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VOORWOORD

“2020 WAS BIJZONDER UITDAGEND”

het voor mij? Voor mijn buurt? Voor mijn straatje?’. Het
gaat over de menselijke maat. Dat is waar POA voor staat en

In gesprek met: “Halverwege 2020 mocht ik

middels onze merken AT5 en SALTO realiseren we dat.

POA gaan leiden, het was een bijzondere periode om

AT5 weet mensen te raken en binding te creëren. AT5

het stokje over te nemen. POA was in afwachting van de

verhuist met Amsterdammers mee naar Purmerend, Almere

besluitvorming omtrent de concessie en de coronacrisis

en andere plekken. Dat zien we terug in ons App-gebruik.

was in volle gang. Op alle fronten was het een uitdagende

Zelfs in Marokko zien we een piekje aan gebruikers.

periode. Half juli werd eindelijk bekend dat POA haar

2020 gaf meer dan ooit aan hoe belangrijk AT5 voor

concessie zou behouden. Vanaf toen konden we het

Amsterdammers is. AT5 was een baken voor vragen en

strategieplan en de plannen voor de fusie tussen POA en

ook voor vertier. AT5 vertelde verhalen, over corona, over

AT5 concreet vormgeven. We konden weer kijken naar

Amsterdammers, over de stad, over vroegere tijden. En AT5

de toekomst. Daarvoor was eerst herstel nodig, intern

vroeg Amsterdammers ook naar hun ervaringen en mening

en extern. Het vertrouwen van onze medewerkers had

o.a. via het AT5 panel.

een deuk gekregen maar de passie en de power was niet

SALTO verwoordt en verbeeldt de haarvaten van de stad

verdwenen. En dat voelde je als je met de mensen sprak.

en biedt een podium aan makers van een zeer divers

Het jaar 2020 heeft iets gebracht wat heel erg past bij

pluimage. In 2020 werd dat podium vaak letterlijk vanuit

datgene waar POA voor staat. Corona versterkte de

huiskamers gemaakt. Culturele instellingen wisten met

behoefte aan verbinding, aan verhalen vertellen en naar

nieuwe initiatieven (want de zalen waren gesloten) hun weg

verhalen luisteren.

te vinden naar SaltoTV.

De wereld werd heel klein – we mochten niets en we

Het Coronajaar 2020 heeft pijn gedaan maar heeft ook

mochten niet ver – dus de buurt werd belangrijker. Weten

veel gebracht. Nieuwe kansen, nieuwe inzichten, nieuwe

wat er in je omgeving speelt en die verhalen over het

doelgroepen, hernieuwd vertrouwen en heel veel energie.

voetlicht brengen. Dat is onze rol en die hebben we heel

Het was een enerverend en heel bijzonder jaar.”

goed opgepakt. Voor de toekomst zie ik dat ook alleen
maar belangrijker worden. Er is het ‘grote nieuws’ over de

Alphons Martens,

wereld, politiek, economie, maar de vraag is ‘Wat betekent

Directeur bestuurder
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1.	BESTUURSVERSLAG

1.1 INLEIDING

Het voornemen om beide organisaties te fuseren was

2020 is het jaar dat de geschiedenis in zal gaan als het jaar

onderdeel van het Strategieplan van POA uit 2019. Na

waarin de wereld in de greep kwam van Covid-19. Een jaar

de instemming van de Raad van toezicht op dit plan is

waarin we woorden in gebruik namen als groepsimmuniteit,

er een adviesaanvraag naar de OR van AT5 uitgegaan.

zelf-quarantaine en waarin Corona iets anders werd dan

In 2020 stemde de OR in met de voorgenomen fusie. De

een Mexicaans biertje. Een jaar waarin we thuis gingen

fusie betekende ook een nieuwe kijk op de samenwerking

werken, sociale bijeenkomsten meden, solidariteit gewenst

tussen AT5 en POA en de fundamenten daarvoor. Met

was maar polarisatie verder groeide.

vereende kracht werd het beleid van POA aangescherpt en

Voor POA was het een jaar dat vol onzekerheid begon.

toegespitst op de nieuwe samenwerking die zou volgen. In

We waren nog steeds in afwachting op het besluit over

november lag er een nieuw beleidsplan (Activiteitenplan

de definitieve verlenging van de concessie. Bij ATV B.V.

2021) met daarin een duidelijke koerswijziging in de

stonden bezuinigingen op de agenda. Vlak voor de start van

manier waarop de samenwerking tussen beide merken

het jaar werden toch nog een aantal tijdelijke contracten

vorm gaat krijgen. Het mediabeleid werd hierop afgestemd

bij ATV B.V. verlengd, dat gaf gelukkig weer wat rust in de

en opgesteld door de adjunct-hoofdredacteur van AT5

organisatie.

en de mediadirecteur van SALTO in samenspraak met
de directeur. Het nieuwe mediabeleid is voorgelegd ter

Op 14 juli kwam eindelijk het verlossende bericht van

goedkeuring aan de Mediaraad en werd door hen met

het Commissariaat voor de Media, waarin bevestigd werd

enthousiasme ontvangen en daarna vastgesteld. Het nieuwe

dat POA de lokale zendgemachtigde voor Amsterdam

beleidsplan en begroting voor 2021 werd door de Raad van

zou blijven. Bestuurlijk kwam er rust met de aanstelling

Toezicht goedgekeurd in november. De nieuwe plannen zijn

van de nieuwe directeur bestuurder van POA per 1 juni.

ingediend bij de gemeente t.b.v. de subsidie aanvraag voor

Hij kreeg de opdracht om de organisatie transparant en

2021.

toekomstbestendig te maken. Essentieel hierin was het
bewerkstelligen van de fusie van ATV B.V. met de Stichting

Tenslotte werd eind 2020 Amstel Televisie Vijf (ATV B.V.)

POA.

opgeheven en ging de organisatie op in de moederstichting
POA. Per 31 december 2020 was de fusie een feit. Onder
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1. Bestuursverslag

leiding van de nieuwe directeur werd ook de impact

AT5 via web en app sterk gestegen in 2020 met 26%,

In de samenwerking met NH Media werd een grotere

die Covid-19 onmiskenbaar had op de organisatie het

van 1.600.000 in 2019 naar 2.022.091 in 2020 per

bedrijfsmatige zelfstandigheid van AT5 gerealiseerd

hoofd geboden.

maand. Het tv-bereik viel wat terug met 3,5%, van

en werden nieuwe afspraken over redactionele

2020 werd ook het jaar waarin betrouwbaar nieuws

347.000 in 2019 naar 335.000.

samenwerking gemaakt. In het najaar kwam de

erg belangrijk werd en positieve, inspirerende verhalen

De SALTO studio’s, waar de Amsterdamse makers

redactionele samenwerking goed op stoom en

zeer gewaardeerd werden door ons publiek. Het

hun content maakten, zijn vrijwel het gehele jaar

ontstond er weer ruimte voor de AT5 redactie om

Corona Journaal van AT5, in samenwerking met NH,

noodgedwongen gesloten geweest. De recent

meer onderzoek en eigen verhalen te maken, doordat

voorzag de geschokte bewoners van de hoofdstad van

ontwikkelde podcast faciliteiten konden slechts heel

de productie van het ‘snelle nieuws’ met NH werd

de noodzakelijke en broodnodige informatie, waarbij

tijdelijk de enthousiaste, jongere makers bedienen.

gedeeld.

viroloog Menno de Jong de vraagbaak werd voor alle

Maar de programmamakers waren heel inventief en

Financieel blijft het spannend voor POA om het huidige

vragen over het virus in de Corona Q&A. Het creatieve

‘Iedereen live’ werd vanaf april de verbindingszender

media-aanbod voor Amsterdam en omstreken op dit

en flexibele redactieteam paste zich moeiteloos aan.

die via Salto werd uitgezonden. In 2020 is het aanbod

niveau te kunnen blijven maken. De reclameomzetten

Niet meer dan twee personen op straat, niet met

bij SALTO verder gegroeid tot 402 (367 in 2019)

en de omzet uit extern gefinancierde producties staan

collega’s in één auto en interviews met 1,5 meter lange

programmatitels waarbij circa 1.300 makers betrokken

onder druk, mede door de coronacrisis.

microfoons waren snel genomen hobbels. Extra inzet

waren.

van freelancers, het creëren van thuiswerk plekken
en extra uitgaven voor middelen en onkosten, waren

Ook bleek de coronacrisis geheel onverwacht een

noodzakelijk. Met man en macht werd gewerkt om

impuls te zijn voor veel culturele instellingen,

wegvallende publieksevenementen toch te vieren. Zo

waaronder het Concertgebouw en Musea, om intensief

werden Koningsdag, Pride, de Intocht van Sinterklaas

gebruik te maken van onze streaming faciliteiten.

en zelfs Oud en Nieuw toch nog een succes.

Er ontstonden nieuwe partnerships met culturele
instellingen. AT5 en Salto werden de plekken waar

Een bijzondere ontwikkeling was in april te zien met

debatcentra zoals het Pakhuis De Zwijger en De

de piek aan mediagebruikers. In deze maand bereikten

Balie via live streaming via onze zenders hun publiek

we bijna 2,7 miljoen unieke bezoekers op web en app

toch konden bereiken en waar culturele instellingen,

terwijl dat in oktober nog geen 1,4 miljoen bezoekers

kunstenaars en artiesten via onze media de

waren. Deze trend was ook merkbaar bij NH, NOS en

Amsterdammers thuis konden bereiken.

andere nieuwsmedia. Overall is het online bereik van
Activiteitenverslag 2020
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De huidige bekostiging van de gemeente is

uit teamdynamiek dus samenwerken is noodzakelijk.

stad. In gesprekken met de gemeente en raadsleden

voorwaardelijk voor het voortbestaan voor een

De financiële gevolgen van de Corona crisis zien we

wordt deze zorgzame ontwikkeling besproken en

professionele nieuwsvoorziening op dit niveau.

terug in een verlaagde verwachting van de reclame-

aangegeven dat er meer subsidie moet komen om onze

In de meerjarenraming zoals opgenomen in het

inkomsten, adverteerders zijn terughoudend,

taken naar behoren uit te kunnen voeren. Daarnaast

concessiebeleidsplan POA (2019-2024) zijn we

opdrachten voor extern gefinancierde producties

moeten online inkomsten de terugloop op lineaire

uitgegaan van de huidige financieringsafspraken.

zijn kwetsbaar. In het afgelopen jaar hebben we

televisie beter opvangen door betere inrichting en

Inmiddels hebben we vernomen van de gemeente dat

gelukkig gebruik kunnen maken van een krediet uit

monitoring van de online prestaties.

de financiering van POA tot 2025 gelijk blijft aan het

het Steunfonds voor de Journalistiek. Inmiddels weten

huidige niveau en als zodanig ook is opgenomen in de

we dat we ook dit jaar daarvan gebruik kunnen maken

Personeelslasten

meerjarenraming van de gemeente. Dat geeft ons in elk

indien nodig. Hiermee kunnen we de tekorten die

Een aantal ontwikkelingen zorgen voor een verzwaring

geval een goede basis om onze activiteiten de komende

ontstaan als gevolg van de mogelijk aanhoudende

van de personele lasten in de toekomst. De omroep

jaren op dit niveau te kunnen blijven uitvoeren.

coronacrisis, naar alle waarschijnlijkheid opvangen.

CAO voor AT5 is vernieuwd na onderhandelingen

Inkomsten uit reclame- en uit partner producties staan

met de bonden, dat resulteerde in een stijging van

niet alleen onder druk door Covid-19, maar over de

de personeelslasten met 5%. De aanpassing van de

1.2 RISICOPARAGRAAF

afgelopen jaren zagen we al een trend ontstaan waarbij

salarissen volgens de Omroep CAO bij NH Media

We zijn ons bewust van een aantal de risico’s die de

deze noodzakelijke inkomsten afnamen. We hebben

betekende ook een kostenstijging voor POA voor de

continuïteit van de bedrijfsvoering kunnen raken.

al een efficiëntie-slag gemaakt met de fusie, maar

ten dele aan AT5 doorbelaste werknemers van NH.

daarmee kunnen we niet alle tekorten opgevangen.

Een andere ontwikkeling is de verbetering van het

Covid-19

Nog meer bezuinigingen doorvoeren betekent ook een

freelancebeleid. POA heeft per 1 december de Fair

De komende tijd zal de impact van Covid-19

verschraling van het aanbod. De huidige subsidie is

Practice Code (FPC) omarmt en doorgevoerd. Dat

(en eventuele mutaties) nog voelbaar zijn op de

onvoldoende om het huidige aanbod in stand te houden,

betekent wel dat de inhuur van freelancers duurder

advertentiemarkt, op economische ontwikkelingen

zonder eigen aanvullende inkomsten uit reclame en

gaat worden. We gaan het personeelsbeleid en de

in de stad, op onze organisatie en op de mensen

uit partner content kunnen we de huidig kwaliteit en

organisatie transparanter inrichten waarbij vaste

die werkzaam zijn bij POA. Onze medewerkers zijn

diversiteit van het aanbod niet garanderen. Wanneer

werkzaamheden op basis van contracten worden

kwetsbaar in de uitoefening van hun werkzaamheden.

de subsidie mogelijk na 2025 structureel gekort wordt

uitgevoerd en freelancers als flexibele schil kan zorgen

Nieuws ontstaat op straat dus onze verslaggevers

in combinatie met de dalende aanpalende inkomsten

voor opschaling bij extra subsidies of extra projecten.

kunnen maar een klein deel van hun werk thuis doen.

ontstaat een directe bedreiging voor de kwaliteit,

Hierdoor krijgen we beter grip en inzicht in de direct

Onderzoeksverhalen, verdieping en duiding ontstaan

omvang en continuïteit van ons media-aanbod voor de

gerelateerde kosten voor onze hoofdtaken.
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Verhuizing

slimmer en goedkoper gaan werken. Gebruik hiervan

een klachtenprocedure in het kader van het beleid

De noodzakelijke reserves om de verhuizing te

huren we op incidentele basis, in plaats van de

ter voorkoming en bestrijding van ongewenst gedrag.

bekostigen konden niet worden getroffen doordat er

maandelijkse doorbelasting. Op dit moment is POA/

Medewerkers, bestuurder en toezichthouders worden

in de afgelopen twee jaar geen reserveringen konden

AT5 contractpartij voor alle afspraken voor distributie

geacht de gedragscode te kennen en toe te passen

worden gedaan op basis van de behaalde resultaten.

over web en app. Een andere optie is een ‘white label’

bij hun dagelijkse werkzaamheden. De code is ook

De bestaande reserves zullen moeten worden

constructie zoals andere lokale omroepen met NH

uitgangspunt voor de cultuur binnen de organisatie.

aangewend om een verhuizing en eventuele inrichting

Media hebben afgesproken. We gaan komend jaar de

In de code is opgenomen dat de medewerkers en

en verbouwing te kunnen bekostigen. Daarnaast zal het

financiële verschillen en operationele voor- en nadelen

toezichthouders jaarlijks opgave doen van eventuele

huren van een nieuwe locatie ook betekenen dat we

op een rij zetten.

nevenfuncties, eventuele financiële belangen in sector

duidelijkheid moeten hebben over financiering op de

gerelateerde ondernemingen en gegeven/ontvangen

lange termijn, dus ook na 2024, immers het huren van

geschenken, uitnodigingen en andere voordelen.

een nieuwe bedrijfslocatie vraagt om een committent

1.3 GOVERNANCE

Begin 2021 zijn alle medewerkers geïnformeerd over

van minstens vijf jaar. Met de gemeente zal gesproken

De Publieke Omroep Amsterdam volgt voor de

de regels die gelden ten aanzien van nevenfuncties en

worden over de huisvesting en verbouwingsplannen

gedragscode van goed bestuur de principes uit

financiële belangen.

om deze langer termijn investering op de juiste manier

de Code van de Publieke Omroep uit 2018. De

te kunnen doen.

verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en

Fair Practice Code

de relatie met de bestuurder zijn vastgelegd in het

POA onderschrijft de Fair Practice Code in het

Techniek

reglement van de Raad van Toezicht, gebaseerd op

kader van goed opdrachtgeverschap bij de Publieke

Sinds 2012 is er een intensieve samenwerking tot

de aanbevelingen vanuit de code van de Publieke

omroepen zoals deze is opgesteld op 1 december

stand gekomen met NH-Media, dat heeft ook geleid tot

Omroep. De verantwoordelijkheden van de bestuurder

2020 door de NPO en RPO, als behartigers van de

een deelname van POA in gezamenlijke investeringen

zijn vastgelegd door de Raad van Toezicht in het

belangen van de ‘omroep opdrachtgevers’, met de

die eigenlijk te zwaar zijn voor een lokale omroep.

bestuursreglement eveneens in lijn met de principes

NVJ, FNV Media & Cultuur en CNV Vakmensen als

Om te kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen

uit de code. Beide reglementen zijn geactualiseerd in

vertegenwoordigers van ZZP’ers en de medewerkers

zullen we lange termijn keuzes moeten maken die

2020, evenals de statuten en zijn opnieuw vastgesteld

van producenten die ten behoeve van de publieke

onze onafhankelijkheid en financiële gezondheid

door de Raad van toezicht.

media-instellingen opdrachten vervullen. POA wijkt

waarborgen. Dure studio en eindregie faciliteiten zijn

hierbij alleen af op de berekening van het uurtarief dat

overbodig, monteren van items kan ook op laptops

Algemene gedragscode

afwijkt van de landelijke omroep CAO. POA hanteert

en desktops, dus met de verhuizing kunnen we

POA heeft een Algemene gedragscode opgesteld en

hierbij de tarieven van de POA CAO.
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Code Diversiteit & Inclusie

met ons stage- en opleidingsbeleid moeten we ook

één aan de ondernemingsraad van AT5 en één aan de

Diversiteit is van oudsher een vanzelfsprekend

in de organisatie zien te houden. De continue uit- en

ondernemingsraad van NH Media. De adviesaanvraag

onderdeel in ons omvangrijke aanbod, maar er blijft

doorstroom van talent is natuurlijk geweldig, maar

van NH Media betrof het voorgenomen besluit tot

altijd ruimte voor verbetering. We vinden het heel

dat talent moet ook een vaste plek in de organisatie

de oprichting van een Amsterdam stadsredactie. De

belangrijk dat we een divers publiek blijven bereiken

zelf kunnen krijgen, door de interne doorstroom in

adviesaanvraag van POA aan de OR van AT5 betrof

én dat we zelf als organisatie een betere afspiegeling

de organisatie actief te bevorderen. Hiervoor zijn in

het voorgenomen besluit tot een fusie tussen ATV B.V.

gaan vormen van de Amsterdamse bevolking.

