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Van de redactie
Welkom in deze derde Van Huis Uit van 2014 en de vierde die per e-mail
als pdf-bestand wordt verspreid onder de huisomroepers in Nederland. Dit
is een extra uitgave, die niet gepland was. De redenen hiervoor kun je
begrijpen door de artikelen over een nieuwe websitebeheerder en het
verslag van het HIP. Als we hiermee zouden wachten tot de geplande
uitgave, dan zijn we bijna een kwartaal verder. En omdat de website
momenteel niet wordt bijgewerkt is Van Huis Uit het ideale medium om de
huisomroepers te informeren (naast de facebookpagina uiteraard).
Uw omroep ook in VHU? Stuur dan uw bijdrage naar ons mailadres
vhu@vhn.nl en deze wordt dan in de volgende uitgave geplaatst. Deze
uitgave (VHU #4) zal na de zomervakantie verspreid worden. Inzenden
van kopij: uiterlijk zaterdag 30 augustus a.s.
Veel leesplezier gewenst!
H@rry Pater, hoofdredacteur Van Huis Uit
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Gezocht: websitebeheerder/webbouwer
De VHN is dringend op zoek naar een vrijwilliger die de VHN website
www.vhn.nl wil gaan verzorgen. De reden hiervoor is dat de huidige
webmaster, Wim Brik, simpelweg tijd te kort komt om zich hiermee bezig
te houden.
De huidige website is sinds eind 2013 online, nadat de oude website tot
twee keer toe gehackt was. Momenteel is de website erg basic en het
bestuur wil graag dat de site wat „flitsender en zo mogelijk interactiever‟
en actueler wordt. Overigens, het liefst hebben we enkele mensen die
hieraan willen meewerken, zodat al het werk niet op één persoon neer
komt. Ook willen we niet over een nacht ijs gaan. Dus gaan we alle
aanmeldingen goed bekijken.
Kortom: ben (of ken) jij de persoon die wij zoeken, liefst met ervaring als
webmaster en/of webbouwer en heb je zin om (als vrijwilliger uiteraard)
je in te zetten voor de website van de VHN, meld je dan aan bij voorzitter
Jan Boedeltje: telefoon 06-51265361 en e-mail voorzitter@vhn.nl. Mail
je, vertel dan bij je aanmelding ook wat jouw ervaring(en) met dit soort
werkzaamheden is/zijn.
Omdat het nu vakantietijd is (en Jan veelal op de camping verblijft) en we
ons realiseren dat niet iedereen deze oproep op of rond 17 juli zal kunnen
lezen, verwachten we niet dat we (bij wijze van spreken) binnen een of
twee weken de zaak al rond hebben. Halverwege augustus zullen we in de
mail die we dan voor VHU-kopij rondsturen zo mogelijk melden wat de
stand van zaken is.
Alvast bedankt voor de aanmeldingen!
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Verslag HIP Bijeenkomst VHN
Gastomroep: IRON RTV Waalwijk, Twee Steden Ziekenhuis Waalwijk
Doel
Van gedachten wisselen hoe we de onze doelgroep kunnen bereiken nu de
mensen korter in het ziekenhuis liggen en de mensen langer thuis blijven.
Deze eerste bijeenkomst is gebruikt om met de aanwezigen van
gedachten te wisselen en om elkaar te leren kennen. De omroepen
aanwezig: Viviana Oosterlengte, ROZO radio, IRON RTV, ETV, Delta &
Tegelse Zieken- en bejaarden omroep. We moeten met ideeën komen die
geschikt zijn voor alle omroepen binnen de VHN. Een kapstok, die de
omroep zelf moet fine tunen.
Uitkomst van de discussie:
-

Huisomroepen moeten beter gaan samenwerken. Leer van en help
elkaar.
Binnen een regio zijn meerdere omroepen actief, maak hier gebruik
van. Bijvoorbeeld: Waalwijk, Oosterhout, Breda; binnen een straal
van 30 km 3 omroepen.

- De TV is het belangrijkste apparaat in huis ook om radio te luisteren.
- Samenwerken met de lokale omroep. Niet samenvoegen! De
belangen zijn anders. Een huisomroep mag geen inkomsten
genereren met de programma‟s.
- Zichtbaarheid van de omroep verbeteren. De omroep is het
visitekaartje van de instelling.
- Betrek de omgeving bij de activiteiten.
- Zoek je doelgroep op.

