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1.

Missie

Stichting MEER VANDAAG is de lokale omroep voor de gemeente Meerssen. MEER
VANDAAG brengt het lokale nieuws in de huiskamer. MEER VANDAAG is er voor en
door de inwoners van de gemeente en heeft tot doelstelling om burgers van de
gemeente Meerssen te informeren over lokale ontwikkelingen en aangelegenheden.
MEER VANDAAG biedt volop ruimte aan de in het uitzendgebied gevestigde
verenigingen, stichtingen, bedrijven en andere lokale organisaties en instellingen, om
zich te presenteren aan het publiek en evenementen en activiteiten te promoten.
Hierbij valt te denken aan sportverenigingen, clubs, politieke partijen,
maatschappelijke groeperingen, muziekverenigingen, bedrijven, scholen, jeugd- en
jongerenorganisaties, gezondheidsinstellingen, buurt- en clubhuizen, maar ook
individuele personen die iets bijzonders te vertellen hebben en dit met het publiek
willen delen.
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MEER VANDAAG staat hierdoor midden in de samenleving en levert daarom een
belangrijke bijdrage aan de sociaal- en maatschappelijke cohesie binnen de gemeente
Meerssen. Door inwoners van de gemeente de mogelijkheid te bieden om als vrijwilliger een actieve
rol te spelen binnen de lokale omroep, zal dit effect nog verder worden versterkt.

2.

Visie

Het is de ambitie van MEER VANDAAG om tot de beste lokale omroepen van Nederland te
gaan behoren. Dit willen we bereiken door de organisatie te ontwikkelen tot een
semiprofessionele omroep die kwaliteitsprogramma’s maakt voor inwoners van de gemeente
Meerssen en omstreken.
MEER VANDAAG wil samen met de inwoners van de Gemeente, de Gemeente Meerssen en
lokale bedrijven en instellingen, werken aan het produceren van programma’s voor radio,
televisie, Kabelkrant, internet en social media. Daarbij zal MEER VANDAAG een
belangrijke aanvulling vormen op reeds bestaande media kanalen zoals dag- en weekbladen,
provinciale en landelijke publieke media-instellingen en commerciële radio en TV-stations.
Ook gaat MEER VANDAAG inzetten op samenwerking met andere publieke lokale mediainstellingen, om zo in de toekomst een sterke streekomroep te garanderen.
MEER VANDAAG kiest voor groei en ontwikkeling om haar publiek kwalitatief
hoogstaande programma’s te kunnen aanbieden. De jarenlange kennis en ervaring dat het
bestaande team van vrijwilligers heeft opgedaan op gebied van productie van radio, televisie
en internet programma’s vormt daarvoor een belangrijke basis. Daarnaast zal er een solide
bedrijfsmatig beleid worden gevoerd om de ambities van MEER VANDAAG waar te kunnen
maken.
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3.

Strategie

De vier strategische pijlers van MEER VANDAAG bestaan uit :
Informatie
MEER VANDAAG Zal het belangrijkste nieuwskanaal zijn voor inwoners van de
Gemeente Meerssen voor wat betreft lokaal nieuws : “MEER VANDAAG brengt het
nieuws in de huiskamer”.
Communicatie

MEER VANDAAG Zal een belangrijk platform zijn voor sportverenigingen,
clubs, politieke partijen, Gemeente Meerssen, maatschappelijke groeperingen,
muziekverenigingen, bedrijven, scholen, jeugd- en jongerenorganisaties,
gezondheidsinstellingen, buurt- en clubhuizen, maar ook individuele personen,
om met de inwoners van de gemeente te communiceren en binding te houden
met hun achterban en de inwoners van de gemeente.
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Educatie

Middels de inhoud en kwaliteit van bepaalde programma’s, maar ook middels
het bieden van mogelijkheden aan inwoners en leerlingen van scholen, om ervaring op te doen
op gebied van journalistiek en radio- en tv-productie, beoogt MEER VANDAAG ook een
educatieve rol te spelen.
Entertainment

Naast de drie voorgenoemde elementen zal MEER VANDAAG ook een stuk entertainment
verzorgen, waarbij het uitdragen van een stuk lokale en regionale cultuur en identiteit een
belangrijke rol zullen spelen.