2020 de eerste aanzetten gedaan in het HRM beleid,

en POA tot één juridische entiteit én de substantiële

Bij POA wordt de Code diversiteit en inclusie

er zijn er trainingen voor het personeel georganiseerd

bezuinigingen bij POA en samenwerking met NH

onderschreven. POA maakt zich op voor een

en de raad van toezicht is in 2020 gestart met het

Media, waarin bovengenoemde oprichting van de

herkenbaar en toegankelijk media-aanbod dat

programma ‘Divers en Inclusief aan de Top’ waarbij

Amsterdamse stadsredactie een cruciaal element

tegemoetkomt aan de wensen en behoeften van onze

bestuurlijk talent in een toezichthoudende rol

vormt. Daarop volgde intensief overleg tussen

grootstedelijke samenleving. Als mediaorganisatie

meeloopt in de RvT en werkt aan een inclusiever

redacties, bestuurders en beide ondernemingsraden.

van Amsterdam hebben we met ons palet aan merken,

klimaat. Dit programma zal in 2021 voortgezet worden.

Dat leverde een aangepast voorstel op in 2020.

makers en medewerkers tot doel om een afspiegeling

Daarin werd overeenstemming bereikt over een set

te worden van de stad. Wij willen als mediaorganisatie

van afspraken waarin de operationele samenwerking

de brede diversiteit van de Amsterdamse samenleving

1.4 SAMENWERKING NH MEDIA

en de financiële afhandeling van de content deal

representeren. Daarom willen we toegankelijk zijn

In oktober 2019 werd een aanzet tot een nieuwe

werd geregeld. Op het cruciale onderdeel van de

voor makers, producenten, medewerkers en publiek.

samenwerking van AT5/POA en NH Media

redactionele samenwerking met als doen het opzetten

Zodanig dat iedereen zich welkom voelt, ongeacht

gepresenteerd in een bijeenkomst van beide Raden

van een gezamenlijke nieuwsredactie werd ook

culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur,

van Toezicht. In deze presentatie passeerden de

overeenstemming bereikt.

beperking, leeftijd of economische status. Om mee te

samenwerkingsovereenkomst, de redactionele

kunnen blijven bewegen met de dynamiek in onze stad

samenwerking en de benodigde investeringen de

wordt de organisatie transparanter, toegankelijker en

revue. De voorstellen uit de presentatie werden

innovatiever ingericht.

goedgekeurd door de Raad van Toezicht van POA en
de Raad van Toezicht van NH Media. In december

Het vergroten van de diversiteit in de organisatie

van dat jaar zijn deze voorstellen meegenomen

van POA krijgt prioriteit in het personeelsbeleid. De

in de presentatie van het Strategisch Plan aan de

diverse talenten die we nu al succesvol in huis halen

organisatie. Dit leidde tot twee adviesaanvragen;
Activiteitenverslag 2020
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Raad van Toezicht

Vastgoed Taxateurs, lid managementteam Deloitte

POA was tot eind 2020 opdrachtgever van ATV B.V.,

Gezien de aard en omvang van de organisatie van

Financial Services Group and lndustry Lead lnvestment

de producent van AT5. De open access-faciliteiten van

Publieke Omroep Amsterdam is gekozen voor een

Real Estate.

het merk SALTO werden door POA zelf aangestuurd. De

model van ‘raad van toezicht en bestuur’.

Mw. S. van Waegeningh - 2de termijn herbenoemd in

producenten van SALTO, zijn veelal individuele makers

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van

2018 - portefeuille HRM. Lid Renumeratie commissie.

en/of instellingen die hun eigen content uitzenden

bestuur en Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het

Partner bij Bingh Advocaten.

onder de licentie van POA.

bestuursreglement en in het reglement van de Raad

Nevenfuncties: docent Postacademische Opleiding

POA had in samenspraak met de gemeente in 2012

van Toezicht.

Arbeidsrecht (PALA) en docent Opleidingen Sociaal

een samenwerkingsstructuur opgetuigd waarin de

Recht (OSR).

samenwerking met NH Media een cruciaal onderdeel

Taken Raad van Toezicht

Mw. E. Kwaks - 1ste termijn - algemeen lid.

uitmaakt. De afspraken werden vastgelegd voor

De Raad van Toezicht heeft als taak om op

Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen Theater-

een periode van 10 jaar. Sinds 2015 werden de

onafhankelijke en professionele wijze toezicht te

en Congrescentrum Orpheus NV, lid bestuur Vereniging

samenwerking, de organisatiestructuur en de

houden op het beleid van het Bestuur en op de

van Vrienden van het Frans Hals Museum, voorzitter

bijbehoren governance om uiteenlopende redenen

algemene gang van zaken in de stichting. De Raad

Raad van Toezicht De Nieuwe Cultuur Stichting, lid

aangepast. In 2020 zijn de laatste wijzigingen

van Toezicht is onder meer verantwoordelijk voor

Raad van Toezicht AvroTros, lid Raad van Toezicht

doorgevoerd en werden de afspraken over de

goedkeuring van het (meerjaren)beleidsplan, de

Stichting Art Up.

samenwerking met NH Media herijkt. Het laatste

begroting en de jaarrekening. Bij de vervulling van

Hr. A. Hussainali - Per 30-06-2020 - 1ste termijn - lid.

onderdeel in deze aanpassingen was de voorbereiding

deze taak heeft de Raad van Toezicht zich naar het

Portefeuille Financiën. Director of Finance and Control

van de voorgenomen fusie tussen POA en ATV

belang van de Stichting Publieke Omroep Amsterdam

Havas Media Nederland.

B.V.” POA was 100% aandeelhouder van ATV B.V.”

gericht.

Mw. S.B.N. van Belzen Per 30-06-2020 - 1ste termijn

De directeur bestuurder van POA was tevens

- Portefeuille Innovatie en digitalisering. Chief

directeur bestuurder van ATV B.V.” De fusie vormde

Samenstelling per 31 december 2020

innovation officer bij Jaarbeurs.

de opmaat voor een eenvoudiger en efficiëntere

Hr. J. Holland - 2de termijn herbenoemd in 2018,

Nevenfuncties: jurylid van de Dutch lnteractive Awards.

organisatiestructuur met aan het roer een directeur

voorzitter per 13-12-2018. Portefeuille Financiën.

Hr. M.M. Landsmeer Per 30-06-2020 - 1ste termijn

bestuurder. Op 31 december 2020 werd ATV B.V.

Lid Renumeratie commissie. Partner bij Deloitte

- Portefeuille Media en plaatsvervangend voorzitter.

opgeheven en ging op in de moederstichting POA.

Accountants B. V.

Partner 3Rivers, vanuit dit adviesbureau actief als

Nevenfuncties: Docent Vastgoed Business School te

manager en adviseur binnen de Media. In 2020 onder

Baarn, lid Centrale Raad van de Nederlandse Register

meer als Mediadirecteur ad interim bij KRO-NCRV.
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Bestuur

vindt voor onze stad. De Mediaraad borgt ook dat

Samenstelling

Het bestuur van POA is verantwoordelijk voor het

er vanuit de samenleving reflectie op ons media-

De Mediaraad draagt zelf de leden voor op basis

bestuur en algehele beleid van de organisatie en

aanbod wordt gegeven. Er zijn nu zeven stromingen:

van het aantal vastgestelde stromingen. Zij worden

haar dochterondernemingen. Het bestuur werd per

Onderwijs, Zorg en Welzijn, Kunst en Cultuur, Jongeren,

benoemd het bestuur van POA, dat schrijft de

2019 gevormd door één directeur bestuurder, die

Ondernemers, Sport en Levensbeschouwing. Diversiteit

mediawet voor. De Mediaraad beoogt met de

tevens bestuurder was van ATV B.V. Diens taken en

is bij POA integraal onderdeel van elke portefeuille.

invullingen van de representanten een afspiegeling

bevoegdheden zijn vastgelegd in het

De Mediaraad vergadert minimaal 4 x per jaar met de

van de samenstelling van de stad te zijn, op grond

bestuursreglement.

redactieleiding en desgewenst het bestuur over het

van sekse, leeftijd en culturele achtergrond. De

mediaaan bod, het mediabeleid en de monitoring

Mediaraad heeft eigen reglement waarin o.a. hun

ervan.

taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn

Het bestuur van POA bestond in 2020 uit:
•

•

De heer J. R. H. Olivieira. Tot 1 juli 2020.

vastgelegd. De leden van de Mediaraad ontvangen een

Nevenfuncties: Voorzitter van Fare Network Ltd;

Media-aanbodbeleid

vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.

Bestuurslid Stichting FunX, Voorzitter Stichting

In 2020 heeft de mediaraad het nieuwe media-

De Mediaraad bestond in 2020 uit:

G4 FunX, Lid van de Raad van Toezicht Pakhuis

aanbodbeleid vastgesteld. De Mediaraad steunt de

•

de Zwijger; bestuurslid Dat Ding van Ons, Partner

nieuwe koers van harte, vanuit het vertrouwen dat met

Publicism.

het samenvoegen van de merken AT5 en SALTO er meer

•

Mw. K. van de Graaf, stroming kunst en cultuur

De heer A. Martens, directeur bestuurder POA per

en beter gedragen aanbod gemaakt gaat worden. Ook

•

Mw. D. Martis, stroming zorg en welzijn

1 juni 2020. Nevenfuncties: geen.

hebben ze het media-aanbod over 2020 geëvalueerd.

•

Dhr. R. Eljon, stroming levensbeschouwing en

Mw. J. Hogewind (voorzitter), stroming onderwijs
en educatie

Een uitgebreid verslag van de Mediaraad over het

kerkgenootschappen

Mediaraad

gevoerde mediabeleid en 2020 en hun aanbevelingen

•

Mw. S. Markhous, stroming ondernemers

Taken Mediaraad

op basis van hun waarnemingen is opgenomen.

•

Dhr. M. Attaibi, stroming sport

•

Dhr. D. Stokhof, stroming jongeren

De Mediaraad heeft de wettelijke taak om het mediaaanbodbeleid van POA vast te stellen en te monitoren
op de daadwerkelijke uitvoering. De Mediaraad

De leden van de mediaraad ontvangen de maximale

representeert minimaal een aantal wettelijk verplichte

vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.

stromingen uit de Amsterdamse samenleving,

Voor een uitgebreide profielschets, bezoek:

aangevuld met stromingen die POA zelf, de leden van

www.publiekeomroepamsterdam.nl

de Mediaraad maar ook die de gemeente belangrijk
Activiteitenverslag 2020
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Ondernemingsraad

registreren, van wie, voor welk doel, waar we die

Deze zorg dient systematisch te gebeuren en

Fusie

opslaan en hoelang en hoe deze worden beveiligd.

moet een integraal onderdeel zijn van het totale

Eind december 2019 heeft de toenmalige bestuurder

ondernemingsbeleid. In november 2020 is een

een adviesaanvraag ingediend omtrent de gewenste

Instemming reglement relaties op het werk

instemmingsaanvraag ingediend om de Rl&E uit te

fusie van ATV B.V. (AT5) met de Stichting Publieke

AT5 had geen reglement dat duidelijkheid biedt over

voeren in samenwerking met onze arbodienst. Na

Omroep Amsterdam (POA). De Ondernemingsraad

het hebben van (amoureuze dan wel familiaire) relaties

een mondelinge toelichting half december over het

(hierna OR) van AT5 heeft daarover in 2020 positief

op de werkvloer en hoe hiermee om te gaan. Om

proces en het systeem heeft de OR begin januari 2021

geadviseerd. Alle medewerkers van AT5 zijn als direct

mogelijke discussies te voorkomen en duidelijkheid

ingestemd en zijn we gestart met de uitvoering.

gevolg van de fusie in dienst getreden bij de stichting

te verschaffen, hebben we een reglement opgesteld.

POA. Vanwege deze zogenaamde overgang van

Het reglement heeft tot doel te voorkomen dat een

onderneming behouden alle betrokken werknemers al

relatie negatieve gevolgen krijgt voor de sfeer op de

hun rechten en plichten.

werkvloer en de werkzaamheden zelf. Het beleid is

1.6 PERSONELE ORGANISATIE

er niet op gericht om deze te verbieden, wel om te

Algemeen

Instemming Privacybeleid

waken voor lastige en ongewenste situaties. Denk

In 2020 was het personeel van AT5 nog in dienst

Sinds 25 mei 2018 geldt EU breed de Algemene

hierbij aan belangenverstrengeling of ongeoorloofd

van ATV B.V. De directeur bestuurder van ATV B.V.

verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG is de

delen van vertrouwelijke informatie. In februari heeft

was tevens de directeur van POA. De organisaties

opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens.

de bestuurder een instemmingsaanvraag ingediend.

achter ATV B.V. en POA waren volledig gescheiden

Om hier binnen AT5 de juiste invulling aan te geven

OR heeft eind maart ingestemd en vervolgens is de

en gehuisvest op verschillende locaties. Ook qua

heeft de Privacy Officer in samenwerking met AVG-

regeling gecommuniceerd naar alle betrokkenen. Bij

arbeidsvoorwaarden waren er twee verschillende

juristen een Privacy beleid opgesteld. De OR is middels

POA was er sprake van een eigen bedrijfsreglement

regimes. Bij AT5 werd qua personeelsbeleid nauw

verschillende sessies meegenomen in dit onderwerp.

waarin dit specifieke onderdeel niet benoemd was.

samengewerkt met de HRM afdeling van NH Media.

In november is de definitieve instemmingsaanvraag

Na de fusie werken alle POA-medewerkers onder dit

AT5 had wel een eigen CAO en een OR. Bij POA was het

ingediend en daaropvolgend heeft de ORinstemming

nieuwe reglement.

personeelsbeleid vastgelegd in een bedrijfsreglement

verleend op het Privacybeleid. Volgende stap is

zonder een eigen CAO. Dit vanwege de zeer beperkte
Instemming Risico -Inventarisatie & Evaluatie

omvang van de organisatie van POA. POA zal een

De Arbowet verplicht bedrijven in Nederland tot het

nieuwe CAO opstellen in overleg met de vakbonden,

Bij POA is er in 2018 een inventarisatie gemaakt n.a.v.

voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid gericht

NVJ en FNV om zo te komen tot gelijke afspraken voor

de AVG. Daarin staat beschreven welke gegevens we

op “zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden”.

alle werknemers.

e-learning voor medewerkers.
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Corona

behoefte aan hadden een workshop “Stress en relax”

Inclusie gestart. Ook is er een workshop diversiteit in

Voor zowel ATV B.V. als voor POA werden de richtlijnen

aangeboden om hen te kunnen ondersteunen in deze

de organisatie voor de medewerkers georganiseerd

vanuit de rijksoverheid gevolgd en werd het interne

bijzondere omstandigheden.

onder leiding van Ben Hamed.

maart 2020 zoveel mogelijk vanuit huis is gewerkt.

Freelancebeleid

Interne Opleiding & training

Voor de medewerkers van AT5 is een bezettingsrooster

Bij AT5 wordt naast een vaste schil (van medewerkers

Bij AT5 hebben we in 2020 € 6.000,- uitgegeven

opgesteld om met een minimale bezetting op kantoor

met een arbeidsovereenkomst) gewerkt met

aan opleiding (training onderzoeksjournalistiek en

te kunnen werken. De medewerkers van POA werkten

freelancers die flexibel inzetbaar zijn. Het afgelopen

workshop stress en relax) en individuele coaching.

hoofdzakelijk vanuit huis. De studio’s voor de Open

jaar hebben we ons freelancebeleid geüpdatet en

Access zijn vanaf maart 2020 vrijwel het gehele jaar

werken we (per 1-1-2021) enkel met freelancers

gesloten gebleven. De makers van SALTO konden wel

die werkzaam zijn middels een Overeenkomst van

digitaal hun tv-programma’s aanleveren en vanuit

Opdracht en niet meer via derden (bijv. payroll-

hun eigen privé radiostudio hun programma’s blijven

organisatie). Door de NPO en RPO en de NVJ, FNV

uitzenden.

