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Inleiding
In 2010 werd door Reggefiber een glasvezelnetwerk voor particulieren in de gemeente Leusden
aangelegd. Gelijktijdig stimuleerde deze investeerder initiatieven voor intensief gebruik van het
glasvezelnetwerk en zo werd door Stichting Achterveld Media (SAM) in Achterveld met DorpsTV
Achterveld begonnen.
Doel van DorpsTV Achterveld is het vastleggen en verslaan van activiteiten in Achterveld via nieuwe
media en daarbij ligt het accent op het maken en verzamelen van filmmateriaal. Actualiteiten en
activiteiten in het dorp worden daarmee voor de toekomst bewaard.
DorpsTV Achterveld is op de eerste plaats een platform voor de dorpsgemeenschap van Achterveld en
heeft daarvoor de website Achterveld.Net centraal staan. Vanuit het dorp aangeboden informatie wordt
conform de doelstellingen van SAM geplaatst door vrijwilligers.
Een groep vrijwilligers is enthousiast gemaakt om content te maken. Dat kan specifiek met hardware
die daarvoor wordt gefaciliteerd door SAM, met eigen middelen of door Achtervelders en Achterveldse
verenigingen daarin te begeleiden.
De naam DorpsTV Achterveld dekte de vanaf het begin van de oprichting de lading. Aanvankelijk werd
via XMSNet/Reggefiber en later via Telfort uitgezonden op een eigen kanaal in de regio Amersfoort.
DorpsTV Achterveld heeft uitgezonden op een TV-kanaal tot na overname van Telfort door KPN. KPN
stelde nieuwe voorwaarden waardoor de exploitatiekosten voor SAM om DorpsTV Achterveld via
glasvezel online te houden te hoog werden. Daarom is gekozen de stream naar KPN te stoppen en alle
content via internet op zoveel mogelijk media te verspreiden.
Inmiddels is DorpsTV Achterveld een begrip in het dorp Achterveld en is de organisatie veelvuldig
betrokken bij het vastleggen en verspreiden van Achterveldse activiteiten.
november 2021
bestuur Stichting Achterveld Media
Arnoud J. Spaaij, Willem Koch en Jeroen van Hamersveld
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Vrijwilligers
DorpsTV Achterveld werkt met een grote groep vrijwilligers. De groep vrijwilligers in totaal omvat ongeveer 20 personen. Per keer wordt een team samengesteld
afhankelijk van welke expertise en kennis nodig is voor een productie.
Veel vrijwilligers zijn binnen de organisatie opgeleid en ook zetten een aantal vrijwilligers zich veelvuldig in die beroepsmatig werkzaam zijn in de audio, video en
journalistieke wereld. Op deze manier is een zelfregulerende vrijwilligersorganisatie opgezet.
Het bestuur van SAM stuurt DorpsTV Achterveld op beleid, financieel en geeft richting aan de vorm van de organisatie.
Verder faciliteert het bestuur zodanig dat vrijwilligers die met producties bezig zijn zich kunnen focussen op uitvoerende
werkzaamheden en daarmee vrijwaring hebben van bedrijfsmatig werk.
Alle werkzaamheden en taken zijn onbezoldigd. Vanzelfsprekend worden directe kosten gedragen door SAM.
Bereik - marktpositie
Het doel van DorpsTV Achterveld is vanzelfsprekend om gezien te
worden. De berichten, beelden en producties hebben vrijwel zonder
uitzondering een bereik van rond 35% bij de inwoners van Achterveld.*) 1
DorpsTV Achterveld op een kerstshow
Daarbij is het overduidelijk dat het bereik van de producties enorm
beïnvloed worden door de sociale en maatschappelijke onderwerpen die aan bod komen.
Een verslag van een uitvaart met paarden van een dorpsgenoot trekt bijvoorbeeld via het internet ook aandacht
van mensen die zoeken op het onderwerp 'uitvaart met paarden' terwijl het hijsen van de vlag op bevrijdingsdag
door een zeer kleine groep wordt bekeken.
Onderwerpen
Naast het publiceren van Achterveldse (nieuws)onderwerpen
biedt de website veel informatie over het dorp en de
omgeving. Er is een overzicht van verenigingen,
maatschappelijke en facilitaire organisaties maar ook
bijvoorbeeld een evenementenagenda van het dorp.
Van iedere video is het bereik bekend.
DorpsTV Achterveld produceert op eigen initiatief op zeer
regelmatige basis nieuwsartikelen en video’s van Achterveldse activiteiten. Doorgaans betreft dit artikelen die
een groot algemeen dorpsbelang hebben. In sommige gevallen legt de redactie daarvoor een dossier aan.
Bij bijzondere en grotere evenementen wordt vooral op projectbasis samengewerkt met initiatiefnemers van
dergelijke evenementen. De inbreng van de organiserende partij is dan leidend. Een registratie van een
dorpsrevue, een live-uitzending van de jaarlijkse dodenherdenking en de dagelijkse reportages van de zes
dagen durende Internationale Tour de Junior zijn grote producties waar met veel medewerkers en intensief
wordt samengewerkt door meerdere dorpsorganisaties.

