VHN Hip Bijeenkomst
Gastomroep: ROZO Oosterhout
Tricorp gebouw, Bredaseweg 108 A
Oosterhout, 27 september 2014
Ewald v. Warmerdam

Beknopt overzicht van de bespreking:
Radio Mozaïek uit Zevenaar is aangeschoven, helaas is ETV (Breda) niet gekomen.
Alle namen en e-mail adressen zijn genoteerd en afgesproken dat iedereen die betrokken is bij de HIP
het verslag ontvangt. Verder gaat het verslag naar het bestuur van de VHN en komt het op de website.
Tijdens het introductierondje zijn veel onderwerpen besproken. Hieronder de belangrijkste punten:

Internet uitzendingen:
Veel omroepen zijn bezig om dit op te starten en een aantal omroepen hebben dit al. Waarom is er dan
geen handleiding aanwezig, welke kan dienen als hulp.
Omdat Radio Mozaïek in de opstartfase zit, zullen zij een eerste opzet maken. Deze opzet zal worden
gedeeld met RTV IRON en ROZO. Gezamenlijk zal de handleiding verder worden uitgewerkt.
Sociale Media:
Naast een website, is Facebook het medium om de doelgroep snel te informeren. Binnen Facebook zijn
zoveel mogelijkheden dat het maken van de juiste keuze lastig is.
Dit kan een item zijn voor de ALV, bespreken met het bestuur.
RTV IRON geeft aan dat ze met Facebook ervaring hebben en kunnen helpen.
Wie doet wat?
Met zijn allen komen we tot de conclusie dat er veel kennis aanwezig is binnen de huisomroepen.
Helaas gebruiken we deze kennis niet.
Afgesproken is dat we een overzicht gaan maken, waarin iedere omroep kan aangeven wat men doet.
Heeft een omroep een vraag, dan kan die een andere omroep benaderen.
Ewald zal het overzicht maken en rondsturen.
Samenwerken:
Iedereen aanwezig is er zeker van dat door deze bijeenkomsten het gemakkelijker is om elkaar te
benaderen. We moeten proberen de HIP groep uit te breiden.
Omdat de volgende HIP bijeenkomst in Tegelen is, heb ik inmiddels de Limburgse omroepen
geïnformeerd. Tot op heden geen reactie van de 5 aangeschreven omroepen.
Dit ook besproken op de VHN bestuursvergadering. Hier kwam het idee om e.e.a. regionaal te gaan
opzetten. Als de “buur” omroepen elkaar kennen is contact eenvoudiger. Groningen is de pilot.

Bestaanszekerheid:
Veel omroepen moeten sluiten. De redenen zijn divers.
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Zichtbaarheid van een omroep is een vereiste. Niet alleen voor het verkrijgen van nieuwe
medewerkers, maar ook voor meerwaarde die de omroep kan bieden aan de zorginstelling.
Wat kan je doen om het tij te keren:
- Blijf / ga in gesprek met de zorgstelling.
- Wees actief ook buiten de zorginstelling.
- Betrek de zorginstelling bij je activiteiten.
- Bied een stageplaats aan jongeren
- Organiseer activiteiten binnen en buiten de zorginstelling
- Zorg voor publiciteit.

Verder besproken:
Wat weten we van het contract van de Olon met de kabelbedrijven? EvW navragen bij het bestuur.
Kennen we de website “kerkdienst gemist”?
Prins Bernard Fonds: staat open om huisomroepen te steunen, maar dan moet het een goed
onderbouwd plan zijn. Dit moet passen in het kader van Cultuur en/of ouderenzorg.

Volgende bijeenkomst:
13 December 2014
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