Media en Cultuur en CNV Vakmensen is een Fair

beleid daarop aangepast. Dat betekent dat er vanaf half

Practice Code Goed Opdrachtgeverschap Publieke
De beide bedrijfspanden zijn coronaproof ingericht

Omroep overeengekomen die per 1 december 2020

om een veilige werkomgeving te waarborgen voor

van kracht is geworden. POA past deze Fair Practice

medewerkers die wel vanaf kantoor moeten werken.

Code toe op de opdrachten die zij verstrekt aan

Medewerkers die thuis werkten konden desgewenst de

zzp’ers (opdrachtnemers) waarbij POA de binnen POA

noodzakelijke kantoorspullen aanvragen om thuis te

geldende uitgangspunten hanteert voor wat betreft de

kunnen werken.

minimumtarieven.

Het hele jaar hebben we de reiskosten van de

Diversiteit

medewerkers door laten lopen (indien daar sprake

AT5 heeft in 2018 de charter Diversiteit getekend. We

van was). Per 1 januari 2021 hebben we een

vinden het belangrijk dat onze interne organisatie ook

(tijdelijke) thuiswerkvergoeding in gevoerd in lijn

een afspiegeling is van de Amsterdamse samenleving.

met de richtlijnen van het Nibud. In mei hebben we

Om dit te bevorderen op de werkvloer zijn we in

medewerkers (in overleg met onze arbodienst) die daar

oktober een interne campagne Toegankelijkheid en
Activiteitenverslag 2020
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POA in cijfers

tussen bewoners en de stad, tussen de stad en de

We investeren in technische innovaties en samen-

POA/Salto

metropool regio van Amsterdam verder te ontwikkelen.

werkingen met andere content makers, we verbreden

Ultimo 2020 waren er bij POA 9 medewerkers (7,7 fte)

Met een betere samenwerking met verhalenvertellers

ons aanbod om alle delen en stromingen in de stad te

werkzaam. De interim-directeur en diens opvolger zijn

en contentmakers uit de stad en met de POA merken

bedienen en we leiden jongeren vanuit de hele stad

in 2020 opgenomen in het personeelsbestand van ATV

onderling, kunnen we meer kwaliteit en beter gedragen

op tot multimediatalent. We distribueren bij voorkeur

B.V. Het aantal fte’s steeg van 6,9 fte in 2019 naar 7,7

verhalen maken. Met een goed inzicht in het bereik en

digitaal, gaan live waar we kunnen en monitoren onze

eind 2020. Daarvan had een medewerker een contract

de impact en relevantie van ons media -aanbod kunnen

impact en ons bereik.

voor bepaalde tijd. Daarnaast waren 2 stagiaires

we gerichter, flexibeler en slagvaardiger te werk gaan.

Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk verhalen

werkzaam bij Salto.

Dit is onze missie.

te maken waarbij we de beschikbare mensen en
middelen zo efficiënt mogelijk inzetten. We zijn op de

AT5

De Publieke Omroep Amsterdam gaat zich volledig

eerste plaats een mediaorganisatie die mediaaanbod

Bij AT5 waren 39 medewerkers (32,6 fte) werkzaam

focussen op de kerntaken, die verwacht mogen worden

produceert. De organisatie en bijkomende kosten

eind 2020. Het aantal fte’s steeg van 26,7 fte in 2019

van een lokale media-instelling van de statuur van AT5

moeten faciliterend zijn aan die productie. De komende

naar 32,6 fte eind 2020. Daarvan had 20,9 fte een

en SALTO. We blijven de waakhond, de journalistieke

jaren zal het bedrijf dan ook flexibeler, innovatiever en

contract voor onbepaalde tijd (17,1 in 2019) en 11,7

luis in de pels, we kruipen dieper in de haarvaten

efficiënter ingericht worden met behoud van impact en

fte een contract voor bepaalde tijd (9,6 in 2019).

van de stad. Amsterdammers hebben recht op

relevantie.

Daarnaast waren er gedurende het jaar in totaal 51

onafhankelijke journalistiek en de vrijheid hun mening

stagiaires werkzaam bij AT5.

te uiten, kortom Amsterdammers hebben recht op
AT5 en SALTO. En Amsterdammers wonen niet alleen
meer in Amsterdam maar in een veel grotere regio

1.7 TOEKOMSTPERSPECTIEF

daaromheen en ook die bewoners hebben recht op de

De Publieke Omroep van Amsterdam is al jaren

verhalen uit de hoofdstad.

een betrouwbare partner van en voor de stad. We

We halen de SALTO medewerkers naar de Aletta

zijn een slagkrachtige en flexibele organisatie, die

Jacobslaan. Alleen de studioruimtes in het Pakhuis de

met een brede en onafhankelijke journalistieke

Zwijger blijven tot in ieder geval 2026 in gebruik voor

nieuwsvoorziening van de hoofdstad een onmisbare

onze makers. Daarnaast starten we in 2021 met nieuwe

verbindende rol vervult. Ons doel is de komende jaren

broedplaatsstudio’s, de zogeheten Salto Spaces, te

deze rol als verbinder tussen bewoners onderling,

beginnen in Zuid Oost en Nieuw West.
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De Raad van Toezicht van POA heeft in 2020 negen

substantieel. In het oog springende events als Sail, ADE en

keer vergaderd. Dit aantal is hoger dan normaal in

Pride konden geen doorgang vinden. De studio’s van Salto

verband met een aantal bijzondere dossiers, waaronder

moesten sluiten wat consequenties had voor producties

de concessie-aanvraag, de aanstelling van een nieuwe

en de inkomsten uit studioverhuur. Dankzij ruimhartige

directeur en de voorbereiding van de fusie tussen POA

steun van het van Stimuleringsfonds van de Journalistiek

en ATV B.V. In het kader van de samenwerking tussen

is de financiële schade beperkt gebleven. Wel hebben

AT5 en NH Media hebben beide voorzitters van de raden

de beperkingen om fysiek samen te werken een wissel

van toezicht periodiek met beide bestuurders gesproken

getrokken op de organisatie.

over de contractuele afspraken en de aanpassingen
die daarop zijn gedaan. In deze overleggen hebben de

Concessie

bestuurders gezamenlijk inzicht gegeven in het proces van

In 2018 diende zich C- Amsterdam aan als mededinger voor

hernieuwde samenwerking en in voortgang ten aanzien

de nieuwe concessieperiode die zou ingaan per 26 januari

van de formalisatie van afspraken uit de SLA (service-

2019 voor een periode van vijf jaar. Het Commissariaat

level-agreement) en overeenkomst voor redactionele

voor de Media die de aanwijzing uiteindelijk moet afgeven,

samenwerking binnen Amsterdam. In januari heeft een

verwacht in zo’n geval dat er eerst onderzocht wordt of

vertegenwoordiging van de RvT overleg gehad met de

een samengaan met de huidige licentiehouder een optie

personeelsvertegenwoordiging van POA (Salto). In februari

is. Dat onderzoek heeft bijna een jaar geduurd, totdat de

heeft de RvT gesproken met de OR van AT5. Ook hebben de

Gemeenteraad tenslotte het Commissariaat voor de Media

RvT en OR in het voorjaar nauw contact gehad in verband

adviseerde om POA aan te wijzen als zendgemachtigde voor

met de aanstelling van de nieuwe directeur.

Amsterdam. Op 22 november 2019 liet het Commissariaat

In het licht van de continuïteit van de bedrijfsvoering

voor de Media weten voornemens dit advies over te nemen.

hadden de volgende onderwerpen onze aandacht.

Er volgde een mogelijkheid voor C- Amsterdam om een
eigen ‘Zienswijze’ op het besluit van de gemeenteraad in te

Corona

dienen. Op basis van hun ingediende zienswijze heeft het

Ook voor de RvT was de corona-crisis een punt van

Commissariaat voor de Media begin 2020 de gemeenteraad

aandacht. De impact op reclame-inkomsten bij AT5 was

gevraagd een aanvullende toelichting op te stellen bij
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hun voorkeursadvies voor POA. De gemeente heeft

werd de akte van de fusie door de notaris getekend.

Samenstelling RvT

in deze aanvullende toelichting het Commissariaat

De implicaties van de fusie voor de organisatie worden

Diversiteit in de organisatie - ook in de toplaag- is als

voor de Media wederom geadviseerd om POA aan te

in het bestuursverslag toegelicht. Ook de statuten

een van de speerpunten in het beleid opgenomen. Een

wijzen voor de komende licentie periode. Op 14 juli

van POA en het reglement van de raad van toezicht en

lid van de Raad van Toezicht en de bestuurder hebben

2020 ontvingen wij de definitieve aanwijzing van het

het bestuursreglement zijn aangepast aan de nieuwe

in het najaar deelgenomen aan het programma ‘Divers

Commissariaat voor de Media, waarmee de licentie

situatie die ontstaat na de fusie.

en Inclusief aan de Top’. Dit programma leidde ook

werd verlengd tot 26 januari 2024. Eindelijk kon de

tot het realiseren van een traineeship voor een jong
Governance

bestuurlijk talent in een toezichthoudende rol. De

POA volgt de code van de publieke omroep voor

trainee loopt een jaar mee in de RvT.

Fusie

haar governance. Ter voorbereiding op fusie van ATV

De Raad van Toezicht werd uitgebreid met drie nieuwe

De voorgenomen fusie tussen de stichting Publieke

B.V. zijn de statuten van POA aangepast, evenals

leden naar in totaal zes leden. Hiermee zijn we, na

Omroep Amsterdam en Amstel Televisie Vijf heeft

het reglement van de Raad van Toezicht en het

het vertrek van Eric van Stade en, al eerder, Daniel

als belangrijk oogmerk het realiseren van een

Bestuursreglement. De aangepaste reglementen en de

Roos, weer op volledige sterkte. De Raad van Toezicht

transparantere organisatie, met een effectieve en

statutenwijzigingen zijn door de RvT op de vergadering

van POA is samengesteld op basis van een openbaar

efficiënte samenwerking door de samenvoeging van

van 19 november 2020 vastgesteld. In 2020 vond

profiel. Daarin is opgenomen dat in de samenstelling

de organisaties achter de merken AT5 en SALTO. De

wederom een bestuurswisseling plaats. De bestuurder

een evenwichtige verdeling qua culturele- en

aansturing daarvan ligt bij de directeur bestuurder.

van POA is tevens bestuurder van ATV B.V. De interim

maatschappelijke achtergronden vertegenwoordigd

Eind 2019 heeft de Raad van Toezicht ingestemd met

bestuurder John Olivieira was tot 1 juni in functie. De

wordt, waarbij kennis en deskundigheid op financieel,

het voorstel van de interim bestuurder om POA en ATV

RvT startte begin 2020 de selectieprocedure voor een

juridisch, (nieuwe-) media, sociaal- en bedrijfskundige

B.V. te fuseren. Dit voorstel is voorgelegd aan de OR

nieuwe directeur bestuurder. Dat resulteerde in de

achtergronden aanwezig is.

van AT5 ter advisering. Op 20 maart 2020 adviseerde

aanstelling per 1 juni van Alphons Martens. Met het

Eind juni zijn drie nieuwe leden benoemd: Arshad

de OR van AT5 positief t.a.v. de fusie van POA en ATV

realiseren van de fusie per 31 december 2020 worden

Hussainali voor de portefeuille financiën, Meindert

B.V. Op 19 november keurde de RvT het fusievoorstel

zijn bestuurs- en directietaken van POA en ATV B.V.

Landsmeer voor de portefeuille media en Sascha van

van het bestuur goed.

samengevoegd in de functie directeur bestuurder POA.

Belzen voor de portefeuille innovatie & digitalisering.

organisatie zich weer volledig richten op de toekomst.

Na verstrijking van de verzet termijn van 1 maand,

Tevens is een rooster van aftreden opgesteld.

kon het bestuursbesluit tot fusie worden getekend

Alle verdere aanpassingen op governance worden

en op 30 december 2020 gaf de RvT formeel haar

beschreven in par. 2.4 van het bestuursverslag.

goedkeuring aan dit besluit. Op 31 december 2020
Activiteitenverslag 2020
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Zelfevaluatie 2020

Continuïteit

met name tussen AT5 en SALTO, met daarbij een eigen

In juni 2020 hebben we een zelfevaluatie gedaan.

Op 29 mei hebben we het Jaarverslag vastgesteld,

verantwoordelijkheid bij AT5 en SALTO in de productie

Belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst

waaronder de geconsolideerde jaarrekening en

van het media-aanbod. Nevendoel van de fusie is om

waren de uitbreiding en samenstelling van de Raad

enkelvoudige jaarrekening 2019. De voortgang en

efficiënter en effectiever als organisatie de beschikbare

en de diversiteit in de organisatie als geheel. Ook de

financiën rond de activiteiten lopende jaar werd elke

middelen en mensen in te zetten voor het realiseren

communicatie binnen en buiten de organisatie met in

reguliere vergadering met het bestuur besproken. De

van onze doelstellingen.

acht name van de governance was een belangrijk punt.

accountant Kamphuis en Berghuis hebben we wederom

Onze zorg voor de continuïteit betreft de lange termijn

opdracht gegeven tot het doen van de controle voor

garanties voor de financiering van de organisatie.

Herijking samenwerking AT5 en NH-media

de jaarrekening 2020. De aanbevelingen die in het

De belangrijkste inkomstenbron voor POA vormt de

In 2020 heeft de Raad van Toezicht veel aandacht

accountantsverslag van 2019 zijn in 2020 opgevolgd

bekostiging vanuit de gemeente. De huidige lokale

besteed aan de opzet en inrichting van de

m.u.v. de beschrijving van de administratieve

financiering was gegarandeerd tot en met 2021 binnen

samenwerking tussen AT5 en NH Media. Op 30 juni

organisatie, interne beheersing en het opnieuw

de 10-jarige afspraken die in 2012 met de gemeente

2020 zijn de addenda op de SLA en de redactionele

bekijken van de fiscale positie van POA (t.a.v. de BTW

daarover gemaakt zijn. Inmiddels heeft de gemeente

overeenkomst aangepast en goedgekeurd door ons.

en belaste, vrijgestelde en onbelaste prestaties).

in de eigen meerjarenbegroting opgenomen dat de

Deze aanpassingen zijn geëvalueerd op 8 december

Deze onderwerpen worden meegenomen in 2021 bij

financiering van POA tot 2025 gelijk blijft aan het

2020 met beide directies en voorzitters van de beide

de herinrichting van de bedrijfsprocessen als gevolg

huidige niveau. Met dit besluit van de gemeenteraad

Raden van Toezicht. Daarop volgde een voorstel voor

van de fusie. Het activiteitenplan en begroting 2021

zijn we zeer ingenomen omdat het de basis legt voor

een aangescherpte redactionele samenwerking t.b.v.

kon pas in november door ons worden vastgesteld.

de continuïteit van de activiteiten van POA voor de

een betere kwaliteit en kwantiteit van de gezamenlijke

Er was uitstel aangevraagd omdat de uitwerking

komende jaren. In 2021 moeten ook voorbereidingen

nieuwsproductie voor Amsterdam. De SLA werd ook

van de implicaties van een fusie voor de organisatie

getroffen worden voor de verhuizing van POA wanneer

aangepast. AT5 neem nu minder diensten af van NH,

en haar activiteiten, pas met de aanstelling van de

de huidige locatie aan de Aletta Jacobslaan per 2023

die eerder standaard werden doorbelast. In 2021 wordt

nieuwe bestuurder definitief vorm en inhoud kon

wordt opgeheven. Financiering voor de verhuizing is

nog onderzocht hoe er efficiënter gebruik gemaakt kan

krijgen. In het activiteitenplan 2021 wordt de impact

nog een punt van zorg. Het realiseren van een sluitende

worden van de inzet van de techniek en ICT binnen

van de fusie op de organisatie, op de activiteiten en

exploitatie met enerzijds een trend van dalende

deze samenwerking.

op het media-aanbod beschreven en uitgewerkt. Het

reclame- inkomsten en anderzijds stijgende lasten

nieuwe POA zal zich gaan profileren als autonome en

wordt een uitdaging voor de organisatie, waarbij

onafhankelijke Amsterdamse mediaorganisatie. Door

gewaakt moet worden dat dit niet ten koste gaat van de

een nauwe samenwerking tussen de merken van POA,

kwaliteit van ons aanbod.
Activiteitenverslag 2020
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Wij bedanken de bestuurder en alle medewerkers,
freelancers, stagiaires en de vele makers en
vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid. Wij
realiseren ons terdege dat de omstandigheden in
2020 verre van eenvoudig waren voor de organisatie
als geheel. Jullie onvermoeibare inzet vormt het
menselijke fundament voor het succes van onze
merken.
Dank daarvoor,
namens alle leden van de Raad van Toezicht,
Jef Holland,
Voorzitter

Activiteitenverslag 2020
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3.	 VERSLAG VAN DE MEDIARAAD

Als Mediaraad hebben we de wettelijke taak om het

nieuwe directeur bestuurder konden er nieuwe plannen

mediabeleid van POA vast te stellen en gedurende het

voor de toekomst gemaakt worden. Dat resulteerde in een

jaar te monitoren en te evalueren. Het mediabeleid wordt

nieuw mediabeleid voor 2021 dat in november aan ons is

opgesteld door de redactie en het bestuur van POA.

voorgelegd door de bestuurder.

