
Goededag,  
  
we zijn met een verhaal bezig over de lokale omroep RTV NOF en we zouden hierbij graag de 
volledige betalingsstromen vanuit de gemeente Noardeast-Fryslân naar de lokale omroep willen weten 
voor het jaar 2021. We zouden graag alle betalingen op een rij zien en waarvoor betaald is. Zowel de 
jaarlijkse basissubsidie als de productiekosten voor meerdere dingen die de lokale omroep heeft 
geproduceerd voor de gemeente, de datum en wat deze productie inhield. Ik spreek nu over subsidie 
en productiekosten maar het kan misschien ook nog iets anders zijn geweest. 
  
Ik heb met opzet even gewacht zodat het - naar mijn idee - vrij eenvoudig is om alles in één op te 
zoeken voor het jaar 2021. In 2021 heb ik al een paar keer losse productiekosten van jullie ontvangen 
en ik zie dus nu graag een totaaloverzicht tegemoet voor mijn onderzoek. 
  
Alvast hartelijk bedankt en als het niet duidelijk is, dan kan ik het altijd toelichten. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Jan Jelle Klomp 
WaldNet 
 

 
In coronatijd vonden er een aantal digitale bijeenkomsten plaats, gefaciliteerd door RTV NOF 
(cameramensen + regie/technici, apparatuur). De kosten van een uitzending variëren vanwege de 
duur en evt. inhuur van externe technici. Bedragen excl. Btw. 
 
Noardeast-Fryslân 
 

(Factuur) 
datum 

Omschrijving Bedrag Toelichting 

14-10-
2021 

Uitzending incl. 4 
cameramensen, voorbereiding, 
apparatuur + inhuur extern 
bedrijf voor licht en geluid 

4388,00 Interne bijeenkomst 

16-06-
2021 

Live-uitzending Duurzame 
energie 
opbouw+show+afbouw+transport 
4 medewerkers, apparatuur 

1650,00 https://www.noardeast-fryslan.nl/uitzending-
over-duurzame-energie  

19-05-
2021 

Herdenkingsprogramma  
75 jaar vrijheid 
 
https://www.rtvnof.nl/video-
herdenkingsprogramma-
dantumadiel-noardeast-
fryslan/526368/ 

5020,00 

 

09-03-
2021 

Uitzending cameramensen, 
voorbereiding, apparatuur + 
inhuur extern bedrijf voor licht en 
geluid 

3700,00 Interne bijeenkomst 

03-02-
2021 

Subsidie 2021 26912,00 De gemeente geeft jaarlijks een bijdrage aan 
RTV NOF. Dit is een bedrag van € 1,39 per 
huishouden in de gemeente. De gemeente 
ontvangt deze middelen van het rijk via het 
gemeentefonds. De gemeente stelt de bijdrage 
beschikbaar aan de lokale omroep. Voor 2021 
was dit voor Noardeast-Fryslân een bijdrage van 
€ 26.912,-(19.361 huishoudens x € 1,39).  

https://www.noardeast-fryslan.nl/uitzending-over-duurzame-energie
https://www.noardeast-fryslan.nl/uitzending-over-duurzame-energie


16-03-
2021 

Presentatie Landschapsbiografie 700,00 www.noardeast-fryslan.nl/uitzending-it-ferhaal-
fan-us-lanskip-10-maart-2021  

21-09-
2021 

Uitzending Groenstructuurplan 
en Biodiversiteitsplan 
(factuur 19-09) 

1475,00 www.noardeast-fryslan.nl/uitzending-us-griene-
omjouwing  

11-10-
2021 

Geleverde beelden Beneluxtour 
voor aftermovie incl. afstemming 
met videobedrijf voor montage 

1000,00 https://www.youtube.com/watch?v=GdrjEhFQl50  

 
  

http://www.noardeast-fryslan.nl/uitzending-it-ferhaal-fan-us-lanskip-10-maart-2021
http://www.noardeast-fryslan.nl/uitzending-it-ferhaal-fan-us-lanskip-10-maart-2021
http://www.noardeast-fryslan.nl/uitzending-us-griene-omjouwing
http://www.noardeast-fryslan.nl/uitzending-us-griene-omjouwing
https://www.youtube.com/watch?v=GdrjEhFQl50


Dantumadiel 
 

Datum Omschrijving Bedrag Toelichting 

03-02-
2021 

Bijdrage 2021 10781,00 De gemeente geeft jaarlijks een bijdrage aan RTV NOF. Dit 
is een bedrag van € 1,39 per huishouden in de gemeente. 
De gemeente ontvangt deze middelen van het rijk via het 
gemeentefonds. De gemeente stelt de bijdrage 
beschikbaar aan de lokale omroep. Voor Dantumadiel was 
de bijdrage 2021 € 10.781 (7756 huishoudens x € 1,39.) 

21-06-
2021 
  

Uitzending 
energietransitie 

1475,00 https://www.youtube.com/watch?v=z5gXNdnTkh0  

30-09-
2021 

Opdracht 
Kansen in 
Kernen - KIK 
Feanwâlden 

6000,00 https://www.youtube.com/watch?v=howE8BHbbHc  
  
Bijdrage gemeente Dantumadiel 

11-05-
2021 

RTV nof 
uitzending 

1200,00 Uitzending Herstructurering Badhúswei 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z5gXNdnTkh0
https://www.youtube.com/watch?v=howE8BHbbHc

