wordt er dagelijks tussen 8.30 uur en 20.30 uur een regionieuwsbulletin op de radio
gepresenteerd en zijn we actief op sociale media. Onze regiogenoten kennen ons
waarschijnlijk ook van de WOS App.

Om goed in de haarvaten van het gebied te zitten, hebben we binnen het redactieteam vijf
mensen aangewezen die de politiek goed volgen in het gebied waar hij of zij verantwoordelijk
voor is. Stefan van der Meer is verantwoordelijk voor de berichtgeving over politiek in MiddenDelfland, Richard Vroom en Kees van Doorn doen dit voor Westland, Bas Booister voor
Maassluis en Kyra Moor voor Hoek van Holland. Camerajournalisten Dennis van Schie en
Boudewijn Vermeer kunnen die politieke zaken vervolgens omzetten in een mooi tv-item,
waarbij de gevolgen van bijvoorbeeld besluiten aan de burger duidelijk worden gemaakt.
Onderzoeksjournalist Ismaël de Bruijn kreeg de tijd om dieper in de stukken te duiken.

Onderzoek en samenwerking
In het afgelopen jaar heeft de WOS weer bijzondere verhalen mogen maken, verspreid over
ons gehele gebied. Nieuw is dat we in 2019 dankzij een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor
de

Journalistiek

voor

het

eerst

ook

de

beschikking

hebben

gehad

over

een

onderzoeksjournalist. We proberen het laatste nieuws altijd als eerste te brengen, maar nog
belangrijker is dat het nieuws van kop tot staart klopt. In een tijd waarin er van alles beweerd
wordt op sociale media proberen wij een baken van journalistiek correcte berichtgeving te
zijn.

In 2019 heeft de samenwerking met Omroep West ook een nieuwe impuls gekregen door de
komst van Steffie Taal op de redactie van de WOS. Daarmee is de wens voor een vast gezicht
van West bij de WOS in vervulling gegaan.

Ook met omroep Rijnmond wordt goed

samengewerkt. Verder is de WOS in samenwerking met Omroep Schie en Open Rotterdam
bezig met een groot verhaal rond de kostenoverschrijding van project de Hoekse Lijn.
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Grote vernieuwing
Het jaar 2019 heeft bij de WOS in het teken gestaan van een grote vernieuwing. Niet alleen is
de vormgeving flink opgefrist, ook is het aantal uitzending van WOS Nieuws uitgebreid. Sinds
september is er ook elke vrijdag een uitzending te zien en is het weekoverzicht verplaatst naar
zaterdag en zondag. Nieuw is ook dat de nieuwsuitzendingen voortaan gepresenteerd worden
vanuit onze met zorg opgebouwde studio. Voordeel daarvan is dat je ook gasten naar de
studio kunt halen en dat je nieuws waar weinig beeld van beschikbaar is, toch kunt behandelen.

Nieuw in 2019 is ook de start van stories op Instagram. Dagelijks is er een overzicht van het
belangrijkste nieuws te vinden. De redactie heeft zich verder toegelegd op de wekelijks
terugkerende uitzending van Het gesprek met de burgemeester. In dat programma werd er
teruggeblikt op de maand en konden vragen worden gesteld aan de burgemeester

Ten slotte was 2019 het jaar waarin de omroep voor het eerst in het bestaan is gestart met
onderzoek verhalen. Hoewel de kwaliteit en intensiteit van de verhalen nog verder verhoogd
zouden kunnen worden, zijn we tevreden met de eerste resultaten. Ook het Stimuleringsfonds
voor de Journalistiek is er tevreden over, want in 2020 mogen we met het project doorgaan.
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Publiek staat op 1
Contact met onze lezers, kijkers en luisteraars vinden we uitermate belangrijk. Daarom
proberen we de drempels zo laag mogelijk te maken. Regiogenoten kunnen ons tippen via ons
redactienummer, de tip-ons knop op de site en in de app, via mail en sociale media en
natuurlijk door gewoon even binnen te lopen, want ook dat gebeurt gelukkig nog regelmatig.
De regiogenoten zijn op die manier de ogen en oren van onze nieuwsorganisatie. We zijn niet
alleen thuis in jouw regio, maar de regio voelt zich ook thuis bij de WOS.