Lopende het jaar bespreken we de uitvoering ervan met
hen. We kijken naar het media-aanbod in haar totaliteit,

Belangrijk element hierin vormt het samenvoegen van

maar vooral ook naar welk aanbod gemaakt wordt vanuit

de organisaties achter AT5 en SALTO. Dat heeft positieve

het perspectief van onze portefeuilles: Onderwijs en

gevolgen voor het nieuwe mediabeleid. De kerntaken

Educatie, Kunst en Cultuur, Zorg en Welzijn, Jongeren,

van POA en de merken blijven overeind en krijgen vorm

Sport, Levensbeschouwing en Ondernemers. We beperken

in een volledig andere samenwerking tussen de twee

ons tot het -aanbod van AT5 en SALTO waarvoor POA-

merken. Onder een centrale aansturing gaan AT5 en SALTO

subsidie van de gemeente ontvangt. We beschouwen het

gezamenlijk de wijken in onze stad veroveren door nieuws-

aanbod en de inhoud vanuit de visie van POA: is er sprake

en verhalen uit de wijken op te halen, bij makers die er al

van verbinding en worden alle groeperingen in de stad

zijn maar nu nog niet via onze media uitzenden. Hiermee

evenredig bediend?

ontstaat er een nieuwe instroom aan content vanuit thema’s
die op wijkniveau spelen. Er wordt niet alleen opgehaald

2020 zo schreven we in het jaarverslag van 2019, zou een

er wordt ook gebracht. SALTO gaat de “Spaces” lanceren

jaar worden dat gericht is op verdieping en uitwerking.

te beginnen in Zuid-Oost, een buurtlocatie voor makers,

Het werd een jaar waarin we op zoek zijn gegaan naar een

waar faciliteiten en begeleiding worden aangeboden. Een

verdieping van onze rol en onze verantwoordelijkheden

duurzame uitwisselingen met de wijken is de inzet, als

als Mediaraad. Dit proces is nog in volle gang. Waar de

een belangrijke toevoeging op het bestaande aanbod. We

eerste helft van het jaar nog sprake was van onrust in de

zijn positief over deze plannen en hoopvol over de nieuwe

organisatie over haar voortbestaan, kwam in de tweede

energie die deze voorgestelde aanpak gaat opleveren. We

helft van het jaar de organisatie in rustiger vaarwater. Met

zien uit naar de resultaten in 2021.

definitieve toekenning van concessie aan POA door het
Commissariaat voor de Media en de aanstellingen van een
Activiteitenverslag 2020
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Wel hebben we ook kritische vragen gesteld mede op

qua soorten partners. We vinden het ook sterk dat in

ontbreken nog in het aanbod. Vanuit onderwijs is de

basis van de evaluatie van het programmabeleid van

de samenwerkingen met partners in gezamenlijkheid

verbindende rol van POA zeker een aandachtspunt.

2020, zoals onze rol dat ook vereist. Dat resulteerde in

wordt nagedacht over formats van de te maken

Wel wordt intensief er met onderwijs instanties

enkele aandachtspunten waarvan wij vinden dat deze

programma’s, zoals bijvoorbeeld in de samenwerking

samengewerkt zoals de Hogeschool van Amsterdam,

specifiek aandacht zouden moeten krijgen komend

tussen AT5 en Ninsee. Kunst kreeg ook meer aandacht

het ROC, het Mediacollege waarbij studenten zelf

jaar.

door documentaires die bij AT5 gemaakt zijn.

programma’s maken over eigen gekozen onderwerpen

Bij Sport werd de aandacht die de Amsterdamse

die worden uitgezonden. We hopen op meer verdieping

Evaluatie van het aanbod

Sportweek heeft gegenereerd en in de live uitzending

en aandacht voor de onderwerpen die betrekking

Het programma-aanbod in het afgelopen jaar was

via Studio Desmet zeer gewaardeerd. We zien

hebben op de stad als geheel en in het onderwijs ook

gestoeld op beleid voor 2019/2020. Natuurlijk had

sport breder dan alleen een nieuwsmoment. In dit

belangrijke issues zijn, zoals kansengelijkheid en

Corona crisis de nodige impact op de reguliere

‘coronajaar’ werd wederom duidelijk hoe belangrijk

segregatie.

programmering. Door o.a. de uitval van festivals

sport is voor de mentale en fysieke gezondheid van de

Vanuit Zorg en Welzijn wordt er aandacht gevraagd

waar onze media anders altijd prominent aanwezig

Amsterdammer.

voor de positie van kwetsbare groepen in de stad

waren. De verslaglegging van de evenementen, die in

zoals anderstaligen, laaggeletterden en mensen met

uitgeklede vorm toch doorgingen, werd met de nodige

Aanbevelingen t.a.v. het aanbod die we graag in 2021

een lichtverstandelijke beperking. Ook tijdens de

inventiviteit opgepakt door onze media.

verder ontwikkeld zien hebben we ook. Om met Sport

coronacrises werd pijnlijk duidelijk hoe belangrijk het

Het was ook goed om te zien dat culturele podia- en

te beginnen: Amsterdam kent een enorm aanbod

is om ook deze groepen te bereiken met onze media.

onderwijsinstellingen veel gebruik maakten van de

van sporten (team, individueel, top en amateur).

Zij missen vaak essentiële informatie. De snelheid

mogelijkheid bij SALTO om hun eigen uitzendkanaal te

We zouden sport in brede zin het liefst als vast

waarmee informatie wordt verstrekt en de taal vormen

creëren en zo hun programmering toch te kunnen delen

onderdeel in de programmering terug zien komen, met

een beperking voor deze groepen. Mogelijk kan POA

met de Amsterdammers.

programma’s waarin duidelijk wordt wat sport kan

daarin iets betekenen.

betekenen voor iedereen op verschillende niveaus.
Waar we heel blij mee waren was de groeiende

Sport levert ook belangrijke rolmodellen op voor

Vanuit Jongeren is de vraag om het diverse aanbod dat

aandacht voor initiatieven, waarin de hernieuwde

jongeren.

er is voor jongeren binnen POA beter georganiseerd

journalistieke verdieping zichtbaar werd. Goed

en zichtbaar te maken. Vooral bij SALTO, waar in de

voorbeeld daarvan waren de Keti Koti specials. De

Vanuit Onderwijs ligt er een soortgelijke vraag.

veelheid aan zenders het specifieke aanbod voor

aandacht voor Kunst en Cultuur in de programmering

Verdiepende programma’s die ingaan op de rol en

jongeren lastig vindbaar is. Zodat jongeren makkelijk

was ook ruim aanwezig, zowel qua hoeveelheid als

betekenis van onderwijs voor de stad en samenleving

hun weg vinden naar onze media, en niet alleen op
Activiteitenverslag 2020
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hun eigen platforms blijven. Immers SALTO is een

aanbod concreet bij aan verbinding, die ons helpt om

uitstekende plek voor jongeren die graag met en

onder de Amsterdammers een groter een gevoel van

in de media willen experimenteren. Bij AT5 is er

veiligheid, meer begrip en vertrouwen te creëren.

dit jaar aanmerkelijk meer aanbod gemaakt met en
door jongeren door de samenwerking met Wij Zijn

Deze vragen krijgen het komend jaar in onze

Amsterdam, waarin talentontwikkeling gecombineerd

gesprekken met bestuur en redactie een verdere

wordt met content die jongeren vanuit hun eigen

uitwerking in het aanbod. We zien uit naar het

perspectief zelf maken.

komende jaar, waarin de nieuwe organisatie met
een nieuwe koers vorm gaat krijgen. We zij trots op

Vanuit Levensbeschouwing en Religie is de vraag hoe

de prestaties van de redactie en makers in 2020,

deze stromingen vastere vorm in de programmering

die ondanks de beperkingen van corona, door het

kan krijgen. Anders dan in de verslaglegging

minimale contact en de financiële beperkingen, toch

van de religieuze feesten die in de jaarkalender

dagelijks een zeer divers en breed programma-aanbod

zijn opgenomen. Programma’s die ingaan op de

voor Groot-Amsterdam hebben weten te maken.

beleving Amsterdammers op deze gebieden zouden

We willen vanuit onze rol een constructieve bijdrage

een verrijking zijn ook vanuit het perspectief van

leveren en hopen dat we met onze aanbevelingen

verbinding.

helpen het aanbod zo optimaal mogelijk te krijgen.
Zodanig dat inwoners van de stad niet alleen

Verbinding

geïnformeerd en actief betrokken zijn, al dan niet als

Een fundamenteler vraag vanuit de mediaraad is hoe

maker, maar zich vooral verbonden kunnen voelen door

POA haar missie vormgeeft in het aanbod. POA stelt als

het aanbod met de stad en haar bewoners.

doel om de komende jaren de rol als verbinder tussen
bewoners onderling, tussen bewoners en de stad

Namens de leden van de Mediaraad,

nog verder te ontwikkelen. Dat POA zich opstelt als
verbinder in de stad steunen we volledig. We willen dat

Jolanda Hogewind,

het media-aanbod daadwerkelijk onmisbaar is voor de

Voorzitter Mediaraad

stad en haar bewoners en bijdraagt aan verbinding en
niet verder polariseert. Hoe dragen we met ons mediaActiviteitenverslag 2020
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4.	 ACTIVITEITENVERSLAG POA

Dit Activiteitenverslag is een bloemlezing van de
programmatische activiteiten in 2020 van de vier merken
die onder de licentie van POA uitzenden. POA was tot eind
2020 opdrachtgever van ATV B.V., de producent van AT5.
De open access-faciliteiten van het merk SALTO werden
door POA zelf aangestuurd. Daarnaast worden onder de
licentie van POA op de radio de lokale editie van FunX en
de Concertzender uitgezonden. Van deze vier merken is
hieronder een verslag van hun activiteiten opgenomen.

In de volgende hoofdstukken (5 t/m 8) vind u de verslagen
van de Amsterdamse zenders.

Activiteitenverslag 2020
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5.	 AT5 IN 2020

“DE STAD STOND STIL EN AT5 BRUISTE”

Terwijl Corona het leven uit de stad zoog, was het bij
AT5 een gekkenhuis. We moesten anders denken, anders

In gesprek met Hélène: “In een jaar waarin alles bevroren

werken, anders organiseren. De eerste maanden waren

leek hebben we ongelooflijk gevlamd. We hebben nieuwe

de bereikcijfers sky high. De informatiebehoefte was

mogelijkheden gezocht en gevonden. Een bijzondere

gigantisch. AT5 was een plek waar mensen terecht konden

prestatie.

met vragen – ook over Corona – en ook voor vertier (‘De
Schatkamer’ bijvoorbeeld herhaalde uitzendingen van

In 2020 hebben we het AT5 Panel opgezet met subsidies

vroegere tijden), en als je zelf niet meer buiten komt wil je

van o.a. het Stimuleringsfonds. Als je echt connectie

toch graag weten wat de rest van de stad nog doet.

wilt hebben met de stad moet je in dialoog zijn met
de Amsterdammers. De teller staat nu op 5.000

We maakten onze eigen reportages: Wat is de invloed van

Amsterdammers die deel uitmaken van het AT5 Panel

een verstilde stad op mensen, hun werk, hun privé situatie,

– een doorsnede van de stad. Het is een fantastisch

hun kinderen? Wat betekent een stille stad voor de politiek,

onderzoeksinstrument waardoor we onze waakhondfunctie

economie? Dat hebben we goed opgepakt. We bleken super-

verder kunnen versterken en uitbouwen. Voor de

flexibel. Het vertrouwen was er; het komt goed, het wordt

onderzoeksproductie ‘Ongedocumenteerden’ ontvingen we

geregeld. En dat was ook zo. Altijd weer dat stapje extra.

een Tegelnominatie. Ik vind dat echt een hoogtepunt en ben
er enorm trots op.

We zijn boven onszelf uitgestegen in 2020.
Hoe mooi is dat!”

Waar ik ook heel blij van word is dat we in 2020 ‘Wij zijn
Amsterdam’ gestart zijn; om jonge mensen op te leiden

Hélène Pronk,

uit Noord, Nieuw West en Zuidoost. Journalistiek is niet

Adjunct-Hoofdredacteur

een voor de hand liggende keuze voor mensen met een
crossculturele achtergrond. We leiden hen op en ze stromen
dan vaak heel snel door. We hopen dat dit een landelijk
platform gaat worden.
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5. AT5 in 2020
5.1 WIE WE ZIJN EN WAT WE DOEN

5.2 PROGRAMMABELEID

De ademhaling van de stad volgen
De stad is dynamisch en snel. AT5 volgt dat tempo,

Wij zijn de oren en ogen van de stad

Duiding en verdieping

snel, vaak als eerste en altijd scherp. Met veel

Onze missie is het informeren van de inwoners van

Amsterdammers mogen van ons verlangen dat we

aandacht voor gebeurtenissen die misschien klein

de stad met betrouwbaar, onafhankelijke nieuws,

hen op de hoogte houden van actualiteiten, maar ook

lijken, maar van grote invloed zijn op onze doelgroep.

stadsverhalen en achtergronden met verdieping

voorzien van uitleg, duiding en verdieping. Een context

Nieuwsfeiten, tips, bevindingen van verslaggevers

en duiding. Lokale journalistiek is onmisbaar

scheppen waarin gebeurtenissen plaatsvinden. Dat

ter plaatse, (online) live verslagen en reacties op

voor de democratie. We nemen deze taak heel

doen we op de eigen nieuwsredactie.

actualiteiten worden door ons direct en in hoog

serieus: Amsterdammers die zich zorgen maken

Verhalen die impact hebben op de inwoners van de

tempo verwerkt tot nieuwsberichten. Onze publicaties

over de gevolgen van de coronapandemie voor het

stad blijven we volgen. Wat zijn de ontwikkelingen?

zijn altijd gecheckt, omdat betrouwbaarheid een

maatschappelijke en culturele leven in hun stad.

Wat doen organisaties die betrokken zijn? Zijn er

belangrijke kernwaarde voor AT5 is.

Amsterdammers die zich zorgen maken over de loden

vergelijkbare voorbeelden?
Verbinden

leidingen in hun woning; over de bruggen waar ze
dagelijks overheen fietsen. Amsterdammers die zich

AT5 als waakhond

Verbinden begint bij elkaar leren kennen. In een

niet onveilig willen voelen in het verkeer. We laten zien

AT5 moet de waakhond zijn die de stad verdient. Wij

stad met 180 nationaliteiten is er genoeg om

en horen wat hen beweegt en wat er beter kan en moet.

onderzoeken, roepen ter verantwoording en geven

nieuwsgierig naar te zijn. Wat houdt mensen bezig?

antwoorden op vragen, 365 dagen per jaar. Een goed

Waar werken ze? Waar wonen ze? Hoe beleven ze

We hebben in 2020 de focus verlegd van het snelle

functionerend openbaar bestuur kan niet zonder een

veranderingen in de stad? Hoe geven ze vorm aan hun

nieuws naar meer achtergronden en duiding, met

goede waakhond. Macht kan alleen goed functioneren

persoonlijke ontwikkeling? Thema’s die aan de orde

succes. We sluiten aan bij het mediagebruik van

als het zich laat controleren en beoordelen. We

komen in het succesvolle AT5 programma ‘De straten

onze doelgroepen en zijn te volgen op alle relevante

onderzoeken daarom of publiek geld goed besteed

van Amsterdam’ (We hebben er al meer dan 1000

platformen en tv. AT5 werkt samen met een diversiteit

wordt, hoe beleid uitwerkt in de stad en of de burger

gemaakt). Ondanks de coronamaatregelen was het

aan partners om samen verhalen te maken, te

wel goed gehoord wordt. Door de bestuurders van

team zeer gemotiveerd om dit programma te blijven

verdiepen en te delen met de stad.

de stad een spiegel voor te houden draagt lokale

maken. Amsterdammers zaten thuis, een blik op de

journalistiek bij aan de kwaliteit van datzelfde bestuur.

stad, stadgenoten zien en horen via AT5 bleek een fijne

We voeren ook het debat in de stad, dat vind je terug

afleiding.

in onze programma’s als ‘Park Politiek’ en ‘Het Gesprek
met de Burgemeester’.
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Informeren

Wat we maakten in 2020

De stad was zo goed als levenloos. Ook onze

Vertrouwde programma’s op AT5 zijn ‘Het Verkeer’

2020 was een bizar jaar met kansen en heel veel

bedrijfsruimte was nog nooit zo stil. Thuiswerken

en ‘Amsterdam Informeert’. Online worden deze

uitdagingen. De coronapandemie had uiteraard ook

was het adagium. Alle AT5 medewerkers kregen dat

programma’s bovengemiddeld lang bekeken. Voor

op AT5 een enorm effect. Lege straten en pleinen: een

heel snel en goed in hun systeem. Microfoons aan een

de gemeente Amsterdam een fantastische tool om

nieuwe werkelijkheid ontvouwde zich.

