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I. De instelling algemeen
De Stichting Lokale Omroep de Bilt (kortweg Stilob) is opgericht op 24 augustus 1988.

Onze visie is dat juist door de schaalvergroting en door de overvloed aan kanalen waarlangs de inwo-
ners nieuws kan verkrijgen, het belang van betrouwbare lokale communicatie, nieuwsverspreiding en 
journalistieke hoor-en-wederhoor toeneemt. Veel mensen zijn immers betrokken bij wat er in hun buurt
gebeurt. De lokale publieke omroep is nog het enige dagelijkse nieuwsmedium dat ècht lokaal is. Dat 
biedt een grote kans voor de lokale democratie, die verder gaat dan het uitzenden van de gemeente-
raadsvergaderingen.

Stilob is gevestigd op de Grote Beer 33A, 3721 RM te Bilthoven. De doelstelling van Stilob is het uit-
zenden van omroepprogramma’s bestemd voor alle 6 de kernen van de gemeente De Bilt: De Bilt, 
Bilthoven, Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan en Westbroek. Het werkterrein van de Stilob
omvat primair het verzorgen van radio, televisie en internet voor al deze kernen.

Er waren in 2020 zo’n twintig vrijwilligers werkzaam bij Stilob. De omroep had geen structurele samen-
werkingsverbanden met andere instellingen uit de gemeente, maar het Programmabeleid Bepalende 
Orgaan (PBO) bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties en instellingen die representatief zijn 
voor de verscheidenheid binnen de gemeente De Bilt. In 2020 heeft het PBO drie maal vergaderd. 

De omroep publiceerde op haar mediakanalen persberichten en nieuws van vrijwel alle organisaties 
en instellingen in de gemeente. De vrijwilligers werden bij het beleid betrokken door middel van (onli-
ne) bijeenkomsten met het bestuur.

II. Bestuur/medewerkers
Stilob beschikte in 2020 over een bestuur dat bestond uit vier personen. Voorzitter was de heer G.H. 
Bakker, secretaris mevrouw F.A. Blankestijn, lid de heer M.C. Rang en lid de heer B.J. de Vries.

Samen met Slotstad RTV, de lokale omroep voor de gemeenten Zeist en Bunnik, participeert Stilob in 
de overkoepelende Stichting Samenwerkende Publieke Media Diensten Bunnik, De Bilt en Zeist. Deze
stichting heeft een aantal bestuurlijke taken, waaronder benoeming van de bestuursleden van de deel-
nemende omroepstichtingen, goedkeuring van de begrotingen en toezicht op de stichtingsbesturen. 
De voorzitters van beide lokale omroepen hebben zitting in het bestuur van deze stichting, waarvan 
het voorzitterschap wordt vervuld door mevr. M. Morren.

In 2020 heeft Regio90, de lokale omroep voor de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurste-
de, zich aangesloten bij de koepelstichting. Als gevolg hiervan is de naam van de koepelstichting ge-
wijzigd in: Stichting Publieke Mediadiensten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede 
en Zeist. Over deze uitbreiding en de samenwerking tussen de 3 omroepstichtingen is begin oktober 
2020 een persbericht verstuurd.

Stilob had in 2020 geen beroepskrachten in dienst en werkte uitsluitend met vrijwilligers. Geen van de 
vrijwilligers en bestuursleden ontving een vergoeding voor de werkzaamheden.

In het najaar van 2020 is er voor een aantal huidige vrijwilligers en een aantal nieuwe vrijwilligers de 
cursus “Filmen met je smartphone gegeven” door een externe opleider.

Ook in 2020 heeft het bestuur veel aandacht besteed aan de samenwerking met Slotstad RTV en 
Regio90 en het verder vormgeven van het Veranderplan.



III. De activiteiten
Onder de naam Roulette FM verzorgde Stilob 24 uur per dag, 7 dagen per week een radioprogramma.
De programmering hiervan was een mix van verschillende muziekprogramma’s en programma’s met 
lokale en regionale informatie. Dit alles aangevuld met (lokaal) nieuws, de lokale uitagenda, regionale 
verkeersinformatie en een regionaal weerbericht. 

Sinds 1 januari 2011 verzorgt Stilob lokale televisie onder de naam Regio TV De Bilt. Ook dit werd 
24 uur per dag, 7 dagen per week uitgezonden. De programmering bestond voor een groot deel uit 
teksttelevisie (kabelkrant) met lokaal nieuws en lokale activiteiten. Wekelijks werd de zondagse 
kerkdienst uit de Dorpskerk uitgezonden en maandelijks de Raadsvergadering van de Gemeenteraad.
Ook werden daarnaast reportages gemaakt over activiteiten in de gemeente De Bilt. Een vast 
onderdeel in de programmering was het programma “Oog op De Bilt” met reportages over 
nieuwsitems. Daarnaast het programma “Zeg nou Zelf” waarin de omroep inwoners van de gemeente 
De Bilt een mening vraagt over een actueel onderwerp. 
Ook in 2020 konden instellingen eigen programma’s laten uitzenden in het kader van het Open Kanaal
“BiltTube”. 