DorpsTV Achterveld zendt ook life uit.
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*)1 Cijfers van bereik zijn gebaseerd op de analyse van de statistische gegevens welke worden bijgehouden op verschillende media zoals statistieken van onder andere de webserver,
het Youtube-kanaal en de Facebook-pagina.
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Bestuurders Stichting Achterveld Media
De stichting wordt conform de statuten bestuurt door het bestuur bestaande uit 3 bestuursleden. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Gestreefd wordt
deze functies in te vullen door personen met passende competenties die tevens uit de Achterveldse samenleving komen.
Financiering
De activiteiten van SAM worden gefinancierd op basis van een vooraf ingeschatte en door het bestuur vastgestelde begroting. De gelden komen vanuit
verschillende bronnen. SAM werft gelden van subsidies, bijdragen, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.
Aanvragen van subsidies en financieringen worden in het bestuur besproken en gedaan door de penningmeester en de secretaris.
SAM refereert aan de genoemde mogelijkheden om de stichting financieel te ondersteunen. Daarbij is het belangrijk dat de ANBI status van de Stichting
gehandhaafd wordt. Indien gewenst kan het voorkomen dat de voorzitter van het bestuur contact opneemt met mogelijke geldschenkers.
De algemene middelen zijn doorgaans afgedekt met de inkomsten uit reclame.
SAM heeft in het verleden op projectbasis enkele keren een beroep gedaan op publieke financiering. Aanschaf van hardware wordt begroot per investering.
Onderhoud van apparatuur wordt bekostigd uit algemene middelen.
Een groot deel van de materiële exploitatie wordt gedaan met materiaal dat door derden om niets ter beschikking is gesteld. Een deel van het ingezette materiaal
wordt per project door de medewerkers beschikbaar gesteld zoals auto’s voor vervoer, computers voor be- en verwerking van audio-, video- en fotomateriaal.
Meerdere donateurs hebben grote en kleine bedragen geschonken aan SAM.
De kosten voor de website en domeinnaam wordt permanent gesponsord.
SAM publiceert vanaf dat de anbi-status is toegekend jaarlijks de financiële verslagen op achterveld.net.
Commercie
Via de mediakanalen van SAM wordt door SAM desgevraagd voor belangstellenden op commerciële basis reclame
ingezet om inkomsten te genereren. SAM heeft geen actieve inzet voor het werven van klanten. Per project wordt
bepaald of inzet van reclame nuttig en realiseerbaar is. In sommige gevallen levert SAM de productie en/of fysieke
commercial die wordt ingezet.
Voor de exploitatie hanteert SAM standaard tarieven die zijn bepaalt aan de hand van marktconforme (lokaal en
dorpsgericht) tarieven.
SAM heeft de intentie deze vorm van inkomsten in de toekomst te blijven inzetten.

