Activiteitenverslag 2017 RTV Maastricht
RTV Maastricht zendt (werk)dagelijks een nieuws en actualiteitenprogramma uit. Direct na het weekend
op maandag en dinsdag aangevuld met een extra programma genaamd Magma, een wekelijks magazine
met een varia aan onderwerpen uit en over Maastricht. Nieuw in 2017 was het kunstprogramma “dat
kan mijn neefje ook” dat uit 18 reguliere tv afleveringen en 2 live tv programma’s bestond. Daarnaast is
er een gevarieerd aanbod van programma’s die mede op aanwijzing van het Programma Beleid Bepalend
Orgaan worden geïnitieerd. Hierbij kan men denken aan programma’s zoals Vitrien, Mosa Lira TV, MVV
TV, Good Veurein, Carnavalsuitzendingen. Het PBO heeft een formele goedkeuring gegeven over
planrealisatie 2017 en het behalen van de ICE ( Informatie, Educatie & Informatie) norm.

Medewerkers.
Bij RTV Maastricht waren 12 medewerkers in dienst (9,0 FTE). Hoofdredacteur was Eugene Baak,
directeur Francois Lenaerts.

Produktie.
Realisatie in 2017 van onafhankelijk lokaal nieuws- en informatie door de produktie van:








1500 nieuwsitems tv, web en Facebook;
100 reportages op gebied van kunst, cultuur, sociale onderwerpen;
10 live evenementen (Carnaval divers, Tihange, UMC+, Kunst Tour, Museumnacht, H. Nachtmis);
1000 uur live radio overdag, 500 uur ’s avonds;
Getoetst en goedbevonden door PBO aan de hand van o.a. de ICE (Informatie, Cultuur &
Educatie) norm;
Start Engelstalige nieuwsvoorziening voor inwoners van Maastricht die Engels als voertaal
gebruiken (radio, ondertiteling en Facebook pagina);
Genomineerd door NLPO voor beste nieuwsprogramma en beste omroep van 2017.

Vrijwilligers.
Het afgelopen jaar waren er bij RTV Maastricht ca. 80 vrijwilligers actief die samen werk van
verschillende aard hebben verricht. De tv produkties zijn te zien in het wekelijks programma Vitrien. De
radiomakers hebben veelal hun eigen wekelijks radioprogramma. Daarnaast zijn er vrijwilligers actief als
bestuurslid, of als algemeen ondersteunend aan de organisatie RTV Maastricht.

In het 1e kwartaal zijn wij doorgegaan met het aanbieden van cursussen, workshops voor de vrijwilligers
op het gebied van cameravoering, belichting, montage/editing en werken met de juiste software,
redactievoering (interpretatie van de vragen wie, wat waar, wanneer, waarom, hoelaat!),
interviewtechniek. Dit in het kader van het project Vrijwilligers Koesteren. Dit project heeft zijn start
gehad in het 4e kwartaal 2016. De cursussen werden verzorgd in de avonduren cq weekenden door
professionals die in dienst zijn bij RTV Maastricht en externe professionals op bovengenoemde gebieden
(denk aan regievoering).

Internationaal
Vrijwilligers van het internationale Engelstalige tv programma Breaking Maas hebben aan een cursus
deelgenomen, evenals onze Engelstalige vrijwilligers van het project English News. Dit laatste project
behelst het in de Engelse taal ondertitelen van het weekjournaal; het live radioprogramma the
Maastricht Edition dat wekelijks op donderdag uitgezonden wordt; de Engelse Facebook pagina (2500
volgers ultimo 2017).

Stagiaires en uitbesteed werk.
In 2017 hebben ca. 5 cameramensen / editors opdrachten van RTV Maastricht gekregen en uitgevoerd.
Verder hebben 6 personen vanuit verschillende opleidingen (Arcuscollege Heerlen, Leeuwenborgh
college) hun stageplaats ingevuld bij RTV Maastricht. RTV Maastricht kent verschillende toekenningen als
“Erkend Stagebedrijf” voor verschillende posities in het werkveld van de media. Tevens is 1 stagiaire
ingestroomd vanuit het kansenproject voor vluchtelingen vanuit de gemeente Maastricht.

