
1 Zie ons.wf/lokaleomroep 
2 beoogde kleine vergoeding hoofdredacteur gelijk aan jaarlijkse advertentie inkomsten 

 

 

 

 

 
 

 

Kort voorstellen: 

• Stichting: Stichting Lokale Media Westfriesland 

o Voorzitter; Elly Deutekom (voormalig wethouder Opmeer, niet meer politiek actief) 

o Secretaris; Jan Jacob Jaasma (sector directeur VMBO Martinuscollege Grootebroek) 

o Penningmeester; Xander de Groot (financial controller, oud bestuurslid Radio Hoorn) 

• Naam omroep: Studio Westfriesland 

• Oprichter en beoogd coördinator/hoofdredacteur: Alex Gitzels (45) 

TL;DR (hoofdpunten) 

• Voortbouwen op OnsWestfriesland.nl, 10 jaar nieuws, video items1 en groot netwerk 

• Sociale redactie; Leerwerkplek voor stagiairs en jongeren zonder startkwalificatie 

• Wens naar snelle toevoeging TV en Radio (FM, DAB+ en online)  

• In beoogd nieuw pand wil ook TV Studio zich vestigen; perfect voor wekelijkse talkshows 

• Hoofdredacteur met fulltime (min 32 uur) aanwezigheid op de redactievloer 

• Behoud onafhankelijkheid met gezonde financiën2 en ruimte voor investeringen in content 

• Heel lokaal via urls als opmeer.wf, koggenland.wf, stedebroec.wf en enkhuizen.wf 

• Omroep werkt en acteert met redactie- en PBO statuten als basis 

• Een open en prettige leer- en werksfeer met ruimte voor innovatie om gezamenlijk nieuws 

en informatie te delen voor heel Westfriesland 



Uitwerking van de plannen 
 

Studio Westfriesland gaat nieuws en informatie delen voor heel Westfriesland. Online met nieuws en 

video en heeft de ambitie om snel te starten met TV en Radio, via eigen medewerkers of door 

samenwerking met bestaande partijen. Zo zijn er verregaande gesprekken met Vereniging Radio 

Bontekoe voor de mogelijke invulling van de radio binnen Studio Westfriesland. 

De basis bouwt voort op OnsWestfriesland.nl de nieuwswebsite die al bijna 10 jaar dagelijks nieuws 

uit Westfriesland deelt met dit jaar maandelijks meer dan 75.000 unieke bezoekers per maand! 

Nieuws en informatie uit alle gemeenten en van actualiteiten, kunst en cultuur en sport.  

Lokaal nieuws kan makkelijk gevonden worden. Daarbij ook een overzicht van bekendmakingen uit 

die gemeenten. Te vinden via medemblik.wf, enkhuizen.wf, opmeer.wf, drechterland.wf, hoorn.wf, 

stedebroec.wf en koggenland.wf. Om contact te houden met de verhalen en nieuws uit de 

gemeenten willen we gaan werken met minimaal een correspondent per gemeente. Daarnaast wordt 

er gewerkt met meeschrijvers. Via deze weg kunnen verenigingen en organisaties, maar ook 

particulieren zelf artikelen insturen. Deze worden na controle door de redactie online gedeeld. 

 

Kwaliteit 

De omroep heeft de redactiestatuten overgenomen, zoals opgesteld door de NLPO (Nederlandse 

Lokale Publieke Omroepen) en zal hierna handelen. De omroep en daarmee de redactie is en werkt 

geheel onafhankelijk. Oprichter Alex Gitzels is beoogd mediadirecteur en hoofdredacteur. Hij heeft in 

10 jaar tijd een betrouwbaar nieuwsplatform opgebouwd. Hij is fulltime beschikbaar voor de redactie 

en programmamakers en houdt kantoor in het pand waar ook de redacties zitten.  

De wens is om snel te gaan werken met een sociale redactie. Deze bestaat naast vrijwilligers en 

stagiairs journalistiek uit jongeren zonder startkwalificatie en statushouders die via een leerwerk-

traject content gaan maken. Artikelen schrijven, video’s, fotoreportages en podcasts maken en 

daarmee doorgroeien naar betaald werk als freelancer, parttime of fulltime dienstverband binnen of 

buiten de omroep. Hier zijn al gesprekken over geweest met WerkSaam en Horizon College in Hoorn. 

Onderdeel van dit opleidingstraject zijn trainingen en presentaties van professionals of vanuit 

organisaties als de NLPO. Doel is dit minimaal tweemaal per jaar te organiseren voor de gehele 

redactie. 

