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1. Organisatie en structuur
1.1 De stichting
De Stichting Lokale Omroep Heerde is opgericht op 14 september 1988. De stichting exploiteert
onder de naam “Radio 794” een lokale omroep die van het Commissariaat een zendmachtiging
heeft voor de gemeente Heerde en voor de gemeente Epe. De gemeente Heerde telt ruim
18.000 inwoners, verdeeld over de kernen Heerde, Wapenveld, Veessen en Vorchten. De
gemeente Epe telt ruim 33.000 inwoners, verdeeld over de kernen Epe, Vaassen, Oene en
Emst.
Begin 2005 is een aanvraag gedaan voor de uitbreiding van het zendgebied naar de gemeente
Epe. Eind 2005 is de uitbreiding formeel aan Radio 794 toegekend voor een periode van 5 jaar.
In 2006 hebben de bestaande programma’s zich nog verder dan zij reeds deden, mede gericht
op de gemeente Epe. Ondertussen is er hard gewerkt om de formele organisatie aan te passen
aan deze nieuwe situatie. Dit resulteerde onder andere in de lancering van een nieuwe naam
‘Radio 794’ door burgemeester Hoornstra in een feestelijke uitzending vanuit de gemeente Epe
op 1 januari 2007.
1.2 De organisatie
Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden. Er wordt naar gestreefd de leden evenredig te
verdelen over de verschillende gemeenten. De leden zijn op dit moment een goede
afspiegeling van de beide gemeenten. Het MT, wat de dagelijkse leiding heeft over de
organisatie, bestaat uit twee leden.
1.3 De medewerkers
“Radio 794” zendt zeven dagen per week gedurende 24 uur per dag uit op de kabel (93.1 MHz)
en via de ether in Heerde (106.5 MHz) en in Epe via de ether (107.8 MHz). Gedurende de week
in de avonduren en in de weekends overdag en ‘s avonds zendt “Radio 794” programma’s uit
die door de eigen medewerkers zijn gemaakt. Met de introductie van glasvezel in de beiden
gemeenten zijn wij ook te vinden op de digitale kanalen van de providers.
De ca. 60 vrijwillige medewerkers werken bij de organisatie op basis van een medewerkerovereenkomst en een huishoudelijk reglement.
Alle medewerkers, zowel programmamakers als technici, krijgen bij in dienst treden een
basisopleiding, welke wordt verzorgd door een aantal medewerkers uit de eigen organisatie.
Voor de medewerkers zijn adequate verzekeringen inzake wettelijke aansprakelijkheid
geregeld via de collectieve verzekeringen van de gemeente Heerde en Epe.
In het kader van de maatschappelijke stages die leerlingen van de middelbare
scholengemeenschappen moeten volgen, zijn wij een graag geziene instelling.
1.4 De faciliteiten
De stichting beschikt over een tweetal studio’s in de kelderruimte van een historisch pand in
het centrum van Heerde. Tevens is hier een kleine redactieruimte en een fonotheek ingericht.
Beeldmateriaal van de ruimten is te vinden op de website. Naast de vaste studio-uitrusting
beschikt de organisatie over mobiele en draagbare apparatuur ten behoeve van locatie
uitzendingen. De muziek die gebruikt wordt, komt tegenwoordig grotendeels vanuit de
computer. Deze verzorgt ook de uitzendingen buiten reguliere uitzenduren.
In 2014 zijn de technische faciliteiten volledig vernieuwd. Het hart van de studio, de
mengtafel, die al sinds de oprichting in gebruik was, is vervangen. De verbouwing is
grotendeels door de eigen medewerkers uitgevoerd.
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Uitgangspunt voor het bestuur is dat de organisatie moet kunnen beschikken over adequate
(technische) hulpmiddelen om te kunnen komen tot kwalitatief verantwoorde uitzendingen met
als doel de beleidsuitgangspunten, die later in dit verslag worden benoemd.
1.5 Taken/neventaken
“Radio 794” verzorgt thans enkel en alleen radioprogramma’s en onderhoudt een website
‘www.radio794.nl’ met relevante informatie over “Radio 794”.

