Dat was het zeker in de maand juni. Op verschillende evenementen was het
team Meer in de Middag met de locatieset aanwezig om live uitzendingen te
verzorgen of was de reporter te vinden voor interviews en impressies. Het eerste
weekend juni was dat het ‘Beer & BBQ Festival’
in het Haarlemmermeerse Bos. De zaterdag
daarop waren Tessa Huisman, Martina van der
Linden en Jaap Koopmans de sportieve
deelnemers aan Mud Masters Hoofddorp. Met
een camera zijn de modderige uitdagingen
vastgelegd en op MeerRadio social media
kanalen geplaatst. Weer een week later stond
de tent met locatieset opgesteld bij MotoCross
Nieuw-Vennep. Met het geweld van de
motoren op de achtergrond was MeerRadio
vanaf de entree over het hele terrein te horen
met interviews en passende muziek. Voor de
gelegenheid was het team versterkt met Niels
Olijerhoek en Nick van Duin. Zaterdag 25 juni nam Sanne Kuipers de luisteraars
mee langs de feestelijkheden van het Zomerfeest in de Hoofddorpse wijk
Overbos. Terwijl Ivor van der Laarse om 12 uur zijn debuut maakte als sidekick
wat hij glansrijk doorstond.
Die zichtbaarheid gaat verder in de maand juli. Direct
al op vrijdagavond 1 juli en zaterdag 2 juli van 12 uur
tot middernacht staat een groot aantal vrijwilligers op
toerbeurt live de uitzendingen te verzorgen tijdens
het Meer Jazz Festival. Te veel presentoren, reporters
en technici zijn betrokken om ze allemaal op te
noemen. Beter kun je zelf een kijkje komen nemen bij
‘De Rustende Jager’ in Nieuw-Vennep waar op vier
podia in totaal zo’n 26 optredens worden verzorgd.
En…. ook vanuit de stand van MeerRadio worden
optredens verzorgd. Leuk als je langs komt bij je
collega’s. Weinig tijd om bij te komen, want zaterdag
9 juli wordt alweer verslag gedaan van de
Kortebaandraverij op de Kruisweg Hoofddorp, bijna
voor de deur van de studio. Hou er dan rekening mee
dat de Kruisweg is afgesloten en de studio niet met de auto bereikbaar is. Vanaf
half juli wordt het wat rustiger en kan iedereen een beetje bijkomen.

Afgelopen zaterdag kwamen vrijwilligers naar de studio om elkaar sinds lange
tijd weer eens in bredere kring te treffen. De bijeenkomst begon met een
toelichting vanuit het bestuur waarom de geplande bijeenkomst van maart werd
uitgesteld. Reden was een vertrouwenskwestie tussen bestuur en MT, we lagen
ver uit elkaar. Het resulteerde in een organisatieaanpassing. Waar gewerkt
wordt, kunnen fouten worden gemaakt; dat geldt voor bestuur, voor MT en voor
verdere vrijwilligers. Van die fouten leren we. Maar we moeten wel met respect
met elkaar omgaan en het vertrouwen in elkaar hebben dat iedereen het beste
voor heeft met MeerRadio. De communicatie openhouden en veilig voelen om je
te kunnen uitspreken zijn leidend.
Verder werd geuit dat het in de studio tegenwoordig vaak erg rustig is.
Na de afname van corona
hebben betaalde functies
weer voorrang en
voicetracken blijkt in de
agenda’s vaak makkelijker
dan live uitzenden in de
studio. Die laatste
ontwikkeling is jammer.
Juist elkaar zien en horen
waar anderen mee bezig
zijn, bevordert de
onderlinge band.
Om de 24/7
programmering en de
ondersteunende
werkzaamheden rond te
krijgen, hebben we meer
vrijwilligers nodig. Met elkaar zijn we vele ambassadeurs voor MeerRadio en
weten we het vrijwilligersbestand vast uit te breiden. Intussen zijn we in het
bestuur bezig met een functieboek. Dat geeft de omroep inzicht wáár we mensen
nodig hebben en hóéveel extra mensen we idealiter nodig hebben.
Na de introductie hebben we gezamenlijk gesproken over kansen en knelpunten.
Hoe zien we de omroep op korte en op lange termijn? Wat zijn landelijk de
trends en ontwikkelingen? Er werd gevraagd naar de missie en visie van
Stichting MeerOmroep. Inmiddels is via mail het document gedeeld dat we
jaarlijks moeten toesturen aan de gemeente en het PBO. Daarin staan o.a. visie
& missie, communicatie, programmering en samenwerkingsverbanden genoemd.
Het geeft jou een beeld van Stichting MeerOmroep.
In het pand hangen inmiddels vijf vellen papier waarop jij jouw mening kunt
geven op stellingen en vragen en waar jij naar willekeur kunt schrijven wat je
wilt delen.
De voorzitter van het PBO, Jos Steinmetz, gaf de omroep en haar vrijwilligers
een dikke pluim. MeerRadio doet het beter dan veel andere lokale omroepen.
Professionele apparatuur, een representatief pand met mooie studio en
betrokken vrijwilligers. Een kritische houding juist door grote betrokkenheid. Het
gaat goed, nu weer een stapje beter.
In het najaar willen we een nieuwe bijeenkomst houden om te praten over de
vorderingen die we tot dan hebben doorgemaakt.