De organisatie is opgesplitst in een stichtingsbestuur en de dagelijkse leiding van de lokale omroep. 

Hierdoor worden de doelstellingen van de omroep en een financieel gezonde organisatie 



gewaarborgd. De leden van het PBO is uitgewerkt in bijlage A. Elk jaar wordt een sociaal jaarverslag 

gemaakt met daarin hetgeen is behaald van de doelstellingen. Daar waar mogelijk onderbouwd met 

bereikcijfers.  

De omroep staat open voor alle vormen van samenwerking met andere lokale en regionale 

omroepen en werkt graag samen in platformen en andere vormen van infrastructuur voor de 

distributie van media (zoals Mediahub). De omroep werkt graag samen met bibliotheken, scholen en 

culturele organisaties, waarbij lessen mediawijsheid eventueel in het pand kunnen plaatsvinden. 

 

Exploitatie 

De omroep gaat naast de subsidie ook zelf middelen aantrekken. Inmiddels zijn de advertentie 

inkomsten van OnsWestfriesland.nl al gelijk aan de beoogde kleine vergoeding voor de 

hoofdredacteur. In de begroting wordt getracht de vaste kosten laag te houden zodat er voldoende 

financiële middelen vrij blijven voor innovatie en het maken en delen van content voor heel 

Westfriesland. 

 

Keuze 

De vraag is bij ons niet of, maar wanneer we kunnen beginnen met het realiseren van deze sterke 

plannen voor een lokale omroep voor heel Westfriesland. De lokale omroep is op zijn sterkst als deze 

wordt aangewezen voor alle zeven Westfriese gemeenten. Hierdoor ontstaat één organisatie die zich 

breed zal inzetten voor Westfriesland. Leren, delen en verbinden. #voorheelwestfriesland 

 

Raad van Advies: 

Onderstaande personen willen tijdens de voorbereidingen hun ondersteuning verlenen. Tevens de 

beoogde invulling indien bestuur wordt uitgebreid van 3 naar 5 personen. 

• Miranda Zwart - Bestuurder van Vrijwilligerspunt Westfriesland  

• Ramon Stoffer - Eigenaar Westfries Goed, voorzitter van de NVM afdeling NHN, lid 

Ondernemersfonds Medemblik  

• Judith Albers - Coördinator Enkhuizen Onderneemt, Ondernemersfonds Enkhuizen, de 

Ondernemers Federatie Enkhuizen  

• Andre Hundman - Tech ondernemer uit Medemblik (Innovatie op IT en media gebied als 

ondernemer met www.Vitasys.nl en www.Informar.nl. 



Bijlage A: PBO; programma bepalend orgaan 
 

Voorzitter: Renate van der Laan 

 

Stroming Naam en adresgegevens Organisatie/instelling en 

adresgegevens 

Maatschappelijke zorg en 

welzijn 

Ondernemen 

 

 

Renate van der Laan, 

06-22850855 

 

 

Manager Westfriese Uitdaging. 

Bemiddelen tussen vragen 

vanuit stichtingen en 

stichtingen met lokale 

bedrijven. 

www.westfrieseuitdaging.nl.  

 

Cultuur en kunst 

 

 

 

 

Joke van der Meij,  

06-51464530 

 

Coördinator en curator Expoost 

www.expoost.nl  

Organisator Kunst- en 

cultuurmarkt in Hoorn / oud 

raadslid Hoorn Lokaal 

(inmiddels niet meer politiek 

actief) 

 

Ouderen 

 

Dhr. A. Mes 

 

 
KBO De Goorn  
(Katholieke Bond van 
Ouderen)  

 

Onderwijs en educatie 

LHBTIQ+ 

 

 

Theo Kuipers, 

 

 

Docent economie Horizon 

College (MBO) en actief in 

werkgroep voor LHBTIQ+, lid 

programmacommissie 

Foreestenhuis Hoorn 

www.foreestenhuis.nl.  

 

Sport en recreatie  

 

Rein de Wit,  

06-43146781 

Voormalig voorzitter VVS’46, 

thans actief als 

vertrouwenspersoon. 

https://www.vvs46.nl 

 

Jongeren 

 

 

 

 

Jerrol Lashley, 

06-29032991 

 

 

 

Teamcoach en jongerenwerker 

Hoorn, actief met de minder 

"aaibare jongeren" via stichting 

Netwerk 

https://netwerkhoorn.nl 

 

******************************************** 

Natuurlijk zijn wij bereid om een nadere toelichting te geven op onze plannen. Voor vragen kunt u 

contact opnemen met oprichter Alex Gitzels via 06-47800666 of mail@studiowestfriesland.nl.  
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