Zaterdag 21.01. 2017
Voor de HIP bijeenkomst in Zevenaar bij TV Radio Mozaik worden we verwelkomd
in het Rijnstaete Ziekenhuis ( in het weekend wordt dit niet gebruikt), door de
voorzitter van TV Radio Mozaik, Stef van Uum voorzitter TV radio Mozaik. Met
koffie en wat lekkers.
Ewald opent deze bijeenkomst, de eerste in het nieuw jaar en bedankt iedereen
voor de komst en de deelname aan de discussiegroep HIP.
Aanwezig:
Van Mozaik TV Radio: Bernadette Willemsen PR – catering, Bertus Harmsen
Techneut – live streaming radio en TV, Henk Schipper Secretaris en Techneut,
Gerard Bronckhorst Techneut
Andre Schrooten ROZO webmaster en programma maker, Noud Struijk ROZO
voorzitter en presentator Gerry Oomen ROZO PR en presentatrice.
Wil peters TZBO Tegelen, bestuurslid
Ted Sabbe, Box TV, Voorzitter MVA al 32 jaar nu digitaal / marketing zij zenden uit
in Nieuwveen een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking,
Nieuw Maarsen- instelling voor dementie -+ zorgflat + Ipse de Brugge Zuid
Holland. TV en Radio, Ted is er samen met zijn vrouw Lia.
Henk Strikkers HZBO : Secretaris en techniek, Gerrit Verweij HZBO: Bestuur en
techniek
Ton Vermeulen ETV Stichting Elisabeth 4 locaties 24 uur per dag uitzendingen,
Secretaris en Penningmeester, Chris Roelants ETV Chris monteert thuis –met
Newscast. Zij werken samen met Promed uit Zwolle – narrowcasting Server
centraal met HDMI verstuurd via SDI Op je Laptop kun je een client instaleren en
de actuele inhoud stuur je naar de server. Mozaik werkt hiervoor met Power
Point
Meinhout Coehoorn RAZO Delft, Hoofd techniek. Ziij zenden uit in ziekenhuis aan
bed via multicast ook internet radio. 4 avonden en 1 middag live . Herbert
Tieleman RAZO bestuur herbert@razo.nl
PRESENTATIE:
Stef van Uum presenteert een overzicht van wat Mozaik TV Radio is en wat het
doet. Op 24 mrt 2016 vierde Mozaik hun 50 jarig bestaan, sinds 28 juli 2016,
hebben zij een nieuw bestuur met 7 bestuursleden. Zij hebben 40 leden waarvan
ca 30 actief zijn. Zij hebben ook “uitzending gemist” op hun website.
Zij hebben een bewuste keuze gemaakt om naar buiten te gaan met de door hen
gemaakte filmpjes. Mensen kunnen dat zoeken op Prikbord voor ouderen. Ook 5
jongeren hebben zich aangesloten en die maken filmpjes voor bv jonge
mantelzorgers

Zij maken al 49 jaar TV en maken gebruik van de Liemense beursvloer. BV
Statutenwijziging hebben zij gratis gekregen in ruil voor diensten aan de notaris
van TVR Mozaik. Zij werken samen met Rijn IJssel College Arnhem en hebben
een Reportage wagen, analoog. Voor grootschalige evenementen bv voor
Gospeldients gebruiken ze TV streaming. Uitzendingen gaan via de kabel
Door de diverse contacten binnen HIP heeft Mozaik een aantal hele goede ideeën
op gedaan. Ze werken nu met Altacast en dat gaat heel goed.
Ewald zegt toe te gaan kijken of WNC geen landelijk VHN contract af zou willen
sluiten voor nieuws op het uur. Even bij Dave navragen wat er nodig is om dit te
gebruiken. Mozaik gebruikt het programma RADIO DJ g (gratis) ipv ZARA RADIO
Er wordt ook symbolisch overhandigd, een geprint exemplaar van een
handleiding voor het starten van internet radio en het werken met bv Zara.
Waar gaat de volgende HIP over:
Herbert zegt dat we op de volgende HIP in Delft moeten praten over een
nationale app…. Criteria van een app….voor en nadelen. Herbert wil het
bovendien hebben over audio / video etc. streaming.
Omroepen met een app ….zouden informatie moeten delen.
You tube kanaal links van alle omroepen in de VHU…… van deelbare filmpjes.
HIP Huisomroepen Informatie Platform
Volgende HIP bij Herbert in Delft in 1 april 11 uur
Ca 25 man opgeven voor 25 maart

HIP inspireert
App is echt belangrijk

declaratieformulier op de website.

