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Zaterdag 19 september konden we met elkaar in contact
komen. Niet in levenden lijve in de studio, maar wel via Zoom,
een video communicatiesysteem. Voor een aantal onder ons
was het misschien nog wat wennen, want iets meer deelnemers
was leuk geweest. Maar voor een eerste keer viel het niet tegen
en was het leuk elkaar te kunnen zien en horen.
In de meeting is de voorzittershamer overgegaan van Hein
Jaarsma (foto) naar Annemiek Holkeboer. Tegelijk werd
voormalig wethouder John Nederstigt aangekondigd als nieuw
bestuurslid. Elders in deze nieuwsbrief lees je meer over de
beide bestuurswisselingen. In de Zoom meeting hebben we ook Ricardo Bos formeel
welkom geheten als derde MT-lid; hij neemt primair Techniek onder zijn hoede.
Naast verschillende mededelingen was een belangrijk onderwerp in de meeting het
project OmniPlayer. In een gelikte presentatie gaf Ricardo in grote lijnen inzicht in de
mogelijkheden die dit pakket ons gaat bieden. Inmiddels heb je van Ricardo een mail
ontvangen en kun je je opgeven voor een workshop die past bij je rol binnen MeerRadio.
Geef je op en leer OmniPlayer zelf in te zetten!
Het digitale uur met elkaar hebben we afgesloten met een gezellige Kahoot quiz. Met
verreweg de hoogste score ging de eeuwige roem naar Paul Bruines.

Het voorzitterschap van Stichting MeerOmroep is niet gebonden aan vaste termijnen.
Hein Jaarsma heeft hier een aantal jaren invulling aan gegeven. Begin dit jaar heeft hij
aangekondigd te willen stoppen. Daarop hebben bestuur en MT met elkaar gekeken naar
een geschikte opvolger. Na wat afwegingen zijn we overeengekomen de functie vanuit
het bestaande bestuur in te vullen. En zo heeft Hein officieel per 1 oktober het stokje aan
mij overgedragen.
Mijn naam is Annemiek Holkeboer. Afgelopen anderhalf jaar was
ik bestuurslid met aandachtspunt Algemene Zaken. In die tijd heb
ik een flink aantal vrijwilligers leren kennen. Heel graag wil ik dit
aantal snel uitbreiden. Ik hecht waarde aan persoonlijke
contacten. Om gelijk een wens van mij hieraan te koppelen:
streven naar meer live-uitzendingen en het aantal programma’s
met voicetracking terugbrengen.
Dat heeft een reden. Meer vrijwilligers in de studio geeft meer
binding met elkaar. Hoe meer we met elkaar kunnen doen, hoe
meer we met elkaar het enthousiasme voor onze zender uitstralen in de regio. Met
bestuur en MT werken we aan een visie hoe we verder willen. De kern wordt betere
zichtbaarheid, waardoor we meer luisteraars krijgen, dat wakkert de interesse van
adverteerders & sponsoren verder aan en met extra geld kunnen we mooie dingen doen.

Onder de vrijwilligers zit veel kennis; we zullen met velen regelmatig gesprekken voeren
om de richting van onze visie en strategie te toetsen.
Via de nieuwsbrieven en MeerRadio mailbox houden we je op de hoogte van
ontwikkelingen. Heb je ideeën of suggesties dan nodigen we je uit om die kenbaar te
maken in een persoonlijk gesprek of in een mail aan een bestuurslid of MT-lid. Op naar
nieuwe stappen met elkaar!
Mede namens bestuur en MT - Annemiek Holkeboer

“Radio is het perfecte medium voor het zenden van een boodschap, nieuws of
een lied, voornamelijk omdat het alleen maar geluid is, zonder afleiding van
beelden”
John Nederstigt, 51 jaar, geboren en getogen in de agrarische omgeving van de
Bollenstreek precies op de grens van Noord- en Zuid-Holland. Wind, water, onbezorgde
vrijheid en radiostations als Radio Monique, Radio Mi Amigo en
Radio Noordzee vatten mijn jeugd het beste samen.
Na afronden van bedrijfskundige studie (o.a. VS en UK)
jarenlang gewerkt in het buitenland waaronder Oost-Europa, de
Verenigde Staten en China om vervolgens terug te keren naar
Nederland. Inmiddels dus vader van drie dochters en mede
daarom steeds meer gaan inzetten voor algemeen belang en
een goed openbaar bestuur. Ik ben 9 jaar wethouder geweest in
de “internationale” en economisch dynamische gemeente
Haarlemmermeer.
Ik werk momenteel zelfstandig voor onder andere overheden
aan de circulaire economie. Stapt in mijn spaarzame vrije tijd op de mountainbike om
door bos, duin en strand te “knallen” en toen recentelijk MeerRadio mij benaderde om
ook de schouders onder het radiostation te zetten, hoefde ik niet lang na te denken.
Lokale of misschien wel regionale radio is hét medium om datgene wat er “dichtbij”
gebeurt ook “dichtbij” te brengen. En het is eigenlijk het enige en daarom zo
springlevende medium dat je kunt combineren met andere activiteiten; past dus
helemaal in deze tijd en past perfect in de dynamische regio Haarlemmermeer. Wat leuk
om onderdeel van die familie te kunnen zijn.
Daarnaast ben ik gegrepen door podcast en zie daar ook mooie kansen voor MeerRadio
evenals de stream en TuneIn-app die het mogelijk maakt om overal “Haarlemmermeer”
te horen en te voelen wanneer ik maar wil.
Ik hoop dat ik mijn energie samen met de rest van de enthousiaste MeerRadio-toppers
kan laten werken om er een nog mooier station van te maken, voor alle inwoners en
oud-inwoners van de regio. John Nederstigt

Recentelijk is bekendgemaakt dat MeerRadio vanaf januari 2021 overstapt op OmniPlayer
voor zowel productie als playout. OmniPlayer is het meest bekend van enkele grote
radiostations van Talpa en de NPO. Omni gaat ervoor zorgen dat de radio-dj’s en
presentatoren van MeerRadio kunnen focussen op waar zij goed in zijn: het maken van
radio. Verder zal Omni bijdragen aan de professionaliteit van de omroep.
De primaire redenen van de overgang van AerOn, onze huidige playout software, naar
OmniPlayer zijn: stabiliteit, continuïteit en professionaliteit. Dit zijn tevens de drie
kernwaarden van de omroep.
In de aankomende maanden zullen alle vrijwilligers van MeerRadio verschillende
workshops volgen om de overgang van AerOn naar Omni te bevorderen. Ricardo Bos

