Hoog op de prioriteitenlijst staan inspanningen om lokaal nieuws in de
programmering te verankeren en om meer inkomsten dan uitgaven te hebben.
Er lopen initiatieven om aan de inkomstenkant te werken. Zo voeren we
gesprekken met vertegenwoordigers van ondernemingen en van sociaal
maatschappelijke netwerken, kunnen acties geld opleveren, kunnen we denken
aan 'Vrienden van MeerRadio' en kunnen eigen
vrijwilligers een rol spelen. Om lokaal nieuws
in de ether te kunnen blijven brengen, sparren
we met organisaties die aandacht hebben voor
media, zoals NLPO, NH Media, Meerdoc en Kaj
Munk College.
Andere zaken op de bestuursagenda zijn onder
andere de nieuwe 'Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen' die op 1 juli formeel is
ingegaan. Dat vergt aanpassingen op de
statuten. Tegelijk actualiseren we de huidige
statuten. De rol van de bestuursleden wordt nader omschreven; dat zullen we
ook doen met de rol van de MT-leden. En zoals je in je mailbox kon lezen, wil ik
graag eens in alle rust met iedereen persoonlijk in gesprek gaan. Wat leeft er bij
jou, wat zou jij verder willen ontwikkelen en ik neem je mee in onze ambitie.
Sterkere samenwerking op cultuur en sport zoeken we met de gemeente, Het
Cultuurgebouw en we haken aan bij platforms. Met MeerDoc kijken we of we
vanaf het najaar weer educatieve projecten kunnen aanbieden. Ook onderzoeken
we of we een nieuw luisteronderzoek kunnen laten uitvoeren. Alles met een
minimum aan uitgaven en maximaal streven naar resultaat. Heb je vragen, stel
ze per mail aan bestuur of MT.
Elkaar fysiek treffen bij een vrijwilligersbijeenkomst had qua coronaregels
eindelijk weer gemogen. Maar om dat nog voor de zomervakantie te realiseren,
lukte ons helaas niet. Een mooie aanleiding om elkaar wél te gaan zien en het
glas te heffen is rond het 3e lustrum. Opnieuw wil ik je stimuleren om je ideeën
te laten horen via email, whatsapp of in een gesprek. Noteer het 3e lustrum
alvast in je agenda: officiële datum 7 oktober 2021, uitloop in het weekend op
9/10 oktober.
Maandag 21 juni is de zomer officieel begonnen. Dat betekent een
zomerprogrammering voor de maanden juli en augustus. Daarover meer in deze
nieuwsbrief. Helaas moeten we afscheid nemen van de stagiairs Suzanne
Kokmeijer, Tim Bruins en Annan Verboom. Zij hebben vrijdag 9 juli hun laatste
dag voor de omroep. Succes in jullie stappen naar de toekomst. Helaas gaat ook
Ronald van Cuilenborg ons verlaten. Hij heeft enkele jaren op een vaste dag de
nieuwsredactie voor zijn rekening genomen en de donderdagaflevering van “De

Zilveren Golf” gepresenteerd. Dank je wel Ronald. Weet
dat je altijd met open armen wordt ontvangen als je wilt
terugkeren.
Als er op uitgaven kan worden bezuinigd, is dat een fijne
constatering! En daar heeft Fedor Veltman voor gezorgd;
twee maal heeft hij de vaatwasser weten te repareren en
ook de waterafvoer loopt weer soepel door. Top! En zo
levert ieder haar/zijn bijdrage om MeerRadio een prettige,
informatieve omroep voor onze luisteraars te laten zijn.
Vakantiegangers wens ik een fijne tijd in eigen land of tijdens een verblijf in het
buitenland! Groet namens het bestuur, Annemiek

9 juli: Anneke van der Helm (politiek redacteur). 14 juli: Edvard Niessing
(presentator). 25 juli: Ruud Kroes (presentator).

Vanaf deze maand zijn er veranderingen in de programmering van MeerRadio.
Met het vertrek van Ronald van Cuilenborg als presentator van “De Zilveren Golf”
op donderdag, verdwijnt het programma op werkdagen
tussen 18 en 19 uur en zal het op zondagavond tussen
19 en 20 uur te horen zijn. Edvard Niessing is dan de
presentator.
De opengevallen uren zullen van maandag t/m
donderdag gevuld worden met het nieuwe programma
“Soul At Six”, dat bij toerbeurt door Jeroen van Schie en
Maurice Gerrits wordt gepresenteerd.
Een programma vol Soul, Funk, R&B en, jawel, Disco!
Zoals je vast wel weet maakt disco weer een comeback
nadat begin jaren 80 alle discoplaten ritueel verbrand zijn. Nu jaren later ontdekt
een nieuwe generatie dat die muziek hartstikke leuk en uitstekend dansbaar is.
En dat geldt behalve voor disco ook voor al die lekkere soul en (import) funk uit
de jaren 70 en 80 en de R&B uit de jaren 90.
Behalve oude platen draaien zij natuurlijk ook nieuwe nummers die direct
afstammen van hun beroemde voorgangers. Kortom, luisteren! Soul at Six:
maandag t/m donderdag tussen 18 en 19 uur.
Een ander nieuw programma is de “Sjerol & Sjerol Show”op dinsdagavond tussen
21 en 22 uur. In deze show nemen Naomi Sylvester en Joy Chitoe je, een uur
lang, mee op een Nederlandstalig muziekavontuur. “Waarom Nederlandstalig?”
zal je denken. Nou, dat zit zo: een aantal jaar geleden kwamen zij erachter dat
zij beiden groot Martin Morero fans zijn. Sindsdien noemen zij elkaar Sjerol en
houden regelmatig Nederlandstalige karaoke-avondjes. Daar is het eerste zaadje
geplant voor wat nu de “Sjerol & Sjerol Show” is.
Bereid je dus voor op een hoop lolligheid! En praat vooral lekker mee! Want de
“Sjerol & Sjerol Show” draait om gezelligheid! “Er is Meer……” met Marjolein
Bindels zal in de toekomst op woensdagavond tussen 21 en 22 uur te horen zijn.

