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Kaart gemeente Zuidplas en omgeving 
 

 
 

Het gebied waarop Gouwe IJssel Nieuws zich richt. In 2020 is dit meer uitgebreid met 
Waddinxveen 

 

 

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

 

 

JAARVERSLAG Stichting Gouwe IJssel Nieuws 2020 

 

 

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, 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): 
  

Boekjaar 2017 2018 2019 2020 

         

Totale baten  868,68 2.619,75 1.973,13 1984,68 

Totale lasten 496.66 1.193.89 1.566,16 2173,87 

Resultaat 372,02 1.425,86 406,97 -189,19 

  ======= ======= ======= ======== 
 
 

 

Bedragen in Euro's, incl BTW 

Inkomsten 2020 (2019)  Uitgaven 2020 (2019) 

          
Banner  927,71  1.125,65  Vergaderkosten    

Reclame via Google  833,22  708,67  Bankkosten 119,37 119,38 

Verkoop foto’s 90,75  138,81  Firecom 212,50  

Belastingdienst 133,00      Belastingdienst 335,00 136,00 

      VPS 382,34 381,13 

     Vrijwilligersvergoeding 775,00 377,23 

     Statistiekenmodule  54,98 

     Site  75,33 

     Camera 272,00 393,99 

     Declaratie medewerkers 77,66 28,12 

  ----------  ----------     --------- ----------- 

Totaal inkomsten 1.984,68  1.973,13   Totaal uitgaven 2.173,87 1.566,16 

Banksaldo verlies  189,19      Banksaldo winst  406,97 

 ----------  ----------   --------- ------------- 

Totaal  2.173,87  1.973,13  Totaal  2.173,87 1.976,13 

 

 

Beoordeling financiële gezondheid 

De Stichting heeft een gezonde financiering. Als gevolg van de aankoop van een camera en een 

verdubbeling van de vrijwilligersvergoeding is het banksaldo licht gedaald. 

De eventuele 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 bitterballen moeten we dit jaar missen.  Voor noodzakelijke besprekingen weten we elkaar per mail of 

anderszins te vinden. Er is 1 vergadering belegd via een video verbinding.  

De penningmeester toont zich tevreden over de financiële situatie. Er staat meer op de rekening als vorig 

jaar. Als er nog wensen zijn, maak het kenbaar, graag de rekening nog in dit verslagjaar betalen. 

• Er worden geen grote kosten voor uitbreiding van het computer gebeuren voorzien. 

• Er is belangstelling voor een “pieper” en 2 draagbare microfoons bij de camera’s, waardoor veel 

beter geluid opgenomen kan worden.  

Er is een set in bruikleen beschikbaar, waarmee voor aanschaf beoordeeld wort welk materiaal wenselijk 

is en zal dat aan de penningmeester doorgeven. De eerste kostenberekening is niet te hoog. Als de 

gegevens bekend zijn zal de penningmeester de bestelling uitvoeren.  

Opvallende zaken: 

Regelmatig is geconstateerd dat er plagiaat gepleegd wordt. Meerdere media maken zich hier schuldig 

aan, terwijl die subsidie ontvangen. Hoe gaan we hiermee om? Je zou er gefrustreerd door kunnen raken. 

Aan de andere kant zou je het kunnen zien als compliment. De vrijwilligersorganisatie doet het kennelijk 

goed. We zouden kunnen besluiten om facturen voor de geleverde content te versturen.  

Vanuit verschillende kanten worden complimenten voor het geleverde werk ontvangen. Zowel uit de 

politiek als elders. We zijn zeker geen specifiek “112” (politie, brandweer, ongeval) platform, dit lopende 

jaar is maar 10.6% gevuld met deze categorie. 

Het wordt als wenselijk ervaren als er uitbreiding van het medewerkersbestand wordt bereikt 

Opvolging secretaris wenselijk op korte termijn, de voorzitter stelt dit onderwerp aan de orde.  Een 

taakomschrijving met geschatte benodigde tijdinvestering is nodig, zodat die aan mogelijke kandidaten 

kan worden voorgelegd. De secretaris zal die opstellen. Het totaal GESCHATTE benodigde tijd komt uit op 

45/50 uur per jaar, meestal naar eigen inzicht te besteden.  
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8. GEPLAATSTE BERICHTEN 

 
In het verslagjaar zijn wederom meer berichten op de website geplaatst als voorgaande jaren. Gezien het 
bijzondere coronajaar en het grote belang van de berichten is een uitsplitsing gemaakt voor corona 
gerelateerde berichten. Tussen de diverse groepen in de onderverdeling is een zekere overlap, waardoor 
soms een bericht in een andere kolom ook gerechtvaardigd zou kunnen zijn.  
 

 
Met een percentage van 10.9 % aan 112 gerelateerde berichten (politie, brandweer en ongeval)  
en totaal 15 % politiek is een evenwichtige berichtgeving op genoemde punten bereikt 
 

 
 
 
 
Berichten welke hoofdzakelijk een bepaalde partij betreffen en onder verantwoordelijkheid van de 
indiener geplaatst worden, zijn onderstaand verdeeld. De betreffende politieke partij heeft zelf de 
mogelijkheid tot het indienen van berichtgeving en het is aan de redactionele vrijheid van de redactie om 
hier wel of niet iets mee te doen. 
 

divers
17%

cultuur
17%

religie
1%

sport
9%politie

4%
brandweer

2%
ongeval

5%

gemeente
17%

corona
13%

algem politiek
8%

partijen
7%

Verdeling artikelen per soort 2020
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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, Fred Boevé en Thom Demmenie.  Dank Hiervoor!! 