Nieuwe hoofdredacteur
Per 1 januari 2019 is er een nieuwe hoofdredacteur aangetreden. Bas Booister heeft Richard
Vroom opgevolgd. Richard Vroom heeft als gepensioneerde vrijwilliger ruim 10 jaar de functie
hoofdredacteur vervuld en blijft wel betrokken bij de organisatie, maar heeft te kennen
gegeven wat rustiger aan te willen gaan doen.

16

In 2019 is de televisiezender van de WOS compleet verfrist. De vormgeving van de omroep is
aangepast, zowel qua geluid als beeld. Ook de vorm van de nieuwsvernieuwd. De studio achter de WOS is vanaf dit jaar de vertrouwde plek waarvandaan de
omroep haar actualiteit brengt. Van maandag tot en met vrijdag wordt er nieuws gemaakt,
op maandag en donderdag zijn er opnames voor het sportprogramma en voor het weekend
wordt het weekoverzicht in de studio opgenomen. Deze vernieuwingen zorgen niet alleen voor
veranderingen in de programmering, maar ook voor een andere werkwijze.
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Ondanks dat er aan het begin van 2019 hard gewerkt werd aan deze vernieuwing, liep ook
toen de vertrouwde programmering gewoon door. Die was in 2019 uiteenlopend gevuld met

documentaires, een talkshow en program

liefst drie uur nieuwe televisie per week.

Samenstelling Team
WOS TV is een afdeling binnen de WOS met 2 fulltimers. Zij worden in de uitvoering van hun
taken ondersteund door vrijwilligers. De vaste krachten zorgen voor de voorbereiding en de

gearchiveerd worden.
Voor grote televisieprojecten kan de omroep putten uit een groep van betrokken freelancers.
Tientallen presentatoren, cameramensen en editors, van wie de overgrote meerderheid zelf
bij de WOS is begonnen als vrijwilliger, zijn bereid ons te helpen. Zij zijn het merendeel van de

omroepen, maar werken nog graag voor de WOS.
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Programmering
produceerd. Deze
programmareeksen bestaan totaal uit meer dan 500 afleveringen. Het regionale
maatschappelijke

en bedrijfsleven is bij de productie hiervan een belangrijke partner.

De indeling van de programmering veranderde vanaf september 2019. Dagelijks was er vanaf
die maand een nieuw WOS half uur te zien. In het weekend bleef er ruimte voor het
p

bij Omroep West.
burgemeesters van onze gemeenten opgenomen en uitgezonden.

Een hoogtepunt afgelopen jaar was de toekenning van het Keurmerk voor lokale
streekomroepen. Een ander mooi moment voor de televisietak van de WOS was de nominatie
-Award in de categorie video. Ondanks
lovende woorden van de jury won het programma de Award uiteindelijk niet.

Live projecten

bekendmaking van de winnaars van de Westlandse Sportprijzen en het verslag van het Varend
Corso Westland waren direct op televisie en internet te volgen. Op deze manier hadden ook
mensen die niet van huis kunnen de mogelijkheid om deze evenementen rechtstreeks te
volgen. Beide projecten hebben we in samenwerking gedaan met Omroep West. Het Varend
Corso was op beide zenders live te zien. Voor het sportgala hebben we gebruik gemaakt van
de technische faciliteiten van die omroep.
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Informeren en amuseren
Het informeren van de burger is een belangrijke taak van onze lokale omroep. Daarbij is de
samenwerking met de gemeentes van essentieel belang. Met de gemeente Westland

Ook hebben we in 2019 de inwoners van onze regio uitgelegd hoe de begrotingen van de
gemeentes er uitzien in een special over de begrotingsbehandeling. Uiteraard was er ook volop
verslaggeving rondom amusement, sport en cultuur.

We zijn ons ervan bewust dat we ook een voorbeeldfunctie hebben. Daarom is er ook dit jaar

De nog jongere kijkers kunnen overigens ook bij de WOS terecht. De educatieve

leren ze ook nog een hoop over de cultuur van onze streek.
En dan zijn er nog de goede doelen. In 2019 kon er op kosten van sponsoren van Team Westland
een productieteam mee naar Frankrijk om dagelijks verslag te doen van de (fiets)acties tegen
kanker. Na een jaar lang in de spotlights te hebben gestaan haalde Team Westland in totaal
meer dan 1 miljoen euro op.

