We zijn alweer aanbeland in de laatste maand van 2021. De maand van lichtjes
buiten en kaarsen binnen. Van opgewonden kindjes in de Sinterklaas periode en
kersbomen die her en der al worden opgetuigd. Daarbij biedt MeerRadio heerlijke
muziek, zoals de luisteraar van ons
gewend is. Wat de programmering
precies gaat bieden, lees je elders in
deze nieuwsbrief.
MOOI TE ZIEN HOE IEDEREEN
BIJDRAAGT AAN MEERRADIO
Het aanscherpen van de
coronamaatregelen heeft invloed op
onszelf en op het sociale leven om
ons heen; het treft ook eigen
vrijwilligers. Net als in de
maatschappij, lopen ook binnen MeerRadio de meningen sterk uiteen en hebben
we te maken met annuleringen. We waren net weer enthousiast begonnen om
live op locatie te kunnen uitzenden. Begin november was dat tijdens het
hotelweekend waar MeerRadio zich heel professioneel heeft gepresenteerd.
Nogmaals chapeau aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen. Vervolgens ging
helaas een streep door andere opties.
Maar, in flexibel omgaan met veranderende situaties hebben de teams binnen
MeerRadio zich al eerder bewezen. Ook nu weer. Kijk bijvoorbeeld eens op
Spotify. Een lijst met de supertracks was al geplaatst. Toegevoegd is nu een lijst
met moderne Sinterklaasliedjes. Meer Spotify-lijsten zullen volgen.

ZakenPlatform heeft het format aangepast door (tijdelijk) nog maar één gast te
ontvangen; daarbij wordt aan de zakelijke kant aandacht besteed en ook de
favoriete muziek van de gast ten gehore gebracht. Ander mooi voorbeeld is de
opzet van een serie podcasts in de aanloop naar de lokale verkiezingen. In nauw
overleg met de griffier en het college van B&W Haarlemmermeer nemen we
luisteraars mee in het politieke scala op weg naar 16 maart 2022. De
nieuwslezers hebben afgelopen maand in een ochtend tips & tricks gekregen van
collega Edvard Niessing. De muziekredactie is elke dag bezig om de
programmering van lekkere muziek te voorzien.

WAT LIGT ER VERDER ZOAL AAN DOSSIERS OP DE BESTUURSTAFEL?!
++ De grote som geld die nodig is om de mengtafels (AXUM etc.) te kunnen
aanschaffen is nog niet in zicht. Er lopen wel verschillende contacten. Dus
duimen en afwachten.
++ Het blijft moeilijk om de derde mast voor DAB+ gerealiseerd te krijgen. Dit
project doen we met vijf omliggende omroepen. Met DAB+ verbeteren we bereik
en kwaliteit van de omroepen.
++ MeerDoc, een poot die hangt onder MeerRadio, is druk bezig met het
ontwikkelen van een ‘Erfgoed journaal’. Er ligt een plan om vanaf 2022 in
samenwerking met externe partijen elke twee maanden in te zoomen op
specifiek lokaal erfgoed.
++ Begin volgend jaar hebben we de statuten geactualiseerd en geformaliseerd
via de notaris. Daarna gaan we op punten duidelijkheid verschaffen in een
huisreglement.
++ De penningmeester is druk bezig om het boekjaar 2021 af te ronden. Daarop
volgt de financiële verantwoording die in Q1 nodig is voor interne en externe
belanghebbenden.
++ Op 11 december praten de bestuurs- en MT-leden over de visie en strategie
voor de korte- en lange termijn. Een heldere onderlinge rolverdeling, financiële
stabiliteit en de aanpak om tot meer luisteraars
te komen, zijn een paar van de onderwerpen.
We kunnen terugkijken op een goed 2021. De
huisstijl is aangepast, iedereen kan de strakke
digitale handtekening gebruiken, op Instagram
en Facebook hebben we meer mensen aan ons
gebonden, de locatieset is na twee jaar weer
gebruikt en….. we bestaan 15 jaar. Maar het
meest waardevol is dat gelukkig niemand ons voor eeuwig is ontvallen.
Fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar. Daarin is een bijeenkomst met alle
vrijwilligers en eventueel externe relaties een serieus streven!
Groet namens het bestuur, Annemiek Holkeboer