DRAFT

Per project wordt samengewerkt met partners.
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Communicatie *)2
Intern wordt door het bestuur minimaal een maal per jaar vergaderd. Onderwerpen en afspraken van deze
vergadering worden vastgelegd en naar de leden van het bestuur verspreid. Het bestuur overlegd daarnaast
telefonisch, schriftelijk en mondeling zowel onderling als naar de vrijwilligers.
De vrijwilligers ontvangen en geven informatie via de redactie. Dit gaat via een centraal adres.
Externe informatie wordt gedeeld via de website www.achterveld.net duidelijk herkenbaar in het inhoudsoverzicht
dat via de keuzemenu’s is ingedeeld. Ook wordt schriftelijk gepubliceerd aan belanghebbenden.
Archivering
Notulen van bestuursvergaderingen, de jaarlijkse
financiële verslaglegging en de dossiers van de
aanvragen tot ondersteuning worden per jaar
gearchiveerd bij alle bestuursleden. De bewaartermijn is
conform de daarvoor geldende overheidsregels. Kopieën
van het archief zijn dientengevolge beschikbaar bij alle
bestuursleden van SAM doch in elk geval bij de secretaris en penningmeester.
DorpsTV Achterveld neemt een
toespraak van burgemeester
Bouwmeester op locatie.

SAM faciliteert ook een regieset voor life-uitzendingen,

DRAFT
*)2 Als randvoorwaarde voor de communicatie van de stichting geldt dat deze moet voldoen aan eisen die door derden (overheid) worden gesteld om blijvend te
voldoen aan de ANBI status.
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Vermogensbeschikking van SAM
Het bestuur van SAM bestaat uit minimaal drie leden, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester hebben benoemd. Vergaderingen
van het bestuur van SAM kunnen daarnaast worden bijgewoond door vrijwilligers indien van belang voor hun werkzaamheden voor SAM. De besluitvorming vindt
plaats door het bestuur. Binnen het bestuur wordt gestreefd naar een samenstelling van ter zake deskundigen voor het besturen van SAM. Hierbij gaat het om
financieel, bedrijfskundig, wettelijk gebied en tevens om kundigheid over mediaproducties en publicaties.
Het vermogen van SAM bestaat uit gelden die kunnen worden besteed aan de doelstelling van SAM.
De penningmeester deelt ingekomen gelden toe conform de vaststelling van het bestuur. Indien de
gever van gelden een doel heeft aangewezen dan wordt dit gevolgd. Is geen doel aangewezen dan
wordt het bedrag in eerste instantie aan de algemene middelen toegevoegd.
Na afloop van het boekjaar geeft de penningmeester een verslag van de bezittingen en schulden per
einde van het vorige financieel jaar en een overzicht van de inkomende en uitgaande gelden.
Vermogensbeheer
Het beheer van het vermogen van SAM wordt bepaald op grond van de doelstellingen van SAM en
het uitgangspunt dat er niet wordt gespeculeerd met de beschikbare gelden.
Beloning beleidsbepalers
De bestuursleden en vrijwilligers van SAM ontvangen geen vergoeding of vacatiegelden. Als daartoe
aanleiding is, kan een bestuurslid of vrijwilliger de door hem in het kader van zijn taak gemaakte
kosten declareren, onder overlegging van het declaratiebewijs.

Gedurende de hele week van de Tour de Junior maakt
DorpsTV Achterveld dagelijkse verslagen van de wedstrijden.

Administratieve organisatie
De secretaris is verantwoordelijk voor alle externe communicatie en de vastlegging daarvan. De agenda voor de bestuursvergaderingen en de notulen daarvan
worden door de secretaris opgesteld en na goedkeuring in het archief opgenomen. De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiële handelingen en
stukken. Na vaststelling door het bestuur van de balans en staat van baten en lasten over een financieel jaar worden deze stukken in het archief opgenomen.