Toekomst
In de toekomst willen we de mogelijkheden in de studio van de WOS vergroten. De

Door de studio uit te breiden en slim in te delen, moet daar straks meer mogelijk zijn. Hoogste
prioriteit daarbij is de terugkomst van de talkshow en een aangepast sportprogramma. Ook
moet de vernieuwde studio de faciliteiten krijgen om live op zender te gaan in geval van
calamiteiten.
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In deze tijd van online first en social media zijn we ons ervan bewust dat televisie al lang niet
meer het enige medium is waarnaar gekeken wordt. Zeker bij jongeren loopt de kijktijd hard
terug en ook oudere doelgroepen consumeren meer verschillende media. Daarom moeten we
ook volop op online content en social media gaan inzetten. Onze progra
natuurlijk al te bekijken, maar de komende jaren moeten we ons aanbod blijven aanpassen
aan de (online)wensen van de kijker.
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Inleiding
Een belangrijk doel van de radio is om de doelgroep te voorzien van het nieuws uit de regio.
Hiervoor wordt tweemaal daags een nieuwsprogramma gepresenteerd waarin de
hoofdzaken van de dag besproken worden. Zowel in Gardien Tot Tien (dagelijks tussen 07.00
uur en 10.00 uur) als in Maarten in de Middag (dagelijks tussen 16.00 uur en 18.00 uur) komen
de hoofdrolspelers van het desbetreffende nieuws aan het woord. Daarnaast wordt elk half
uur het WOS Nieuws voorgelezen door de nieuwslezer van dienst, met daarin een update van
de meest recente gebeurtenissen in Westland, Midden-Delfland, Maassluis of Hoek van
Holland.
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Een wisselwerking met de redactie staat voorop als het gaat om nieuwsvoorziening op de
radio. Op het nieuws dat door de redactie wordt gemaakt, wordt dieper ingegaan in de
interviews kunnen weer als
audiobestand geplaatst worden bij nieuwsberichten, waarbij de lezer de mogelijkheid krijgt
om meer verdieping te krijgen in het nieuws.

ook op
als Dwars Door De Morgen, Het WeekendMagazine en Plus Radio kunnen de hoofdrolspelers
van het nieuws hun zegje doen. Daarnaast kent sport een prominente plek in de
weekendprogrammering. Zaterdag (tussen 14.00 en 18.00 uur) en zondag (tussen 14.00 en
17.00 uur) zitten verslaggevers langs de lijn van wedstrijden die door clubs uit de regio gespeeld
worden.
Muziek blijft een belangrijk aspect van de radio. In de zogenaamde daluren zijn er

meeneemt in de muziek van vroeger en nu en wordt waar mogelijk een link gelegd met de
regio.

Er kan worden afgeweken van de wekelijkse programmering wanneer er zich een bijzonder
evenement voordoet. Denk hierbij aan Profronde Westland of het Varend Corso. Hieromheen

informeert over de gebeurtenissen.

Wat gebeurde er in 2019?
2019 wa

,

sweeps en uur openers van weleer zijn per september vervangen door een fris, nieuw geluid.
Waar we voorheen spraken van WOS Radio, horen onze luisteraars de beste muziek nu bij de
WOS. Op die manier wordt er meer eenheid uitgesproken tussen de verschillende kanalen die
de WOS rijk is.
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In hetzelfde jaar heeft de middagshow een nieuw gezicht gekregen. De Dwars Door De
Regioshow, die door Nelleke Arnout en Bas Booister op poten is gezet en waar Ferry Koesterink
een vervolg aan gegeven heeft, is vervangen door Maarten in de Middag. Maarten Stolk, die
een jaar voor aanvang van de nieuwe middagshow nog een nachtprogramma presenteerde,
heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt als presentator. Ondanks een andere stem
is de gedachte achter het middagprogramma hetzelfde gebleven. Nog steeds voeren
interviews met hoofdrolspelers uit het nieuws de boventoon.