Verder besproken:
Contracten tussen BUMA/Stemra/Sena en de VHN.
Dit geeft soms verwarring. Streamen via internet, podcast, e.d. geven wat
onduidelijkheid. Jan Boedeltje geeft aan dat dit een punt van aandacht is
binnen het bestuur. En komt op de website van de VHN.
Is het gebruik van Digi-plug iets voor de Nationale Discotheek?
Voor ca. € 300 / jaar krijg je de nieuwste muziek. Kan dit geregeld
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worden via de VHN? Een alternatief kan het lidmaatschap van OLON zijn.
(€ 250 / jaar). Je krijgt dan elke week ongeveer 120 muzieknummers.
Huis aan huis collecte:
Regels verschillen per gemeente. De omroep moet dit zelf regelen.
Uitzenden via de digitale snelweg:
De meeste omroepen zijn er mee bezig. Er zijn echter maar weinig
experts. Misschien kan de VHN een opzet maken voor een digitaal
platform (website, apps voor op de telefoon, live stream, etc.). Een optie
is hulp vragen bij een ICT-opleiding een andere optie het reanimeren van
de computerwerkgroep.
Contact met aanbieders zoals Ziggo, UPC en KPN:
Hoe deze contacten verlopen is afhankelijk van de contactpersoon binnen
bijv. Ziggo. Misschien kan de VHN namens de omroepen bemiddelen,
zodat er een algemene afspraak komt van wat mag en kan en wat het
kost.
Landelijk TV Thema kanaal als 101 TV:
Iets voor de huisomroep? TV is immers het belangrijkste apparaat in huis?
Om het HIP tot een succes te maken, moeten we onze doelen gaan
bepalen. Er zijn teveel onderwerpen om op te pakken.
Acties:
Uitwerken vergadering.
Rondsturen en na feedback aanpassen.
Definitieve versie rondsturen naar deelnemers, VHU en website.
Na plaatsing website, onderwerp bepalen tweede vergadering.
Tweede vergadering staat gepland voor 13 of 20 september 2014.
Tekst: Ewald van Warmerdam, Waalwijk, 14 juni 2014
ewald.vanwarmerdam@vhn.nl (Tel. 0416-336337)
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Koninklijke onderscheiding

Dinsdag 1 juli jl. was een heuglijke dag voor VHN-voorzitter Jan Boedeltje,
want die middag werden hem door burgemeester Meindert Schollema van
de gemeente Pekela de versierselen opgespeld, behorend bij een
koninklijke onderscheiding. Zoals dat gaat wist Jan van niets en werd hij
met een smoesje naar “De Wilgenzaal” in Oldwolde in Winschoten gelokt.
Hij moest daar toch al zijn omdat Omroep Viviana op die dag exact 2,5
jaar onderdeel is van Oosterlengte met Oldwolde als thuisbasis.
Jan was genomineerd om toe te treden tot de orde van Oranje Nassau,
vanwege zijn jarenlange belangeloze inzet voor Omroep Viviana, Stichting
Jaarmarkt Oude Pekela en Vereniging Huisomroepen Nederland.
Jan is nauw betrokken geweest bij de oprichting van Omroep Viviana, die
officieel is gesticht op 1 maart 1972 in het Sint Lucas Ziekenhuis te
Winschoten. Sinds dag één van de omroep is hij actief lid geweest en al
vele jaren vervult hij het voorzitterschap van de omroep. Naast zijn
lidmaatschap en voorzitterschap van Omroep Viviana is hij al sinds 1
januari 1999 bestuurslid (secretaris) van stichting Jaarmarkt Oude Pekela
en sinds 24 mei 2008 ook bestuurslid (en later voorzitter) van de
Vereniging Huisomroepen Nederland.
Namens het bestuur van de VHN waren secretaris Walter van Gennip (zie
foto hieronder) en Henk van der Veen (die de foto maakte) aanwezig.
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We feliciteren Jan Boedeltje en zijn vrouw en kinderen hartelijk met deze
zeer verdiende onderscheiding!

Logo’s en websites
Zoals bekend is de VHN website afgelopen jaar twee keer gehackt, wat
onder meer tot gevolg heeft gehad dat alle bestanden op de site door een
virus besmet zijn geraakt. Daardoor hebben we niet alle logo‟s van de
leden-huisomroepen meer èn weten we niet zeker of we alle links naar
websites van de VHN-leden hebben. Vandaar ons verzoek: stuur ons het
logo van de omroep (liefst als jpg bestand) èn de URL van de website. Als
dit al gebeurd is: dank! Zo niet, graag sturen aan vhu@vhn.nl

Abonneren op Van Huis Uit
Ben je vrijwilliger of bestuurder bij een huisomroep en wil je voortaan Van
Huis Uit zelf in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor een gratis
abonnement. Stuur een mail aan vhu@vhn.nl en vermeld in je mail je
naam, de naam van je omroep plus de lidcode van de omroep.

VHN op Facebook
De speciale VHN-facebookpagina is te vinden op:
https://www.facebook.com/groups/543973685653955/
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Contact met de VHN
Wilt u contact met een van de bestuursleden van de VHN… hieronder hoe
zij te bereiken zijn:
Voorzitter Jan Boedeltje Feiko Clockstraat 90 9665 BE Oude Pekela Tel.
0597-613914 Voorzitter@vhn.nl
Secretaris Walter van Gennip Groene Woud 42 4834 BC Breda Tel. 0765656222 Secretaris@vhn.nl
Penningmeester Ton van der Laak Lange Acker 52 1965 TM Heemskerk
Tel. 0251-239058 Penningmeester@vhn.nl
Bestuursleden
Wim Brik Lindholm 39 2133 CM Hoofddorp 023-5612004 Wim.Brik@vhn.nl
Henk van der Veen Zuiderdiep 103 7876 AE Valthermond Tel. 0599663025 Henk.vanderVeen@vhn.nl (2e penningmeester/Nationale
Discotheek)
Ewald van Warmerdam Breugelstraat 19 5151 WD Drunen Tel. 0416336337 ewald.vanwarmerdam@vhn.nl (2e voorzitter/HIP)
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