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Activiteitenplan 2015
Woord vooraf
Voor u ligt het activiteitenplan voor het jaar 2015 van stichting RTV Altena. In dit activiteitenplan blikt de stichting
alvast vooruit op de komende activiteiten, en informeren wij u ten aanzien van de subsidie over de uitgaven en
investeringen. Onze uitgaven zijn in hun continuïteit nodig om de kwaliteit en professionaliteit van Stichting RTV
Altena voort te kunnen zetten, als ook te verbeteren.
RTV Altena
Het bestuur van Stichting RTV Altena is verantwoordelijk voor de aansturing van een aantal mediakanalen, te weten
Radio A-FM, Altena TV en de website www.radioafm.nl met de daarbij behorende socialmedia kanalen.
Radio A-FM
Mensen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week genieten van de muziek die het lokaal station uitzendt.
Radio A-FM zorgt er al jaren voor dat luisteraars op de hoogte blijven van het laatste regionale nieuws.
Omdat er uitsluitend wordt gewerkt met vrijwilligers is het helaas niet mogelijk om tijdens kantooruren live
gepresenteerde programma’s uit te zenden. De gepresenteerde programma’s hoor je dan ook in de avonduren en in
de weekenden. Dit komt neer op circa 30 gepresenteerde uren per week. Het is een speerpunt bij onze omroep om
deze uren ook altijd te vullen. Dit wil zeggen dat er altijd vervanging is wanneer een presentator verhinderd is.
Overdag wordt er ieder uur een tweetal vooraf opgenomen informatieblokjes uitgezonden met regioberichten. Dit
zijn bijvoorbeeld agendapunten en belangrijke wetenswaardigheden.
Ook in 2015 willen we deze programmering continueren.
Door een goede lokale verankering binnen de gemeenten Werkendam en Woudrichem, en ervoor te zorgen dat de
omroep er altijd is, heeft Radio A-FM een grote groep luisteraars aan zich verbonden. Deze luisteraars zorgen er op
hun beurt weer voor dat de omroep voorzien wordt van nieuws en informatie uit verenigingen en stichtingen.
In 2015 willen we de lokale verankering versterken door de vruchten te gaan plukken van de nieuwe website die in
2014 gerealiseerd wordt. Daarnaast wordt er gezocht naar mogelijke samenwerkingen met andere lokale media om
de nieuwsvoorziening verder uit te bouwen. Nieuws en actualiteit is immers de fundatie van ons bestaan.
Altena TV
Altena TV het lokale TV-kanaal voor de gemeenten Werkendam en Woudrichem. 24 uur per dag, 7 dagen in de week
kunnen inwoners via dit analoge en digitale kanaal het nieuws uit de regio bekijken.
Sinds de lancering van A-TV in 2012 in de gemeente Werkendam, draait er een kabelkrant. Het doel is om in 2015
enkele TV-programma’s te kunnen uitzenden. Hiervoor is in 2013 geïnvesteerd in digitale TV, waarmee de
beeldkwaliteit en het bereik van het kanaal op orde gebracht zijn.
Voor het uitzenden, en voor het produceren van programma’s, wordt er in 2014 er een plan getrokken. Om namelijk
volwaardige programma’s te produceren is kostbare videoapparatuur nodig. Investeringen in een complete
uitrusting camera’s, geluidsapparatuur en beeldmixers vallen gezien de begroting niet op korte termijn te realiseren.
Goed doel
Ook in 2015 gaan we ons weer inzetten, om met te doen waar we goed in zijn, zijnde radio en TV maken, zoveel
mogelijk geld op te halen voor een goed doel.
Tot slot
Als dit activiteitenplan u niet voldoende heeft geïnformeerd is Stichting RTV Altena altijd bereid om deze plannen
mondeling toe te lichten.
Stichting RTV Altena | Postbus 19 | 4273 ZG Hank | Tel. 0162 - 406 406 | bestuur@rtvaltena.nl
Rabobank: 3987.14.797 | KvK nr.: 180 72 382 | BTW nr.: NL812801350B01

