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Voor u ligt jaarplan 2022 van de S4ch4ng Streekomroep West-Friesland (WeeFF). De Corona-crisis heeB helaas ook voor 
Weeff een behoorlijke invloed gehad, maar naar verwach4ng zal het volgende jaar de normale gang van zaken 
grotendeels  hersteld zijn. Het jaarplan gaat hier dan ook vanuit, met de kanIekening dat bij veranderende 
omstandigheden de plannen aangepast zullen worden. 

Drs. Hendrik Boland, voorziIer. 
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De samenwerking met NH-media blijB gericht op content en uitwisseling van daarvan, volgens art 2.71 van de 
Mediawet. Deze samenwerking vergroot steeds sterker de onaOankelijkheid en kwaliteit van de nieuwsgaring.  

Op kosten van het Ministerie van OCW is per 1 mei 2021 voor de duur van een jaar voor 5 dagen per week een 
journalist bij WeeFF gedetacheerd, in dienst van de NOS, die wordt aangestuurd door de West-Friese redac4e. 

Weeff is een organisa4e die werkt met vrijwilligers en geen medewerkers in dienst heeB. Wel worden bij de 
projecten journalisten gecontracteerd die hun werkzaamheden verrichten op ZZP-basis.  

Een belangrijk uitgangspunt van Weeff blijB de kwaliteit en de onaOankelijkheid van de journalis4ek. Helaas 
heeB dit ook door de omstandigheden van de afgelopen jaren een vertraging opgeleverd. BlijB staan om het 
‘Keurmerk Nederlandse Streekomroepen’ in 2022 te verwerven. Dit project wordt geheel in eigen beheer door 
het bestuur uitgevoerd, met ondersteuning van NH Media en de S4ch4ng Nederlandse Publieke Omroepen 
(NLPO).  

Om de dagelijkse content (nieuws en radio) beschikbaar te maken voor West-Friesland maakt WeeFF gebruik 
van verschillende kanalen. Hiervoor wordt wekelijks (24/7) gebruik gemaakt van 1 radiozender, 1 tv-kanaal, 1 
website een nieuws-app met  aanvullend gebruik van de sociale media. 

Het oorspronkelijke beleid om te werken met doelgroepenprogramma’s, zoals sport-verslaglegging, wordt in 
2022 opnieuw ingezet. Tijdens de coronacrisis waren de omstandigheden er niet naar om dit te con4nueren. 
Dat geldt ook voor de modernisering van de redac4onele vorm door de toepassing van korte interviews in 
combina4e met film (Vloggen). 

Grotere thema’s, zoals de gemeenteraadsverkiezingen en 4-mei herdenkingen in de betrokken gemeentes 
zullen projectma4g georganiseerd worden. 

De inhaalslag van de afgelopen periode leidt tot een nega4eve begro4ng, die ten laste van het eigen vermogen 
gebracht zal worden. 
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Baten Lasten
Gemeentelijke bekostiging € 115.000 Productie- & programmakosten € 35.000

Overige subsidies € 1.000 Vrijwilligersbijdragen € 6.000

Verhuur € 1.000 Huisvestingskosten € 30.000

Facilitaire kosten € 40.000

Afschrijvingen € 10.000

Som opbrengsten € 117.000 Som kosten € 121.000

Begrotingsresultaat -/- € 4000
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