2. Bestuur
De stichting kent sinds eind 2007 een bestuur en een autonoom PBO (Programmabeleid
Bepalend Orgaan). Voor die tijd waren deze organen samen gevoegd. De stichting streeft naar
een evenwichtige verdeling van de bestuursleden en PBO leden verdeeld over de verschillende
gemeenten.
2.1 Samenstelling
Het bestuur bestaat momenteel uit vier personen:
Dhr. L. Sinselmeijer, voorzitter (Epe)
Dhr. D. Jacobs, penningmeester (Vaassen)
Dhr. J.H. Bosch, secretaris (Heerde)
Dhr. R.Veldkamp, lid (Heerde)
2.2 Besluiten
Het bestuur heeft in 2016, 9 maal vergaderd.
Door toedoen van het gevoerde beleid en de genomen besluiten:
o

o
o
o
o

De nieuwe studio is opgeleverd. De officiële opening is samen gevierd met het 25 jarig
jubileum van de zender dit jaar. Daarop is er ook meteen een jubileum week met open
dagen voor alle inwoners van de gemeenten georganiseerd.
Bijzonder was dat met het jubileum ook een eenmalige TV uitzending samen het RTV
Hattem is gemaakt.
Er is wederom aandacht geweest voor de kwaliteit van het uitzendsignaal.
Meermaals wordt er gesproken over de huisvesting. De gemeente Heerde is voornemens
het pand af te stoten, er wordt gedacht aan een vereniging van huurders.
Er zijn nieuwe kandidaten gevonden voor het PBO. Die zullen binnenkort uitgenodigd
worden. o Er is gesproken over samenwerking met Hattem over TV. 794 heeft geen TV
en Hattem kan een uitbreiding van het aantal kijkers goed gebruiken. Hieruit is een
intentie ontstaan om gezamenlijk een TV zender te gaan maken: NO Veluwe TV.

3. Programma Beleidbepalend Orgaan (PBO)
Sinds de uitbreiding naar de gemeente Epe is het PBO uitgebreid met leden voor de gemeenten
Heerde en Epe. Thans hebben zitting in het PBO, onder tijdelijk voorzitterschap van J.H. Bosch
Gemeente Heerde:
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- werkgevers
- kunst en cultuur
- maatsch. zorg en welzijn

dhr B. Schrader
mw. M. Spin
dhr. H. Schuck

ict ondernemer
toneelvereniging
Isala klinieken

- etn. en cult. Minderheden
- sport, recreatie
- kerkgenootschappen

dhr. M.Pelamonia
dhr. H. Dijkhof
dhr. B. Zitman

maatschappelijk werker De Koppel
voorz. Voetbalfed. gem. Epe, KCVO, etc
pred. NHK, Epe

Statutair (artikel 11 lid 1) behoort tot de taken van het PBO:
het vaststellen van het programmabeleid;
toetsing van de in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten;
het opstellen van de jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en gerealiseerde
programmabeleid.
Het PBO houdt zich voornamelijk bezig met ICE regels, het programma schema en de vraag hoe
het PBO zich verder vorm zou kunnen geven.
Programmabeleid
3.1 Beleidsuitgangspunten
De gedragscode, die geldt voor alle medewerkers van de stichting, stelt het aldus: “de
lokale omroep
is gericht op algemeen belang;
is niet op winst gericht, non-commercieel;
verzorgt programma’s voor burgers om zich in politiek, sociaal, cultureel en economisch
opzicht te ontplooien
verzorgt programma’s waarvan de belangrijkste functie is informatief,
commentariërend en opiniërend;
geeft ruimte voor de maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke
stromingen in het verzorgingsgebied;
biedt naast een aanbod voor een breed publiek ook ruimte voor specifieke
doelgroepen.”
Volgens artikel 3 van de statuten heeft de stichting tot doel:
Het uitzenden van programma’s bestemd voor de gemeente Heerde en Epe ();
Een programma te verzorgen dat in zodanige mate gericht is op de bevrediging van de
in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke
behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn;
Uitgangspunt is de hantering van de in de wet- en regelgeving vastgelegde voorschriften; met
name de Mediawet is richtpunt.
De programma’s worden als volgt onderverdeeld:
informatief
geestelijk
sport
muziek.
De onderverdeling is ook in de organisatiestructuur van de stichting doorgevoerd.
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Specifieke doelgroepen zijn:
jeugd;
ouderen;
autochtonen.
3.2 Beleidsinvulling
Elk half jaar (per 1 april en per 1 oktober) wordt de programmering vastgesteld. Op voorstel
van de hoofdredacteur (na overleg met de betrokken medewerkers en sectorhoofden) stelt het
PBO de programmering vast. Uiteraard wordt getoetst in welke mate wordt voldaan aan de
50%-norm. Het PBO geeft in haar beoordeling aan op welke gebieden zij wijziging van de
programmering wenselijk acht.
De relevante programma schema’s zijn als bijlage opgenomen.
4. Samenwerking
Samenwerking regionale zender Radio Gelderland
Alle programma’s worden in eigen beheer gemaakt. Een uitzondering vormen de programma’s
die in het kader van een daartoe gesloten overeenkomst met de regionale zender Radio
Gelderland als dagelijks raamprogramma m.u.v. in de weekenden worden uitgezonden.
Samenwerking met andere lokale omroepen
Bij met name de sportprogramma’s wordt regelmatig gebruik gemaakt van de diensten van
verslaggevers, welke in dienst zijn bij collega-omroepen in de buurgemeenten. Genoemd
kunnen worden o.a. de lokale omroepen van Hattem, Oldebroek, Raalte, Zwolle, Nunspeet en
IJsselmuiden. Uiteraard maken deze omroepen ook gebruik van de diensten van verslaggevers
die in dienst zijn van onze stichting. De samenwerking bestaat uit het doen van verslagen van
lokale sportclubs die wedstrijden spelen in die betreffende buurgemeenten. Wij ervaren deze
vorm van samenwerking als zeer prettig en nuttig.
RMC De Nieuwe Hanze
Radio 794 heeft een intentieverklaring ondertekend voor verdergaande samenwerking binnen
de regio. Er zijn een aantal omroepen bij betrokken waaronder Hattem, Elburg, Zwolle,
Kampen, Olst-Wijhe. De komende tijd zal dit verder vorm moeten gaan krijgen. De
samenwerking is er mede op gericht te kunnen gaan voldoen aan het ltma vereiste.
5. Bijzonderheden
Naast de reguliere uitzendingen zijn er regelmatig bijzondere uitzendingen waarin aandacht
wordt besteed aan belangrijke gebeurtenissen in de gemeenten. In 2016 is er ook weer
bijzondere aandacht geweest voor onder meer:
.
•
•
•
•
•
•