Vanwege de coronacrisis was het onmogelijk om het
vijfjarig jubileum van “To The Weekend” goed te
vieren.
Een marathon-uitzending doen stond, sinds het
éénjarig bestaan van de show, hoog op het
verlanglijstje van Kevin van Leeuwen en Robin
Damman. Daarom vieren zij het nu!
De marathon begint komende vrijdagavond om 10
uur en eindigt zaterdagochtend om 10 uur. Bij het
éénjarig bestaan wisselden Kevin en Robin elkaar af,
maar nu blijven zij twaalf uur lang samen
presenteren. Blijven zij wakker?
Maak het mee in het weekend van 3 op 4 december op MeerRadio.

Vanaf 6 december is het weer zover: dan zitten we in de donkere dagen voor
Kerst. Om die dagen wat op te vrolijken is MeerRadio vanaf die datum weer
helemaal in Kerstsfeer en gaat muziekredacteur Nick van Duin de playlisten weer
voorzien van Kerstliedjes.
Tot en met zaterdag 12 december draaien er twee Kerstplaten per uur, de week
erna drie en de week vóór Kerst worden dat er vier. Op 24 december zal ‘s
avonds en ’s nachts nonstop Kerstmuziek worden uitgezonden.
Tijdens de Kerstdagen worden weer speciale programma’s uitgezonden.
Op 25 en 26 december van 10 tot 12 uur ’s morgens “The World Of Christmas”
met Ton van Draanen. Dit programma wordt beide avonden tussen 10 en 12 uur
herhaald.
Op Tweede Kerstdag presenteren Niels Olijerhoek, Maurice Gerrits en Paul
Bruines tussen 12 en 6 uur ’s middags de “December 70”. Wil je invloed hebben
op deze lijst, mail dan je zeven favoriete kerstplaten naar studio@meerradio.nl.
Daarna, net als op Eerste Kerstdag, uitsluitend
muziek in het “MeerRadio Kerstdiner” tot 10 uur.
In “De Zilveren Golf” van de zondagen 12 en 19
december en 2 januari aandacht voor de
overleden artiesten van 2021, traditioneel
gepresenteerd door Edvard Niessing. Op 31
december wordt tussen 6 en 7 uur ’s avonds de
“Jaarmix 2021”, gemaakt door Marco van Doorn
(alias Dizzy DJ), uitgezonden. Die wordt gevolgd
door “De Oudejaarsshow” met Kevin van
Leeuwen en Robin Damman tot middernacht.
2022 begint met een extra lange “PartyNacht” met DJ Mainstream, Frank Rush
en Marco Velasguez tot 8 uur ’s morgens.

Zoals ieder jaar is het ook aan het begin van 2022 de bedoeling dat wij
nieuwjaarswensen van de medewerkers uitzenden in het eerste uur van het
nieuwe jaar. Hiervoor is op de M-schijf de map NIEUWJAARSWENSEN 2022
aangemaakt.
Wil je je nieuwjaarswens in audicity opnemen en als WAV in deze map zetten.
LET OP: Alleen nieuwjaarwensen en géén kerstwensen!! Iedereen heeft hiervoor
de tijd tot 20 december.
Met dank voor de medewerking en de beste wensen alvast.
Maurice Gerrits, Vormgever MeerRadio.

3 december: Roel van Luijk (presentator “MeerMagazine”). 9 december: Eric
Westerop (“de stem” van MeerRadio). 18 december: Jos Steinmetz (voorzitter
PBO). 26 december: Ricardo Bos (hoofd-techniek en presentator “De Midweek
Show”). 31 december: Peter Ludikhuize (presentator “Maak Kennis Maandag”).

