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Samenwerking / samengaan Stichting BarMedia / ROSA 
 
 
De Stichting BarMedia is een organisatie die bestaat uit zo’n 50 vrijwilligers. Het grootste deel van 
deze vrijwilligers  zijn mensen met een jarenlange ervaring in de media wereld.  Door het grote 
enthousiasme dat zij hebben, voelen nieuwe medewerkers zich snel thuis. Zo kunnen ook degenen 
die helemaal nieuw zijn in de media veel en snel leren door de ervaring die deze “oude rotten” . 
Er is een hoog “wij-gevoel” waardoor de medewerkers  graag willen meewerken aan de diverse 
projecten die op stapel staan. 
Dit is ook terug te vinden bij ons bestuur, dat uit 5 personen bestaat. Hiervoor hebben wij bewust 
gekozen om er zeker van te zijn dat alle activiteiten binnen de stichting goed vertegenwoordigd gaan 
worden door de persoon met de meeste ervaring hierin. Ook hebben we een zeer betrokken 
Programma Bepalend Orgaan die uit 10 personen bestaat. Zij hebben een duidelijke stem binnen de  
omroep waardoor er een groep mensen is uit een zeer breed aantal geledingen binnen de gemeente. 
Dit Programma Bepalend Orgaan kan de vinger aan de pols houden van de omroep en tevens 
aangeven wat er speelt en waar behoefte aan is. 
 
Wat betreft de invulling van de media programma’s kunnen wij trots zijn op onze invulling. Iedere 
dag hebben wij van 8.00 uur tot 17.00 uur een horizontale programmaring op de dagen maandag tot 
en met vrijdag. De avonduren zijn gevuld met doelgroep programma’s. Dit zijn programma’s op het 
gebied van cultuur en informatie. De weekenden zijn gereserveerd voor cultuur, sport, locatie 
uitzendingen en live uitzendingen met publiek. Door het grote aanbod van zeer diverse soorten 
programma’s is de herhaling op dit kanaal minimaal. Hiervoor zal een tweede kanaal worden 
geopend zodat de luisteraar/ kijker in de gelegenheid wordt gesteld om deze uitzendingen nogmaals 
of alsnog te bekijken/ beluisteren.  
 
Aangezien we de beschikking hebben over meerdere opname locaties is het mogelijk om aan de 
steeds intensievere vraag naar informatie uitzendingen te voldoen. Hier kunnen we zowel opnames 
als live uitzendingen maken. Er is ook een zaal beschikbaar met een gehele inrichting voor debat 
mogelijkheden alsook artiesten die komen optreden. Er kan publiek bij aanwezig zijn en zij kunnen bij 
bijvoorbeeld discussieprogramma’s een actieve rol spelen.  Ook kunnen er zowel opnames als live 
uitzendingen op locatie ( niet in onze studio’s)  gemaakt worden. Dit zijn informatieve programma’s 
die een bepaalde doelgroep aanspreken. Voor iedere doelgroep is er een groep vrijwilligers aanwezig 
die zich hiervoor graag inzetten, zij kunnen omgaan met de specifieke apparatuur voor zo’n locatie 
uitzending.  
 
De kennis van de technische staf is hoog. Er kan worden ingespeeld op de nieuwste technieken in de 
media wereld en er wordt altijd gezocht naar de meest geschikte apparatuur binnen het budget. 
Deze apparatuur wordt ook up to date gehouden met de best werkende software en het onderhoud 
hiervan wordt door onze eigen technische staf gedaan.  De servers die de omroep gebruikt zijn ook in 
eigen  beheer. Hierdoor kan er snel en adequaat worden opgetreden.  De website wordt 
onderhouden door onze vrijwilligers . Zo kan er direct op het nieuws en informatie worden 
ingespeeld.  
Ook worden alle regels binnen de mediawet en de veranderingen die in de toekomst zullen 
plaatsvinden goed in de gaten gehouden zodat er bijtijds op geanticipeerd kan worden. 
 
Door alle kennis van zaken en inzet van onze vrijwilligers is het mogelijk om kostendekkend te 
werken. Er worden geen contributiegelden gevraagd van de vrijwilligers.  
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Samenvattend uit het voorafgaande volgt dat Bar Media de partij is met: 
 
 

 de meest ervaren medewerkers  

 het grootste aantal enthousiaste medewerkers 

 een zeer betrokken Programma Bepalend Orgaan 

 een groter bestuur met media-ervaring 

 beste radio invulling per week ( minimaal aantal herhalingen) 

 ruimere mogelijkheden tot live uitzendingen 

 mogelijkheden tot debat programma’s op eigen locatie 

 live uitzendingen met artiesten 

 hoogwaardig gebruik van technieken 

 eigen apparatuur 

 onderhoud van apparatuur in eigen beheer 

 eigen servers, dus kosten besparend 

 financieel gezond en kostendekkend 

 interactieve website 

 veel mogelijkheden om technische hulp te bieden aan andere stations (zoals nu al voor RTV 
Albrandswaard ) 

 
 
Conclusie: 
 
Om het aanbod te centraliseren en de kwaliteit van de lokale media in Albrandswaard te verhogen is 
de enige juiste optie het samengaan van de lokale media. Hiertoe nodigen wij alle medewerkers ook 
het bestuur van ROSA uit om zich toe te voegen aan BarMedia. Alle medewerkers wordt een plaats 
aangeboden binnen de omroep waar zij dat kunnen doen waar zij goed in zijn. Hierdoor kunnen alle 
goede programma’s  zoals bijvoorbeeld “de stand op maandag, ” Albrandswaard sport”, “culturA” en 
“gospelvaria” een doorgroei  meemaken. 
 Het bestuur van ROSA mag plaatsnemen in het bestuur van BarMedia om de lokale verankering te 
vergroten. 
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