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Beleidsplan van Stichting StadsTV Bergh 

 

Naam    : Stichting StadsTV Bergh 

Handelsregister KvK nummer : 58451498 

RSIN-nummer   : 853045549 

Voorzitter   : R. Kraaijeveld 

Secretaris   : A. Stegeman 

Penningmeester  : G. Frerix 

 

1. Inleiding 

In 2010 werden er gesprekken gevoerd met het bedrijf Reggefiber / Glashart Media en enkele 

contactpersonen uit 's-Heerenberg met betrekking tot de aanleg van een glasvezelnetwerk in deze 

stad.  Tijdens deze gesprekken werd duidelijk dat een glasvezelaansluiting de mogelijkheid kon 

bieden tot inrichting van een kanaal  voor een plaatselijke televisiezender. 

Zo werd  een initiatiefgroep samengesteld om de aanzet te geven tot oprichting van Stads TV.  

Er werden vrijwilligers gevonden met enige kennis en ervaring op het gebied van  redactie, 

journalistiek, filmen, monteren, webdesign, organiseren etc. 

Tot taak werd gesteld dat de eerste uitzending  begin september 2013 te zien zou zijn. 

Voor deze eerste uitzending is als hoofdthema het bekende Mechteld ten Ham weekend  gekozen. 

Nadien zijn er al verscheidene andere thema's in beeld gebracht. 

2. Stichting 

De initiatiefgroep heeft er voor gekozen een Stichting in het leven te roepen. De naam Stads TV 

Bergh geeft aan dat de Stichting zich bezig houdt met onderwerpen die betrekking hebben op de 

stad ’s-Heerenberg.  De akte is op 25 juli 2013 bij de notaris getekend en ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 58451498. 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. 

De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. 

3. Doel  

De stichting heeft als doel alle inwoners van 's-Heerenberg, via een “ video on demand “ service en 

via de eigen website, optimaal kennis te laten nemen van datgene wat er in hun eigen stad leeft en 

speelt.  Daarnaast worden er ook producties gemaakt van belangrijke gebeurtenissen in Lengel en 

Stokkum. 

Op deze wijze wil de stichting de verbondenheid en betrokkenheid tussen alle inwoners van  

-Heerenberg bevorderen. Hoewel het voor alle inwoners interessant en leuk zal zijn om te kijken 

willen we ook graag bereiken dat ouderen en zieken op een gemakkelijke manier deelgenoot kunnen 

zijn van zaken die in onze stad spelen. "StadsTVBergh"  wil reportages maken op het gebied van 

evenementen, lokaal nieuws, kunst, cultuur, sport,  heemkunde, politiek, schoolactiviteiten, 

verenigingsnieuws, gemeentelijk nieuws, geloof, werk en inkomen. 
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4. Overlegstructuur 

4.1. Bestuursvergadering 

Het bestuur vergadert minimaal 1 x per kwartaal , indien noodzakelijk frequenter. 

4.2.Vergadering  gezamenlijke vrijwilligers 

Alle vrijwilligers vergaderen minimaal 1 x per maand.  

4.3. Werkoverleg redactie 

De redactie houdt gemiddeld 2 keer per maand werkoverleg. 

 

5. Taken bestuursleden 

De voorzitter: Geeft leiding aan bestuur en vrijwilligers; vertegenwoordigt de stichting zowel in- als 

extern. Is nauw betrokken bij het maken van nieuw beleid, voert hierin uit en draagt mede zorg voor 

het eindresultaat. Heeft ook de nodige externe contacten. 

De secretaris: draagt o.a. zorg voor het maken en verspreiden van de agenda's, de notulen, notities, 

opstellen en versturen van brieven, beantwoorden e-mails en maakt samen met de andere 

bestuursleden nieuw beleid, voert hierin uit en draagt mede zorg voor het eindresultaat. 

Ook zijn er de nodige externe contacten. 

De penningmeester: Voert het financieel beheer, maakt de begroting en de jaarrekening, bewaakt 

de begroting en heeft het dagelijks financieel beheer.  Maakt samen met de andere bestuursleden 

nieuw beleid, voert hierin uit en draagt mede zorg voor het eindresultaat. 

Ook zijn er de nodige externe contacten. 

 

6. Taken vrijwilligers 

De vrijwilligers dragen zorg voor de uitwerking van de geplande items, leggen contacten, maken een 

opnameplan, zorgen voor de regie, cameraopnamen, interviews en de montages van de opnamen. 

Daarnaast wordt alle apparatuur gecontroleerd en bedrijfsklaar gemaakt voor de volgende opnamen. 

7. Vrijwilligers 

Bij de oprichting van de stichting bestond de initiatiefgroep uit 7 vrijwilligers. Tijdens een 

informatiebijeenkomst is de groep met een aantal personen uitgebreid. Afhankelijk van de 

ontwikkelingen zullen er meer vrijwilligers geworven worden. Deze personen moeten enthousiast 

zijn, affiniteit met  StadsTV Bergh hebben en enige vaardigheden bezitten op een van de 

deelgebieden. 

Het zijn allemaal mensen die hun steentje willen bijdragen aan het werk van de stichting.  

De vrijwilliger ontvangt voor zijn/haar inzet en onkosten maximaal € 4,50 per uur met een maximum 

van €150,00 per maand en een maximum van  €1500,00 per jaar. De vrijwilliger kan er ook voor 

kiezen om het bedrag te schenken  aan Stichting StadsTV Bergh. Omdat Stichting StadsTV Bergh een 

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verklaring heeft kan de vrijwilliger het geschonken bedrag 

als gift aftrekken bij de belastingaangifte. 

