Jaarverslag 2015

VOORWOORD

Wanneer je achter de computer gaat zitten om het voorwoord te gaan schrijven voor het
jaarverslag word je geconfronteerd met het feit dat het je laatste keer is.
Tot nu toe heb je dat niet beseft want het gaat allemaal door en ben je voor de ORVA bezig.
Wel ben ik ervan overtuigd dat we een goede opvolging hebben voor John en mij en ik heb
er dan ook alle vertrouwen in.
Ik hoop echter wel dat ze ook de steun en het vertrouwen van jullie krijgen om goed te
kunnen functioneren.
Afgelopen jaar hebben we veel tijd en energie gestoken om tot een gezamenlijke regionale
omroep te komen om zo onze doelgroep thuis ook te bereiken.
Er is een model plaatje ingediend bij het Commissariaat van de Media.
Een sterke bestuurssamenstelling en een goede programmaraad.
Het is dan jammer te moeten constateren dat de gemeente de landelijke richtlijnen niet volgt
en er geen geld voor over heeft.
Op dit moment is het Commissariaat van de Media aan het uitzoeken of de gemeente geen
procedure fouten heeft gemaakt. Wordt vervolgd.
De eerste videofilms draaien al op het ORVA kanaal in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en nu de
Woon-Zorg centra nog.
De ORVA blijft in beweging en zo moet het ook.
Op dit moment durf ik te zeggen de ORVA leeft weer in Den Bosch.
Laat onze doelgroep genieten van al het moois wat de ORVA voor hen maakt.

Rien de la Cousine
Voorzitter.

Secretariaat.
Het jaarverslag van het secretariaat van de ORVA heeft betrekking op het tijdvak 1 januari
2015 tot en met 31 december 2015.
Het bestuur kwam in vergadering bijeen op 5 januari, 2 februari, 2 maart, 28 april, 6 juli, 7
september en 2 november.
De algemene medewerkersvergadering van de ORVA werd gehouden op woensdag 8 april
2015 in het Woon-Zorg-Centrum “ De Noorderkroon”.
In totaal bezochten 38 personen deze jaarlijkse bijeenkomst. 14 collega’s waren afwezig,
7 collega’s vrijwilligers zijn dit jaar om diverse redenen gestopt. Maar we konden ook 7
nieuwe vrijwilligers verwelkomen.
De heer Johan van der Ven was volgens rooster aftredend maar heeft zich meteen
herkiesbaar gesteld. Hiertegen was geen enkel bezwaar en dus werd Johan van der Ven
herbenoemd tot bestuurslid (penningmeester) van de ORVA voor een periode van 3 jaren.
De heer Hans van Dinther was volgens rooster aftredend en stelde zich niet herkiesbaar.
Wel was Hans bereid zijn functie als bestuurslid (facilitair) aan te houden totdat zijn
opvolging geregeld is.

Financiën.
Het financiële jaar 2015 is een "normaal" jaar geweest. Dat wil zeggen dat er geen grote
uitschieters zijn geweest zoals grote investeringen, bijzondere baten en/of kosten.
In 2015 heeft het JBZ conform afspraak een hogere bijdrage betaald voor de door ons
geleverde diensten.
Het jaar weerspiegelt de geldstroom zoals die voor komende jaren zal zijn bij gelijkblijvend
beleid. Dit betekent dat we in staat zijn met de opbrengsten de standaard kosten te dekken.
Echter het geeft geen ruimte voor investeringen in vervanging van huidige apparatuur laat
staan het investeren in nieuwe technieken en gemoderniseerde apparatuur.
Om dit in de toekomst te kunnen verwezenlijken zullen we nieuwe bronnen aan moeten
gaan boren. Het jaar 2016 zal voor de penningmeester in het teken van deze activiteiten
moeten staan.
In dit jaarverslag wil ik mijn dank uitspreken aan Jan Klinkenberg die een aantal jaren mij
voortreffelijk ondersteund heeft bij het uitvoeren van de administratie.