 

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: 4 mei dodenherdenking in coronatijd: Foto Eelco Slingerland 
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10. BEZOEK AAN DE WEBSITE 

In 2020 werden 708.835 bezoekers welkom een geheten, een stijging ten opzichte van 2019 van ongeveer 
33%. Dit is geheel aan de coronacrisis terug te voeren, vooral als er echt sprake was in de tijd van de uitbraak 
in het derde kwartaal. Opvallend was dat in het vierde kwartaal sprake was van nieuwsmoeheid van de 
lezers. Deze lezers lazen in totaal 1.080.291 artikelen wat een stijging van ongeveer 35% is ten opzichte van 
het jaar ervoor.  De leesratio (aantal artikelen per bezoeker) bleef gelijk aan 1,5. 

 

 
 

 
Van de bezoekers komt 97% uit Nederland, de overige 3 procent is verdeeld over een aantal Europese 
landen zoals Noorwegen, België en Duitsland.  Deze bezoekers komen meestal met een mobiel apparaat op 
de website. 58% doet dat met een Android toestel, 25,4% met een Iphone. Met 7.9% is het vanaf een laptop 
met Windows 10, op een vierde plek staat MacOS en daarna Fedora Linux. Maar zelfs met het oude 
Windows XP is de site te volgen. 

 

Door een aanpassing op Facebook zijn 48% directe links, maar deels via Facebook. 17% van de bezoekers 
komt via een zoekopdracht. En 27% komt op Gouwe IJssel Nieuws via sociale media. Een deel van de 
bezoekers komt via een zoekterm bij de site waarbij Gouwe IJssel Nieuws vaak hoog in de lijst voorkomt.  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gelezen artikelen 74.512 86.593 125.939 96.140 73.576 105.060 116.459 119.133 119.515 61.191 42.830 59.343

Aantal bezoekers 42.092 58.105 77.696 57.801 45.133 70.946 83.168 85.643 83.017 40.650 27.051 37.533

Aantal bezoekers en gelezen artikelen 2020



Gouwe IJssel Nieuws Jaarverslag 2020 pagina  13 

 
 

In 2020 werden records gebroken qua aantal lezers per artikel, de top 3 is geheel uit 2020 en niet alleen 
corona scoorde erg veel. Een discussie of een vrachtwagen die weggesleept was nu een bestelwagen of 
echt een vrachtwagen was op een forum voor chauffeurs scoorde hoog. Daarnaast staat de beruchte seksrel 
op het gemeentehuis hoog, ondanks dat veel landelijke media hier aandacht hebben gegeven.  De top 5 
van 2020 

 

Zuidplas afgelopen week Corona hotspot van Nederland     27.104 

Overlast gevende vrachtwagen verwijderd uit dorpskern van Moordrecht   16.446 

Verdubbeling corona besmettingen in Zuidplas - regio stijgt ook    15.316 

Gemeente Zuidplas doet onderzoek naar seksvideo’s in gemeentehuis   12.526 

Corona uitbraak in Waddinxveen nog niet gestopt, Gouda en Capelle stijgen fors  11.238 

 

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. Elke week is er een nieuwsbrief die per email met de laatste 
10 artikelen toegestuurd en mochten er meer zijn, komt er nog een email achteraan.  

 

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. 

Social media
27%

Direct
48%

Searches 
17%

Overig
8%

Waar komen de bezoekers vandaan?
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In 2020 is het bezoek vanaf Twitter enorm gestegen maar blijft vooral populair bij mannen. Uit onderzoek 
blijft 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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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. 2020 was het filmen en ter plaatse interviewen niet goed 
mogelijk door de anderhalve meter afstand. Via Teams werden video’s opgenomen maar die zijn van 
mindere kwaliteit qua beeld. Daarom is er gekozen om twee draadloze microfoonsets aan te schaffen. 

 

In 2020 kwamen er 89 video’s online! De video’s worden gepubliceerd op het YouTube kanaal van Gouwe 
IJssel. Dit kan dan weer makkelijk in een artikel worden geplakt.  De top 5 bekeken in 2020 is: 

Politiecontrole Zuidplas 2312 

112 Dag 2019 1556 

Applaus in Nieuwerkerk aan den IJssel voor personeel in de zorg 1115 

Openluchtdienst van 'Samen één Geloof - Zuidplas' 858 

Vuurwerk bom schade station Nieuwerkerk aan den IJssel 1-1-2020 820 

 

Het aantal abonnees steeg van 70 naar 100 

 

 

 
Omdat Instagram niet automatisch een publicatie doet vanuit het Wordpress systeem werd het in 2020 
niet altijd gebruikt. Omdat de doelgroep vooral jongeren zijn blijft Gouwe IJssel Nieuws het gebruiken. Het 
aantal volgers is in 2020 gestegen van 253 naar 419.  
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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 we soms de inspiratiebron blijken 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 wederom 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 


