
-----Original Message----- 
From: Eelco van den Kerkhoff <E.vandenKerkhoff@deventerrtv.nl> 
To: km.huizingh <km.huizingh@deventer.nl> 
Cc: griffie <griffie@deventer.nl> 
Sent: Tue, Jul 31, 2012 7:10 pm 
Subject: financiele injectie Drtv 

Geachte wethouder Kunst en Cultuur / mevrouw mr. Huizingh, 
Persoonlijk had ik u liever eerst persoonlijk een handje geschud, maar de dreigende situatie maakt dat 
ik u nu deelgenoot wil maken van het volgende. 
 
De Deventer inwoners en politici stellen hoge eisen aan haar lokale omroep. Al sedert jaar en dag 
produceren wij voor een appel en een ei. Waar mogelijk, huren wij goedkope krachten in en werken 
wij met stagiaires. Het is een continue strijd financieel gezond te blijven. 
 
Om kort te gaan: zo kan het niet langer. Er is lang genoeg gewatertrappeld. Zonder een laatste 
financiële injectie van de Gemeente Deventer kunnen wij wel opdoeken en is er vrij spel voor het 
gevreesde AOD.  
 
We moeten echt de handen ineen slaan om te voorkomen dat we eindigen als een veredeld 
SallandNet. Het kan niet zijn dat een dergelijke club onkundigen garant staat voor uitzendingen. Al 
jaren loopt het AOD te zuigen wat er bij ons niet goed gaat, maar ik verzeker u dat zij nog geen tien 
procent van ons huidige niveau kunnen leveren. Er ontbeert hen een visie, zij willen alleen trappen. 
 
Zoals u ongetwijfeld weet, zijn wij herhaaldelijk genomineerd voor omroep van het jaar, of 
programma van het jaar. Deventer RTV staat al sinds jaar en dag garant voor continuïteit, kwaliteit, 
een frequent uitzendschema en herkenbaarheid.  
 
Waar ik over praat? Een som à € 240.000,-. Een meer dan reëel bedrag wanneer u het afzet tegen 
andere omroepen. In de positie waarin de gemeente zelf ook al niet lekker gaat qua centjes, moet u 
tegelijkertijd begrijpen dat er met het vorige college prima te schakelen viel. Alle andere 
mogelijkheden en kunstgrepen heb ik aangegrepen. Begrijp me goed, u als gemeente bent echt mijn 
laatste strohalm. 
 
Momenteel ben ik een paar dagen aan het bijtanken, maar ik verzoek u nu alvast een afspraak in te 
plannen tot verdere bespreking van deze malaise. Vanzelfsprekend kunnen we dan ook bekijken hoe 
het mes aan beide zijden snijdt. Maar dat bespreek ik liever discreet. 
Ik zie uit naar uw datumvoorstel. De Roetertshof is eerder een prettige gesprekslocatie gebleken.  
Met welgemeende groet, 
 
Eelco van den Kerkhoff 
Directeur / Hoofdredacteur Drtv 
 


