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Kaart gemeente Zuidplas en omgeving 
 

 
 

Het gebied waarop Gouwe IJssel Nieuws zich richt 

 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gem-Zuidplas-OpenTopo.jpg
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1. COLOFON  

 

 

JAARVERSLAG Stichting Gouwe IJssel Nieuws 2019 

 

 

Statutair- en postadres bestuur:  Stichting Gouwe IJssel Nieuws 

Verbindingsweg 9 

2914 LH Nieuwerkerk a/d IJssel 

Telefoon: 0180 312086  

info@gouweijsselnieuws.nl       
       

Internet: www.gouweijsselnieuws.nl Twitter : @gouweijssel 

E mail: redactie: info@gouweijsselnieuws.nl Facebook : Facebook.com/gouweijssel 

E-mail reclame: reclame@gouweijsselnieuws.nl  Youtube : GouweIJssel 

BTW nummer: NL 8581.50.177.B.01 Bank: Rabobank Gouwestreek 

KvK nummer: 70119856 Bankrekening: NL33RABO 0325102139 

  BIC: 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. Persberichten, (sport)verslagen en 
andere mededelingen kunnen verstuurd worden naar ons redactieadres info@gouweijsselnieuws.nl. Ook 
voor ingezonden brieven kan dit e-mailadres gebruikt worden. Persberichten, (sport)verslagen en andere 
mededelingen kunnen verstuurd worden naar ons redactieadres info@gouweijsselnieuws.nl. Ook voor 
ingezonden brieven kan dit e-mailadres 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.  

mailto:info@gouweijsselnieuws.nl
mailto:info@gouweijsselnieuws.nl
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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 7 vrijwilligers, ondersteund, door 3 bestuursleden.  

Cees van de 
Bovenkamp 

Marien Mulder Remi van 
Tienhoven 

Sylvia van 
Straalen 

André Muller 

    

 

Rob Betterman Jacolien Rog  

  

 
Naast de vaste redactie zijn er bijdragen van Eelco 
Slingerland, Thom Demmenie en Jolanda Bakker.  

Eelco Slingerland en Thom Demmenie plaatsen ook vaak 
mooie foto’s op de site. 

 
 

  

https://gouweijsselnieuws.nl/wp-content/uploads/2018/12/Daan-de-Haas-en-Rob-Belterman-met-de-kalender-M.png
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6. DE BOEKHOUDING 

Verslag van de penningmeester (ingekort) 

 

Verkort weergegeven zijn de resultaten als volgt (in euro’s inclusief BTW): 
  
 

 

 

 

 

 

Beoordeling financiële gezondheid 

• De Stichting heeft geen negatief vermogen. 
 
De wensen worden door het kader aan het bestuur kenbaar gemaakt en op noodzaak en mogelijkheden 
beoordeeld.  
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7. VAN DE VERGADERTAFEL 

De vergadering op 3-4-2019: 

 

Meerdere malen is gesproken over de gang van zaken bij Omroep Zuidplas. Daar waren immers tot voor de 
oprichting van GIJN  de wortels gevestigd.  De uitzendrechten van Omroep Zuidplas welke per 5 jaar 
verstrekt worden, verlopen per 31-12-2019. De aanvraagprocedure beloopt minimaal 6 maanden. Gezien 
de penibele omstandigheden van OZ komt de vraag aan de orde of GIJN een zendvergunning zal aanvragen. 
Besloten wordt de vraag te bespreken met de wethouder. 

 

Verslag gesprek met de wethouder: 

Zorgen omtrent de huidige invulling van de zendmachtiging worden in een gesprek met de 
wethouder gedeeld. Gouwe IJssel Nieuws heeft, met het huidige budget en medewerkers-
bestand niet de mogelijkheden welke noodzakelijk zijn voor het vervullen van het toereikend 
media-aanbod. Het bereik via de website van GIJN is vergelijkbaar met de website van OZ in de 
laatste jaren voor de crisis bij OZ. Er is geen streven naar uitbreiding via radio en TV, zeker niet 
met de huidige middelen en bemensing. Er is wel een mogelijkheid tegen een bepaalde 
vergoeding voor GIJN in het faciliteren van het doorzetten van content. Dit kan niet verder gaan 
dan de aanlevering van (nieuws) foto’s met de kop van het bericht. Daaronder wordt dan een 
link geplaatst naar de site van GIJN waar het gehele bericht is te vinden. 

De wethouder heeft aangegeven dat er geen aanvullende of extra financiële middelen voor 
betaalde verslaggeving beschikbaar zijn. Wel ziet hij mogelijkheden voor een vorm van 
samenwerking. Dat is hem wel wat waard. De zendtijdaanvraag zou mogelijk door Capelle 
gedaan kunnen worden, van de gelegenheid gebruik makend, hoewel daar tijdens het gesprek 
bij de wethouder nog niets over bekend is.  

