Het eerste
JAARVERSLAG
van

Stichting
Gouwe IJssel Nieuws
2017

Kaart gemeente Zuidplas en omgeving

Het gebied waarop Gouwe IJssel Nieuws zich op richt

Gouwe IJssel Nieuws

Jaarverslag 2017

pagina 2

Inhoud
1.

COLOFON ............................................................................................................................ 4

2.

OVER GOUWE IJSSEL NIEUWS ........................................................................................... 4

3.

DOELSTELLING STICHTING GOUWE IJSSEL NIEUWS ..................................................... 5

4.

BESTUUR .............................................................................................................................. 6

5.

MEDEWERKERS INFO ......................................................................................................... 6

6.

DE BOEKHOUDING............................................................................................................. 7

7.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN ...................................................................................... 8

8.

GEPLAATSTE BERICHTEN ................................................................................................... 9

9.

FOTO’S OP DE WEBSITE ................................................................................................... 10

10.

BEREIK ............................................................................................................................ 12

11.

COPYRIGHT .................................................................................................................... 14

12.

TOT SLOT ....................................................................................................................... 14

Gouwe IJssel Nieuws

Jaarverslag 2017

pagina 3

1.

COLOFON

JAARVERSLAG Stichting Gouwe IJssel Nieuws 2017

Statutair- en postadres bestuur:

Stichting Gouwe IJssel Nieuws
Verbindingsweg 9
2914 LH Nieuwerkerk a/d IJssel
Telefoon: 0180 312086
info@gouweijsselnieuws.nl

Internet:
E mail: redactie:

www.gouweijsselnieuws.nl
info@gouweijsselnieuws.nl

Twitter :
Facebook :

@gouweijssel
Facebook.com/gouweijssel

E-mail reclame:
BTW nummer:

reclame@gouweijsselnieuws.nl
NL 8581.50.177.B.01

Youtube :
Bank:

GouweIJssel
Rabobank Gouwestreek

KvK nummer:

70119856

Bankrekening:
BIC:

NL33RABO 0325102139
RABONL2U

2.

OVER GOUWE IJSSEL NIEUWS

In de maand Juni van 2017 hebben een aantal ervaren nieuwsmakers uit de regio
Zuidplas-Waddinxveen het initiatief opgevat om een nieuwswebsite te ontwikkelen. Ze
worden bijgestaan door verschillende tipgevers. Gouwe IJssel Nieuws is hiervan het
resultaat.
Gouwe IJssel Nieuws brengt informatie die voor de inwoners uit Zuidplas, Waddinxveen
en de nabije regio interessant is. Dit nieuws bestaat uit o.a. politieke interviews,
sportverslagen, verslagen van incidenten, culturele activiteiten, et cetera. Inbreng van de
websitebezoeker is meer dan welkom. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld foto’s plaatsen of
publiciteit geven aan een activiteit. Daarnaast kunnen bezoekers een opinieartikel
insturen en / of reacties op geplaatste content geven.
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Persberichten, (sport)verslagen en andere mededelingen kunnen verstuurd worden naar
ons redactieadres info@gouweijsselnieuws.nl. Ook voor ingezonden brieven kan dit emailadres gebruikt worden.
Op maandag 20 november 2017 zijn, ruim 5 maanden na de start van deze website, de
stichtingsstatuten bij de notaris vastgesteld. De stichting biedt een mooie basis voor de
toekomst van Gouwe IJssel Nieuws.

3.

DOELSTELLING STICHTING GOUWE IJSSEL NIEUWS

De media-instelling stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk ten doel het op regionaal
niveau ter beschikking stellen van media-aanbod dat gericht is op bevrediging van
maatschappelijke behoeften die in de regio leven, en het verrichten van alle activiteiten
die nodig zijn om daarmee een door Gouwe IJssel Nieuws gewenste publieke taak te
vervullen;
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het beschikbaar stellen van een platform op internet waarop content kan worden
geplaatst, en het plaatsen van reacties door bezoekers tot de mogelijkheden behoort;

b.

Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te
verwezenlijken door:
Het op regionaal niveau ter beschikking stellen van media-aanbod dat gericht is op
behoeften die in de regio leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om
daarmee een door Gouwe IJssel Nieuws gewenste taak te vervullen;
Het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het
doel der media-instelling bevorderlijk zijn;
Streven naar regionale actualiteit en relevantie;
Streven naar representativiteit;
Verbindend en stimulerend;
Werken aan- en het versterken van het “wij-gevoel”
Respectvol te zijn jegens intern- en extern betrokkenen en te streven naar
zorgvuldigheid;
De interactie zoeken met het publiek door middel van het (laten) plaatsen van
reacties door bezoekers.
Bij het verwezenlijken van haar doel respecteert de stichting het recht op vrijheid van
meningsuiting, zoals dit is neergelegd in artikel 10 van het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. (verdrag van Rome van vier
november negentienhonderdvijftig).
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4.

