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1. Voorwoord
Voor u ligt het Jaarverslag 2021, een jaar dat gekenmerkt werd door ups en
downs. Door creatief in te spelen op de extra maatregelen m.b.t. de
coronacrisis, zijn we er toch in geslaagd met veel creativiteit uitzendingen tot
stand te brengen.
Dit leverde veel extra werk op door het steeds weer opnieuw afzeggen van
gasten weer opstarten; daarnaast hebben we de studio verbouwd en een
coronaprotocol opgesteld voor medewerkers en gasten.
Het programma ‘Zaterdag Live’ met cultuur, actualiteiten,
debat en artiesten, mag zich verheugen op een steeds
grotere groep kijkers/luisteraars zowel in de zaal als via de
website/Facebook/YouTube.

Deze bekendheid leverde een verzoek op vanuit de gemeente of wij een
belangrijke rol wilde vervullen in de communicatie rond de plannen voor de
Dreven/Raden/Zichten.
Gevolg daarvan is een drietal uitzendingen over de hoofdthema’s van de plannen
geweest.
Helaas moesten we ook het verlies accepteren van medewerker Remco,
die na een lang ziekbed de strijd moest opgeven.
Het Escampjournaal heeft ook aan betekenis gewonnen in deze crisisperiode.
Sinds we de items ook los aanbieden op Facebook en YouTube is er sprake van
een explosieve groei.
Verder hebben we de samenwerking met de partners in de wijk geïntensiveerd
en in het bijzonder met Bureau de Brug.
We organiseren gezamenlijk de Burendag met een Live uitzending vanuit de
gerenoveerde tuin, en willen daar een jaarlijkse traditie van te maken.
Tot slot: een groot compliment aan onze medewerkers, die erin geslaagd zijn om
ondanks alle beperkingen de bekendheid van RTV Discus en haar producten in
de wijken neer te zetten.
Dit toont maar weer aan, dat de ware kracht van Discus Radio & Televisie bij
onze vrijwilligers ligt. Zij zijn het kapitaal van de organisatie. De grote motivatie
en betrokkenheid van onze vrijwillige medewerkers is van wezenlijk belang en
dankzij hun inzet behouden we de continuïteit en het hoge kwaliteitsniveau van
onze uitzendingen. Hen wil ik dan ook in het bijzonder bedanken voor hun inzet.

Joop Schouten
Voorzitter
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2. Van de bestuurstafel
Uiteraard heeft het bestuur zorggedragen om goede
voorwaarden zoals huisvesting en apparatuur te
realiseren. Dat alles binnen de gegeven mogelijkheden
van menskracht en budget.
Daarnaast is het bestuur ook alert op mogelijkheden
voor innovatie, samenwerking en participatie in andere
maatschappelijke projecten.
Hieronder een greep uit de onderwerpen, die hierop betrekking hebben.
Vrijwilligers
Een constante zorg is het verkrijgen en behouden van vrijwilligers. Vanuit
het bestuur wordt daarom constant aandacht besteed aan de werving en
selectie van vrijwilligers, onder andere door advertenties in de plaatselijke
bladen en de vacature- en kandidatenbank van Den Haag Doet. Verder
wordt er binnen de mogelijkheden een zo goed mogelijk werkklimaat
ingericht. Voor het komende jaar is het prioritiet om de administratieve
functie ingevuld te krijgen.
Verder is er gewerkt aan het professioneel uitwerken van de organisatie in
een organigram en functies. De komende tijd zal dit in de praktijk verder
worden uitgerold.
Tuinproject
Na het stop gezette Moestuinproject is er nagedacht over een andere
invulling. Besloten werd om er een kunstgras veld te maken.
Op deze wijze kan er multifunctioneel gebruikt worden.
Ontmoetingen, uitzendingen etc.
Samenwerking Stadsomroep
De samenwerking met Stadsomroep verloopt, door de interne
veranderingen bij Stadsomroep en de wisseling van station-manager, niet
soepel.
Pogingen om ‘Zaterdag Live’ weer terug te brengen in de oorspronkelijke
vorm, dus live tussen 11.00 en 13.00 uur, wilde men niet over praten.
Wel hebben we bewerkstelligd dat het Escampjournaal naar de
woensdagavond tussen 19.00 en 19.30 gaat.
Wat de financiën betreft, is er een helder tarief afgesproken.
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Stadsdeelkantoor
De relatie met het Stadsdeel kantoor is uitstekend.
De Posthoorn
Overgenomen onder de naam Posthoorn Escamp Oost en West. Met de
nieuwe uitgever is reeds contact gelegd en zijn er goede afspraken
gemaakt over samenwerking.

3. Bijzondere Projecten
Burendag 2021
Ook de burendag werd getroffen door de coronacrisis,
maar op creatieve wijze hebben wij, met onze partner
Bureau de Brug, de bewoners toch een leuke burendag
met artiesten kunnen geven.

4. Organisatie
De organisatie kent een Stichtingsvorm met een Algemeen Bestuur en
een Dagelijks Bestuur. Daarnaast zijn er drie onafhankelijke redacties
voor Zaterdag Live en het Escampjournaal, met een eindredacteur. Verder
is er een team van technici, dat zorgdraagt voor beeld en geluid.
Bestuur
Het algemeen bestuur bestond uit de volgende personen:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Overige bestuursleden:

Dhr. J.P. Schouten
Vacature
Vacature
Mw. R.K. Samadhan
Dhr. J.W. Beijer

Dagelijks bestuur:
Dhr. J.P. Schouten en Dhr. J.W. Beijer
Redactie Zaterdag Live
De redactie Zaterdag Live bestond uit:
De heren R. Buurke, K. Kouwenberg, G. Schoonderbeek,
R.Fortgens, J.Schouten.
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Columnisten
Mw. I. Gyömörei, mw. T. van der Heide en de heren P. Drijver
en M. Rogier.
Redactie Escamp Journaal
De redactie Escampjournaal bestond uit:
Mw J. Hillbrand, mw. T. Pronk, dhr. O. Faber, dhr. M. van Geenen
dhr. R. Boom en montage: dhr. K. Kouwenberg
Techniek
Medewerkers techniek:
De heren R. Fortgens, T. Willekes, R. Steen, H. Power, K. Liesdek,
K. Kouwenberg, D. Pieplenbosch, M. van Geenen en F. Waaijer.
Redactie Website, bestaat uit:
Mw J. van Hek en dhr. K. Kouwenberg
Eindredacteur: Dhr. J.P. Schouten
Gastvrouw: mw R. Ramesar

Huisvesting
De organisatie heeft haar studio’s en kantoorruimten aan De Dreef 247 te
Den Haag, van waaruit alle activiteiten worden ondernomen.
Bijlagen
1. Jaaroverzicht Zaterdag Live 2020
2. Jaaroverzicht Escampjournaal 2020
3. Balans 2020
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