Nu velen elkaar weer hebben ontmoet, is het makkelijk om elkaar te benaderen.
Bedenk dan ook hoe leuk het is om de programmering van elkaar eens bij te
wonen of wat vaker elkaars uitzending of nieuwsblokken te beluisteren, live of
via ‘uitzending gemist’.
Zou jij je verder willen bekwamen in jouw vakgebied of juist willen oriënteren op
wat nieuws? Sectororgaan NLPO biedt een grote
variëteit aan cursussen en trainingen. Ze zijn
veelal gratis te volgen, de ene online en de
andere op locatie.
En ben je toch op de site van NLPO, dan zou je
de winnende inzendingen van de NLPO Lokale
Media Awards kunnen bekijken.

9 juli: Anneke van der Helm (politiek redacteur). 14 juli: Edvard Niessing
(presentator). 23 juli: Tessa Huisman (redacteur/producer) 25 juli: Ruud Kroes
(presentator).

Vanaf 4 juli kunnen senioren (65+) leren om zelf radio te maken. In de
workshop-serie ‘Forever Young Radio’ worden alle aspecten van het vak
behandeld. En als bekroning neemt elke groep deelnemers een zelf
gepresenteerde, ‘echte’ uitzending op. Compleet met jingles en zelf uitgezochte
muziek. Dat programma is vervolgens wereldwijd beluisterbaar. Hoe leuk is dat?
Iedere deelnemer volgt 6 workshops van 1 dagdeel. Onder deskundige
begeleiding worden essentiële skills ontwikkeld, zoals een programma
samenstellen, redactiewerkzaamheden, interviewen en nieuws presenteren.
Deelnemen kost slechts 1 x €12,50 voor 6 workshops, inclusief koffie/thee en
een versnapering. De workshops vinden plaats bij Pier K in Hoofddorp.
INSPIRATIE EN VERBINDING
Moreen Pattiruhu en Bram van Uchelen produceren Forever Young Radio in
samenwerking met streekomroep MeerRadio en vertrekpunt voor kunst en
cultuur Pier K. Een team vrijwilligers met veel radio-ervaring begeleidt iedere
deelnemer naar een actieve rol in het geheel. Inspiratie, verbinding en nieuwe
dingen leren staan daarbij centraal. Maar er wordt ook stilgestaan bij beroemde
radio- en televisieprogramma’s in het verleden. En bij het veranderde karakter
van de media.
Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Sluyterman Van Loo,
Stichting RCOAK en Meer voor Elkaar (Coronaherstel Haarlemmermeer).
INSCHRIJVEN
Beschikbaar zijn 6 workshopseries. De series starten op 4 juli, 8 augustus en 19
september, waarbij er een keuze is uit het ochtend- of het middagprogramma.
Meedoen? Download het aanmeldingsformulier op www.meerdoc.nl/fyr
Daar kan men ook de flyer bekijken en alle workshopdata nagaan.