DRAFT
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Facilitair
Bij de start van DorpsTV Achterveld in 2010 werd begonnen met een kleine set apparatuur. De
toen nog bestaande Stichting Bewoners Netwerk Amersfoort (SBNA) leende frequent
materiaal uit aan lokale omroepen. Ook DorpsTV Achterveld maakte daar regelmatig gebruik
van.
De rol van SBNA bleek niet langer nuttig toen HooglandTV, Dorps TV Hooglanderveen en
DorpsTV Achterveld rechtstreeks samenwerkten. SBNA is daarom eind 2014 opgeheven en de
aanwezige voorzieningen zijn door de betrokken partijen in beheer genomen. DorpsTV
Achterveld heeft camera’s, een videomixer en diverse ondersteunende materialen in beheer
genomen. Ook de andere partijen hebben ieder een deel in beheer.
Vanaf het begin heeft SAM haar uiterste best gedaan de facilitaire voorzieningen uit te breiden
en te optimaliseren. Uitgangspunt is daarbij dat SAM producties voor organisaties en
verenigingen zelfstandig kan faciliteren.
Een groot deel van de huidige apparatuur is geschonken door bedrijven (vrijwilligers
opgeknapt).
Inmiddels heeft SAM een bijna complete set voor het maken van reportages, films, verslagen
en live uitzendingen. Alleen montage, organisatie en administratie wordt door vrijwilligers op
eigen apparatuur (computers, telefoons, tablets) gedaan.
De apparatuur van SAM is aan veroudering onderhevig. Nieuwe technische ontwikkelingen
vragen constant om vernieuwing van apparatuur.
Deze materialen zijn door verenigingen in Achterveld te lenen voor eigen producties.
SAM faciliteert:
1. De website met bijbehorende service aan verenigingen
2. cursussen voor gebruikers (vrijwilligers)
3. regelen en betalen van (auteurs)rechten
4. bemiddelen naar leveranciers van noodzakelijke faciliteiten
5. vervaardigen van leaders, bumpers, graphics, e.d. voor lokaal gebruik
6. andere ondersteuning van noodzakelijkheden ter realisatie van dorpstelevisie.
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Aan verenigingen worden camera’s en apparatuur uitgeleend.
Voor de bediening en het gebruik worden cursussen gegeven.
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Samenwerking
SAM probeert voortdurend samenwerking te realiseren met verenigingen, stichtingen, culturele instanties en ook met bedrijven om het platform zoveel mogelijk te
vullen met informatie. Daarbij wordt altijd op de eerste plaats gezet dat het dorpsbelang, de samenleving, het verenigingsleven gediend wordt.
Die samenwerking kan kort en krachtig zijn maar ook langdurig en intensief.
SAM werkte mee aan een leerproject van de Jozefschool waarin media centraal stond. Samen met leerlingen van alle groepen werden filmpjes gemaakt met sociale
en culturele thema’s.
SAM produceerde de registratie van meerdere theaterstukken door revuegroep De Vage Kennissen en toneelvereniging Culdoto.
Jaarlijks wordt samengewerkt met Stichting Internationale Tour de Junior die een week lang tientallen wielrenwedstrijden organiseert voor jeugd tussen de 6 en 16
jaar.
Bij samenwerking worden ook andere opleidingen gerealiseerd zodat bijvoorbeeld DAVA (stichting Door Achterveld Voor Achterveld) een eigen vrijwilliger heeft om
activiteiten van DAVA op video vast te leggen en via o.a. DorpsTV Achterveld te publiceren.
Toekomst
SAM wil op basis van de ervaring die opgedaan sinds de oprichting het platform en faciliteiten ook de komende jaren aan de samenleving blijven bieden. Daarvoor
is veel expertise, materiaal en kennis binnen de organisatie en zijn tevens langdurige samenwerkingen tot stand gekomen. Alles geplaatst in de dynamische
omgeving van media en nog onbekende ontwikkelingen en trends.
Voor het continueren van de doelstellingen wordt verwacht in de nabije toekomst, zeker ook geplaatst in de veranderde maatschappelijke structuur door de
coronapandemie, dat de bestaande faciliteiten moeten worden vernieuwd. Daarvoor dient een deel van de apparatuur die in bezit is van SAM, vernieuwd en
aangepast te worden. Een deel van de apparatuur is meer dan 15 jaar oud en voldoet niet meer aan de huidige technische eisen. Bovendien zijn deze onderdelen
versleten.
SAM bereidt nieuwe projecten voor. Een aantal worden geprolongeerd en wachten op actie van de partners waarmee wordt samengewerkt.
Ondertussen maken vrijwilligers van SAM reportages, berichten en films van wat er zich in de samenleving van Achterveld en directe omgeving afspeelt.
Op www.achterveld.net is daar permanent en in de toekomst van alles van te zien.
Stichting Achterveld Media
secretariaat: Verjaagde Ruiterweg 15
3791 VE Achterveld
dorpstv@achterveld.net
www.dorpstv.achterveld.net
k.v.k. 54229510
NL27 RABO 0170 6471 10
r.s.i.n. 851220824
BIC RABONL2U
ANBI-status in aanvraag
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