BESTUURSVERSLAG 2016.
Het bestuur van Radio Hengelo TV heeft zich in 2016 vooral bezig gehouden
met de personele bezetting en organisatie. Door het verdwijnen van de twee
belangrijkste vrijwilligers (de hoofdredacteur en de coördinator/zakelijke
leiding) die zich beiden meer dan veertig uur per week inzetten voor de
omroep ontstond er een redactionele en leidinggevende lancune.
Dit leidde voor de zomer tot minder nieuwsvoorziening en minder opdrachten.
Na de zomer heeft het bestuur drie nieuwe mensen kunnen vinden om het roer
weer de goede kant uit te krijgen: een eindredacteur, een adjunct-directeur
voor de dagelijkse leiding en een vrijwilligerscoördinator. Ook deze functie
worden weer vervuld door vrijwilligers (of in één geval door een tijdelijk
uitgeleende beroepskracht).
Door deze nieuwe impuls is de nieuwsvoorziening weer op een aanvaardbaar
peil gekomen en werd die richting eind van het jaar inhoudelijk ook steeds
beter. Tevens werd begonnen met de voorbereiding voor een maandelijks
politiek TV-programma i.s.m. dagblad de Tubantia.
Aangezien deze drie cruciale functies echter ieder moment weer vacant kunnen
komen te staan heeft het bestuur er in 2016 wederom bij het gemeentebestuur
van Hengelo op aangedrongen dat we 1 FTE nodig hebben om kwaliteit en
continuïteit te kunnen waarborgen. Naar verwachting doet de gemeenteraad in
de loop van 2017 een uitspraak of men hier aan wil voldoen.
Voor alle achterliggende informatie hierover verwijzen wij naar onze
beleidsnotitie “Radio Hengelo TV klaar voor de toekomst” , die, geschreven in
2016, aan het gemeentebestuur aangeboden zal worden begin 2017.
In deze notitie, als bijlage toegevoegd aan dit verslag, kunt u tevens zien welke
progressie we al hebben gemaakt en nog denken te gaan maken in de regionale
samenwerking met het RMC Twente.

Opgesteld door W.Jager, voorzitter Radio Hengelo TV.

Bestuurlijke gegevens 2016:

Het bestuur bestaat uit:
W. Jager, voorzitter
T. Goddijn, secretaris
P.Temmink, penningmeester

Het bestuur vergaderde in 2016 op:
13 januari
10 februari
16 maart
11 mei
15 juni (informeel)
7 september
12 oktober
9 november
21 december (informeel)

