Zo, pak je agenda er maar bij! De nieuwe datum voor de vrijwilligersbijeenkomst
is bepaald.
Zaterdag 25 juni ontvangen wij jou graag in de studio. Tijd: 15.30 -17.30 uur.
We zullen een toelichting geven op de richting die we willen voortzetten met
MeerRadio en kunnen met elkaar van gedachte wisselen over onderwerpen die
ons allen op korte en lange termijn aangaan. Een drankje zal daarbij niet
ontbreken. Noteer die datum en tijd alvast in je agenda!

Twee van onze vrijwilligers zijn daags voor Koningsdag door burgemeester
Schuurmans geëerd met een koninklijke
onderscheiding. Henk van der Eem kreeg de
versierselen van Ridder in de Orde van OranjeNassau opgespeld voor onder meer zijn
jarenlange inzet als eindredacteur van
MeerMagazine. Daarnaast kwamen veel
nieuwsberichten van de hand van Henk.
Aandacht vragen voor maatschappelijke
tekortkomingen schuwde hij niet. Het in stand
houden van een bijna opgeheven buslijn is daar
een mooi voorbeeld van. Hij zet zich breed in voor maatschappelijk welzijn.
De andere koninklijke onderscheiding speldde burgmeester Schuurmans op bij
Wim Brik. Hij werd Lid in de Orde van OranjeNassau Als 'piraat' was Wim al jong actief
betrokken bij een aantal radiozenders. Vele
mensen heeft hij op hun ziekbed weten op te
fleuren met een praatje en een plaatje. Zijn
personage ging ook lange tijd schuil onder de
tabbert van de Sint. Maatschappelijke
standpunten brengt Wim helder voor het
voetlicht via zijn lokale politieke partij. Deze
allrounder in de muziekwereld draagt met zijn
expertise al vele jaren bij aan het succes van
MeerRadio.
Een bijzondere felicitatie aan de beide heren
voor hun tomeloze inzet en jarenlange
vakkundige bijdrage in de gemeente Haarlemmermeer.

Koningsdag 2022 ligt nog
vers in ieders geheugen. Je
hebt dat al dan niet
gevierd, thuis of buiten de
deur. Was je in het centrum
van Hoofddorp ben je daar
mogelijk een team van
MeerRadio tegengekomen
op de vrijmarkt. Het
initiatief hiertoe ontstond in
het team Meer in de Middag
maar werd al snel
uitgebreid met enkele
andere vrijwilligers.
Apparatuur of spullen die
we niet meer gebruiken in
de studio, aangevuld met wat eigen overtollige huisraad, werd vakkundig van
een prijs voorzien. In alle vroegte spreidde het team MeerRadio alles uit en kon
de verkoop beginnen. Met een uiteindelijke opbrengst van €280 werd de kas van
MeerRadio gespekt. Grote dank aan Tessa Huisman en haar moeder, Carolien
Geeve, Jaap Koopmans en Erben Stienstra.

In mei staan wat kleinere activiteiten op de agenda. Maar de maand mei zal
vooral worden gebruikt voor de aanloop naar grootschalige evenementen die in
juni gaan plaats vinden. Knallers worden MudMasters, het Concours Hippique en
Hoppig Hoofddorp. Fijn dat er weer zo veel mogelijk is op dit gebied, maar mooi
ook dat MeerRadio veelvuldig wordt gevraagd om op locatie aanwezig te zijn
voor live verslaggeving.

Publiciteit is belangrijk om nog meer bekendheid te krijgen. We bereiken dat met
de programmering op de radio en via de inzet op sociale media kanalen en de
website. Wat de luisterdichtheid tegenwoordig is, weten we niet goed. Laatste
luisteronderzoek was in 2019. Het aantal was toen 15.000 luisteraars in
totaliteit. Onderzoek wijst uit dat een percentage van 10% van de inwoners een
representatief aantal is voor lokale omroepen. Een nieuw luisteronderzoek op
bredere schaal kost een paar duizend euro; geld dat we op andere punten
prioriteren. Sociale media kanalen laten simpeler zien wat onze resultaten zijn.
En die zijn positief. We bereiken inmiddels ruim 9.000 accounts en hebben bijna
6.000 actieve volgers. Verhouding vrouw/man is bijna gelijk; de
leeftijdscategorie tussen 45-55 scoort het hoogste aandeel. Als je de gelegenheid
hebt, deel de berichten dan zoveel mogelijk of geef een'like'. Fijn dat Erben
Stienstra de volledige overzichten maandelijks voor ons bijhoudt.

6 mei: Annebelle de Ree, eindredacteur van Meer In De Middag op
zaterdagmiddag. 7 mei: Ruud Wever, nieuwsredacteur. 8 mei: Aarnoud van der
Deijl, PBO lid. 19 mei: Maurice van Dam, presentator MeerCompleet op
zondagmorgen van 10 tot 12 uur.

MeerRadio positief naar buiten uitdragen is wat elk van jullie doet als
ambassadeur van de omroep. Belangrijk blijft echter ook dat jij je gewaardeerd
voelt bij MeerRadio, dat je ruimte krijgt om ideeën te profileren en dat je je
prettig voelt tussen andere vrijwilligers.
Heb je daar enige twijfel over, schroom dan niet om dat aan te kaarten bij één
van de bestuursleden. Vanzelfsprekend gaan we daar discreet mee om. Een
open, veilige cultuur is
essentieel voor het slagen van
onze omroep.
Aandacht verdient het team
van onze technische mannen.
De restpunten in de
vernieuwing van de core en de
mengtafels zijn aangepakt en
nu zo goed als afgerond. Ook
op andere vlakken blijven de
mannen alles nauwlettend
volgen en verbeteren. Denk
aan computer software,
bekabeling, telefonie,
playlisten, etc. Is er een storing
zijn ze alert om snel te reageren zodat de luisteraar weinig tot geen verstoring
bemerkt. We zijn dankzij hen weer een stap dichter bij het verbeteren van
kwaliteit voor luisteraars en presentatoren.
Dan een oproep van financieel-directeur Frits Cambier van Nooten. De financiële
administratie is dringend op zoek naar extra hulp. Ben jij in de gelegenheid op bij
te springen, stuur dan een mail naar: f.cambiervannooten@voc-onderhoud.nl
Als laatste wil ik je laten weten dat we een inzending hebben toegestuurd aan
sectororgaan NLPO in een poging een award te bemachtigen bij de NLPO Lokale
Media Awards. Het MT heeft 'Jaap en Max on Air' (zaterdagavond) verkozen voor
de inzending. Medio deze maand horen we meer. Nu duimen dat we allereerst
een nominatie binnen halen.
Maak er thuis en in de studio weer een mooie maand van. Geniet je van een
meivakantie dan veel plezier. En.... luister ook eens naar een podcast van
MeerRadio via Spotify.
Groet namens het bestuur, Annemiek Holkeboer, voorzitter