4.

ICE norm

MEER VANDAAG zal tenminste 50% van de toetsingstijd (van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's
avonds) conform de ICE norm invullen met informatieve, culturele en educatieve
programmaonderdelen, die zijn gericht op de inwoners van Meerssen.
Zestig procent van die ICE-tijd zal bestaan uit programmaonderdelen met een lokaal
informatief of educatief karakter. Dit zijn o.a. nieuwsprogramma's, sportprogramma's,
informatie over gezondheidszorg, raadsvergaderingen, en informatie over onderwijs.
Verslaglegging van belangrijke gebeurtenissen, zoals Sinterklaasfeest, kerstmarkt, opening
van openbare gebouwen etc. vallen ook onder de ICE-norm.
Veertig procent van de ICE-tijd bestaat uit programmaonderdelen met een lokaal cultureel
karakter. Dit zijn o.a. de registratie en bekendmaking van culturele voorstellingen en
kerkdiensten in de gemeente, verzoekplatenprogramma's vanuit een gevarieerd genre,
spelprogramma's met lokale kandidaten, hoorspelen en dergelijke.
Bij het berekenen van de ICE-percentages worden door het Commissariaat van de Media
vastgestelde criteria gehanteerd. De in de wet opgenomen ICE-norm bepaalt dat tenminste
vijftig procent van de toetsingstijd een informatief, cultureel of educatief karakter moet
hebben, gericht op de gemeente Meerssen.
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5.

Doelstellingen

Stichting Meer Vandaag
Postbus 5579
6202 XB Maastricht

Om de ambitie van MEER VANDAAG te kunnen verwezenlijken en in houd te
geven aan de strategische pijlers, zijn de onderstaande doelen geformuleerd :
Kamer van koophandel
64172988
• MEER VANDAAG is momenteel een vrijwilligersorganisatie die in de
toekomst naar een semiprofessioneel niveau gebracht zal worden, door het
B.T.W. nummer
NL855554824.B01
aanbieden van workshops en trainingen voor haar vrijwilligers.
• MEER VANDAAG wil een zodanig beleid voeren dat betaalde
Rekeningnummer
NL96 RABO 0306 3632 24
medewerkers en / of freelancers kunnen worden aangetrokken om de
kwaliteit te verbeteren en te waarborgen.
Telefoon
(043) 204 11 11
• MEER VANDAAG zal een kwalitatief hoogwaardig radioprogrammaaanbod met een horizontale programmering tussen 07.00 en 23.00 uur gaan
Internet
bieden, met programma’s van informatieve, culturele en educatieve
www.meervandaag.nl
info@meervandaag.nl
waarde, die voldoen aan de ICE-norm.
• MEER VANDAAG zal het programma-aanbod op TV gaan uitbreiden
Redactie
redactie@meervandaag.nl
door uitbreiding van het aantal uren zendtijd.
• MEER VANDAAG zal alle tv- en radioprogramma’s eveneens aanbieden
via de MEER VANDAAG website. Ook via de social Media zal er volop
ingezet worden om de inwoners te bedienen.
• MEER VANDAAG wil een leerbedrijf zijn voor aankomende cameramensen, editors,
journalisten en presentatoren.
• MEER VANDAAG wil de relatie met haar publiek en achterban versterken door gebruik
te maken van public relations activiteiten, social media initiatieven, open dagen en
gemeentelijke media en netwerkbijeenkomsten.

6.

TV

6.1

MEER TV (televisie)

Door het grote aanbod content, waarbij internet een grote rol speelt, is het consumentengedrag
van kijkers en luisteraars veranderd. Men is kieskeurig geworden. Naast de producten: TV,
radio en Tekst TV zal ook MEER VANDAAG zich moeten aanpassen aan het veranderde
consumptiegedrag. Het realiseren van digitale radio en TV al dan niet via het
glasvezelnetwerk, via internet kijken en luisteren naar “uitzending gemist”, apps en social
media, zijn items die de komende beleidsperiode belangrijke speerpunten zullen zijn.