Met alle vrijwilligers wordt een schriftelijke vrijwilligersovereenkomst gesloten. 

Onderdeel van de overeenkomst is een verklaring waarin aangegeven wordt of men kiest voor 

uitbetaling van de vergoeding of dat het geschonken wordt aan stichting StadsTV Bergh. 
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8. Onafhankelijkheid in relatie tot sponsoring en donaties 

De stichting StadsTV Bergh wil onafhankelijkheid nastreven met betrekking tot de keus van 

onderwerpen, de verfilming van deze onderwerpen en de becommentariëring. 

Hierop zal het bestuur bijzonder  alert zijn omdat het op gespannen voet zou kunnen staan met het 

verwerven van de inkomsten via sponsoring en donaties. Om die reden  is de keus gemaakt om  

bedrijven  de mogelijkheid te bieden de naam te laten vermelden aan het eind van de uitzending 

onder het kopje "deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door..." 

Uiteraard is het voor derden altijd mogelijk een donatie te doen aan de stichting zonder dat hier een  

wederdienst aan verbonden is. 

9. Benodigde apparatuur: nu en later 

Omdat in de beginfase de stichting geen financiële middelen heeft worden de eerste producties 

gemaakt met privé apparatuur. Deze apparatuur is beperkt verzekerd via de vrijwilligersverzekering 

die de gemeente Montferland heeft afgesloten.  De kwaliteit van beeld en geluid zal  minder goed 

zijn dan bij gebruik van meer professionele apparatuur.  

Indien meer financiële middelen beschikbaar zijn zal de stichting  semi professionele apparatuur 

aanschaffen ten behoeve van film, geluid, belichting en  montage. 

10. Wijze van uitzenden 

De  gemaakte opnamen worden geupload naar Glashart Media in Hillegom en zijn door mensen die 

een glasvezelabonnement hebben , in de hele gemeente Montferland, op tv te bekijken.  

Daarnaast worden de opnamen geupload naar een YouTube kanaal . Belangstellenden kunnen 

inloggen op de website www.stadstvbergh.nl  en daar de producties bekijken. Deze opnamen 

worden via Youtube binnengehaald. 

11. Website, Facebook , Youtube en Montferlandnieuws. 

De Website, Facebook en Youtube worden beheerd door vaste personen met de juiste competenties. 

De verantwoordelijkheid berust te allen tijde bij het dagelijks bestuur.  

Het streven is om de website wekelijks te bewerken tot een interactief medium. Naast de Agenda  

( over welke onderwerpen kunt u een productie verwachten), is in het menu te vinden: Nieuws, 

Archief, Organisatie en Doelstelling van de stichting.  "Tip de redactie ", waarop u Ideeën en Thema’s 

kunt aangeven. Contact voor alle zaken waarop u het bestuur wilt berichten. 

Facebook is vanzelfsprekend interactief. Via Youtube worden de films geupload.  

Via de website van www.montferlandnieuws.nl zijn ook de producties van StadsTV Bergh te bekijken. 
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12. Keuze: uit te zenden onderwerpen. 

De Agenda en onderwerpen van producties worden door het bestuur en redactie bepaald. 

Criteria waaraan de inhoud en kwaliteit van een productie moet voldoen: 

-  De gebeurtenis of activiteit moet in ’s-Heerenberg  plaatsvinden, of indien het elders  

 plaatsvindt ,vanuit de 's-Heerenbergse samenleving zijn ontstaan. 

- Het moet passen in de categorie:  evenementen, lokaal nieuws, kunst, cultuur, sport. 

 heemkunde, schoolactiviteiten, verenigingsnieuws, gemeentelijk nieuws, geloof, 

 welzijn, werk en inkomen. 

- Het onderwerp moet een  informerend en/of onderhoudend karakter hebben. 

- Het onderwerp moet uniek en/of bijzonder zijn. 

- Het bestuur toetst op criteria en bewaakt de kwaliteit van ingezonden films. 

-  Onderwerpen die enkel tot doel hebben geld in te zamelen worden gemeden.  

-  Bij twijfel beslist het bestuur. 

13.  Filmen, monteren en uploaden. 

Na de eerste productie en evaluatie ervan worden de competenties en vaardigheden van de 

vrijwilligers zichtbaar. Er zullen werkgroepen geformeerd worden die er naar streven wekelijks  een 

productie te kunnen presenteren. 

14. Vaste en variabele kosten 

De kosten bestaan uit aanschaf van filmapparatuur, opnameapparatuur, belichtingsapparatuur, 

montagecomputer en software. 

Daarnaast zijn er kosten voor huur werkruimte, vergaderkosten (o.a. koffie/thee) 

verzekering apparatuur en vrijwilligers (incl. bestuurders), Buma/Stemra, onderhoud website, 

briefpapier, enveloppen, portokosten, visitekaartjes, hesjes, telefoon en kaart,  kilometervergoeding 

(0,19 ct./km) 

 

15. Slotwoord 

Stichting StadsTV Bergh werkt met een groep enthousiaste mensen die allemaal trots zijn op hun 

stad en die graag aan de medebewoners van 's-Heerenberg willen laten zien welke initiatieven 

worden ontplooid en wat onze woonplaats zoal te bieden heeft. 

De vrijwilligers hopen dat veel mensen kunnen genieten van de mooie beelden. 

 

's-Heerenberg, 12 december 2015 