Ook heeft in 2019 de dag programmering een extra stukje glans gekregen door de komst van
Melvin Vermeer. Sinds september presenteert hij Meer Muziek In Jouw Regio tussen 10.00 en
12.00 uur. Naast een gezellige presentator en gezellige muziek, brengt ook dit programma
actualiteiten zoals de Agenda, het WOS Verkeer en eerder opgenomen interviews.
Daarnaast duurt je lunchpauze tegenwoordig iets langer, doordat Jeroen van der Kaaij met
de WOS Lunch (12.00 - 14.00 uur) nu een uur langer te beluisteren is. Ook in dit programma zijn
nu meer actualiteiten te horen met interviews en de Twitterpoll.
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Helaas heeft de WOS afscheid moeten nemen van Daan Berg, die na jaren presentatie van het
WeekendMagazine koos voor een uitdaging bij Talpa. Zijn plek op de zaterdagmiddag is
ingenomen door Eric Eeltink. Daan Prins mochten we weer verwelkomen op de
maandag

Om letterlijk tussen de regiogenoten te kunnen staan met de radio, worden regelmatig
locatie-uitzendingen gemaakt bij relevante evenementen. Zo stond de locatie-studio in
januari opgesteld in WestlandTheater De Naald bij de uitreiking van de Westlandse
Sportprijzen, werd in april live radio gemaakt vanaf Kom in de Kas Westland en werd de
studio in de dagen voor kerst op de schaatsbaan gezet van winkelcentrum De Tuinen.
Daarnaast brachten we met de comrex van Omroep West live verslag van Profronde
Westland en het Varend Corso.
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Ook het team van WOS Sport draaide weer op volle toeren in 2019. We waren bij de
degradatie van Westlandia (zat), de promotie van VELO (zat) en de finales van de Westland
Cup en het Haaglanden Voetbal Toernooi. Met o.a. Thom Voskamp, Sven Donker en Remon
Kulp hebben we nieuwe teamleden mogen verwelkomen.

De WOS 50 kende in 2019 haar tweede editie en was qua stemgedrag minstens zo populair als
haar debuut in 2018. Door een wisselwerking met social media en tv werd de regiogenoot
wederom met succes het nieuwe jaar ingestuurd met de favoriete 50 platen uit onze regio.
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Toekomst
De coronacrisis in het voorjaar van 2020 heeft ook de radio niet onaangetast gelaten. Veel

opgenomen. Gelukkig kunnen we de meeste presentatoren sinds mei weer toegang tot het
gebouw verschaffen, waardoor ook de programmering bijna weer op het oude peil is.

Met WOS Sport is begin 2020 gekeken naar de mogelijkheid voor een locatie-uitzendingen bij
sportwedstrijden. Dit is in 2017 al een keer gedaan met de locatie-studio. Inmiddels hebben we
succesvolle tests gedaan met een efficiëntere opstelling. De wens was om tijdens de
nacompetitie van het seizoen 2019-2020 enkele locatie-uitzendingen te maken, maar ook
hierbij gooide de crisis roet in het eten. Wanneer de competities weer van start gaan, zullen er
nieuwe plannen gemaakt worden om dergelijke uitzendingen te maken.

De software waar de radio momenteel op draait (PC Radio) is verouderd. We zouden graag
willen overstappen naar het nieuwere AerOn. De plannen hiervoor zijn begin 2020 met onze
ICT afdeling en Broadcast Partners gemaakt. Echter, omdat met een software-update ook
een hardware-update gemoeid is, zijn de plannen vanwege de kosten en de huidige situatie
aangaande Coronacrisis tijdelijk in de ijskast gezet.

In 2020 heeft de WOS een nieuwe website en app gekregen. Ook voor de radio biedt dit weer
kansen. Zo plaatsen we fragmenten van uitzendingen niet langer op SoundCloud, maar direct
in de CMS van de website. De fragmenten hebben op die manier een prominentere plaats op
de voorpagina en kunnen dus sneller gevonden worden door de gebruikers. Als een
geluidsfragment door iemand gedeeld wordt op social media, worden zijn of haar volgers ook
direct doorgestuurd naar de website in plaats van naar SoundCloud.

Met presentatoren Jeroen van der Kaaij en Melvin Vermeer lukt het om een volledig
gepresenteerde dag programmering neer te zetten. We willen dit graag behouden, maar zijn
hierbij afhankelijk van de financiële mogelijkheden.
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De WOS is groeiende op sociale media. Waar het Twitterkanaal inmiddels ruim 26.000 volgers
kent, is nu ook Facebook flink groter geworden. De twee aparte kanalen (WOS Nieuws en WOS
Media) op Facebook zijn samengevoegd. Er zijn in 2019 bijna 10.000 volgers via Facebook. En
ook op Instagram maken we een flinke groei door. Het kanaal kent inmiddels ruim 4.000
volgers en wordt dagelijks voorzien van nieuwe stories door de nieuwsredactie. Verder kent
ook YouTube steeds meer volgers, alhoewel dit aantal (1.500) nog in het niet valt bij de rest.
Social Media en online content worden meer en meer belangrijk als platform voor
nieuwsvoorziening. Daar zijn we ons ten zeerste van bewust en de komende periode gaan we
daar de volgende stappen in zetten.