6.2 Kabelkrant
Kabelkrant informeert kijkers via geschreven tekst over alle actuele zaken binnen de
gemeente Groot Meerssen. Deze teksten worden in een cyclus gepresenteerd. Het streven is
om een cyclus van minimaal twintig minuten te realiseren. Voor de gemeente, instanties,
verenigingen en particulieren is de kabelkrant een medium, waarbij de berichten binnen
enkele minuten na ontvangst geplaatst kunnen worden. Hierbij wordt gestreefd naar meer
duidelijke en afgebakende rubrieken. Instellingen waaronder de gemeente zouden dit vanaf
het internet zelf plaatsen.
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7.

MEER FM (Radio)

MEER FM gaat het radio van MEER VANDAAG verzorgen. Dit zal gebeuren
conform de ICE-normen die daarvoor genoemd zijn binnen de Mediawet.
Tevens zal MEER FM zorgdragen dat zij erna zullen streven deze norm te
halen. De ICE-norm behelst over de dag heen 50% muziek en 50% informatie.
De tijd dat deze norm gehaald moet worden ligt tussen 07.00 uur en 23.00 uur.
Er zal iedere uur een nieuwsbulletin voorbijkomen en het streven is elk half uur
lokaal nieuws te brengen.
Er is gekozen voor een programmaformat waaraan de programmamakers zich
dienen te houden en te conformeren.
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De programma’s kunnen in drie categorieën verdeeld worden. Zo zijn er
Internet
informatieve programma, doelgroep programma’s en verstrooiende
www.meervandaag.nl
programma’s.
info@meervandaag.nl
• Onder informatieve programma’s wordt verstaan die programma’s die naast
Redactie
het draaien van de muziek uit het voorgestelde format (vanaf de jaren 70 tot
redactie@meervandaag.nl
heden) informatie aan de luisteraars verstrekken. De informatie kan gaan
over actualiteit, politiek, andere nieuwsfeiten, evenementen en andere
gebeurtenissen binnen de gemeente Meerssen en aangrenzende gemeentes.
• Onder doelgroep programma’s wordt verstaan: programma’s die een bepaalde muziekstijl
of muzikale thema’s inhouden. Deze programma’s gebruiken hiervoor een ingediend
formaat bij de radioredactie van MEER FM. Ook zij moeten zich houden aan de ICEnormen.
• Onder verstrooiende programma’s wordt verstaan. Programma’s met een ontspannend
karakter. Hier kan gedacht worden aan een felicitatieprogramma of een programma waarbij
ontspanning de boventoon voert en de luisteraar zich op zijn gemak kan voelen. Deze
programma’s maken gebruik van aangeboden muziekformat. Ook deze programma’s
zullen zich moeten houden aan de ICE-normen.

7.1

Hoe ziet een programmering er uit

• Doordeweeks overdag verstrooiende programma’s met op het hele uur een landelijke
nieuwsuitzending en ieder half uur lokaal nieuws.
• Op doordeweekse avonden van 19:00 tot 23:00 is er ruimte voor themaprogramma’s en
doelgroepenprogramma’s. (zie eerdere definitie).
• Om de ICE-normering te halen kunnen er ook herhalingen ingezet.
• In het weekend overdag informatieveen verstrooiende programma’s gemaakt door
radiovrijwilligers.
• De programmering tussen 23.00 uur en 07.00 uur kan MEER FM naar eigen wensen
invullen.

7.2

Voorbeeld programmadag
maandag

07:00
18:00
18:00
23:00

Verstrooiende programma’s met op het hele uur een landelijke nieuwsuitzending
en ieder half uur lokaal nieuws.
Themaprogramma’s of doelgroep programma’s
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23:00
07:00

8.

Eigen invulling <meer/fm>

Organisatie

De organisatie van MEER VANDAAG kent vier belangrijke organen :

8.1.

