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Deventer , 15 maart 2013 

 

Wijzigingen in organisatie Drtv 

Sedert 2011 heeft Deventer Radio en Televisie (Drtv) te maken met tegenvallende financiële 

resultaten. Bestuur en leiding hebben in oktober 2012 besloten tot een heroriëntatie- en 

reorganisatieproces om met beperktere financiële middelen en een aangepast bedrijfsmodel een 

nieuwe start te maken. Uitgangspunt daarbij is dat Drtv meer vrijwilligersorganisatie zal worden dan 

de laatste jaren het geval is geweest. Daarmee gaat Drtv weer terug naar z’n roots, met z’n wortels in 

de Deventer samenleving. In de tweede helft van april worden de plannen en beoogde maatregelen 

gepresenteerd.  Op dit moment is de liquiditeit van de organisatie niet in gevaar. 

Stichtingsbestuur en directie hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuw bedrijfsmodel. Er 

ligt echter nog veel werk te wachten. De afgelopen twee weken hebben vier bestuursleden 

aangegeven hun bestuurstaak om persoonlijke redenen neer te leggen. Twee leden blijven wel actief 

als adviseur en praktisch ondersteuner. De opzeggingen maken de bestuurlijke continuïteit op dit 

moment kwetsbaar, alhoewel de beslissingsbevoegdheid van het bestuur juridisch nog steeds 

geborgd is. De komende tijd wordt er hard aan gewerkt het bestuur weer compleet te krijgen. 

Vóór het aftreden van de bestuursleden heeft het bestuur Marja Vijn gevraagd leiding te geven aan 

het komende veranderingsproces. Vijn is bijna twee jaar aan Drtv verbonden en daarmee bekend 

met alle facetten van de organisatie. Het bestuur heeft haar gevraagd in de overtuiging dat haar 

professionele ervaring in voorgaande werkomgevingen en haar enthousiasme, creativiteit en 

eigenzinnigheid de noodzakelijke en gewenste omslag tot een succes zullen maken. 

Huidig Drtv-directeur Eelco van den Kerkhoff krijgt een andere positie in de organisatie.  

Het personeel en de vrijwilligers zijn inmiddels geïnformeerd over de wijzigingen in de organisatie.  

 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Ad van der Kreeft, secretaris 

van het bestuur, via a.vanderkreeft@deventerrtv.nl, telefoonnummer 06-53650066 (vrijdag 

bereikbaar na 17.00 uur).  