stok, interviews via zoom verbindingen en creatieve

Amsterdammers te bereiken in alle delen van de stad,

www.at5.nl/artikelen/200685/stil-op-straat-zo-

vertelvormen vonden hun weg naar de Amsterdammers.

ongeacht achtergrond, afkomst en leeftijd.

beleeft-amsterdam-de-coronacrisis

AT5 werd de plek waar debatcentra zoals Pakhuis de
Zwijger en De Balie, culturele instellingen, kunstenaars

In 2020 besloten we tot een nieuwe

We waren voor veel Amsterdammers de plek waar ze

en artiesten toch hun weg wisten te vinden naar het

distributiestrategie om beter en gerichter in te kunnen

terecht konden voor alle informatie over de gevolgen

publiek, bijvoorbeeld door thuis op te treden in de

spelen op de behoeften van onze doelgroepen. We

van de pandemie; voor de stad, de ondernemers, de

quarantaine-sessies.

zien distributie als specifieke taak waar iemand op

kunstsector en de mensen die werkten in de zorg.

www.at5.nl/artikelen/200920/thuis-optreden-bij-de-

dagbasis verantwoordelijk voor is. Wat publiceer je

We vertelden de verhalen van coronabesmettingen

quarantaine-sessies-op-at5nh-nieuws

om 07.00, 13.00 en 21.00 uur? Wat wil je als je ‘s

in de stad en de gevolgen daarvan. We maakten een

ochtends tijdens het ontbijt je app checkt? Een video

indrukwekkende reportage vanuit verzorgingshuis

Samen met de Gemeente Amsterdam creëerden we

of een artikel? En wat is dan de lengte? Hoe wil je om

Beth Shalom over de uitbraak van het corona virus in

de ‘Hou Vol’ campagne, om Amsterdammers een hart

21.00 uur het nieuws volgen? Een longread of een

Amsterdam.

onder de riem te steken en te informeren over ‘leven

achtergrondreportage? Het gevolg is we beter kunnen

www.at5.nl/artikelen/200353/dossier-corona-in-

tijdens de pandemie’.

plannen en organiseren. We stapten over naar het

amsterdam

produceren van video’s die in één keer geschikt zijn

Op 1 juni 2020 verzamelden zich duizenden mensen

voor zowel tv als online. En we verstevigden onze

Er was onduidelijkheid en onzekerheid, en er leefden

op de Dam om te demonstreren tegen racisme en

social redactie. Deze nieuwe strategie stelt ons in staat

veel vragen onder de Amsterdammers. Via het AT5

politiegeweld na de dood van George Floyd. Met een

relevanter te zijn voor een bredere doelgroep die zich

Coronajournaal deden we verslag van de crisis.

van de initiatiefnemers - Mitchell Esajas – beleefde AT5

van nieuws, achtergronden en informatie voorziet via

Voor vragen konden Amsterdammers terecht in de

de Black Lives Matter demonstratie. 14.000 mensen

app, social kanalen, site en tv.

online rubriek Corona@AT5.nl. In de Corona Q&A

waren er, ondanks corona. Het was een bijzonder

werd viroloog Menno de Jong - lid van het OMT –

moment waarvan wij verslag deden.

de vraagbaak voor de talloze (video) vragen van
Amsterdammers.
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Het AT5-panel zag het licht in 2020, betrokken

debalie.nl/programma/slotdebat-live-

vertellen vrienden en nabestaanden het verhaal van

Amsterdammers die mee willen praten en denken

journalism-28-05-2020

de Amsterdammer Djordy. Djordy staat nummer 3 van

over hun stad. De betrokkenheid van Amsterdammers

best bekeken documentaires op 2DOC. Een geweldige

is groot, het AT5-panel heeft inmiddels ruim 5000

Hoewel er niet gesport werd de eerste maanden van

prestatie van een debuterende maker – opgeleid bij AT5.

leden en is een onmisbaar onderdeel geworden van

de lockdown, werd er wel veel over sport gesproken.

www.parool.nl/nieuws/docu-over-doodgeschoten-

onze onderzoeksredactie. Met inzichten uit het AT5

Een gemeentelijke campagne om het belang van sport

djordy-latumahina-portret-van-een-opgetogen-

Panel hebben we echt goede verhalen kunnen maken.

en het plezier van sporten te communiceren. De aftrap

amsterdammer~bff4fff9

We zoomden in op zaken als: Hoe vies is Amsterdam?

van de Amsterdamse sportweek werd live door ons

Hoe ervaren de Amsterdammers de verkeersveiligheid

uitgezonden. Onderdeel daarvan was de ondertekening

in hun stad? En uit ons onderzoek naar de staat van

van het ‘Sportakkoord’ wat moet leiden tot een beter

5.3 WAT WE BEREIKTEN IN 2020

bruggen en kades kwam een enorme infrastructurele

en inclusiever Amsterdams sportklimaat. Trainers

Ondanks corona is het gelukt om nieuws,

uitdaging voor Amsterdam naar voren.

en sportleiders in Amsterdam krijgen educatie in

achtergronden en informatie voor de Amsterdammers

sportpedagogiek, en het opvangen van signalen van

op peil te houden. In 2020 was AT5 ook de plek om

racisme en discriminatie.

zichtbaarheid te creëren voor instanties en instellingen

Samen met De Balie onderzochten we de uitbuiting
van ongedocumenteerden. Het leverde schrijnende

die zelf door corona vleugellam waren; zoals De Balie,

verhalen op van mensen die onder de radar leven en

What’s Next? Jongeren onderzochten belangrijke

onder heel slechte omstandigheden wonen en werken

thema’s die van invloed zijn op hun leven en hun

in onze stad. Dat is ook Amsterdam. De reportage

toekomst. Zij maakten eigen reportages over

De subsidies van het Stimuleringsfonds voor de

‘Ongedocumenteerden’ is in 2021 genomineerd voor de

bijvoorbeeld wonen en duurzaamheid. De thema’s

Journalistiek werden verlengd voor zowel het AT5-

journalistieke prijs De Tegel.

werden getoetst en verrijkt binnen hun eigen

panel als ‘Wij zijn Amsterdam’. Beide projecten

omgeving, de reportages werden uitgezonden via

zijn zeer succesvol en sluiten aan bij de ambities

Instagram, YouTube en tv.

van AT5: participatie van Amsterdammers om

We richtten we ons vizier ook op kansenongelijkheid
binnen het basisonderwijs in Amsterdam. Die bleek

Pakhuis de Zwijger, muzikanten en artiesten.

onderzoeksjournalistiek op te bouwen (AT5 panel) en

in 10 jaar tijd verdubbeld te zijn. Wat betekent dit

En we produceerden Djordy – in samenwerking met

om verhalen te ontsluiten verteld door een nieuwe

voor kinderen? Met De Balie pakten we dit op. Samen

BNN/VARA. Het leven was mooi en toen was het

generatie makers (‘Wij zijn Amsterdam’). Ook werden

deden we onderzoek. AT5 maakte de reportage, De

opeens afgelopen. Djordy Latumahina, zijn vriendin

de langlopende subsidies vanuit de Gemeente

Balie voerde het debat. Samen bereikten we een groot

en hun dochtertje werden in hun auto beschoten. Een

Amsterdam verlengd voor het produceren van

publiek.

vergissing bleek later. In de AT5-documentaire Djordy

partnercontent, een teken van vertrouwen.
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Een continue groei van het aantal AT5 panelleden tot

AT5 bereik social media in 2020

5.000 in 2020 was heel belangrijk om daadwerkelijk

Gem aantal unieke Gem aantal
bezoekers per
pageviews
maand web /app
per maand

inzicht te hebben in de mening van Amsterdammers en
daarmee aan de slag te gaan.
Overall is het online bereik sterk gestegen in 2020.
Het tv bereik viel – conform verwachting – iets terug.

Gem aantal
YouTube plays
per maand

Gem aantal
Gepubliceerde
Facebook-video berichten per
plays per maand maand *

Pageviews per
gepubliceerd
bericht*

2020

2.022.091

19.871.106

1.339.396

2.921.989

534

37.000

2019

1.599.495

18.769.609

2.222.000

2.305.000

681

28.000

+ 26,4%

+ 5,9%

– 39,7%

+ 26,8%

– 21,6%

+ 32,1%

+/– %

* We hebben minder berichten gepubliceerd o.a. door
Corona maar deze werden wel meer en langer gelezen

Iets meer tv-bezoekers bevinden zich buiten
Amsterdam – AT5 lijkt mee te verhuizen met

AT5 bereikcijfers TV

Amsterdammers.

Groot-Amsterdam
2019
dagbereik

+/– %
2020

13 jaar en ouder
2019

+/– %
2020

58.000

51.000

– 12,1%

160.000

156.000

– 2,5%

weekbereik

178.000

165.000

– 7,3%

596.000

585.000

– 1,9%

maandbereik

347.000

335.000

– 3,5%

1.503.000

1.563.000

+ 4%

Bron: SKO | kijkdagen: ma/zo - tijdvak 00:00 tot 24:00 uur
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5.4 SAMENWERKING EN PARTNERCONTENT

waarmee we een verdiepingsslag kunnen maken naar

Partnercontent is een cruciale aanvulling op ons

klimaat en energiebeheer.

media-aanbod. Zonder partners zouden de vele en

“Dit jaar dwong ons anders te denken”

Trots zijn we ook op de nieuwe programma’s die we

vaak inhoudelijk sterke producties en documentaires

In gesprek met Mark: “2020 zou voor AT5/ NH

maakten in 2020.

niet gemaakt kunnen worden. Daarnaast is deze tak

Producties een bijzonder druk jaar zijn. Veel grote

verantwoordelijk voor de verslaglegging van de talloze

producties stonden op stapel; Sail, Pride Amsterdam,

Samen met UVA, Joods Historisch Museum en

festivals en evenement die de stad onder normale

EK. Het ging allemaal niet door. We moesten even

de Gemeente Amsterdam produceerden we een

omstandigheden rijk is.

resetten maar uiteindelijk bleek 2020 zeer vruchtbaar.

documentaire over de verdwenen woonwijk

Corona liet nieuwe dingen ontstaan.

Vlooienburg (waar nu de Stopera staat). Een prachtig

Maar de omstandigheden waren in 2020 niet normaal.

onderwerp waarover we meer willen vertellen.

Koningsdag ging niet door, EK Voetbal werd afgelast, er

Het was in meerdere opzichten een uitdagend jaar. Er

ging een streep door Sail, geen Gay Pride. En dat was

lukten dingen die anders niet zo makkelijk gerealiseerd

Amsterdam Blijft Fit! was echt een corona idee –

nog maar het topje van de ijsberg. AT5 vond andere

zouden zijn. Gesprekken met potentiële partners

ouderen die hun ommetje niet meer konden maken

vertelvormen om de evenementen, herdenkingen en

bijvoorbeeld waren online makkelijker te realiseren

toch laten bewegen. We maakten het samen met de

de kunst en cultuursector aan de stad te laten zien.

en er kon sneller geschakeld worden. Daar hebben

GGD Amsterdam en het was een schot in de roos. We

Anders maar ook prachtig. Corona bracht een nieuwe

we veel profijt van gehad. Partners zijn voor AT5 van

kregen enorm veel positieve reacties.

dynamiek in de samenwerking met partners.

2020 was vooral een jaar wat nieuwe inzichten bracht

We hadden extra uitzendingen rond 4 en 5

over werkwijzen. Veel van de bestaande structuren

mei. Geen nationale dodenherdenking met

We hebben in 2020 nieuwe samenwerkingsverbanden

vielen weg. We zaten niet bij elkaar, spraken elkaar

publiek. AT5 presenteerde op 4 mei vanuit het

gerealiseerd; met NiNsee om het slavernijverleden

niet bij het koffieapparaat, hadden geen fysieke

Olympisch Stadion een live uitzending met gasten

onder de aandacht te brengen van Amsterdammers.

meetings. Andere krachten gingen spelen. Het was

rondom dodenherdenking, en schakelde naar de

Met PACT Amsterdam (platform tegen de armoede)

vermoeiend, hard werken, maar ook inspirerend. Je

Stadsschouwburg voor een voorstelling van Theater op

creëerden we een format om armoede in Amsterdam

wordt wel even aan het denken gezet. Kan het anders?

de Dam. Op 5 mei dit jaar een maaltijdsoep voor thuis.

op de kaart te zetten. Bouw Woon Leef is al jaren een

Kan het scherper? 2020 prikkelde enorm.”

In samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei

levensbelang; niet alleen financieel maar ook omdat wij
samen met hen waardevolle content maken voor de stad.

succesvol format; hoe ziet de stad eruit? Hoe beweegt

deed AT5 verslag van het bereiden, eten en uitdelen

de stad zich? Hoe houden we de stad leefbaar en

Mark Pier,

gezond? In 2020 voegden we nieuwe partners toe

Manager partnerships

van de soep aan Amsterdammers.
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Samen met het NiNsee deed AT5 verslag van de

‘De Zwoele Stad’ was in de zomer van 2020 minder

bewegingsprogramma waarbij iedereen vanuit de

gebeurtenissen rondom het slavernijverleden.

zwoel dan voorheen. Amsterdam snakte naar het

huiskamer mee kon doen. Meer dan een fles water en

Hoogtepunt was de Nationale Herdenking Nederlands

zomerse programma van AT5 met vrijdenkers,

een pan had je niet nodig. Het was een groot succes.

Slavernijverleden op 1 juli in het Oosterpark, dat door

dwarsliggers, spraakmakers, stille krachten,

Dagelijks kregen we reacties van enthousiaste kijkers

de afwezigheid van publiek een heel ander karakter

ondernemers, kunstenaars, levensgenieters en

die samen met fysiotherapeut Iris Fresen, Super

had. AT5 organiseerde een talkshow en keek terug op

wereldveroveraars. Mensen die energie teruggaven

Granny Ina Koolhaas en presentator Pieter Hulst elke

een hele maand Keti Koti bij AT5.

aan de stad en haar inwoners. In 2020 werd De Zwoele

dag fit bleven.

Stad mede mogelijk gemaakt door de Nationale Opera
In Pakhuis de Zwijger werd in oktober de Omarmprijs

en Ballet en het Max Euwe Cultuurfonds.

uitgereikt, AT5 was erbij en zond live uit. De

Voor de 13e keer werd de Nieuwbouwprijs in juni
2020 uitgereikt, onze partners in deze zijn de

Omarmprijs wordt georganiseerd door Pact Amsterdam

Op de plek waar nu de Stopera staat was in de 17e

Gemeente Amsterdam en Bouwend Nederland

i.s.m. de Gemeente Amsterdam. Tijdens dit evenement

eeuw een complete woonwijk met duizenden inwoners:

(afdeling Amsterdam). De prijs ging naar het project

staan initiatieven centraal van Amsterdammers die

Vlooienburg. Er is weinig bekend over deze buurt

Eerste Oosterparkstraat 88-126 van woningcorporatie

mensen helpen die op of onder de armoedegrens leven.

maar door archeologisch onderzoek weten we steeds

Stadgenoot. 7.500 Amsterdammers brachten hun stem

AT5 maakte portretten van genomineerde projecten.

meer. In de AT5 documentaire Vlooienburg ontvouwt

uit. De bekendmaking vond met een live uitzending

Aandacht voor armoede is een belangrijk thema voor

zich de geschiedenis van de eerste Joodse inwoners

plaats.

AT5, ook voor komend jaar zijn we partner binnen dit

van Amsterdam en hoe wetenschappelijk onderzoek

initiatief.

archeologische vondsten deze verloren gewaande

Amsterdamprijs voor de Kunst. Niet live, maar via

geschiedenis tot leven brengt. We werkten hiervoor

een livestream vanuit Pakhuis de Zwijger werden

2020 zijn we gestart met een icoon op de AT5 site

samen met de UvA, Joods Historisch Museum en

kanshebbers op de hoogte gesteld van hun nominatie.

en app waarmee je dagelijks kunt kijken hoe de

Gemeente Amsterdam.

In samenwerking met het Amsterdams Fonds voor

luchtkwaliteit in je buurt is. Een slechte luchtkwaliteit

www.crescas.nl/nieuws/0k4oooz/Vlooienburg-de-

de Kunst (AFK) maakte AT5 filmportretten van de

heeft invloed op kwetsbare groepen in de samenleving.

geschiedenis-van-een-Joodse-wijk

genomineerde kunstenaars om hen voor te stellen aan

De Gemeente Amsterdam werkt daaraan. In de serie

het publiek.