De Programmastaf

De programmamedewerkers en redactiestaf van de Stichting, voor zover deze een
arbeidscontract of vrijwilligersovereenkomst met de Stichting zijn aangegaan, vormen samen
te programmastaf.
Dit is het algehele team van vrijwilligers dat verantwoordelijk is voor de productie van
programma’s binnen MEER VANDAAG. Momenteel werkt de organisatie met 20 tot 30
vrijwilligers. Om het beleidsplan te kunnen realiseren heeft MEER VANDAAG een
doorgroei nodig naar 40 à 50 vrijwilligers. MEER VANDAAG zal een splitsing maken tussen
technici voor TV en voor radio,

8.2.

De Hoofdredacteur, Redactiestaf en Redactieraad

De hoofdredacteur wordt door het bestuur aangesteld. Zodanig besluit dient tevoren aan
overleg met redactiestaf en programmabeleid bepalend orgaan te worden onderworpen.
De hoofdredacteur kan uitsluitend door het bestuur worden ontslagen. Zodanig besluit dient
tevoren aan overleg met redactiestaf en programmabeleid bepalend orgaan te worden
onderworpen
De hoofdredacteur en de daartoe door het bestuur, op voordracht van de hoofdredacteur,
benoemde leden vormen de Redactiestaf.
De Redactiestaf is verantwoordelijk voor de vormgeving van de uitgangspunten van het te
voeren redactionele beleid. Er zal worden gestreefd naar een Redactiestaf die multimediaal
inzetbaar is.

8

De hoofdredacteur en de redactiestaf vormen samen de redactieraad. De
redactieraad functioneert onder verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur

8.3.

Het PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan)

Het PBO is samengesteld uit personen die actief zijn binnen een van de sociaalmaatschappelijk stromingen in de gemeente Meerssen.
De leden van het PBO worden door het PBO benoemd uit een of meer
voordrachten gedaan door bestuur, leden van het PBO en / of maatschappelijke
organisaties.
Het PBO stelt het media-aanbod beleid vast aan de hand van een wettelijk
programmavoorschrift en keurt deze goed. Daarnaast vervult het PBO een
controlerende functie aangaande de ICE-norm. Het PBO brengt jaarlijks een
verslag uit waarin zij haar oordeel geeft over de gevolgde werkwijze.
De kwaliteit van de uitzendingen en de aanbevelingen voor de komende jaren
komen bovendien in dit verslag aan de orde. Het PBO geeft gevraagd en
ongevraagd advies aan het bestuur van MEER VANDAAG.
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8.4.

Het Bestuur

Het bestuur is belast met de leiding van MEER VANDAAG. Het bestuur
bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen. Gekozen wordt voor een
volwaardig bestuur met 5 personen. Het bestuur is verantwoordelijke voor het
algeheel functioneren van MEER VANDAAG, de uitvoering van het
gedefinieerde beleid en het behalen van de gestelde doelstellingen. Het bestuur
is specifiek verantwoordelijke voor de gebieden Financiën, Organisatie en
Personeel & Vrijwilligers.
In de komende beleidsperiode worden de statuten en het huishoudelijk
reglement volgens de wettelijke kaders aangepast. Zowel het bestuur en het
PBO zullen volgens een aftreedrooster voor drie jaar worden benoemd met een
herbenoeming van drie jaar.
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9.

Externe Partijen

In de uitvoering van het beleid werkt MEER VANDAAG samen met een aantal
externe partijen zoals hier beneden genoemd :

9.1. OLON
De OLON is als adviserend en ondersteunend orgaan voor lokale omroepen een
belangrijke informatiebron. De OLON vertegenwoordigt de belangen van
nagenoeg alle lokale omroepen in Nederland, waardoor deze organisatie zeer
goed cijfermateriaal kan leveren aan de hand van de vele onderzoeken die zij
regelmatig uitvoert. OLON streeft naar 50 tot 100 lokale omroepen, los van
gemeentegrenzen, De omroep hoeft niet de gemeentegrenzen te volgen, maar
kan ook een sociaal en cultureel leefklimaat volgen zoals bijvoorbeeld het
heuvelland, MEER VANDAAG wilt hier volop aan mee werken.