Facilitair.
De mobiele studio heeft afgelopen jaar schade opgelopen doordat er koffie overheen
gemorst is. We hebben de mixer uit elkaar gehaald en schoongemaakt maar toch is er
schade ontstaan. Dus een uitdrukkelijk verzoek aan iedereen, geen eten en of drinken op de
mobiele studio.
We hebben er voor gekozen om de zaal mixer die drie defecte kanalen had, te reviseren en
niet te vervangen. Dit heeft er toe geleid dat we weer een 100% betrouwbare mixer voor de
live uitzendingen hebben.
De revisie van de studio in de Stadionlaan die al twee jaar gepland staat is om budgettaire
redenen ook in 2015 niet uitgevoerd. De revisie staat nu voor 2016 gepland.
Sinds september worden alle voetbalwedstrijden die FC Den Bosch in de competitie thuis
speelt rechtstreeks ook door de ORVA uitgezonden. We nemen deze uitzendingen van de
Lokale Omroep AVULO via internet rechtstreeks over.
De twee kabelkranten van de “van Neijnselgroep” die vorig jaar zijn opgestart zijn weer uit
de lucht. Er ontstond storing op de andere TV kanalen. Daardoor is er ook bij
Woonzorgcentrum de “Taling” als bij “Anthoniegaarde” de stekker eruit getrokken. Een
oplossing moet gevonden worden in samenwerking met Ziggo. Dit lukt tot op heden nog
niet.
Samen met de kapel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, is dit uitzendkanaal aangepast zodat
de ORVA dit kanaal nu ook kan gebruiken om videoproducties uit te zenden.
Rick Degens en Wim van Vught zijn meerdere malen met de reportagewagen op pad
geweest om live uitzendingen en geluidsondersteuning voor het “Groot Oeteldonks Koor”
(GOK) te verzorgen. Nieuwe technische medewerkers hebben zich niet aangemeld. Dit blijft
een grote zorg, we hebben nieuwe techneuten die technische kennis meebrengen hard
nodig om de continuïteit te kunnen waarborgen. Ook de ICT medewerker die zich vorig jaar
melde is er al weer mee gestopt zodat deze ook urgente vacature niet is ingevuld.

Programma’s en Programmering.
Het gehele jaar zijn programma’s uitgezonden die zijn gemaakt in de Stadionlaan of met de
mobiele studio in het JBZ.
In de loop van het jaar 2015 begon allengs duidelijk te worden dat de analoge studio van de
Stadionlaan aan revisie toe is. Dit staat nu gepland voor voorjaar 2016.

Helaas hebben we niet het gehele jaar zonder technische problemen de programma’s
kunnen presenteren, doch gelukkig hebben de collega’s van Facilitair de problemen snel en
adequaat kunnen oplossen.
In 2015 zijn we een opleidingstraject gestart voor nieuwe medewerkers, waarbij we eerst
gingen droogtrainen in de studio aan de Stadionlaan en pas daarna begonnen zij aan een
(meeloop)stage in het JBZ. Gaandeweg zijn we tot de conclusie gekomen dat we beter
konden beginnen met de meeloopstage en pas daarna de begeleiding en training in het
presenteren. Het bleek namelijk dat een aantal adspirant-medewerkers het werk in het
ziekenhuis, en dan hebben we het over het verzoekplatenprogramma, wel heel erg
confronterend vonden. Ook bleek dat sommige kandidaten niet geschikt waren voor het
“werk aan het bed”. Nu lopen ze eerst mee met de collega’s en bekijken wij en zij of er een
match is en pas dan gaan we verder. Deze aanpak werkt tot nu toe bevredigend
Het jaar 2015 is een jaar geweest waar we vele personeelswisselingen hebben gehad.
Gelukkig hebben we een aantal medewerkers aan ons weten te binden die met veel plezier,
inzet en motivatie voor de ORVA actief zijn.
Helaas hebben ook enkele medewerkers de ORVA om een variëteit van redenen verlaten.
We danken in het bijzonder Riny Boeyen en Ron Cramer, die jarenlang ORVA-Nieuwsradio op
de woensdag hebben verzorgd op een niveau dat “Radio 1” waardig was, zoals een van onze
technici laatst tegen ons zei.
In de loop van 2015 werd duidelijk dat de gezondheidstoestand van Jan Klinkenberg zodanig
verslechterde dat hij ook zijn taak als technicus niet langer kon uitoefenen.
Wij zijn collega Henry van Herpen veel dank verschuldigd dat hij gedurende een lange tijd
tijdelijk het verzoekplatenprogramma op de dinsdag als technicus voor zijn rekening wilde
nemen. Leo van Gerwen heeft nu de plaats van Jan overgenomen.
Hoewel sterk is ingezet om in 2015 alle teams voor het verzoekplatenprogramma uit drie
teamleden te laten bestaan, is dat door personeelswisselingen slechts ten dele gelukt.