BESTUUR

Het bestuur wordt gevormd door (van rechts naar links) voorzitter Mevr. M v.d. Putten,
secretaris G.S. Mulder en penningmeester J.G. Vellekoop. Dit is tevens het dagelijks
bestuur.
De portefeuille van de voorzitter
bevat de representatieve taken.
De penningmeester behartigt de
financiële zaken, terwijl de secretaris de overige bestuurstaken
toebedeeld krijgt.

5.

MEDEWERKERS INFO

De opstartfase is verricht door 4, inmiddels 5 vrijwilligers, ondersteund, door 3
bestuursleden.
Cees van de
Bovenkamp

Marien Mulder

Remi van
Tienhoven

Sylvia van
Straalen

André Muller

Meerdere personen sturen regelmatig foto’s, reacties of andere content ter plaatsing.
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6.

DE BOEKHOUDING

Verslag van de penningmeester (ingekort)
Verkort weergegeven zijn de resultaten als volgt (in euro’s inclusief BTW):
Boekjaar
2017
Totale baten
Totale lasten

868,68
496,66

Resultaat

372,02

Start jaar 2017 (1-7 tot en met 31-12)
Bedragen in Euro's, incl BTW

Inkomsten

Uitgaven

Banner

363,00

Notaris

Reclame via Google

203,18

Vergaderkosten

56,25

Filmopdrachten

302,50

KvK

50,00

Bankkosten
Totaal inkomsten
Saldo

868,68

324,28

6,90

Algemene kosten

59,23

Totaal uitgaven

496,66

€ 372,02

Beoordeling financiële gezondheid
De Stichting bezit nog geen goederen en er is geen negatief vermogen. Bij voldoende
vermogen zal in herkenbaarheid van de medewerkers geïnvesteerd worden. Aanschaf
van beeld opname apparatuur wordt wenselijk geacht. Een andere wens: een
vergoedingsregeling voor geïnvesteerde tijd.
De wensen worden door het kader aan het bestuur kenbaar gemaakt en op noodzaak en
mogelijkheden beoordeeld. Er wordt een prioriteitenlijst opgesteld en noodzakelijke
regelingen vastgesteld.
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7.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN

De meest belangrijke gebeurtenis voor Gouwe IJssel Nieuws is de lancering van de website
op 26 juni waarin het eerste bericht werd geplaatst. Vele berichten zijn gevolgd in diverse
categorieën. Onderstaand is een verdeling opgenomen.
Meerdere reclame opdrachten en reclame via Google hebben geleid tot een positief
vermogen van de Stichting.
Bij een notariële akte zijn de statuten op 20
november vastgesteld.

Een feestelijk moment.

Een Kamer van Koophandel inschrijving maakte de weg vrij voor het aanvragen van een
bankrekening. Bericht van de Kamer:
Uw inschrijving
KvK-nummer 70119856
Datum 21 november 2017
Geachte heer/mevrouw,
Van harte welkom bij de Kamer van Koophandel. Wij vertellen u graag meer over uw
inschrijving in het Handelsregister en hoe u bij het ondernemen gebruik kunt maken
van de diensten van de Kamer van Koophandel. In de bijlage vindt u de gegevens van
uw inschrijving zoals die zijn opgenomen in het Handelsregister.
De inschrijving bij de belastingdienst is ook geregeld. Kort om, we kunnen verder met de
uitbouw, er is nog genoeg te doen voor ieder die een positieve bijdrage kan leveren.
Het huishoudelijk reglement en een medewerker overeenkomst zijn in ontwikkeling en
zullen begin 2018 ter beoordeling en vaststelling voorgelegd worden.
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8.
totaal
berichten

totaal foto's

442

160

GEPLAATSTE BERICHTEN
dagen dit jaar aantal dagen
werkzaam
zonder item
189

% dagen met
item

berichten per
dag

85,2

2,3

28

Berichten per maand verdeeld
juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

16

70

67

74

64

72

79

Berichten per maand

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Verdeling items in %
divers
cultuur

18,8
23,5

sport
politie
13,1
11,3

8,8

6,6

ongeval
totaal politiek

17,9
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Verdeling politieke items algemeen en per partij
Algemeen politiek
VVD
D66

60
7
3

CDA
PvdA/GroenLinks
SP
CU-SGP

3
3
5
2

NEZ

0

Totaal politiek

83

Verdeling politieke items per partij
0
5

algemeen politiek

2

3

VVD

3

D66

3

CDA

7

Pvda Gr L
SP
60

CU SGP
NEZ

9.

FOTO’S OP DE WEBSITE

De website wordt verrijkt door veel foto’s welke door meerdere personen geplaatst
worden. Het betreft meerdere onderwerpen, van natuur tot sport, van politiek tot
cultureel. Na het aanmaken van een account kan ieder een bijdrage leveren. Het
auteursrecht blijft bij de inzender, Gouwe IJssel Nieuws heeft gebruiksrechten tot
minimaal een jaar na opzegging van de licentie, tenzij anders overeen gekomen.
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Voorbeeld foto geplaatst door gebruiker

Sinds de lancering van de website zijn in 2017 totaal 160 foto’s als item geplaatst.
Begeleidende foto’s bij nieuwsartikelen zijn hier niet mee geteld.
juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

4
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16

Foto's per maand
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10.