 

De gespreksdelegatie adviseert het bestuur van GIJN om ook geen zendmachtiging aan te vragen onder de 
huidige omstandigheden. 

 

Na afloop van de bespreking van het gespreksverslag wordt besloten dat GIJN geen zendtijdvergunning zal 
aanvragen bij het Commissariaat v.d. Media.  Dhr. Verbeek wordt geïnformeerd door middel van een brief 
waarin bovenstaand wordt toegelicht en dat GIJN bereid is voor verdere gesprekken betreffend 
samenwerking voor zover de mogelijkheden reiken. “Voor suggesties vanuit uw optiek staan wij open”. 

 

De vergadering op 25-11-2019: 

 

Kennismaking met Rob Belterman en Jacolien Rog is onderdeel van deze vergadering. We zien met 
blijdschap uit naar de geboden hulp. Na ondertekening van de vrijwilligersovereenkomst krijgen Rob en 
Jacolien toegang tot de diverse van belang zijnde onderdelen van de website.  

  

Het bezoek op de site is stabiel. Zo rond de 30-40 duizend per maand. Er is behoefte aan bureauredactie 
ondersteuning. Een “dorpsantenne” een verslaggever in de verschillende dorpen in het verzorgingsgebied 
is zeer wenselijk. Er wordt tijdens de vergadering een extra app groep ingericht, zodat de redactiegroep 
ondersteund wordt door de planning groep. 

De NOS heeft na overleg beelden gebruikt van GIJN. De vergoeding daarvoor is besteed aan een camera.  
Als extra agendapunt wordt gesproken over de vergoedingen voor het maken van foto’s en filmpjes voor 
externe partijen. De maker bepaalt zelf of de opbrengsten zelf behouden wordt, of doorgegeven wordt aan 
de penningmeester. De gemeente krijgt, zoals gevraagd, geen gratis filmpjes. 
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8. GEPLAATSTE BERICHTEN 

 
In 2019 werden er 989 artikelen en 263 foto’s geplaatst. Dat waren meer artikelen dan in 2018. In totaal 
waren er 15 van de 365 dagen geen artikelen online gezet. Dit was vooral in de maand augustus omdat dit 
in de vakantieperiode van de vrijwilligers viel.  

 
 

 
 

 

De meeste artikelen (20%) kwamen voort uit informatie vanuit de gemeente, de culturele instellingen en 
112 meldingen. Alle artikel worden geplaatst op de website en daarna verdeeld over de sociale media zoals 
Facebook en Twitter.  De verdeling is alsvolgt: 
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Verdeling politieke items algemeen en per partij  
 

 
 

Politiek
15%

Gemeente
20%

Ongevallen
6%

Brandweer
3%

Politie 
7%

Sport
12%

Religie
1%

Cultuur
19%

Diversen
17%

Verdeling items in 2019

VVD; 36,5%

CDA; 13,4%
SP; 5,0%

PvdA/GroenLinks
; 12,9%

ChristenUnie/SG
P; 20,4%

D66; 8,8%
NEZ; 2,9%

Verdeling politieke items 2019
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9. LEZERSFOTO’S OP DE WEBSITE 

De website wordt verrijkt door veel foto’s welke door meerdere personen geplaatst worden. Het betreft diverse 
onderwerpen, van natuur tot sport, van politiek tot cultureel. Na het aanmaken van een account kan ieder een 
bijdrage leveren. We danken de volgende mensen voor hun bijdragen: Eelco Slingerland, Jolanda Bakker, Tamara 
Barning, Fred Boevé en Thom Demmenie.  

 

De inzender verleent door de inzending automatisch een licentie ten behoeve van publicatie aan de Stichting 
Gouwe IJssel Nieuws op al haar ter beschikking staande mediakanalen. Het auteursrecht blijft bij de inzender, 
Stichting Gouwe IJssel Nieuws heeft gebruiksrechten tot minimaal een jaar na opzegging van de licentie, tenzij 
anders overeengekomen. 

 

 

 

Voorbeeld van een lezersfoto: Trap wordt het nieuwe gemeentehuis ingehesen: Foto Thom Demmenie 
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10. BEZOEK AAN DE WEBSITE 

In 2019 werden 531.068 bezoekers welkom een geheten, een stijging ten opzichte van 2018 van ongeveer 
5%. Deze bezoekers lazen in totaal 794.399 artikelen wat een stijging van ongeveer 8% is ten opzichte van 
het jaar ervoor.  