Schone Lucht gingen we op zoek naar oorzaken en

Veel mensen kwamen minder in beweging vanwege

Vanaf het moment dat de Sint in Amsterdam

gevolgen van luchtvervuiling en hoe je zelf mee kunt

de pandemie. Te weinig bewegen is voor niemand

arriveerde verzorgde AT5 dagelijks het Sint Nieuws.

helpen aan een schonere lucht.

goed, maar zeker niet voor ouderen. In samenwerking

In samenwerking met het Amsterdamse Sinterklaas

met de GGD Amsterdam ontwikkelden we een

Comité werden de kinderen van Amsterdam drie weken
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lang verrast met een Amsterdamse versie van het

architecten, dromers en doeners. Deze maandelijkse

5.5 HRM EN TALENTONTWIKKELING

Sinterklaas Journaal.

documentaireserie wordt mede mogelijk gemaakt door

AT5 is voor veel jonge journalisten de plek waar ze

Metropoolregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam,

het vak leren. Om jongeren zonder opleiding uit met

Elk jaar zetten Amsterdammers zich op allerlei

bouwbedrijven, projectontwikkelaars, investeerders en

name de wijken Zuidoost, West en Noord een kans te

manieren in voor een betere stad. De stichting

architectenbureaus.

geven om mee te lopen op een redactie en het vak te

‘Amsterdammer van het Jaar’ selecteert elk jaar 10

leren hebben we ‘Wij zijn Amsterdam’ opgezet. Dit

Amsterdammers om een jaar lang deze titel te dragen.

Amsterdam Informeert wordt mogelijk gemaakt door

project biedt jonge Amsterdammers een podium om de

Via een portret op AT5 stelden de genomineerden zich

de Gemeente Amsterdam. Een wekelijks programma

verhalen uit de stad te vertellen die hen bezighouden.

voor.

met portretten van bijzondere Amsterdammers waarin

In 2020 liepen vele jonge journalistieke talenten mee

je op de hoogte wordt gehouden van de laatste

op de redactie van AT5 waar ze onder leiding van een

Happy New Year! Coronaproof vanuit de Johan Cruyff

gemeentelijke ontwikkelingen. Van regels op het

professional het vak leren.

Arena. Op het laatste moment zette

water tot de week van de jonge mantelzorgers. Via

Burgemeester Femke Halsema een streep door de

Amsterdam Informeert weet je wat er speelt in de stad.

geplande show op het Museumplein, omdat de

Het doel van ‘Wij zijn Amsterdam’ is om het opleiden
van jonge mensen te verduurzamen om op deze manier

kans bestond dat er publiek op af zou komen. De

Verkeer, al jaren een vaste rubriek op AT5 en heel

meer jongeren uit de stad kennis te laten maken met

Arena bleek een goed alternatief. De show was een

succesvol. Wegopbrekingen staan centraal, we

het vakgebied media.

samenwerking tussen de Gemeente Amsterdam,

geven antwoord op de vraag ‘waarom?’. Begrip

www.at5.nl/artikelen/204753/even-voorstellen-de-

evenementenbureau Fjuze en AT5. De show werd

leidt tot minder irritatie, zelfs tot verregaande

makers-van-wij-zijn-amsterdam

ook uitgezonden door Salto en NH Media. Om tien

nieuwsgierigheid onder omwonenden.

voor twaalf schakelde de NOS live over naar het

Op de nieuwsredactie, onderzoeksredactie, de redactie
Het Paleis, aan de Prinsengracht wordt het voormalig

van ‘De straten van Amsterdam’ en bij Partner content

Paleis van Justitie verbouwd tot een 5 sterren hotel.

leren jonge mensen het vak en krijgen de kans om

Langlopende partnerproducties

In de documentaireserie Het Paleis volgt AT5 deze

vervolgstappen te zetten binnen het media-vak. Zo

Bouw Woon Leef, vrijwel non stop wordt er in

grootschalige verbouwing de komende jaren op de

werd AT5 presentator Nejifi Ramirez het gezicht van het

Amsterdam gebouwd, ingericht of heringericht. Hoe

voet. 4 keer per jaar verschijnt een update. In 2024

NOS Journaal Regio, verslaggever Charisa Chotoe is nu

houden we de stad leefbaar en bereikbaar en hoe

(verwachting) levert al dit materiaal een unieke

presentator bij de KRO-NCRV en Rayen Halfhide ging

zorgen we voor een veilig en gezond leefklimaat?

documentaire op.

naar de NOS om community manager te worden. We

aftelmoment in de Arena.

AT5 spreekt met bouwers, projectontwikkelaars,

zijn supertrots op hen.
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5.6 MARKETING EN COMMUNICATIE
Marketing vond in 2020 primair plaats via onze eigen
kanalen en de media van onze partnerorganisaties
zoals NH Media, De Balie, Pakhuis de Zwijger.
De documentaires die AT5 in 2020 produceerde
(Djordy, Vlooienburg) genereerden media-aandacht
in Het Parool, 2doc, NPO, AD en lokale media. Om
Amsterdammers te attenderen op de documentaire
Djordy werd er geposterd in de stad. De AT5 website
werd genomineerd voor ‘Website van het Jaar’ in de
categorie ‘Nieuws’. Vanaf 2020 is AT5 beschikbaar is
meerdere talen via een vertaalfunctie op de app.
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“ER ONTSTOND EEN ANDERE WERKELIJKHEID”

en België. We kregen enorm veel reacties. Hoe dat kleine
SALTO met passie het verschil kon maken voor de LHBTI-

In gesprek met Willem: “2020 stond in het teken van

gemeenschap. Dat is mooi!

reageren op Covid. We bleven in control, hoe bizar
de situatie ook was. We hebben onze software verder

Paradoxaal genoeg betekende de lockdown voor SALTO

doorontwikkeld – en nu bleek dat we goedkoop en heel

meer aanbod en meer nieuwe klanten. Ons programma-

makkelijk kunnen werken vanuit iedere plek – ook thuis.

aanbod is rijker geworden. Ik denk dat die connecties

We hoefden niet op de zaak te zijn om continuïteit te

blijvend zijn omdat de diversiteit van SALTO ook in dat

waarborgen. Er kwam een ongekende dynamiek in NL los.

hogere cultuursegment belangrijker is geworden, waardoor

Het gemak waarmee mensen nu beeldverbindingen maken

het ook aantrekkelijker is. We maken het zo simpel,

is een ervaring die we allemaal rijker zijn geworden. Dat

makkelijk en aantrekkelijk mogelijk om te participeren in

leverde nieuwe ideeën op.

de kanalen van SALTO voor allerlei instellingen. Wij zijn
‘makkelijk’ gewend. Bij wat meer corporate organisaties

De kunstsector bijvoorbeeld werd geconfronteerd met

zag je de verbazing; gaat dat zo makkelijk bij jullie? Ja dat

zalen die moesten sluiten, maar wilden wel tekenen van

gaat zo makkelijk. Maar dat moet wel wederzijds zijn.

leven blijven geven. Er ontstond al snel belangstelling om

Pijnlijk was dat onze studio’s dicht moesten. Vaste klanten

producties die nog wel draaiden uitgezonden te krijgen

die vanuit onze studio’s on air gingen- velen al heel erg lang

bij SALTO. Men zag meerwaarde in digitale registratie en

– moesten stoppen. Dat ging ons echt aan het hart. Maar onze

uitzending. Via SALTO bereik je meer mensen dan je in

klanten gingen daar heel verstandig en professioneel mee om.

een zaal bij elkaar krijgt. We zonden de Mattheuspassion

Veel klanten hebben we geholpen om vanuit de thuissituatie

uit voor het Concertgebouw en vioolconcerten – heel

hun programma te blijven maken. Dat gaat prima, maar ze

prachtig en zonder gedoe. Pakhuis de Zwijger moest

missen de dynamiek met de programmakers van SALTO, een

dicht, ze digitaliseerden hun hele programmering, en tot

praatje, wat advies, een complimentje. En dat missen wij ook.

de dag van vandaag zenden ze elke dag bij ons uit. De

We vieren de verschillen maar we doen dat wel samen.”

evenementenbranche lag plat, Pride kon niet doorgaan,
maar we maakten wel Pride TV, 24/7, 9 dagen lang, samen

Willem Stegeman,

met OUT TV – er hebben 940.000 mensen gekeken in NL

Mediadirecteur SALTO
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6. SALTO in 2020
6.1 WIE WE ZIJN EN WAT WE DOEN

6.2 PROGRAMMABELEID

De platformen van SALTO:

SALTO is het Open Access platform waar

Vrijheid van meningsuiting binnen de spelregels

SALTO.nl – on demand internetplatform. Dit

Amsterdammers 24/7 terecht kunnen met

is een groot goed voor Amsterdam. Het credo van

platform is de basis. Van hieruit worden de

verhalen, informatie, meningen, educatie, cultuur

SALTO is: Onverkort Amsterdam. SALTO laat de

programma’s verspreid; on demand, naar alle

of verstrooiing. Op hun eigen wijze gebracht. Via

Amsterdammer aan het woord – van welk pluimage dan

dragers, vast of mobiel.

televisie, social media of radio, het kan allemaal. De

ook. Bij SALTO mag je zeggen wat je wilt, onverkort

SALTO 1 – Etalage van de stad. Stadsbrede

SALTO programma’s worden gemaakt door individuele

en ongecensureerd. Ook als het om meningen gaat

informatie met veel cultuur, educatie en experiment.

burgers, instellingen, overheid, bedrijven, scholen, et

die schuren. Meningsvorming laten we over aan

Veel actualiteit en korte programma’s.

cetera. Iedereen die iets te vertellen heeft is welkom

de kijker/ luisteraar, zonder interventie van een

SALTO 2 – Community programma’s. Focus op

bij SALTO.

redactie. Handhaving vindt plaats bij overtreding van

stadsdeel Zuidoost. De historisch band tussen

de Nederlandse wet (Mediawet in het bijzonder), de

SALTO en ‘de Bijlmer’ bestaat al ruim 30 jaar.

Eigenzinnigheid wordt omarmd, verschillen gevierd.

journalistieke code en de huisregels van SALTO. Deze

Radio SALTO – De Amsterdamse radiozender met

We bieden programmamakers uitzendfaciliteiten,

spelregels zijn vastgelegd in documenten en bekend bij

informatie, cultuur, entertainment, achtergronden

techniek en training. We helpen hen waar nodig.

iedere programmamaker. SALTO ziet het wel als haar

en muziek.

SALTO wordt niet geregeerd door kijkcijfers of

taak om de balans tussen de verschillende meningen

Caribbean FM – voor en door de Surinaamse

adverteerdersbelangen. De propositie van SALTO is

en stromingen te bewaken zodat er evenwicht is in het

gemeenschap. Radio Zuidoost – wordt momenteel in

uniek. Vanaf de oprichting van SALTO in 1984 maken

totale aanbod.

samenspraak met stadsdeel Zuidoost hervormd tot

vele etnisch culturele groepen uit Amsterdam Zuidoost

sterke wijkzender met cultuur en actualiteiten.

gebruik van de open kanalen. Vooral de Surinaamse,

SALTO faciliteert ‘Do It Yourself media’ via het

Mokum Radio – vindt zijn wortels in het

Antilliaanse en Ghanese gemeenschappen zijn sterk

aanbieden van studioruimte, zendtijd, apparatuur en

Nederlandse lied, met een harde kern van makers uit

vertegenwoordigd, zowel op radio als op televisie.

ondersteuning. Kwaliteitsverbetering is een dagelijks

Amsterdam Noord.

De band tussen SALTO en deze groepen is hecht.

punt van aandacht in de begeleiding van de makers bij

Daarnaast levert SALTO aan grote aanbieders zoals

SALTO verbindt de verhalen van Amsterdammers om

SALTO. Want natuurlijk kan de kwaliteit altijd beter,

Mediacollege, Innovation Station en Amsterdam

daarmee de kwaliteit van de samenleving, het culturele

dat ligt besloten in de aard van public access.

Pride een 24/7 digitaal kanaal.

klimaat en de lokale democratie te verstevigen. Door
community’s te faciliteren met mediatools en zendtijd
dragen we bij aan de emancipatie van groepen in
Amsterdam die dat nodig hebben.
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6. SALTO in 2020

Wat 2020 ons bracht

concertregistraties en de South East Parade met

6.3 WAT WE BEREIKTEN IN 2020

Nieuwe manieren om uit te zenden. De pandemie

een digitale versie van de straatparade en een

SALTO kwam in 2020 als uitzendpartner bij steeds

maakte veel onmogelijk maar – vreemd genoeg – ook

slotprogramma.

meer instellingen en bewoners op de radar.

nieuwe weg vinden om programma’s door te laten

De jaarlijkse samenwerking tussen Pride Amsterdam

En we stonden midden in de actualiteit met

gaan. Maar ook al moesten onze studio’s sluiten tijdens

en SALTO werd, door het vervallen van het fysieke

programma’s als Pride TV, Café Weltschmerz over de

de lockdowns, onze programmamakers kwamen niet

evenement, zelfs nog groter. De productie van Pride TV

Covid-problematiek en Pakhuis de Zwijger TV met

in de kou te staan. Voor de radiozenders werden

werd uitgebreid met de partners OBA en OUT TV. In een

de Amsterdamse vertaling van de Black Lives Matter-

nieuwe audioverbindingen gerealiseerd zodat er live

covid-proof setting heeft de SALTO-crew 24/7 Pride TV

beweging. Daardoor ontstond meer belangstelling voor

vanuit huis kon worden uitgezonden. En we leerden

gefaciliteerd en uitgezonden, 9 dagen lang. Vanuit het

de overige programmering van SALTO, waardoor we

radio- en televisiemakers op hun eigen computer hun

OBA-theater konden alle Pride-commissies live televisie

nieuwe (jonge) kijkers kregen die voor het eerst kennis

programma te maken en te uploaden naar SALTO. Het

maken en Pride 2020 vieren. Het was allemaal te zien

maakten met de bonte stoet van SALTO-programma’s.

was spannend, maar het werkte!

via SALTO, AT5 en in heel Nederland en België via OUT

Het aanbod van SALTO programmatitels groeide met

TV. De programma’s van pop-up tv-kanaal Pride TV

10% ten opzichte van 2019. In totaal waren 402

Nieuwe SALTO klanten. Al snel bleek dat door de

bereikte 940.000 Nederlandse kijkers (bron: SKO). Een

programmatitels actief in 2020, waarbij ongeveer

pandemie de belangstelling om programma’s aan te

grote erkenning van de relevantie en waarde van Pride

1.300 makers betrokken waren. Veruit de meeste

leveren voor SALTO- televisie flink groeide. Vooral

TV voor de doelgroepen. We zijn er reuzetrots op.

programma’s werden gemaakt voor SALTO1.

veel mogelijk. SALTO moest improviseren en een

cultuurinstellingen kwamen door het sluiten van de
Innovatieve televisie. Amsterdamse media-

Aantal programmatitels

2020

2019

+/– %

te houden met hun publiek. Er werden prachtige

professionals kwam tijdens de lockdown met ‘Iedereen

• SALTO1

187

171

+ 9,4%

producties gemaakt door en voor Pakhuis de Zwijger,

Live’ op SALTO. In dit dagelijkse programma ontving

• SALTO2

49

53

– 7,6%

OBA, Concertgebouw, Amsterdam Museum. Kunstbende,

de gastpresentator via zoom-verbindingen andere

• Radio SALTO

69

61

+ 13,1%

Cello Biënnale en meer organisaties en instellingen.

Amsterdammers. Gastpresentatoren waren o.a. Job

• Caribbean FM

18

21

– 14,3%

• Radio Zuidoost

62

56

+ 10,7%

• Mokum Radio

17

17

0%

zalen met initiatieven om via tv en radio contact

Cohen, Beau van Erven Dorens en Aldith Hunkar.
Nieuwe initiatieven. Ook evenementen kwamen met

Ook het Mediacollege kwam met een innovatief idee.

nieuwe initiatieven om via SALTO uit te zenden;

Het Mediacollege verzorgde live uitzendingen van de

Red Light Jazz met live concerten zonder publiek,

diploma-uitreikingen zodat de familie thuis toch kon

het Grachtenfestival met een serie reportages en

meekijken.
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6. SALTO in 2020
6.4 HRM EN TALENTONTWIKKELING

6.6 MARKETING EN COMMUNICATIE

De SALTO organisatie bestaat uit 8 vaste medewerkers

De marketing van SALTO in 2020 beperkte zich tot

met een schil van enkele freelancers die op ad hoc

contentmarketing. Met co-producties zoals Pride TV

basis ingezet worden. Door Covid zijn er ook bij SALTO

wisten we nieuwe kijkersgroepen aan te trekken en te

twee lockdown-periodes geweest waarin de studio’s

binden. Budget voor stadsbrede marketingactiviteiten

gesloten waren. Het personeel werkte tijdens de

heeft SALTO niet. Het product en de dienstverlening

lockdowns zoveel als mogelijk vanuit huis. In 2020

moet de SALTO propositie over het voetlicht brengen.

hebben twee MBO-studenten, ondanks Covid, hun
stage gelopen en succesvol afgerond.