Oranje radio
4 mei
Jazz comes to town
Í am Radio
Raadsvergaderingen
Diverse andere belangrijke gebeurtenissen in de gemeenten Heerde en Epe
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Naast de reguliere uitzendingen wordt onze website volop voorzien van lokaal nieuws. De
statistieken laten zien dat dit ook in een behoefte voorziet. Daarnaast worden de live streams
en herhalingen via de website steeds meer gebruikt.

BIJLAGEN
Programmering Radio 794 – december 2017

De programmering van "Radio 794"
Zondag.
00.00 – 07.00 uur. Non-stop muziek.
07.00 – 09.00 uur. Non-stop Geestelijke muziek.
09.00 – 12.00 uur. Looft den Heer.
12.00 – 13.00 uur. Klassiek matinee.
13.00 – 14.00 uur. Non-stop Gospel.
14.00 – 17.00 uur. Radio 794 sport.
17.00 – 19.00 uur. (herhaling) Op de Praotstoel.
19.00 – 20.00 uur. De Tweesprong.
20.00 – 22.00 uur. Glory of Gospel.
22.00 – 00.00 uur. Non-stop muziek.
Maandag.
00.00 – 06.00 uur. Non-stop muziek.
06.00 – 10.00 uur. Programma Radio Gelderland.
10.00 – 12.00 uur. (herhaling) Op de Praotstoel.
12.00 – 13.00 uur. Sandwich
13.00 – 17.00 uur. Programma Radio Gelderland.
17.00 – 19.00 uur. Non-stop muziek.
19.00 – 21.00 uur. Wat doe ie vanavond? / 1x per mnd. live verslag Raadsvergadering Heerde.
19.30 - 23.00 uur. 1x per mnd. live verslag Raadsvergadering Heerde.
21.00 – 00.00 uur. Non-stop muziek.
Dinsdag.
00.00 – 06.00 uur. Non-stop muziek.
06.00 – 12.00 uur. Programma Radio Gelderland.
12.00 – 13.00 uur. Sandwich
13.00 – 17.00 uur. Programma Radio Gelderland.
17.00 – 19.00 uur. Non-stop muziek.
19.00 – 21.00 uur. Infomix.
21.00 – 22.00 uur. Flashback.
22.00 – 00.00 uur. Non-stop muziek.

Woensdag.
00.00 – 06.00 uur. Non-stop muziek.
06.00 – 12.00 uur. Programma Radio Gelderland.
12.00 – 13.00 uur. Sandwich
13.00 – 14.00 uur. Programma Radio Gelderland.
14.00 – 16.00 uur. (herhaling) Infomix.
16.00 – 18.00 uur. Programma Radio Gelderland.
18.00 – 19.00 uur. Kinderen zingen voor de Heer.

