Beleidsplan 2019 - 2022

Nieuws dat er toe doet!

Vereniging Vrienden van RTV Vlissingen

Inleiding
RTV Vlissingen is een private Not for Profit lokale internet TV zender sinds
2010 en is gericht op het nieuws in de gemeente Vlissingen. Sinds 23 juni
2018 is RTV Vlissingen een (informele) Vereniging Vrienden van RTV
Vlissingen, waarvan een ieder in principe lid van kan worden. In 2010 is de
oprichter van RTV Vlissingen Ben Bosselaar gestart met het op een
eigentijdse en eenvoudige manier nieuws brengen uit de stad Vlissingen.
Logo en de verklaring hiervan
RTV Vlissingen heeft in 2014 een eigen logo/huisstijl laten ontwikkelen, dit
beeldmerk ziet u terug op onze website maar ook in de door ons gemaakte
video (s). Het is van groot belang voor een organisatie om zich naar ‘buiten’
te presenteren. Het logo van RTV Vlissingen bestaat uit een beeldmerk en
een woordbeeld. Het beeldmerk van RTV Vlissingen is een camera
diafragma gecombineerd met een waterdruppel. De waterdruppel in het
beeldmerk staat voor Vlissingen en ook voor de slagzin van RTV Vlissingen:
Altijd volop in beweging. Water is altijd in beweging en staat nooit stil. In de
huisstijl van RTV Vlissingen komt een patroon voor.
Het beeldmerk komt hierin enkele malen terug. Het geeft een puzzel indruk,
de stukjes passen als een soort puzzel in elkaar. De combinatie van kleine
en grote beeldmerken laat zien dat RTV Vlissingen voor groot en klein is. Het
geen wat vertoond wordt bij RTV Vlissingen is voor iedereen toegankelijk,
jong en oud. Het diafragma staat voor de filmtechnieken die worden gebruikt
tijdens het filmen. Het diafragma is een onderdeel van een camera die
bepaalt hoeveel licht de camera in zich opneemt. De blauwtinten in het
beeldmerk staan voor de stad Vlissingen. Een stad die bekend staat om haar
badstrand, zee, boulevard, zeevaart en haven.
Visie en Missie
RTV Vlissingen presenteert het nieuws vanuit de gemeente Vlissingen
daaronder vallen ook Oost-Souburg en Ritthem. We werken met vrijwilligers
die betrokken zijn bij en feeling hebben met wat er leeft in de gemeente
Vlissingen. RTV Vlissingen heeft een eigen visie op de stad Vlissingen, we
willen een positieve bijdrage leveren aan het promoten van de stad door het
maken van diverse programma’s en rubrieken die een goed beeld geven van
wat er leeft onder de bevolking van Vlissingen. Ook voor de komende
periode van 2019- 2022 is onze missie; ons weer in zetten voor een
gevarieerd aanbod van nieuws en reportages/programma’s maken. Zoals op
het gebied van cultuur, muziek, evenementen, sport, en algemene
maatschappelijke onderwerpen die actueel zijn Vlissingen. De komende
periode willen ook meer jongeren gaan betrekken via onze organisatie.

Organisatie en beleidsplannen
We werken met vooral vrijwilligers die de organisatie ondersteunen, deze
mogen zelfstandig en naar eigen inzicht reportages maken. De montage
(editing) en de eindredactie vallen onder beheer van Ben Bosselaar (vaste
medewerker) die ook de reportages voorziet van de ondersteunende tekst.
Via de organisatie is ook een adviseur actief (Jan Jacobs) die een enorme
schat aan ervaring in het Vlissingse heeft, hij ondersteunt de organisatie
geregeld met adviezen en informatie over bedrijven en instellingen. Voor het
lopende jaar zullen we contact gaan leggen met onderwijsinstellingen om te
gaan samenwerken. U kunt hierbij denken aan studenten of scholieren die op
geheel eigentijdse wijze reportages gaan maken onder begeleiding van een
studiebegeleider van de school, en/of een medewerker/vrijwilliger van RTV
Vlissingen.
Werkmaatschappij van SVvV
RTV Vlissingen is sinds 11 februari 2019 een overeenkomst aangegaan met
de Stichting Vrienden van Vlissingen (SVvV). RTV Vlissingen is een
werkmaatschappij van deze stichting, en maakt daarmede deel uit van de
rechtspersoon van SVvV als zodanig.
Huisvesting
Voor de komende periode van 3 jaar mogen we (onder voorbehoud)
reportages maken vanuit de voormalige Bibliotheek aan de Spuistraat in
Vlissingen. Daar hebben we ook een aparte ruimte waar we een afgesloten
kast hebben staan voor bijvoorbeeld, apparatuur en toebehoren voor de
presentatie vanuit deze locatie. Voor interviews en reportages mogen we
gebruik maken van de tafel (van boekhandel ’t Spui) die aanwezig is op de
begane grond aldaar. Streven is dat we in het gebouw weer een aparte
ruimte kunnen betrekken als voorheen waar vanuit we weer interviews
kunnen op gaan nemen.
Doelstelling
Onze doelstelling is om via ons medium de inwoners van de gemeente
Vlissingen zo veel mogelijk op de hoogte te houden van het nieuws wat er
speelt in de gemeente. ‘Nieuws dat er toe doet’ is onze slogan voor de
komende periode!

