
RTV NOF is op zoek naar een ‘’lokale omroeper’’. 

 

RTV NOF is de omroeporganisatie voor Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Wij verzorgen 

radio/tv programma’s en brengen online-nieuws. Bij onze organisatie zijn op dit moment 

meer dan 120 vrijwilligers werkzaam. Wij staan midden in de samenleving en proberen voor 

alle doelgroepen een interessant aanbod te brengen. 

 

Graag willen wij nog meer verbinding vinden in de dorpen en de stad in onze regio. Er 

gebeurt regelmatig iets, maar helaas blijkt dat vele goede items niet het nieuws halen. 

Wij vinden dat jammer, temeer omdat initiatief nemers vaak veel energie steken in het 

vormgeven van het initiatief. Vaak zijn dat kleine zaken maar ook grote gebeurtenissen 

bereiken niet altijd de inwoners van onze gemeentes.  

 

Lokaal dorps en stads-nieuws is juist zo leuk om over geïnformeerd te worden. Hoe klein of 

hoe gek ook, wij horen het graag. Ons redactie team zal elke tip bekijken en keuzes hierin 

maken. Is het geschikt en wat doen we ermee. Is het iets voor ons videoteam, of wellicht beter 

om een fotoreportage te komen maken of sturen wij juist een verslaggever die  

geluidsopnames komt maken. Dit alles begint bij de juiste tip!  Ook kan het zijn dat jij 

gevraagd wordt om te helpen om er een mooi item van te maken. Dit hoeft niet, maar kan als 

je dat leuk vindt.  

 

Daarom zoeken wij een lokaal iemand die de ogen en oren is van de gemeenschap. Iemand 

die als eerste het nieuws hoort, ziet of kennis van krijgt. Iemand die het nieuws verspreid, 

zoals vroeger de ‘’dorpsomroeper’’ dat deed. Luid bellend liep hij door de straten en 

verspreide het nieuws. Ook in deze huidige tijd zijn er nog altijd vergelijkbare personen. Met 

deze persoon komen wij graag in contact, zodat wij kunnen uitleggen hoe wij e.e.a. zien en dit 

met als doel, een verbinding aan te gaan met elkaar. 

Kent u iemand (mag ook meerdere) binnen uw bestuur of dorp die hiervoor in aanmerking 

kom(t)(en), geef zijn of haar naam door aan ons middels e-mail: omroeper@rtvnof.nl Liever 

contact via telefoon, bel met Peter Tromp; 06 57 67 01 89. Uiteraard mag de beoogde persoon 

ook direct contact opnemen met ons. 

Hartelijke groet, 

Bestuur RTV NOF 
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