8

19.00 – 20.00 uur. Non-stop Gospel.
20.00 – 22.00 uur. Niet alleen op zondag.
22.00 – 00.00 uur. Non-stop muziek.
Donderdag.
00.00 – 06.00 uur. Non-stop muziek.
06.00 – 09.00 uur. Programma Radio Gelderland.
09.00 – 11.00 uur. (herhaling) Infomix.
11.00 – 12.00 uur. Programma Radio Gelderland.
12.00 – 13.00 uur. Sandwich
13.00 – 14.00 uur. Programma Radio Gelderland.
14.00 – 16.00 uur. (herhaling) Niet alleen op zondag.
16.00 – 17.00 uur. Programma Radio Gelderland.
17.00 – 18.00 uur. Non-stop muziek.
18.00 – 20.00 uur. Plaatjes draaier
20.00 – 22.00 uur. De tweesprong / 1x per mnd. live verslag Raadsvergadering Epe.
19.30 – 23.00 uur Live verslag Raadsvergadering Gemeente Epe
22.00 – 00.00 uur. Non-stop muziek.
Vrijdag.
00.00 – 06.00 uur. Non-stop muziek.
06.00 – 09.00 uur. Programma Radio Gelderland.
09.00 – 11.00 uur. (herhaling) Niet alleen op zondag.
11.00 – 12.00 uur. Programma Radio Gelderland.
12.00 – 13.00 uur. Sandwich
13.00 – 17.00 uur. Programma Radio Gelderland.
17.00 – 18.00 uur. Non-stop muziek.
18.00 – 20.00 uur. Popjablues.
20.00 – 22.00 uur. Wiekent Rorije.
22.00 – 00.00 uur. Non-stop muziek.
Zaterdag.
00.00 – 09.00 uur. Non-stop muziek.
09.00 – 10.00 uur. ’n Uurtje streektaalmeziek in de “Speuldeuze”.
10.00 – 12.00 uur. Op de Praotstoel.
12.00 – 13.00 uur. Hollands hituur.
13.00 – 14.00 uur. Hituur.
14.00 – 18.00 uur. Zaterdagmiddag Plus.
18.00 – 20.00 uur. Planet Rock.
20.00 – 00.00 uur. Non-stop muziek.
Looft den Heer
Looft den Heer is een geestelijk programma met daarin een rechtstreekse uitzending van een
kerkdienst, verzoekplaten en kerkelijk nieuws en natuurlijk heel veel geestelijke muziek. Zo'n
20 kerken uit de gemeenten Epe en Heerde verzorgen per toerbeurt een dienst.
Klassiek matinee
Klassieke muziek.
Radio 794 sport
Radio 794 Sport is tijdens de voetbalcompetitie iedere zondagmiddag te beluisteren. U hoort dan live
verslagen van de voetbalwedstrijden uit onze regio en reportages van diverse andere sportactiviteiten.
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Ook krijgt u de standen en uitslagen en de sportkalender voor de komende week. Dit alles wordt
afgewisseld met sportberichten en muziek.
Glory of Gospel
Zeven jaar geleden begon Marco van Doorn bij de Lokale Omroep Elburg met zijn radioprogramma
Glory of Gospel. Na ongeveer een half jaar besloot Marco van Doorn te gaan kijken bij Omroep
IJsselmond, Sinds 2012 wordt het programma ook uitgezonden bij RTV Raalte. De vrouw van Marco,
Hellen helpt mee achter de schermen. Zij helpt met de website en het bijhouden van de social media.
En sinds enkele weken ook op Radio 794
Muziek waar je in blijft geloven, dat is het motto van dit radioprogramma. Kees Kraayenoord, Gerald
Troost, Michael W Smith, Third Day en vele anderen passeren de revue. ‘De teksten gaan over God,
het leven als Christen, eigenlijk net als psalmen of gezangen. alleen dan in een ander jasje’, legt Van
Doorn uit.
Er komen ook gasten in het programma. Zo bellen we regelmatig met artiesten waaronder Kees
Kraayenoord, de aanbiddingleider van Nederland. Komende zondag is Marcel Koning van Forever
Worship. Hij vertelt over de nieuwe CD, God van Trouw, die vorige week is verschenen en CD van de
Maand is bij de Glory of Gospel.
Marco zorgt er voor dat de luisteraars niet alleen kunnen genieten muziek, maar houdt je ook op de
hoogte blijven van het laatste gospelnieuws, concerten, ‘CD van de maand’ en neemt de laatste
twitterberichten door.
Muziek en meer
Muziek afgewisseld met lokale informatie en lokale artiesten met éénmaal per maand een
rechtstreeks verslag van de gemeenteraad van Heerde.