Onze socialberichten over nieuws, sport en andere zaken in de regio die niet een keiharde
nieuwsaanleiding hebben. Leuke dingen die de WOS zelf doet/organiseert/opvalt, plaatsen
we natuurlijk ook.
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WOS Media kent 3 afdelingen: Beeld, Audio en Online met elk een eigen afdelingshoofd.
Daarnaast beweegt de commerciële afdeling, verantwoordelijk voor de verkoop van
reclamezendtijd. Boven deze afdelingen staat de directeur in de persoon van Aart den Haan.
Onze afdelingen kennen vast personeel en een eigen groep, trouwe vrijwilligers. WOS heeft
anno 2019 meer dan 100 vrijwilligers, naast 11 FTE.

Binding van vrijwilligers
WOS heeft altijd een trouwe schare vrijwilligers gekend en nog steeds zijn zij erg belangrijk.
Vrijwilligers zijn dermate belangrijk voor de omroep, dat wij niet zonder kunnen. Zij zorgen

sportverslagen op radio en tv kunnen maken en uitzenden en bij grotere producties kunnen we
op een uitgebreide groep vrijwilligers rekenen die deze producties mede mogelijk maken, zoals
de jaarlijkse Westlandse Sportprijzen.
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In opdracht van Gemeente Westland produceert en registreert WOS Media de gala-avond
rondom de uitreiking van de Westlandse Sportprijzen. Bij de uitreiking van de Westlandse
rbereiding en
de registratie van de avond zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.

Kortom een lokale omroep kan niet zonder haar vrijwilligers. Mede dankzij al deze vrijwilligers
heeft de WOS de afgelopen jaren een enorme professionaliseringsslag kunnen maken.

Medewerkersbijeenkomst
Ondanks dat iedereen op zijn/haar manier betrokken is bij de omroep op zijn/haar eigen vlak,

medewerkersbijeenkomst waarop plannen voor het komende jaar gecommuniceerd worden
en waarop iedereen even met elkaar kan bijpraten.

Stagiaires
WOS Media wordt door stagiairs veelvuldig benaderd voor uiteenlopende stages. Op zowel de
radio- als tv-afdeling maken wij graag gebruik van stagiairs. Deze stagiairs komen van
bijvoorbeeld het Grafisch Lyceum als vormgever of editor, Media- en Entertainment
Management of via de opleiding Redactioneel Medewerker. Bij stages is het ook zeker mogelijk
om door te groeien naar een (deels) betaalde baan bij de WOS. Het jongste voorbeeld is onze
cameraman/editor die stage liep en daarna direct aan de slag kon.

Talent
Talent is moeilijk te behouden, zeker als je bekijkt dat er nog twee lagen omroepbestel boven
de lokale omroep zitten. Van welke afdeling dan ook, talent bij de WOS wordt eruit gepikt door
regionale

en/of landelijke

omroepen of productiemaatschappijen. De
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WOS heeft

Het jaar 2019
In de begroting hadden we voor 2019 een klein negatief resultaat begroot met name als
gevolg van eenmalige kosten in verband met de vormgeving en de website. Halverwege het
jaar zagen we dat het resultaat verder onder druk kwam te staan. Met name in de tweede
helft van 2019 heeft directie en medewerkers het verlies weten te beperken.

De opbrengsten bedrijven uit producties en reclame 2019 vielen uiteindelijk veel lager uit dan
begroot. Enerzijds hebben interne ontwikkelingen ervoor gezorgd dat er minder tijd voor het
bewerken van de markt was. Het verkrijgen van het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen,
de nieuwe huisstijl maar vooral ook de vele gesprekken en het maken van plannen met
betrekking tot een mogelijke verhuizing naar een nieuwe locatie, namen veel tijd in beslag.
Anderzijds zorgen ontwikkelingen zoals sociale netwerken ervoor dat bedrijven andere keuzes
maken bij het besteden van hun marketinggelden.