6.5 SAMENWERKING
SALTO werkt samen met mensen op 402
programmatitels. Dat kunnen individuele makers of
medewerkers van bedrijven of instellingen zijn. Ze
kunnen klein of groot zijn. Van groot tot klein. En
vanuit heel verschillende achtergronden.
Een greep uit onze lange lijst partners: Opleidingen als
Mediacollege Amsterdam, ROC, HVA, UVA/VU, Rietveld
Academie en anderen. Kunst en Cultuurinstellingen
als Stichting Beeld en Geluid, EYE, Rode Hoed,
Tropenmuseum, Concertgebouw, De Balie en anderen.
Gemeentelijke instellingen als GGD Amsterdam, OBA,
Gemeente Amsterdam en anderen. Evenementen als
Pride Amsterdam, ADE, Sail, South East Parade en vele
anderen.
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7.	 FUNX AMSTERDAM 2020

7.1 WIE WE ZIJN EN WAT WE DOEN

7.2 PROGRAMMABELEID

Radiozender FunX is in 2002 opgericht op initiatief van

De stadsedities van FunX werken met een ‘syndicated’

de vier lokale omroepen en gemeenten om de stadsjeugd

editiestelsel, dat uniek is in Nederland. Een deel van de

(15-35 jaar) te bereiken en te bedienen. Het karakter

programmering wordt lokaal ingevuld door de Amsterdamse

van de zender is ‘stads’. FunX draait een unieke mix van

stadsredactie die gevestigd is in het pand van Salto/POA,

muziek: van hiphop en pop tot Arab en Latin, afgewisseld

Piet Heinkade 179. Hiervoor ontvangt FunX een bijdrage

met relevante informatie voor jongeren. Kenmerkend

in de vorm van een subsidie van de gemeente Amsterdam

is de sterke interactie tussen FunX en haar luisteraars

die via POA wordt doorgezet. Het andere deel van de

in de radioprogrammering en op de online platforms.

programmering wordt verzorgd door de programma’s die

FunX zendt uit via de ether in de grote steden Den Haag,

van de landelijke editie NPO FunX worden overgenomen.

Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. FunX Amsterdam zendt
uit in de ether op 96.1 FM onder licentie van Publieke

De Amsterdamse redactie produceert vijf dagen per

Omroep Amsterdam (POA). Daarnaast wordt een landelijke

week het live programma ‘Jouw Stad’. Deze show wordt

kabeleditie verzorgd in opdracht van de vijf deelnemende

elke maandag t/m vrijdag uitgezonden tussen 13.00u

landelijk omroepen.

en 16.00u. Daarnaast worden de hoogtepunten van de
show herhaald op maandag t/m donderdagavond van

Jonge stedelingen. FunX richt zich op jonge stedelingen,

19.00u tot 23.00u, en op zaterdag- en zondagochtend van

onder te verdelen in jongeren (15-24 jaar) en

07.00u tot 10.00. In Jouw Stad Amsterdam staat de stad

jongvolwassenen (25-34 jaar). FunX Amsterdam richt zich

centraal. Het programma voorziet in een divers aanbod

op jongeren en jongvolwassenen in de regio Amsterdam. De

van informatieve, culturele en educatieve content van

doelgroep kenmerkt zich door de mix van achtergronden, ze

Amsterdamse bodem, gericht op de belangstelling van

zijn creatief, trendsettend, lopen voorop in de markt en zijn

jonge stedelingen en vertaald naar de tone-of-voice die

steeds op zoek naar vernieuwing.

jongeren verstaan. Thema’s die FunX bespreekt zijn onder
andere nieuws & actualiteiten, showbizz & entertainment,
lifestyle, talentontwikkeling, nieuwe muziek en opleiding
& arbeidsmarkt. Er schuiven geregeld gasten uit de stad
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7. FunX Amsterdam 2020

aan in de studio om onderwerpen te bespreken en

Deze Facebookberichten worden ook geregeld gedeeld

bespreekbaar te maken.

op de landelijke Facebookpagina van FunX (meer
dan 239.000 likes). Amsterdamse content wordt ook

Hoewel het afgelopen jaar een uitzonderlijk jaar was,

gedeeld op het Instagramkanaal van FunX, dat het

gezien alle ontwikkelingen en maatregelen rondom

afgelopen jaar is gestegen naar 220.000 volgers. Dit

Covid-19, heeft de redactie haar uiterste best gedaan

maakt FunX het grootste radiomerk op Instagram.

de luisteraars dagelijks te voorzien van creatieve

Op het YouTube-kanaal van FunX zijn bijna 900.000

content uit Amsterdam. De presentator, redacteur en

jongeren geabonneerd. Hier komen regelmatig

reporter stonden in 2020 nog nauwer in contact met

videoreports uit Amsterdam voorbij.

7.3 WAT WE BEREIKTEN IN 2020
2020

2019

+/– %

Totaal aantal FunX
facebook likes

245.000

239.000

+ 2,5%

Totaal aantal
Instagram volgers

220.000

188.000

+ 17%

Totaal aantal YouTube
abonnees FunX

880.000

628.000

+ 40,1%

30%

27 %

+ 3%

Motivaction bereik

de doelgroep. De reporter gaat dagelijks de straat op,
om de mening te peilen van jonge Amsterdammers.

Unieke Muziekmix

7.4 HRM TALENTONTWIKKELING

Tijdens de radioshow worden leuke en grappige

De kern van het muziekbeleid is de mix van

In 2020 hebben de presentatoren, redacteur en

items afgewisseld met belangrijke maatschappelijke

muziekstijlen: een mengeling van mainstream pop,

reporter van de Amsterdamse redactie verschillende

onderwerpen.

urban muziekstijlen en moderne crossovers vanuit alle

cursussen en coaching gehad. Op deze manier

delen van de wereld. FunX draait onder andere hiphop,

leren zij nog beter om ideeën om te zetten in goede

Voorbeelden zijn items over de 20-jarige Daniel die

r&b, dance, Arabische raï, Turks pop, reggae en Latin.

inhoudelijke content voor de FunX doelgroep. FunX is

door zijn leven op straat (thuisloos) te maken kreeg

Door het brede (urban) muziekaanbod onderscheidt

een platform voor jong mediatalent. In 2020 zijn er

met oplopende slaapboetes. Of Jaasir Singer die

FunX zich van elk ander radiostation in Nederland.

een aantal leden van de Amsterdamse stadsredactie

werkte aan special project over de banden tussen

Het format werpt al jaren vruchten af. FunX heeft in

doorgestroomd naar andere functies binnen – en

Suriname en Nederland voor het Amsterdam Museum.

de grote steden en online al jarenlang een omvangrijk

buiten - FunX. Naast mediatalent, krijgen ook

De gebeurtenissen rondom Black Lives Matter werden

en trouw publiek. Sinds 2020 is er een nieuw concept

Amsterdamse artiesten airplay op FunX en worden

ook uitgebreid behandeld. Er werd live verslag gedaan

toegevoegd aan de playlist van FunX Amsterdam. Er

ze intensief gevolgd in hun weg naar landelijke

vanaf verschillende events (dit met name in het begin

worden tegenwoordig ook dagelijks tracks gedraaid

bekendheid. Zo is er maandelijks een Amsterdamse

van het jaar).

die specifiek populair zijn in Amsterdam. Deze ‘lokale’

Artist of the Month (AotM). Deze opkomende artiest (of

tracks zijn uitsluitend te horen op FunX Amsterdam en

groep) krijgt een maand lang extra aandacht op FunX;

Fragmenten uit de show zijn terug te vinden op

wordt gezien als een nieuwe manier om de muzikaliteit

zo wordt er dagelijks muziek afgedraaid in de show en

FunX.nl. Daarnaast beheert en onderhoudt de

en het talent uit de stad extra aandacht te geven.

worden er andere items gemaakt om het publiek verder

Amsterdamse redactie een lokale Facebookpagina.

kennis te laten maken met de artiest in kwestie. De
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7. FunX Amsterdam 2020

AotM-content wordt ook verder uitgelicht op FunX.nl

7.6 VOORUITBLIK 2021

en de FunX social media-kanalen. Allemaal manieren

Het aantal jongeren dat naar FunX luistert is in 2020

om lokaal muzikaal talent een extra push te geven.

gestegen (zie Luisteronderzoek Motivaction 2020)
en ook is het aantal followers op social media sterk

FunX Amsterdam is gevestigd aan de Piet Heinkade

toegenomen. Dit betekent dat FunX in 2021 nog

179. De stadsredactie bestaat uit een presentator,

meer Amsterdamse jongeren zou kunnen bereiken

producer en een verslaggever. De eindredactie op

met belangrijke onderwerpen zoals de verkiezingen,

de lokale programma’s vindt plaats door de centrale

solliciteren, uitgaan in Amsterdam en muziek,

redactie – die deels gevestigd is in Rotterdam, maar

etc. FunX zal in 2021 een overkoepelend thema,

ook een aantal dagen per week te vinden is op de

‘institutioneel racisme’, zenderbreed oppakken. De

Amsterdamse redactie. De stadsredactie bestaat

Amsterdamse redactie zal hier een groot aandeel aan

uit jonge inwoners van Amsterdam en omgeving; zij

bijdragen. Alle content wordt verzameld op de thema-

kennen de stad goed en weten wat er speelt op straat.

pagina FunX.nl/genoegisgenoeg
Specifiek in Amsterdam zal er in 2021 ook extra

7.5 SAMENWERKING

aandacht zijn voor dak- en thuisloze jongeren. FunX

FunX Amsterdam heeft een groot netwerk van partijen

Amsterdam wil een actieve rol spelen in het bestrijden

waar zij zowel ad hoc als langdurig mee samenwerkt

van de slaapboetes die worden uitgeschreven. In

en dagelijks breidt dit netwerk zich verder uit. Het

2021 zal – net als in 2020– ook mediatalent op de

afgelopen jaar waren er samenwerkingen met onder

Amsterdamse redactie doorstromen naar nieuwe

andere Gemeente Amsterdam, AT5, Paradiso, Escape,

functies binnen en buiten FunX. Deze talenten

Club Air ect. Normaal gesproken draait het bij FunX

zullen plaats maken voor nieuwe jongeren die de

Amsterdam jaarlijks om het uitreiken van de FunX

Amsterdamse redactie mogen versterken. Daarom blijft

Music Awards en ook het meevaren tijdens de Canal

het zoeken en selecteren van nieuwe mediatalent ook

Parade wordt gezien als een hoogtepunt. Dat zag er

een belangrijke pijler binnen de Amsterdamse redactie.

dit jaar geheel anders uit. De Awardsshow was dit jaar
omgedoopt tot een televisie-uitzending vanuit de AFAS

Mouad Aoujil,

live.

Zakelijk leider stichting FunX
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8.	CONCERTZENDER

8.1 WIE WE ZIJN EN WAT WE DOEN

geringe mobiliteit en thuiswerken, meer bewust geworden

De Concertzender is er voor muziekliefhebbers die het

welke betekenis radio en de Concertzender in het bijzonder

avontuur niet schuwen. Onder het motto ‘herkennen

heeft voor iedereen die de zender beluistert. Naar behoefte

en verkennen’ schotelt de Concertzender de luisteraar

kan je inschakelen, live op of een ander moment dat het je

dagelijks een breed muziek-palet voor, van bekend tot

past.

nog onbekend, van jazz tot wereldmuziek, van stokoude
klassieke muziek tot hedendaagse ‘klassiekers’, en alle

Veel bijzondere muziek (soorten) is/zijn nog maar

mogelijke mengvormen daarvan. Kortom, bijzondere,

mondjesmaat te horen op de mainstream zenders. De ‘long

ongekende, kwetsbare, ontregelende of verrassende muziek

tail’ van mooie en bijzondere muziek en een groot deel

uit de Nederlandse podiumpraktijk, altijd op hoog niveau.

van de Nederlandse podiumpraktijk blijft op de radio dus

De Concertzender wil een vrijplaats zijn waar alles draait

ongehoord. Veel muziekarchieven zijn ontoegankelijk.

om pluriforme muziek met een grote verscheidenheid aan

Het is die plek die de Concertzender wil innemen. De

disciplines en genres. De Concertzender wil de spreekbuis

Concertzender richt zich op genres zoals wereldmuziek,

zijn en blijven van bijzondere, ongekende, kwetsbare,

nieuwe muziek, experimentele jazz, experimentele pop,

ontregelende en verrassende muziek uit de gehele

ongehoorde dwarsverbanden en filmmuziek. Daarmee,

Nederlandse podiumpraktijk.

en met de activiteiten voor aanstormend talent van de
muziekopleidingen, onderscheidt de Concertzender zich
van vergelijkbare muziek-radiostations in Nederland.

8.2 PROGRAMMABELEID

De meer dan honderd programmamakers – allemaal

De Concertzender heeft de coronacrisis in 2020 goed

gespecialiseerde muziekliefhebbers met een grote passie

doorstaan. Onze luisteraars waarderen onze nabijheid,

voor radio maken – bepalen de artistieke kwaliteit

onze professionaliteit en de altijd bijzonder programma- en

van de Concertzender als muziekpodium. Binnen de

muziekkeuzen. Wij hebben tijdens Corona daarin kunnen

programmering krijgen zij veel vrije ruimte, omdat er niet

voorzien en zijn trots op het kunnen voortzetten van onze

met vooraf strenge vastgelegde programma-formats wordt

missie en doelstellingen, tijdens deze alom zo verlammende

gewerkt. De beste programma’s van de Concertzender zijn

pandemie. We zijn ons door het gedwongen systeem van

in een carrousel geplaatst verdeeld over 24 themakanalen.
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8. Concertzender

De Concertzender wordt gedistribueerd via analoge en

8.4 HRM EN TALENTONTWIKKELING

Felix Meritis, Waalse Kerk, Noorderkerk, OBA, Salto.

digitale kabel en internet (web radio), via de app en via

Vrijwilligers zijn belangrijk voor de Concertzender.

Er zijn veel samenwerkingsverbanden met musici en

online radioportals.

De Concertzender draait grotendeels op onbezoldigde

muziekorganisaties en vrijwilligers- organisaties.

professionals en vrijwilligers. Momenteel telt de

De samenwerking met musici en muziekorganisaties

Concertzender 176 onbezoldigde professionals en

maakt onze eigen opnamen mogelijk. Gewoonlijk

vrijwilligers. De Concertzender maakt zich sterk

registreert de Concertzender als opnameproducent

voor participatie van vrijwilligers en mensen met

live-concerten van vooral Nederlandse musici,

afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Voor hen is de

ensembles en orkesten. De opnamen die gemaakt

Concertzender een veilige plek waar ze zich zonder

worden, krijgen een plek in het programma

grote prestatiedruk nuttig kunnen maken en hun

Concertzender Live. In 2020 is er, vanwege het gebrek

talenten kunnen laten zien. Voor jonge vrijwilligers is

aan concerten als gevolg van de Coronamaatregelen,

het werk bij de Concertzender vaak een opstap naar

veel minder opgenomen. Wel hebben we meer ingezet

betaald werk, mede dankzij de scholing en coaching

op kleinschalige liveoptredens in het programma

door vakmensen. De Concertzender is zo goed als zijn

Concertzender Actueel. Deelname aan netwerken

medewerkers. Het is elk jaar weer verbluffend te zien

verbindt ons met de (muziek) cultuur en via de

hoeveel gemotiveerde en competente mensen -jong en

vrijwilligersorganisaties vinden we een deel van onze

oud - bereid zijn hun kennis en kunde belangeloos voor

vrijwilligers. Er is een samenwerking met NPO Radio

de Concertzender in te zetten in alle denkbare rollen:

4 gestart, bij de opname van concerten wordt gezocht

programmamaker, opnametechnicus, presentator,

naar hoe we elkaar kunnen aanvullen op grotere

secretariaat, boekhouding en marketing.

festivals.

8.3 WAT WE BEREIKTEN IN 2020
2020

2019

+/– %

Aantal luisteraars
per dag

13.000

13.000

0%

Totaal aantal
luister- momenten
internetkanalen

2.197.000

2.388.000

– 8%

Totaal aantal
luister- momenten
radio on demand

215.000

235.000

– 8,5%

Website en app
Aantal unieke
bezoekers

170.142

172.154

– 1,2%

Totaal aantal
bezoeken

448.000

513.000

– 12,7%

Social media
Totaal aantal
Facebook volgers

7.640

7.690

– 0,7%

Totaal aantal
Twitter volgers

2.770

2.876

– 3,7%

876

1.100

– 20,4%

2.686

2.654

+ 1,2%

Totaal aantal
Instagram volgers
Totaal aantal
Nieuwsbrief
abonnees

Sem de Jong,

8.5 SAMENWERKING

Directeur Concertzender

De Concertzender kan niet bestaan zonder de
samenwerkingsverbanden die zijn opgebouwd.
De Concertzender werkt samen met een lange lijst
vaste partners. Waaronder in Amsterdam: Het
Concertgebouw, Bimhuis, Muziekgebouw aan het IJ,
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9.	FINANCIËN

Algemeen

De liquiditeitspositie is dit jaar met € 482.062 gestegen

De gemeente Amsterdam heeft in 2012 besloten om tien

naar een saldo per einde jaar van € 1.837.319. Deze

jaar lang een bedrag van ten minste € 3,6 miljoen ter

stijging is vooral veroorzaakt door de ondersteuning

beschikking te stellen aan POA. Daarvan is een bedrag van

van Stimuleringsfonds van de Journalistiek, de

€ 2,8 miljoen geoormerkt voor de lokale, professionele

Kredietovereenkomst Tijdelijke Steunfonds Lokale

nieuwsvoorziening AT5 en € 0,87 miljoen beschikbaar voor

Informatievoorziening, in de vorm van een krediet, ad

de SALTO Public Access activiteiten en overige (beheer)

€ 476.088. In 2021 zal POA een verzoek indienen bij

taken als licentiehouder.