9.2. Landelijke overheid en Commissariaat voor de Media
(CvdM)
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De landelijke overheid speelt als wetgevende partij een belangrijke rol voor de publieke
lokale omroep aangezien in de Mediawet rechten en plichten staan voor MEER VANDAAG.
Er is dus een duidelijk onderscheid tussen de invloed van de landelijke en de lokale overheid.
Het CvdM is een regelgevende en controlerende instantie die in opdracht van de landelijke
overheid opereert. Het CvdM is een zelfstandig bestuursorgaan. De belangrijkste taak van het
CvdM met betrekking tot MEER VANDAAG is, behalve het toewijzen van zendtijd, het
toezicht houden op de naleving van het programmavoorschrift.

9.3. Buma / Stemra en Sena
Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties van componisten,
tekstdichters en muziekuitgevers. Buma beheert het zogenaamde "uitvoeringsrecht". Dit is het
recht verschuldigd voor het "buiten de huiselijke kring" in het openbaar ten gehore brengen
van muziek. Stemra houdt zich namens dezelfde rechthebbenden bezig met de exploitatie van
het "mechanisch reproductierecht". Dit is het recht verschuldigd voor het vastleggen van
muziekwerken op beeld en geluidsdragers, zoals cd's en commercials.
Aan Buma/Stemra zal elk jaar een bedrag moeten worden betaald afhankelijk van het aantal
uitzenduren en het aantal inwoners van de gemeente Groot Meerssen. De Sena is de
organisatie die de naburige rechten coördineert van artiesten en producenten. De OLON
onderhandelt met de Sena over de bijdrage die lokale omroepen moeten afdragen aan de Sena.

11

10. Financiën
Om het beleidsplan te kunnen realiseren, zijn twee aspecten binnen de
uitvoering van het financiële beleid van belang :
1.
Structurele verhoging van de inkomsten
2.
Beheersing van de kosten
Voor verhoging van de inkomsten wordt gekeken naar mogelijkheden voor een
verhoging van de toe te kennen subsidies, meer advertentie-inkomsten, verkoop
van coproducties en het oprichten van vrienden van MEER VANDAAG.
MEER VANDAAG zal daarnaast een actief beleid voeren om haar kosten zo
goed mogelijk te beheersen.
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10.1. Meer jaren begroting

Stichting Meer Vandaag
Postbus 5579
6202 XB Maastricht

Bedragen in euro’s

2017

UIT
Medewerkers
Kosten vrijwilligers
Attentie vrijwilligers
Deskundigheidbevordering vrijwilligers
Leerwerkplaats
Semi-professionals
Kantoorkosten
Telefoon – internet
Verzekeringen
Alarm
Accountant
Huisvesting
Kantoor-radiostudio
Tv-studio
Kantine kosten
Uitzendkosten
Novumnieuws
Media-Choice (glasvezel)
Ziggo
Graphrl (uitzendstraat)
Olon / buma-stemra
Agentschap telecom
Apparatuur
Vernieuwing / vervanging
Afschrijvingen

Totaal UIT

2018 2019

Kamer van koophandel
64172988
B.T.W. nummer
NL855554824.B01

600
300
1.000
350
00
2.250

800
400
1.000
350
2500
5.050

1.000
500
1.000
350
5000
7.850

1.650
500
500
2.000
4.650

1.750 1.850
500 500
500 500
2.000 2.000
4.750

00
3.000
1.000
4.000

pm
3.000
1.100
4.100

pm
3.000
1.200
4.200

500
4.500
2.600
3.250
2.000
500
13.350

500
4.500
2.750
3.500
2.000
500
13.750

500
5.000
2.900
3.750
2.000
500
14.650

1.500
4.000
5.500

1.500
4.000
5.500

1.500
4.000
5.500

29.750

33.150

37.050

750
750
8.250
20.000

1.500
1.500
8.900
21.250

2.000
2.250
9.800
23.000

29.750

33.150

37.050
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4.850

IN
Vrienden MeerVandaag - donaties
Specials / co-producties
Advertentie / reclame
Subsidie gemeente
Totaal IN
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