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Met elkaar zijn we het nieuwe jaar ingegaan op zondag 12 januari. Na de woorden van
voorzitter Hein Jaarsma hebben we
geproost op de programmering die we
onze luisteraars ook dit jaar weer bieden
en op de evenementen waar we live
verslag zullen doen. Een succes was de
eerste MeerRadio Pub Quiz. Nogmaals
dank aan Nicoline en Jaap voor het
maken en Dirk-Jan voor de presentatie.
In een 20-tal vragen werd kennis getest
van muziek en van de Haarlemmermeer.
Winnaar werd Eric Westerop (“The Voice” van MeerRadio). Vereerd waren we met het
bezoek van burgemeester Marianne Schuurmans.
Zij nam uitgebreid de tijd en deed ijverig mee met de Pub Quiz. Later dit jaar zullen we
weer een bijeenkomst organiseren. We hopen dat dan nog meer vrijwilligers aanwezig
zijn. Annemiek Holkeboer, bestuurslid

Op zondag 16 februari presenteert Ton van Draanen de
1600ste “Maand van het Jaar” met de hits en het nieuws
uit februari 1968. De allereerste aflevering werd op
zondag 17 november 1985 uitgezonden op de toenmalige
lokale omroep VLOH-Radio. Later VLOH FM. Waarom
heet het programma “De Maand van het Jaar”? In iedere
uitzending wordt de maand waarin wij leven in een ander
jaar behandeld. Dat zijn willekeurige jaren tussen 1965
en 2008. Ton van Draanen draait niet alleen zomaar
hits, maar vertelt ook wat er in Haarlemmermeer is
gebeurd in die “Maand van het Jaar”. Hiervoor heeft hij
sinds mei 1986 hulp van Janny Herfst. Zij is jarenlang
het gemeentearchief ingedoken om dit unieke nieuws te
verzamelen. Na het stoppen van VLOH FM was meer dan
3 jaar geen lokale omroep in Haarlemmermeer. MeerRadio begon in september 2006 met
proefuitzendingen. Bij dit station zijn heel wat oud VLOH-medewerkers vrijwilliger
geworden en voor hij het wist zat Ton van Draanen weer achter de microfoon als
presentator van “De Maand van het Jaar”. Hoogtepunt in deze serie de 1000ste
aflevering op 30 augustus 2008. Speciaal voor deze mijlpaal duurde “De Maand van het
Jaar” twee uur en was er een optreden van “The Fabulous Wanna Beatles”. Tot mei 2012
was André van der Zwet als technicus van “De Maand van het Jaar”. Sindsdien doet Ton
van Draanen techniek en presentatie samen, iets wat hij nog jaren hoopt te doen.

Tijdens de MeerRadio Nieuwjaarsreceptie op 12 januari hield voorzitter Hein Jaarsma een
toespraak voor de aanwezige collega’s en burgemeester Marianne Schuurmans, die op de
uitnodiging bij de receptie aanwezig te zijn was ingegaan. Van haar is bekend dat zij een
groot voorstander is van lokale radio.
Ik kijk graag even terug op 2019. We deden het goed, afgelopen
jaar. In de eerste plaats omdat we mooie Radio maakten, en
heel veel nieuwsberichten via die Radio en onze website, via de
twitter naar buiten stuurden. We maakten mooie live
programma’s, daarbij denkend aan de marathon-uitzending van
27 uur tijdens de Samenloop Voor Hoop bij het kleine meertje
van de Toolenburgerplas in Hoofddorp in juni. Het eindbedrag
was 141.291 euro. De kinderloop bracht 6475,20 op voor KWF
Kankerbestrijding.
MeerRadio verdiende een aardig zakcentje bij, met
radiocommercials en advertenties. Een beetje extra armslag, waardoor we wat meer in
onze techniek konden investeren. Hoewel, in onze technische commissie is een hele
nieuwe wind gaan waaien, waarmee maar gezegd is, geld helpt, maar mensen zijn het
belangrijkst. We konden ons verder versterken met een groter aantal stagiairs. Een van
hen deed (eindelijk!) een luisteronderzoek, waarmee we nu wel een betrouwbaar beeld
hebben van ons publiek in de Meer. Was het goed, ons bereik. Jazeker. Kan het beter?
Ook dat. Eén ding lukte niet, in november en december hebben we de nodige moeite
gestoken in een subsidieaanvraag voor extra geld voor journalistieke professionalisering
bij het stimuleringsfonds voor de journalistiek. We werkten daarbij intensief samen met
de collega’s uit Uithoorn, Aalsmeer en Ouder-Amstel. In de gesprekken die we gevoerd
hebben zagen we kansen voor journalistieke verbetering, waar we met wat extra geld
mee aan de slag wilden. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. We constateerden dat
we minder doen en kunnen dan we zouden willen in het zelf vergaren van nieuws. De
aanhoudende zorgen en vragen van de gemeente om journalistieke waakhonden, de
controle op de lokale democratie. Meer simpelweg weergeven wat leeft in de
Haarlemmermeer, onze basisscholen en het lerarentekort, over Schiphol, lokaal verkeer
en het welzijn van Nieuw Vennep etc. etc. We denken vaak, daar zou ik wat mee willen,
maar de tijd, de gelegenheid etc. Voor deze gelegenheid genoeg, ik ga naar een
conclusie: Tevreden zijn met wat we zijn is ook belangrijk, en dat vieren we tijdens deze
Nieuwjaarsreceptie ook een beetje. Daarbij kijken we vooruit, en praten over leuke
ideeën voor nog leukere en betere programma’s.
Laten we dat DOEN in 2020! Proost. Hein Jaarsma, voorzitter

2 februari: Thijs Koolhaas (technicus), 3 februari: Cees van Rhijn
(nieuwslezer), 5 februari: Gerben Kessen (technicus), 8 februari: Eva
Wals (redacteur MeerMagazine), 14 februari: Frits Cambier van
Nooten (penningmeester), 20 februari: Max Verbrugge (Jaap & Max
On Air presentator) 25 februari: Gerrit Caspers (voormalig
presentator GoodNoise).