Ook aan de gevolgen van de Corona pandemie hebben wij in 2020 veel aandacht besteed Zo hebben 
wij de volgende extra programma’s gemaakt c.q. uitgezonden:

 gratis spotjes voor ondernemers om hen te ondersteunen “Wees loyaal, Koop lokaal” 
 filmpjes van de leraren lichamelijke opvoeding van Delta Onderwijs
 afleveringen van Masquerade TV van het Kunstenhuis
 video’s van de Koninklijke Biltse Harmonie 
 extra kerkdiensten van de Dorpskerk 
 11 Interviews met burgemeester Potters over de impact van Corona op onze inwoners 
 een reportage met toespraken en kranslegging in het kader van de 4 mei herdenking
 de herdenking 75 jaar Japanse capitulatie
 de reportages in het kader van Open Monumentendag 2020
 een aantal filmpjes met inwoners in het kader van ‘Samen Sterk’
 de 11 delige serie “Sint in De Bilt”
 kerstgroeten voor ondernemers

Hiernaast werden door Stilob nieuws, programma’s en informatie verzorgd via twee websites 
(www.roulettefm.nl en www.regiotvdebilt.nl), een Facebookpagina, een Twitter-account en een 
YouTube kanaal. Alle kanalen kenden in 2020 een groei:

Website: + 94% groei van 38.280 gebruikers in 2019 naar 74.204 in 2020
Facebook: + 22% groei van 1.637 in 2019 naar 2.001 “Vind ik leuk” in 2020
YouTube: + 20% groei van 350 in 2019 naar 418 abonnees in 2020
Twitter: + 8% groei van 928 in 2019 naar 1.001 volgers in 2020



Website

Facebook
Facebook: per 31 december 2020 vonden 2.001 mensen de Regio TV De Bilt Facebook pagina leuk 
(fan van Regio TV De Bilt Facebook pagina). Op 1 januari 2020 waren het er 1.637. Een stijging van +
22%.

Top 5 berichten
De top 5 van meest bekeken berichten/video’s in 2020:

25-04 Demonstratie voor meer onderzoek naar gevolgen 5G 15.552
21-07 Bilthoven bereidt zich voor op boerenprotest 11.911
22-08 Oude tramrail blootgelegd bij bouw faunatunnel Utrechtseweg   7.165
19-05 “Bunker” op de Vinkenlaan ingepakt   6.405
26-11 Sint in De Bilt aflevering 7   5.934



YouTube
Op YouTube heeft de pagina van Regio TV De Bilt nu 418 abonnees, in 2020 een toename met 68 
abonnees.



IV. De accommodatie
Stilob huurt van Woonstichting SSW een ruimte aan de Grote Beer 33a in Bilthoven. De ruimte was 
het hele jaar zeven dagen per week en 24 uur per dag in gebruik. De accommodatie voldoet net als 
radiostudio en redactie- en bureaufaciliteit, maar biedt te weinig ruimte voor doorgroei van de 
televisieactiviteiten, omdat het niet mogelijk is in de ruimtes televisieopnames te maken of om gaten. 
Daarnaast heeft de accommodatie niet de uitstraling en openheid die een lokale omroep moet 
uitdragen. 

V. De financiële situatie
Ook in 2020 heeft Stilob subsidie van de gemeente ontvangen. Naast de reguliere subsidie was er 
een extra subsidie in verband met het aanbieden van het televisiesignaal aan de digitale televisie-
aanbieders. Dit als gevolg van het stoppen van Ziggo met analoge kabeltelevisie.
In 2020 heeft Stilob zelf inkomsten gegenereerd uit advertenties, het maken van betaalde producties 
en de verkoop van oude (reeds afgeschreven) apparatuur.

Eind 2020 is de straalverbinding tussen de studio en de FM-zender vervangen. Dit was nodig omdat 
de oude verbinding storing ondervond van de DAB+ uitzendingen.
 
Stilob heeft 2020 afgesloten met een positief saldo. 

Door de Raad voor Cultuur en de Raad voor het Openbaar bestuur is eind 2020 een rapport opgesteld
waarin zij adviseren om de basisfinanciering van lokale publieke omroepen te verleggen van de 
gemeenten naar de Mediabegroting van het ministerie van OCW. In het advies staat tevens dat, de 
basisfinanciering van lokale omroepen meer dan verdriedubbeld moet worden, van gemiddeld €0,64 
per inwoner naar €2 per inwoner. Dit om de lokale omroepen ook in staat te stellen om de rol te 
vervullen die, vandaag de dag,  van de lokale omroepen verlangt wordt.

Bilthoven,  6 april 2021