Uiteraard waren er nog wat verschuivingen in andere baten en lasten, maar de fors
teruggelopen commerciële baten zorgden uiteindelijk voor een groter negatief resultaat dan
begroot. Dit is enigszins teniet gedaan door meevallende kosten. In 2019 zijn investeringen
gedaan in met name studio apparatuur, waarvoor wij investeringssubsidies hebben ontvangen
van Fonds 1818 en Fonds Loswal De Bonnen.
Het mag duidelijk zijn dat WOS blij is met de financiële ondersteuning door gemeenten. Zonder

nieuws te kunnen maken.
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De toekomst
Mede ingegeven door de teruglopende inkomsten hebben eind 2019 bestuur, directie en het
managementteam een plan gemaakt om tot een sluitende begroting over 2020 te komen.
WOS Media heeft van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek ingaande 2020 een tweejarige subsidie toegezegd gekregen voor het opzetten van een jongerenredactie. Mede door
de

personele

invulling

hiervan

verstandig

te

combineren

met

de

bestaande

personeelsbezetting is het gelukt om een sluitende begroting 2020 vast te stellen.

Onverwacht en onvoorspelbaar kreeg de hele wereld te maken het COVID-19 virus en de
daaruit voortvloeiende crisis. Hoewel we met dit verslag naar 2019 terugblikken, maken we ons
wel zorgen over de gevolgen van de COVID-19 crisis voor de toekomst van de WOS. De WOS
heeft als streekomroep twee soorten van inkomsten. De publieke bekostiging en de eigen
(reclame)inkomsten. Die laatste zijn volledig gestopt. We zijn minder welkom bij bedrijven, die
momenteel andere prioriteiten moeten stellen dan adverteren bij de WOS. Bestaande
campagnes worden opgeschort, nieuwe campagnes geannuleerd en de meeste evenementen
waar de WOS-inkomsten uit genereert, zijn afgezegd.

We willen graag een toonaangevende omroep blijven maar zonder financiële ondersteuning
van buitenaf wordt het lastig om het jaar 2020 door te komen. Door de overheid zijn
ingrijpende steunmaatregelen genomen, waar WOS Media ook beroep op kan doen. Verder
kunnen we een beroep doen op het Steunfonds OCW via het Stimuleringsfonds voor de
Journalistiek en verlenen NLPO en Buma Stemra kortingen op heffingen. Ook hebben we
aanvragen ingediend bij het Google relief fund en het EU journalism fund.

Het blijkt nu meer dan ooit dat een bekostiging vanuit de overheid noodzakelijk is. Met de
huidige formatie en organisatie voldoet de WOS aan de nu bekende voorwaarden maar de
wetgeving is er nog niet. Hierover wordt al jaren gesproken. Met de verkiezingen in 2021 en de
doorlooptijd van wetgeving zal dit naar verwachting in 2023 pas gerealiseerd kunnen zijn.
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Op korte termijn heeft de WOS financiële ondersteuning nodig om het tekort over 2020 op te
vangen. Daarnaast zal er voor 2021-2022 ondersteuning nodig zijn om de huidige organisatie
in stand te houden in afwachting van een financiering vanuit de overheid.

Op basis van wat we nu weten over de ondersteuning heeft de directie en het bestuur een
inschatting gemaakt van de financiële positie in de komende periode. Voor de begroting 2020
hadden we al maatregelen genomen om tot een sluitende begroting te komen. De gevolgen
van de COVID-19 crisis heeft echter grote gevolgen voor de inkomsten. De kosten zijn
gedeeltelijk vast maar ook voor een deel afhankelijk van de inkomsten. Verder zal de invulling
van bepaalde vacatures niet plaatsvinden. Niet uitgesloten is dat meer maatregelen nodig
zijn. Zonder kleerscheuren zullen we de komende maanden niet doorkomen maar vooralsnog
is de verwachting dat de gemeenten de gevraagde ondersteuning zullen verlenen om te
voorkomen dat hun toonaangevende omroep zal verdwijnen.

