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1. Voorwoord

Voor u ligt het Jaarverslag 2022, een jaar dat gekenmerkt werd door een 
bestuurswisseling. Ook is ons een belangrijke technicus, Ton Willekes, ontvallen 
die de nodige kennis van het streamen en archiveren van de programma’s alleen 
bij zich droeg.  Waardoor ondanks alle goede bedoelingen toch ook de nodige 
kennis verloren is gegaan. Allerlei taken herverdeeld moesten worden, wat de 
nodige hobbels veroorzaakten. Desondanks hebben we het als totale team, 
bestuur en vrijwilligers, het gered en gaan wij positief de toekomst tegemoet 

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.

Het Escampjournaal heeft ook aan betekenis gewonnen. Sinds we de items ook los 
aanbieden op Facebook en YouTube is er sprake van een explosieve groei.

Door alle strubbelingen intern wat veel tijd en energie gekost heeft is dit jaar als 
een soort tussenjaar gebruikt met helaas wat onderbelichte activiteiten naar buiten
toe met partners en onze buren. Met de belofte nu wij alles practisch weer goed op 
de rails hebben weer meer activiteiten naar buiten toe gaan organiseren.

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.

Ronald Fortgens

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.

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 doel om meer 
vrijwilligers te interesseren voor onze Discus-familie.

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
Het afgelopen jaar is er niet veel mee gebeurd maar wij hebben voor het 
komend jaar een aantal plannen die we gaan uitwerken.

Samenwerking Stadsomroep
De samenwerking met Stadsomroep verloopt, doordat wij in nogal moeilijke
overgangsfase zaten, goed Er werd veel begrip getoond voor de bij ons 
ontstane situatie.

De zaterdag waar ook de uitvaart van Ton Willekes was hebben wij geen
uitzending van Zaterdag Live gemaakt waardoor iedereen die dat wilde 
daar aanwezig kon zijn en de Stadsomroep heeft in overleg met ons een
herhaling uitgezonden met ook een in memoriam voor Ton.
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Stadsdeelkantoor
De relatie met het Stadsdeel kantoor is uitstekend.

3. Bijzondere Projecten

Helaas zijn wij niet instaat geweest om bijzondere 
projecten te starten dan wel voort te zetten. Het 
komend jaar wordt er hard aan gewerkt om dit weer op 
te pakken.

4. Organisatie

De organisatie kent een Stichtingsvorm met een Algemeen Bestuur en een 
Dagelijks Bestuur. Daarnaast zijn er twee onafhankelijke redacties voor 
Zaterdag Live en het Escampjournaal, met ieder een coördinator. Verder is er 
een team van technici, dat zorgdraagt voor beeld en geluid.

Bestuur
Het algemeen bestuur bestond uit de volgende personen:

Voorzitter: Dhr. J.P. Schouten,       
                                           tot 1-9
Voorzitter:                            Dhr. R. Fortgens,
                                           vanaf 1-9
Secretaris: Vacature
Penningmeester: Vacature
Overige bestuursleden: Mw. R.K. Samadhan

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 en F. van der Koelen.
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Columnisten
Mw. I. Gyömörei, mw. T. van der Heide en de heren P. Drijver
, M. Rogier en P. Bos.

Redactie Escamp Journaal
De redactie Escampjournaal bestond uit:
Mw J. Hillebrand, mw. T. Pronk,Mw. J. Borst, dhr. G. Schoonderbeek, dhr. M. 
van Geenen,dhr. B. Mhogaddam en montage: dhr. K. Kouwenberg

Techniek
Medewerkers techniek:
De heren R. Fortgens, T. Willekes, B. Mhogaddam, H. Power, K. Liesdek,
K. Kouwenberg en M. van Geenen .

Redactie Website, bestaat uit:
Dhr. K. Kouwenberg

   Eindredacteur: Dhr. J.P. Schouten

Gastvrouwen: mw R. Ramesar en mw. J. Borst

Huisvesting
De organisatie heeft haar studio’s en kantoorruimte aan De Dreef 247 te
Den Haag, van waaruit alle activiteiten worden ondernomen.

Bijlage
1. Balans 2022
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Bijlage 1. Balans

Staat van Baten en lasten     2022

begr Inkomsten Uitgaven
verbindingen € 83,47 € 2.587,98
Cd Verkoop € 0,00 € 0,00
Huisvesting € 1.060,93 € 13.308,17
Organisatie € 216,85 € 2.495,66
TECHNIEK € 54,40 € 390,88
Secretariaat € 0,00 € 540,26
Promotie € 0,00 € 0,00
Diversen € 11.000,00 € 10.000,00
Multi Media € 0,00 € 1.004,83
donateurs € 0,00 € 0,00
Ict € 0,00 € 0,00
Opleidingen € 0,00 € 0,00
gemeente € 23.291,46 € 3.015,55
investeringen € 0,00 € 0,00
Uitzendrechten  Escamp € 0,00 € 1.573,00
uitzendrechten zaterdag € 0,00 € 2.359,50
catering 0,00 € 188,16

totaal € 35.707,11 € 37.463,99
SALDO -1.756,88
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