
                        

Samenwerkingsvoorstel : 
 
Stichting ROSA wil graag de gunning om tot eind 2020 lokale omroep van Albrandswaard te blijven. Wat ons 
betreft zou het daarnaast een prima idee zijn om BAR media daarnaast als lokale kabelzender te laten bestaan 
zoals op dit moment ook al het geval is als 010FM. De concessie wordt in deze vorm beheerd door de 
bestuurders van de stichting ROSA, onder andere dus bestaand uit een van de huidige bestuurders van de 
stichting BAR media. 
 
In deze vijf jaar kunnen we dan zorgen voor een samensmelting, wellicht later in de komende vijf jaar zelfs met 
lokale radio in Barendrecht en Ridderkerk. Dit zal echter zeer gefaseerd moeten gebeuren en alleen wanneer dit 
door landelijk doorgevoerde schaalvergroting verplicht wordt gesteld. Doelstelling moet de komende vijf jaar een 
eigen nieuwsvoorziening op lokaal niveau blijven. 
 
De samenwerking zou volgens het bestuur van de stichting ROSA as volgt moeten zijn. 
 
Op bestuurlijk niveau : 
 
Het bestuur van de stichting ROSA bestaat momenteel uit vijf personen. Een van deze personen zou uit het 
bestuur stappen en iemand uit de stichting BAR media neemt zitting in het bestuur.  In het bestuur van de 
stichting BAR Media neemt iemand zitting uit het huidige bestuur van de stichting ROSA. 
Beide stichtingen blijven verder autonoom gedurende de komende vijf jaar , uiteraard kan bij voortschrijdend 
inzicht in de komende vijf jaar hier een aanpassing op worden gedaan voor zover dit een positieve samenwerking 
bevat. 
 
Op het gebied van radio : 
 
RTV Albrandswaard en 010FM ( of BAR radio?) blijven zelfstandig maar wisselen wel programma’s uit. 
Informatieve programma’s worden voornamelijk uitgezonden op RTV Albrandswaard, nieuws/info programma’s 
van 010FM zijn na een kwaliteitstoets welkom op RTV Albrandswaard nadat deze eerder zijn uitgezonden op 
010FM. Voorwaarde is dat er geen stationcalls gebruikt worden tijdens het programma.  RTV Albrandswaard stelt 
haar programma’s ook beschikbaar aan 010FM, uiteraard onder dezelfde voorwaarden. 
Gedurende het komend jaar wordt daarnaast getracht om het sportprogramma gelijktijdig op beide zenders uit te 
zenden, als test voor een verdere samenwerking. Wellicht kan dit in een later stadium bijvoorbeeld met Kerkbank 
en Kantinestoel. 
 
Op het gebied van internet/social media : 
 
Beide partijen onthouden zich per direct van laatdunkende opmerkingen over de andere stichting. In plaats 
daarvan hebben beide stichtingen er belang bij om de vormen van samenwerking te benutten op het internet om 
zo de luisterschare te verhogen. 
 
 
 



 
 
Op het gebied van TVKabelkrant : 
 
Deze blijft zoals nu ook onderdeel van RTV Albrandswaard, stichting ROSA . Wel bestaat er een mogelijkheid om 
kijkers te attenderen op speciale activiteiten van BAR media, dit in overleg met de redacteur van de 
TVKabelkrant 
 
Op het gebied van locatieuitzendingen : 
 
Getracht wordt om bij grote evenementen, denk aan Oranjefeesten, Sinterklaasintocht, gezamenlijk een locatie 
uitzending te maken die op beide zenders tegelijkertijd wordt uitgezonden. Dit geldt voor alle grote evenementen 
in Albrandswaard. 
Eigen locatie initiatieven zoals voetballer van het jaar gala, hollandse hitfeest of andere reeds bestaande of 
geinitieerde evenementen blijven zelfstandig maar er wordt wel samenwerking op technisch vlak gezocht. Het 
staat de andere stichting wel vrij om deze locatie uitzending integraal over te nemen. 
 
Voorkomen van discussies: 
 
Deze vorm van samenwerking kan er voor zorgen dat er discussies ontstaan over de uitvoering van 
bovenstaande. Het is mijn advies o een raad samen te stellen uit bestuurders van beide stichtingen en 
bestuurder uit beide programma bepalende organen om deze op een zakelijke manier te bespreken en te 
beslechten. 
 
Doel van deze vorm van samenwerking is om over vijf jaar een concessie aan te vragen door een nieuwe 
stichting ontstaan uit beide stichtingen waarbij de samensmelting als gevolg van een intensieve en verplichte 
samenwerking de komende vijf jaar als vanzelfsprekend wordt gezien. 
 
 

                      