 
 

 
Van de bezoekers komt 96% uit Nederland, de overige 4 procent is verdeeld over een aantal Europese 
landen zoals Noorwegen, België en Duitsland.  88% van de bezoekers komen via de sociale mediakanalen 
op de website terecht. Een deel van de bezoekers komt via een zoekterm bij de site waarbij Gouwe IJssel 
Nieuws vaak hoog in de lijst voorkomt.  

 
 

1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912

Gelezen artikelen 87.412 52.917 100.833 59.864 66.996 72.418 75.208 56.837 51.502 50.787 61.455 58.170

Aantal bezoekers 58.220 38.962 71.123 37.302 42.186 47.007 51.286 37.208 33.170 33.932 41.473 39.195

Aantal bezoekers en gelezen artikelen

Social media
88%

Direct
6%

Searches 
5%

Overig
1%

Waar komen de bezoekers vandaan?
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In 2019 was het meest gelezen artikel een alarm van een mogelijke verstopping van een ontsnapte 
gevangene in Moordrecht. Het hele dorp werd hermetisch afgesloten maar van de gevangene geen spoor.  
Een artikel over de mishandeling van hulpverleners tijdens een reanimatie werd ook vaak gelezen en 
hiervan werden de foto’s ook verkocht aan TV West en de NOS.  De top 5 van 2019 

 

Moordrecht afgesloten vanwege ontsnapte gevangene     14.514 

Gewonden bij reanimatie in brasserie Reigerhof in Nieuwerkerk aan den IJssel     8.166 

Traumaheli ingezet na ernstig ongeval in Polderbad Nieuwerkerk     7.519 

Dodelijk ongeval op Tweemanspolder Zevenhuizen        6.996 

Twee vrouwen bestelen 83-jarige Nieuwerkerkse van portemonnee     6.947 

 

11. SOCIAL MEDIA 

Als nieuwsbrenger is het de bedoeling dat het ook gelezen wordt. Sociale media zijn hierin het 
transportmiddel van nieuws en wordt ook veel gebruikt. Alle artikelen worden altijd standaard na 
publiceren geplaatst op Facebook en Twitter. In 2019 is Instagram in gebruik genomen. Elke week is er een 
nieuwsbrief die per email met de laatste 10 artikelen toegestuurd.  

 

Op facebook is er een gestage groei van Vind ik leuks en volgers. Het aantal interacties (vind ik leuk, delen, 
reacties etc) is een ander onderdeel. Bij grote series foto’s van evenementen wordt er een fotoalbum op 
facebook gemaakt. 

 

 
 

 

De afname van Twittergebruik is terug te zien in de statistieken maar toch blijft Twitter belangrijk als 
brenger van nieuws.  Uit onderzoek blijkt dat op de Facebookpagina een meerderheid van de vrouwen 
Gouwe IJssel Nieuws volgt, bij Twitter is dit er een kleine meerderheid voor de mannen.  
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2.073 2.084 2.098 

1.980 
1.999 

2.042 2.058 2.072 

2.118 
2.154 2.167 2.172 

2.203 2.215 2.223 

1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912

Facebook 2019

Likes Volgers
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Als het kan maakt Gouwe IJssel Nieuws ook een video verslag van het nieuws. Dit is wel een tijdrovende 
bezigheid want het monteren kost veel tijd. Toch kwamen er 119 video’s online in 2019! De video’s worden 
gepubliceerd op het YouTube kanaal van Gouwe IJssel. Dit kan dan weer makkelijk in een artikel worden 
geplakt.  De best bekeken video was de jaarlijkse RMS ride out van motoren in Moordrecht, gevolgd door 
de opening van het Memphis Depay Cruyff court in Moordrecht. 
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Bezoek Twitter 2019
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9.167

6.588

4.047

2.281
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4.980
4.686

6.230
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Minuten kijktijd van Youtube bezoekers
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12. COPYRIGHT 

De verslaggevers van Gouwe IJssel Nieuws werken hard om uniek nieuws te brengen. Hierin lijken we, 
gezien de bezoekcijfers te slagen en blijken we soms de inspiratiebron te zijn voor diverse media. 
Vervelender is als media artikelen gaan overtikken of integraal overnemen. Ook is het meerdere malen 
voorgekomen dat foto’s “geleend” werden zonder toestemming. Gouwe IJssel Nieuws blijft streng toezien 
op het gebruik van content door externe partijen. Bij oneigenlijk gebruik zal Gouwe IJssel Nieuws de 
overtreder erop aanspreken en zal, als er schendingen blijven voortduren, juridische stappen in de 
toekomst niet schuwen. 

13. 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 