BEREIK

Onderstaand een grafiek met het sitebezoek per week door het jaar heen.

Bezoekers per weeknummer
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Naast gebruikers uit Nederland (220.707 bezoeken), zijn er nog 105 landen van waaruit
de website is bezocht. Een wereldwijde belangstelling met totaal 228.909 bezoeken,
gemiddeld ruim 1210 bezoeken per dag. Sommige bezoekers lezen meer dan 1
onderwerp.
Ruim driekwart van het bezoek komt via de sociale media zoals Facebook en Twitter:

Herkomst bezoekers van website
377

127

Via sociale media

3197
Direct

42476
Via zoekpagina

via een een link

150566

Overigen

De grote piek in oktober is het gevolg van de vermissing van een 18 jarige rolschaatsster
in Moordrecht. De droeve ontknoping van de vermissing volgde binnen 1 dag, en heeft
aangetoond dat binnen de regio Zuidplas zeker een onderlinge samenhang en
betrokkenheid is waarbij een platform zijn functionaliteit heeft aangetoond.
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Qua 112 nieuws is Gouwe IJssel Nieuws koploper in de regio, vandaar dat er naast een
eigen facebook pagina een 112 Gouwe IJssel pagina is waar alleen 112 nieuws wordt
getoond. Bij de start van Gouwe IJssel Nieuws op facebook was een kickstart waarbij de
eerste dag bijna 500 mensen een like gegeven hebben. Eind 2017 is dit aantal gegroeid
naar 1278 likes. Iedereen die een like geeft krijgt automatisch in haar of zijn tijdlijn het
bericht.

Vind-ik-leuks op Facebook van Gouwe IJssel Nieuws pagina

Daarnaast zijn er ook volgers. Mensen die volgen krijgen automatisch een seintje als er
een bericht wordt geplaatst. Dit aantal was op 31 december 1.359 volgers. Berichten
worden gedeeld op facebook of gedeeld op pagina’s waar inwoners samenkomen. Het
nieuws van Gouwe IJssel Nieuws wordt als extra publiek aantrekkend ervaren. Als een
bericht wordt gedeeld is het bereik nog veel groter. De piek was in oktober met 28.829
gebruikers.

Wekelijks bereik gebruikers van Facebook
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Er is ook een experiment geweest om te kijken hoe het werkt om grote hoeveelheid foto’s
te delen via een foto album op facebook. Dit wordt door gebruikers erg gewaardeerd en
is daarom als extra optie bij evenementen ingevoerd.
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Een ander kanaal op de sociale media is Twitter. Hier hebben we nu ruim 200 volgers die
vaak vanuit politieke functie of vanuit professie werken met dit medium. In het artikel
wordt er een korte kop met link neergezet. Het meest aangeklikte artikel is de strooiwagen
die door de gladheid zelf uit de sneeuw getrokken moest worden. Het meest gedeelde
artikel was het drama van het meisje uit Moordrecht.
Voor beeldverslag wordt 18 maal gebruikt gemaakt van Youtube waarbij het filmpje in het
artikel wordt ingesloten. Het best bekeken filmpje is de intocht van Sinterklaas in
Moordrecht, dit werd 691 maal bekeken.
Gouwe IJssel Nieuws maakt op kleine schaal ook gebruik van Instagram. Dit platform dat
een relatief jongere gebruikersgroep kent biedt echter niet de mogelijkheid om
automatisch berichten te publiceren. Met relatief weinig inzet (2 foto's in 2017) had het
account in 2017 al wel circa 50 volgers. Van LinkedIn of Snapchat maakt Gouwe IJssel
Nieuws helemaal geen gebruik.

11.

COPYRIGHT

De verslaggevers van Gouwe IJssel Nieuws werken hard om uniek nieuws te brengen.
Hierin lijken we te slagen omdat we de inspiratiebron blijken te zijn voor diverse media.
Vervelender is als media artikelen gaan overtikken of integraal overnemen. Een van onze
verslaggevers heeft een rectificatie gekregen. Ook is het meerdere malen voorgekomen
dat foto’s “geleend” werden zonder toestemming. Gouwe IJssel Nieuws blijft hier streng
mensen op aanspreken en zal juridische stappen in de toekomst niet schuwen als er
schendingen blijven voortduren.

12.

TOT SLOT

Het verslagjaar stemt tot dankbaarheid aan alle betrokkenen voor een bijdrage van dit
verslag, de collegialiteit, en/of het vele werk voor de Stichting in welke andere vorm dan
ook geleverd.
Bestuur Stichting Gouwe IJssel Nieuws
Namens dezen:
GS Mulder, Secretaris
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