VHN HIP Bijeenkomst
Gastomroep: Box TV
Nieuwveen, 11-07-2015

Ewald v. Warmerdam

Beknopt overzicht van de bespreking:
Aanwezig: Box TV (gastheer); ETV; IRON RTV; Radio Delta; Radio Rano; ROZO: TZBO & Monique Kroot.
BOX TV (gastheer)
In het ochtend programma is verzorgd door BOX TV.
Ted Sabbe, voorzitter Box TV, heeft uitleg gegeven over hun werkwijze en samenwerking met de
afdeling recreatie van instelling Huize Ursula.
Ook heeft het hoofd van de afdeling recreatie, een presentatie gegeven over het belang van Box TV
voor Huize Ursula.
Aan het einde was iedereen verbaasd dat BOX TV, zoveel activiteiten ontplooit met zo weinig
vrijwilligers.
Meer informatie: www.boxtv.nl
Algemeen
Als eerste hebben Radio Rano welkom geheten bij het HIP. Renée heeft sinds kort het voorzitterschap
van de RANO en wil graag gebruik maken van de aanwezige kennis en kunde.
Ewald heeft een toelichting gegeven op het nieuwe declaratie formulier en ook aangegeven waarom we
als bestuur hebben besloten om te gaan bezuinigen. Het terugbrengen van de km-vergoeding is geen
argument om niet meer naar het HIP te komen.
Als er niet meer omroepen aanhaken, dan zullen we gaan vergaderen bij de deelnemende omroepen.
Dat het HIP op het budget moet letten is voor de deelnemende omroepen geen probleem. Men geeft
wel aan dat juist dit initiatief voor en door leden extra steun verdient. Als het HIP over budget gaat, is
dat juist positief. Dit geeft aan dat er steeds meer omroepen aanhaken.
Afgesproken dat we 3 projecten prioriteit geven.
1) Digital inkoppelen.
2) VHN App.
3) Uitzendingen delen
Digitaal inkoppelen. (Arnold; Ted; Ton & Sake)
De gegeven presentatie op de ALV van Ferry Ouwendijk (media-choice) ging voor veel mensen te snel
en is ervaren als peptalk en niet zozeer als technisch ondersteunend. Voor veel mensen ging het te snel.
Omdat er binnen het HIP omroepen reeds werken, of dit aan het uitzoeken zijn is er afgesproken om de
mogelijkheden uit te werken.
(Arnold; Ted; Ton en Sake) ??
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VHN App. (Ton & Ewald)
Vanuit de ALV is er geen extra input gekomen. We gaan dus verder met de ideeën die we hebben en
werken het plan uit en komen met een kant en klaar plan ter beoordeling aan de leden van het HIP.
(Ton en Ewald)
Uitzendingen Delen. (Dave & Renee)
Dit is een onderwerp wat reeds is besproken met het bestuur. Met name het van de nationale
discotheek halen en opzetten van video bestanden is niet te doen i.v.m. de verbindingssnelheden.
Hier moet een oplossing voor zijn, wel rekeninghouden met de bestaande mogelijkheden binnen
lopende overeenkomsten.
Het aanspreekpunt voor technische vragen m.b.t. de discotheek is Frans v. Berckel.
(Dave en Rene)

Volgende bijeenkomst:
Gezien de reactie van Waterland radio op de ALV, gaan we die benaderen voor de volgende
bijeenkomst.
Datum volgt z.s.m., na de vakantie (Datumprikker)

Allemaal een fijne vakantie!
Ewald v. Warmerdam
HIP / VHN
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