Infomix
Infomix is een programma met lokaal nieuws, informatie over zorginstellingen, maatschappelijke
instellingen sport en het weer. Iedere week nemen diverse gasten plaats achter de microfoon en
belichten hun activiteit. Dit alles omlijst met toepasselijke muziek.
Kinderen zingen voor de Heer
Muziekprogramma met geestelijke muziek.
Niet alleen op zondag
Gedichten en geestelijke muziek.

Popjablues
Popjablues is een programma met popmuziek, blues en jazz.
Behalve de nieuwste releases, wordt in Popjablues ook veel aandacht geschonken aan de
geschiedenis van de muziek. Blues, boogie woogie, gospel, jazz, rhythm and blues, rock and roll,
soul, disco, dance, rock: het komt er allemaal in voor.
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Wiekent Rorije
Het programma zit vol met muziek, sport, leuke weetjes en ook is er de aanrader van de week, een
nieuwe track welke volgens Wiekent Rorije hoge ogen gaat gooien in de hitlijsten! Ook zal Gerben
Rorije je meenemen in een terugblik van de afgelopen week en bekijkt hij de huidige dag door de
jaren heen. Wiekent Rorije heeft verder geen vastomlijnd format waardoor het lekker luchtig blijft! Met
een Big Smile het weekend in met Wiekent Rorije, dat is waar het om draait!
De Speuldeuze
Non-stop” streektaalmeziek uit de “Speuldeuze”.
.
Op de Praotstoel
De Praotstoel is een actualiteitenprogramma in streektaal en ABN. Politiek, werk, sport, zorg, welzijn,
cultuur en wonen alles kan voorbij komen.Regelmatig worden vanuit de Gemeentehuizen in Heerde
en Epe bijdrages worden geleverd aan dit programma. Ook veelvuldig op locatie aanwezig bij
belangrijke evenementen.
Hollands Hituur
Nederlandstalige muziek. De ene week in het ABN. De andere week in onze streektaal.
Hituur
Muziekprogramma met de hits uit de jaren 60, 70 en 80.
Zaterdagmiddag Plus
In dit programma is er veel aandacht voor sport en lokaal nieuws. U hoort dan live verslagen /
reportages van de voetbalwedstrijden uit onze regio en van diverse andere sportactiviteiten zoals o.a.
atletiek, volleybal en waterpolo. Verder krijgt u de standen en uitslagen en de sportkalender voor de
komende week. Bij lokaal nieuws, denken we aan nieuws-items uit de regio Heerde en Epe. Ook
worden er studiogasten uitgenodigd. Als er belangrijke evenementen in de gemeenten Heerde en Epe
zijn, is Zaterdagmiddag Plus er op locatie bij.
Planet Rock
Deze muziekstroming hoor je niet vaak op de bestaand Radiostations. Ook wordt de muziek veelal
van vinyl gedraaid Er komen diverse muziekstylen langs in het programma, zoals; Americana,
Indiepop, Singersongwriter, Psychedelische Rock, Folk, Alternatieve Country, Garage Rock, Punk,
etc. etc. Ook wordt er elke week een doos vol nieuw vinyl (nieuwe releases) los gemaakt en gedraaid.
Verdere items zijn de concertagenda zowel landelijk als regionaal en is er de Postrock plaat van de
week. Postrock is een styl met langerekte, vaak rustige, gitaarstukken met een ambientsausje dat elk
moment de dreiging heeft de exploderen Ook komen er geregeld bands en/of artiesten langs die live
in de studio spelen.
Zo is bv. Erwin Nijhof 20 jaar terug al eens opgenomen, en waren de Paceshifters en de Grote Kearls
pas nog in de studio om hun kunsten te laten horen.

Sandwich
Een dagelijks lunchprogramma, Sandwich, op Radio 794. Peter de With is de maker van dit
programma wat van maandag tot en met vrijdag te horen is van 12:00 tot 13:00 uur.
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Sinds de tachtiger jaren is Peter verslaafd met het radio virus, met name de techniek (bouwen van
zenders en studio's) en het destijds vooral het illegale interesseerde hem.
Nadat radio lokaal en legaal geworden was is hij in 1991 begonnen bij een lokale omroep in
Bergambacht.
Het radio virus is nooit meer overgegaan, na 10 jaar een cabaret programma gemaakt te hebben,
begon het weer te kriebelen om weer te gaan presenteren. Daarom maakt hij tegenwoordig weer een
dagelijks lunchprogramma tussen 12.00 en 13.00 uur genaamd Sandwich.
De geschiedenis van de datum en opmerkelijk nieuws is luchtig gemixt met muziek dat lekker in het
gehoor ligt.
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