Stimuleringsfonds van de Journalistiek om een deel van dit
krediet om te zetten in een subsidie.

Financieel was het een lastig jaar, met name door de
tegenvallende reclame inkomsten als gevolg van de corona

Eind 2020 is door gemeente Amsterdam een voorschot

crisis. We sluiten het jaar af met een verlies van 107.078

op de subsidie voor 2021 overgemaakt ad € 341.901.

euro. Dit verlies kan mogelijk worden gecompenseerd met

Daarnaast is de debiteurenstand van AT5 gestegen met €

een subsidie van het Steunfonds voor de Journalistiek.

163.280. De oorzaak hiervan is dat diverse producties pas

In het kader van de coronacrisis konden omroepen een

aan het einde van het jaar gefactureerd kon worden. Begin

aanvraag indienen bij het Steunfonds. Dat leidde bij POA

2021 zijn deze bedragen ontvangen.

tot een toezegging voor een voorlopig krediet. Het besluit
tot omzetting van (een deel) van het krediet naar een uit te
keren subsidie wordt pas medio 2021 door het Steunfonds
genomen.
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9. Financiën
9.1 Balans per 31 december 2020
31 december 2020

(Na verwerking resultaatbestemming)

31 december 2019

ACTIVA
Immateriële vaste activa

1

Websites

76.649
76.649

Materiële vaste activa

2

Inventaris en inrichting

Vorderingen

232.695
232.696

349.545

260.939

3

Handelsdebiteuren
Belastingdienst
Overlopende activa

Liquide middelen

236.439
232.439

4

Totaal ACTIVA

16.772

17.989

401.876

332.658

768.193

611.586

1.837.319

1.355.257

2.841.951

2.276.187

PASSIVA
Eigen vermogen

5

Continuïteitsreserve

221.578

221.578

Bestemmingsreserve

627.134

758.555

EgaIisatiereserve

244.058

219.715

1.092.770

1.199.848

78.526

182.056

Schulden aan leveranciers

254.808

265.053

Belastingen en premies sociale verzekeringen

192.396

240.171

Overige schulden

912.286

159.816

Voorzieningen

6

Kortlopende schulden

7

Overlopende passiva

Totaal PASSIVA

KENGETALLEN

311.165

229.243

1.670.655

894.283

2.841.951

2.276.187

31 december 2020

31 december 2019

Solvabiliteit (eigen vermogen : totaal vermogen)

38%

53%

Liquiditeit (vlottende activa : vlottende passiva)

1,6

2,2
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9. Financiën
9.2 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
Ad. 1

Immateriële vaste activa
Website

TOTAAL

Stand per 01-01-2020
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijving

93.269

93.269

–16.620

–16.620

76.649

76.649

–93.269

–93.269

Boekwaarde per 01-01-2020

Mutaties boekjaar 2020:
- Bijzondere waardevermindering
- Afschrijving desinvestering
Saldo mutaties boekjaar 2020

16.260

16.260

–76.649

–76.649

0

0

Stand per 31-12-2020
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde per 31-12-2020

De ultimo 2019 gedane uitgaven voor ontwikkeling van de website á 93.269 euro werden in 2020 alsnog als bijzondere
waardevermindering direct ten laste gebracht van de kosten omdat de directie van POA het bij nader inzien niet waarschijnlijk acht
dat de gedane uitgaven zullen leiden tot economische voordelen gedurende de oorspronkelijk beoogde afschrijvingstermijn.
Ad. 2
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt;
Technische
apparatuur

Hard- en
software

Inventaris

TOTAAL

BATEN
Stand per 01-01-2020
Aanschaffingswaarde

1.348.250

188.652

10.558

1.547.460

Cumulatieve afschrijving

–1.137.750

–174.018

–2.997

–1.314.765

210.500

14.634

7.561

232.695

Boekwaarde per 01-01-2020

Mutaties boekjaar 2020:
- Investeringen

33.801

84.212

3.444

121.457

- Afschrijvingen

–91.983

–22.853

–2.877

–117.713

Saldo mutaties boekjaar 2020

–58.182

61.359

567

3.744

Stand per 31-12-2020
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde per 31-12-2020

1.382.051

272.864

14.002

1.668.917

–1.229.733

–196.871

–5.874

–1.432.478

152.318

75.993

8.128

236.439
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Ad. 3
Vorderingen
De posten opgenomen onder de vorderingen hebben een looptijd van maximaal één jaar.
31 december 2020

31 december 2019

Handelsdebiteuren

400.530

292.986

Voorziening dubieuze debiteuren

–50.985

–32.047

349.545

260.939

31 december 2020

31 december 2019

DEBITEUREN

BELASTINGEN
Te vorderen vennootschapsbelasting

3.326

487

13.446

17.502

16.772

17.989

31 december 2020

31 december 2019

326.711

268.709

Latente belasting vordering

OVERLOPENDE ACTIVA
Vooruitbetaalde pensioenpremie
Overige overlopende activa

Ad. 4

75.165

63.949

401.876

332.658

31 december 2020

31 december 2019

Liquide middelen

Kas
Banken Rekening Courant
Banken Spaarrekeningen

Ad. 5

1.113

770

1.234.889

752.879

601.317

601.608

1.837.319

1.355.257

Eigen vermogen
Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Egalisatiereserve

221.578

793.883

227.146

1.242.607

–35.328

–7.431

–42.759

758.555

219.715

1.199.848

Totaal

BATEN
Stand per 31 december 2018
Mutaties:
Bestemming resultaat
Stand per 31 december 2019

221.578

Mutaties:
Bestemming resultaat
Stand per 31 december 2020

221.578

–131.421

24.343

–107.078

627.134

244.058

1.092.770
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9. Financiën
Ad. 6

Voorzieningen
31 december 2020

31 december 2019

63.147

77.901

–63.147

–14.754

PENSIOENVOORZIENING
Stand per 1 januari
Mutaties:
Onttrekking
Stand per 31 december

63.147

Pensioenvoorziening uit hoofde van toegezegde-pensioenregelingen. De waarde is bepaald op basis van een actuele berekening van de
contante waarde per 1 januari 2020 van de indicatieve koopsom van de overgangsbepaling (55-plus) en de compensatieregeling artikel 44.
De contante waarde is het bedrag dat op 1 januari 2020 zou moeten worden betaald indien alle kosten van de overgangsbepaling
en compensatieregeling op 1 januari 2020 af gefinancierd (betaald) moeten worden. De berekening is door Pensioenfonds
PNO media opgesteld. De compensatieregeling loopt ultimo 2020 af, waarna de gereserveerde gelden door PNO media zijn
toegevoegd aan de individuele pensioenvoorzieningen. Daarmee vervalt de pensioenvoorziening per ultimo 2020.
31 december 2020

31 december 2019

VOORZIENING VOOR LOPENDE CLAIMS
Stand per 1 januari

118.909

Mutaties:
Dotatie

118.909

Onttrekking

48.717

Stand per 31 december

70.191

118.909

In 2019 is een voorziening gevormd voor overige claims die tegen Amstel Televisie Vijf B.V.
zijn ingesteld. Deze voorziening is ultimo 2020 opnieuw beoordeeld.
31 december 2020

31 december 2019

VOORZIENINGEN PERSONEEL
Stand per 1 januari
Mutaties:
Dotatie

8.335

Stand per 31 december

8.335

Door het vormen van een mogelijk uit te betalen transitievergoedingen in het kader van de Wet Arbeidsmarkt in Balans
(WAB) en de reservering van ontslagvergoedingen, is de voorziening ten opzichte van vorig jaar gest egen.

Totaal voorzieningen

31 december 2020

31 december 2019

78.526

182.056
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Ad. 7
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
31 december 2020

31 december 2019

57.653

102.937

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
Omzetbelasting
Sociale lasten

134.743

137.234

192.396

240.171

31 december 2020

31 december 2019

Reservering vakantiedagen

63.857

64.389

Vooruit ontvangen bedragen

827.219

77.430

22.210

18.000

912.286

159.816

OVERIGE SCHULDEN

Overige schulden

Vooruit ontvangen bedragen
Deze stijging is vooral veroorzaakt door de ondersteuning van Stimuleringsfonds van de Journalistiek, het Kredietovereenkomst
Tijdelijke Steunfonds Lokale Informatievoorziening, in de vorm van een krediet, ad€ 476.088. In 2021 zal POA een verzoek
indienen bij Stimuleringsfonds van de Journalistiek om een deel van dit krediet om te zetten in een subsidie.
Eind 2020 is door gemeente Amsterdam een voorschot op de subsidie voor 2021 overgemaakt ad € 341.901.
31 december 2020

31 december 2019

OVERIGE PASSIVA
Nog te betalen accountantskosten
Overige overlopende passiva

29.647

13.128

281.518

216.115

311.165

229.243
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9.3 Exploitatierekening 2020
Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

BATEN
Subsidiebaten
Gemeentelijke subsidies

8.

Overige subsidies (OLON compensatie)

9.

Overige subsidies (loonkostensubs. Sargentini)

10.

Totaal subsidies

3.917.383

3.920.430

3.882.886

29.519

29.519

29.519

3.946.902

3.949.949

4.252.631
491.694

340.226

Reclame baten

11.

347.294

535.500

Bijdragen van derden/ sponsorbijdragen

12.

892.051

650.000

521.249

Baten uit nevenactiviteiten

13.

504.090

269.070

489.701

Baten uit toegangsredacties

14.

110.385

142.000

159.386

Vergoeding externe producten

15.

25.624

26.600

Overige baten

16.

92.672

Som der bedrijfsopbrengsten

26.651
62.449

5.919.018

5.538.119

6.003.761

LASTEN
Personeelskosten

17.

Lonen en salarissen

2.232.129

2.059.303

2.065.711

Sociale lasten

380.138

350.866

359.660

Pensioenlasten

220.552

195.441

185.872

Overige personeelslasten

188.722

224.554

214.120

Gedetacheerd personeel NH Media
Totaal personeelskosten

385.010

154.681

111.954

3.406.551

2.984.845

2.937.317
1.399.558

Directe programmalasten

18.

889.905

960.727

Facilitaire lasten

19.

745.113

563.771

564.311

Huisvestingslasten

20.

348.588

399.040

436.574

Afschrijvingslasten

21.

117.713

201.540

156.270

Algemene kosten

22.

512.431

463.696

552.043

Som der bedrijfslasten

6.020.302

5.573.619

6.046.073

BEDRIJFSRESULTAAT

–101.284

–500

–42.312

500

14

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Rentebaten
Rentelasten

1.738

Som der financiële baten en lasten

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSOEFENING
VOOR BELASTINGEN
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsoefening

RESULTAAT NA BELASTINGEN

–1.738

14

–103.022

–42.298

–4.056

–461

– 107.078

– 42.759

–131.421

–35.328

RESULTAATVERDELING
Bestemmingsreserve
Egalisatiereserve
23.

24.343

–7.431

–107.078

–42.759
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9.4 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2020
Ad. 8
Ad. 9
Ad. 10
Ad. 11

Ad. 12
Ad. 13

In 2020 heeft er een indexering op de gemeentelijke subsidie plaatsgevonden
waardoor de ontvangsten zijn gestegen met 0,88% naar 3.917k.
Afgelopen jaren heeft POA een bijdrage ontvangen uit hoofde van de OLONcompensatie regeling. Eind 2019 is deze regeling afgeschaft.
In 2020 ontvangt POA een bijdrage voor de loonkosten, ad 29k.
Onder de overige opbrengsten zijn onder andere opgenomen de reclame bate. Door de gevolgen van Covid-19 zijn de
reclamebatenbaten gedaald naar een niveau van 347k. Dat is 144k lager dan vorig jaar en 188k lager dan begroot. Deze
reclamebaten komen voor 346k ten goede aan nieuwszender AT5 en voor 2k ten goede aan de open access kanalen.
Ook vallen onder de overige bedrijfsopbrengsten de bijdragen van derden en sponsorbijdragen. In 2020 heeft
AT5 meer grote formats verkocht, waardoor de omzet in 2020 is gestegen naar 892k ten opzichte van 521k in
2019. Vooral door het verkrijgen van een bijdrage van de Stimuleringsfonds van de Journalistiek ad 175k.
In 2020 heeft AT5 meer grote formats verkocht, waardoor de omzet in 2020 is gestegen naar 892k ten opzichte van
521k in 2019. Vooral door het verkrijgen van een bijdrage van de Stimuleringsfonds van de Journalistiek ad 175k.
De inkomsten uit incidentele verkoop van licenties voor hergebruik van programmafragmenten. De afspraken met NH
Media zijn medio 2020 gewijzigd wat betreft de beeldverkoop. Onder andere hierdoor is de omzet met 100k gedaald ten
opzichte van vorig jaar. De doorberekende salarissen e.d. betreft het verlenen van diensten aan NH Media. In 2020 is de
toewijzing van salariskosten (visa versa) opnieuw bekeken, waardoor de opbrengsten hoger zijn uitgekomen vorig jaar.

Ad. 14
Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

BATEN
Baten toegangsredacties Radiostudio's
Baten toegangsredacties Radio
Baten toegangsredacties TV

2.656

2.000

1.957

53.113

85.000

99.453

54.616

55.000

57.976

110.385

142.000

159.386

Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

Ad. 15

BATEN
Funx Buma/Sena
Overige vergoedingen

21.060

22.000

4.564

4.600

22.088
4.563

25.624

26.600

26.651

Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

Ad. 16

OVERIGE BATEN
Uitkering verzuimverzekering

69.869

Overige baten

22.803

50.452
11.997

92.672

62.449

Ad. 17 Door de stijging van het aantal werknemers is de totale loonsom ten opzichte van 2019 gestegen, 469k hoger dan
vorig jaar en 422k hoger dan begroot. Daarnaast zijn de doorberekende kosten betreft het afnemen van diensten van
NH Media gestegen in 2020 ten opzichte van 2019 door de nieuwe afspraken die (visa versa) zijn gemaakt.
Ad. 18 De directe programma kosten zijn in 2020 gedaald van 1.400k naar 890k. In 2020 werden minder freelancers ingehuurd ten
behoeve van de programma’s. Naast de effecten van Covid-19 heeft er een verschuiving plaatsgevonden van freelancers naar vast
personeel. Overige programmakosten AT5: Door het niet doorgaan van verschillende evenementen zijn de kosten in 2020 gedaald.
Rechten Buma/Stemra & Sena Vanwege Covid-19 heeft Buma/Stemra een korting gegeven over de kosten van 2020.
Freelancers In 2020 werden minder freelancers ingehuurd ten behoeve van de programma’s. Naast de effecten
van Covid-19 heeft er een verschuiving plaatsgevonden van freelancers naar vast personeel.
Ad. 19 De kosten voor de facilitaire lasten in 2020 gestegen ten opzichte van 2019 (181k). De ultimo 2019 gedane uitgaven
voor ontwikkeling van de website werden in 2020 alsnog als bijzondere waardevermindering direct ten laste gebracht
van de kosten omdat de directie van POA het bij nader inzien niet waarschijnlijk acht dat de gedane uitgaven
zullen leiden tot economische voordelen gedurende de oorspronkelijk beoogde afschrijvingstermijn. Effect hierop
is 77k voor de waardevermindering van de activa uit 2019. In 2020 is verdergegaan met het ontwikkelen van de
website en zijn de werkelijk gemaakte kosten 154k. Deze bedragen waren niet in de begroting opgenomen.
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Ad. 20
Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

322.772

371.540

369.983

Huisvesting VondelCS
Huur Incl. Energie /Service
Overige Huisvestingslasten

39.510
25.816

27.500

27.081

348.588

399.040

436.574

Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

Ad. 21

Afschrijving websites
Afschrijving inventaris
Afschrijving hard- en software
Afschrijving technische apparatuur

30.000

16.620

2.877

2.112

2.112

22.853

72.426

20.525

91.983

97.002

117.013

117.713

201.540

156.270

Ad. 22 PR en Promotie: Vanwege Covid-19 en de daarbij behorende restricties vanuit de overheid, hebben er in 2020 minder evenementen
plaatsgevonden. Dubieuze debiteuren; In lijn met 2019, heeft er in 2020 een dotatie plaatsgevonden voor de reservering
dubieuze debiteuren. Dit zijn met name de debiteuren die gebruik maken van de diverse toegangsredacties. Advieskosten;
Onder de advieskosten worden o.a. de kosten gepresenteerd die betrekking hebben op de lopende claims ad€ 25k.
Ad. 23 Bestemming van het resultaat na belastingen
De bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat die zijn opgenomen in artikel 10 lid 2 van de statuten luidt als
volgt: Indien over enig jaar de voor de verwezenlijking van de doelstelling der stichting beschikbare middelen slechts
gedeeltelijk daarvoor zijn aangewend, bepaalt de Raad van Toezicht of en in hoeverre het niet-aangewende saldo bij
het vermogen wordt gevoegd, dan wel voor toekomstige verwezenlijking der doelstelling gereserveerd blijft.
Het negatieve resultaat over het boekjaar 2020 ten bedrage van € –107.078 is als volgt verwerkt in de Jaarrekening:
Mutatie bestemmingsreserve: € –131.421 Mutatie egalisatiereserve en € 24.343.
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