Verslaggeving en financiële verantwoording, interne
beheersing
Het bestuur van de stichting stelt voorafgaand aan het boekjaar in overleg met de directie
een resultatenbegroting op die wordt vastgesteld door het bestuur. Als daar aanleiding voor
is wordt gedurende het boekjaar een aangepaste begroting opgesteld. Het bestuur en directie
wordt per kwartaal geïnformeerd over de resultaten door middel van tussentijdse financiële
overzichten, die worden besproken in de bestuursvergaderingen.
Over het boekjaar wordt een jaarrekening opgesteld die door een externe accountant wordt
gecontroleerd. De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de van toepassing
zijnde wet- en regelgeving en het Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale
Media-instellingen 2009.
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Het bestuur bespreekt jaarlijks met de externe accountant de reikwijdte van het
accountantsverslag, de managementletter en de materialiteitsgrens van de controle,
alsmede de belangrijkste risico's die de externe accountant heeft benoemd in dit verslag en
zijn bevindingen naar aanleiding van de door hem uitgevoerde werkzaamheden. De externe
accountant is onafhankelijk en verricht geen advieswerkzaamheden die een risico vormen
voor zijn onafhankelijke positie. In aanvulling op de jaarrekening rapporteert het bestuur

Het bestuur heeft de jaarrekening 2019 in juli goedgekeurd en vastgesteld. De externe
accountant heeft ook in juli een controleverklaring met goedkeurende strekking afgegeven bij
de jaarrekening 2019 van de WOS en bij de additionele informatie aan het Commissariaat voor
de Media over 2019.

De WOS heeft de administratieve organisatie en het systeem van financiële interne
beheersingsmaatregelen op een goede en professionele manier ingericht, ondanks de relatief
kleine organisatie. Scheidingen tussen de verschillende functies zijn ook voldoende aanwezig.
In het rapport van bevindingen van de externe accountant wordt dit bevestigd.

Integer handelen
WOS heeft een integriteitsbeleid waarbij wordt voorkomen dat persoonlijke belangen van
bestuur, directie en medewerkers conflicteren met die van WOS. Zorgvuldigheid, openheid en
aanspreekbaarheid staan hierbij voorop. Integer handelen is een voorwaarde om het goed
functioneren en de kwaliteit te kunnen waarborgen. Belangrijke aspecten hierbij zijn
nevenfuncties en financiële belangen bij samenwerkende organisaties, het ontvangen van
geschenken en zorgvuldig en discreet omgaan met data en informatie. Leden van het bestuur,
directie en medewerkers van de WOS hebben in de verslagperiode integer gehandeld. In de
verslagperiode 2019 hebben zich in dit kader geen incidenten voorgedaan en zijn bij bestuur
en directie geen meldingen gedaan over schending van het integriteitsbeleid.
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Overzicht resultaten en vermogen
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Op het moment dat ik dit schrijf, zitten we middenin de coronacrisis. Het treft niet alleen het
bedrijfsleven, maar ook maatschappelijke organisaties. Daaronder ook organisaties die
evenementen organiseren en beperkingen krijgen opgelegd waardoor veel zaken geen
doorgang kunnen vinden. Ook de WOS wordt hierdoor keihard getroffen. De commerciële
inkomsten waar de WOS op drijft, zijn tot praktisch nul gereduceerd. Het is een hard gelag.

We zijn anno 2e kwartaal 2020 vooral bezig met overleven in plaats van constructief naar de
toekomst aan het kijken. Iets wat de afgelopen jaren ook met horten en stoten is gegaan.
Jaren zijn we bezig geweest met betere en functionelere huisvesting, maar dat heeft geen
doorgang gekregen.

De lobby van de streekomroepen, aangevoerd door de NLPO, om in het landelijke bestel te
worden opgenomen is nog steeds bezig. Dat staat nu begrijpelijk op een lager pitje, maar die
lobby wordt nog gevoerd. De WOS heeft in 2019 als eerste omroep in Nederland het Keurmerk
Nederlandse Streekomroepen behaald. Daar zijn we trots op en zien we als stap één om verder
te komen bij de Rijksoverheid.

37

In het voorjaar van 2020 hebben we een nieuwe website en bijbehorende app gelanceerd.
Deze bieden meer functies dan de oude website en app. We zijn blij met deze vooruitgang die
aan de andere kant broodnodig was. Een voorbeeld is dat de oude app geen push-functie had,
de nieuwe heeft dat wel. Hierdoor kunnen we regiogenoten eerder en beter informeren.

Ik ben samen met het bestuur nu druk bezig om in kaart te brengen hoe de toekomst van de
WOS er op korte en lange termijn uit ziet. We zien een toekomst voor ons op de huidige locatie.
Een toekomst met een op een goed peil zijnde informatievoorziening van een aantrekkelijke
omroep met bestaansrecht. Ik denk dat de organisatie nu goed staat, maar meer financiële
zekerheid is wenselijk om continuïteit te creëren.

Aart den Haan,
Directeur WOS
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