Kabelkrant.
In 2015 zou vooral de uitrol van de kabelkrant bij “Van Neynsel” op het programma staan.
Deze uitrol heeft een vertraging opgelopen waardoor deze nog niet volledig afgerond is.
In de loop van 2016 moet er meer duidelijkheid zijn over de verdere uitrol zodat deze dan
ook kan plaatsvinden. Alle benodigde systemen zijn gebruiksklaar en de uitrol kan op korte
termijn plaatsvinden.
In 2015 is het aantal storingen op de kabelkranten sterk afgenomen. De software draait
stabieler en voor trouble shooting is een start gemaakt met een soort handboek van eerder

voorgekomen problemen. Dit maakt het oplossen van storingen in de toekomst
eenvoudiger.
Voor 2016 zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd om het onderdeel kabelkrant verder te
laten groeien:
-

uitbreiding met kabelkrant naar “Van Neynsel” afronden;
verdere acquisitie nieuwe kabelkranten;
aantrekken portefeuillebeheerder adverteerders;
ontwikkelen nieuwe website;
opzetten onderzoek naar nieuwe manieren om de klant te bereiken met kabelkrant.

Evenementen.
In dit jaar hebben we wederom bij de, Politieke Kletsavond. Carnaval en het Levenslied ,
opnames gemaakt en uitgezonden.
Lokale Omroep.
De ORVA zendt de programma’s ‘Tot zover en niet verder’ en het programma ‘Klassiek op
Zondag’ ook via H.T.R. ( Heusdense Lokale Televisie-en Radio-Omroep) wekelijks uit.
Live middagen.
De ORVA is dit jaar twee keer in de verschillende Woon Zorgcentra geweest met een live
muziekmiddag, d.w.z. een maal per half jaar op zaterdagmiddag in de ‘Grevelingen’, de Hoge
Clock’, ‘de Taling’, ‘Antoniegaarde’, ‘Nieuwehagen’, ‘Noorderkroon’ en ‘Het Zonnelied’ in
Ammerzoden.
Deze middagen worden opgeluisterd met live muziek door diverse amateurzangers en
muziekgroepen. Deze middagen zijn altijd weer een succes, mede dankzij de inzet van de
vele ORVA-vrijwilligers die hieraan hun medewerking verlenen.
Meezingmiddagen.
Dit jaar zijn er weer de maandelijkse meezingmiddagen geweest in ‘Nieuwehagen’,
‘Noorderkroon’ en ‘Antoniegaarde’.
Klassieke muziekmiddagen.
Dit jaar hebben we in de ´Grevelingen´ en de ‘Taling’ een licht klassiek muziekprogramma
verzorgd.
Videogroep.
Ook is er een korte film gemaakt van het “Winter Paradijs” op de Parade. De filmpjes
worden nog steeds via de kabelkrant van het J.B.Z. vertoond.
Inmiddels bestaat de groep uit 6 personen, maar we kunnen nog steeds enkele
medewerkers gebruiken om straks het videokanaal volop te kunnen benutten.

Werving Selectie en Opleiding (W.S.O.)
Het afgelopen jaar 2015 heeft WSO totaal 17 nieuwe contacten weten te leggen, met als
resultaat totaal 7 nieuwe vrijwilligers.
Hiervan zijn momenteel 6 mensen als presentator werkzaam en 1 persoon is actief in de
Video Groep.
Alle hebben inmiddels een opleiding gekregen en zijn actief binnen ORVA Media.
We hebben naast de reeds actieve vrijwilligers met nog eens 10 mensen een gesprek
gevoerd of contact gehad, die in een later stadium of werk gevonden hebben of nooit meer
op een uitnodiging gereageerd hebben.
Jammer genoeg hebben 4 collega’s zich door verschillende omstandigheden afgemeld.
Het onderdeel Opleiding is overgedragen aan het bestuurslid Programmering, omdat de
communicatielijnen dan korter zijn.
ORVA Media WSO heeft dit jaar niet aan de vrijwilligersmarkt “Den Bosch Doet” ,
georganiseerd door Galant, deel genomen, omdat het resultaat in het voorgaande jaren
zeer teleurstellend was.
De ervaring leert wel dat wij minder aanmeldingen gekregen hebben voor de vacature
Technicus.
WSO heeft de advertenties van ORVA Media op de website van Platform 073 geplaatst, daar
Platform073 de vacaturebank van Galant overgenomen heeft. Via dit Platform hebben zich 7
vrijwilligers aangemeld.
In 2014 is de werkgroep Kwaliteit opgericht, die er zorg voor draagt dat de kwaliteit binnen
ORVA Media gehandhaafd blijft en daar waar nodig verbeterd gaat worden.
Louk Binnendijk heeft de werkgroep Kwaliteit verlaten en deze bestaat nu nog uit Leo van
Gerven, Fabian Mulder en Lukas van der Burg.

ORVA
Stadionlaan 77
5213 JJ ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-6144300 / 5532100.
U kunt ons ook via internet bezoeken:

Website: www.orva.nl
E-mail: secretariaat@orva.nl

