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1. Verslag van het bestuur 

Het bestuur van Stichting Meer Vandaag kijkt terug op een, voor de lokale 
omroep Meerssen , op een redelijk jaar. 
 
Het jaarverslag 2019 laat een positief resultaat van € 4604 na belastingen, ten opzichte van een 
positief resultaat van € 6777 over boekjaar 2018. 
Het eigen vermogen is toegenomen van € 13896 in 2018 naar € 18492 in 2019. 
 
In het kader van het versterken van haar financiële positie en onafhankelijkheid , is de omroep 
er in geslaagd om de reclame-inkomsten in 2019 weer op een gelijk niveau als in 2017 ( € 
11.020) te brengen door een bedrag van € 11603 te realiseren. 
 
Om de financiële positie van de omroep te versterken en minder afhankelijk te maken van 
publieke gelden, is de rol van de externe acquisiteur gedurende het jaar zo veel mogelijk 
ondersteund door het op elkaar afstemmen van programmering en de daaromheen mogelijke 
bronnen van inkomsten aan te geven. Het heeft geleid tot een verbeterde opbrengst. 
 
De vrijwillige medewerkers van de lokale omroep Meer vandaag vormen de drijvende kracht 
achter het succes van de omroep, en staan aan de basis van de toekomst en ontwikkeling van 
de omroep. 
Het aantrekken en behouden van gemotiveerde en gekwalificeerde vrijwilligers vormt een 
continue uitdaging voor het bestuur. 
Hoewel de samenwerking met het Stella Maris college in het verleden twee nieuwe krachten 
opleverde, is dit in het verslagjaar niet meer van de grond gekomen door interne problemen op 
de school.  
 
In 2019 werd ons aangezegd dat de locatie, van waaruit we de programmering verzorgden, 
gesloopt zou gaan worden . In overleg met de Gemeente Meerssen zijn diverse locaties , die 
door de Gemeente aangedragen werden en daarmee een laag kostenplaatje met zich 
meebrachten, beoordeeld en gewogen, maar uiteindelijk is er toch gekozen voor een 
particuliere locatie, waar we de komende jaren vooruit kunnen. 
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Het bestuur van Meer Vandaag staat positief tegenover samenwerking met 
andere lokale omroepen en heeft ook weer in 2019 actief de mogelijkheden tot 
samenwerking met andere, in Zuid Limburg gevestigde omroepen, onderzocht en 
aangekaart. 
In 2019 heeft dit niet geleid tot een concrete vorm van samenwerking buiten het 
uitwisselen van een aantal programma’s. 
 
Wel zijn er nog steeds gesprekken tussen de besturen van TV-Valkenburg en 
Meer Vandaag om tot samenwerking te komen. 
 
In 2019 zijn er aan de studio op de locatie Beaufortstraat nauwelijks nog 
veranderingen aangebracht. Hoewel deze locatie een prettige werkomgeving 
voor de vrijwilligers vormde en voldoende mogelijkheden bood om zowel op 
radio als ook TV- gebied om kwalitatief goede programma’s te produceren, is alle 
aandacht uitgagaan naar het vinden van een nieuwe locatie, hetgeen ook gelukt is 
aan de Bunderstraat in Meerssen. 
 
 
 
2. Toekomst 

Kijkend naar de toekomst van meer Vandaag , heeft het bestuur een aantal strategische 
speerpunten gedefinieerd, welke kritiek zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de omroep: 
 

• Aantrekken en opleiden van gemotiveerde, getalenteerde en gekwalificeerde vrijwilligers 
• Het creëren van een gezond financieel draagvlak, dat op termijn kan leiden tot financiële 

onafhankelijkheid 
• Het continu verhogen van het journalistieke niveau van de omroep, alsmede de kwaliteit van de 

geproduceerde programma’s. 

Door het betrekken van de nieuwe studio in de Bunderstraat is er meer zekerheid over de 
locatie, al brengt het wel een verzwaring van lasten met zich mee. De verhoging van de 
inkomsten uit reclame en losse opdrachten tegen vergoeding is dan ook een noodzaak voor de 
toekomst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Organisatie 

Stichting Meer Vandaag de lokale omroep voor de gemeente Meerssen, was gedurende 2019 
gevestigd aan de Proost de Beaufortstraat 45, 6231 EB te Meerssen, en is per januari 2020 
verhuisd naar de Bunderstraat 75a, 6231 EJ te Meerssen. De stichting is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 64172988, en is lid van de Stichting Nederlandse Lokale 
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Publieke Omroepen (NLPO) alsmede van de Organisatie van Lokale Omroepen 
in Nederland (OLON). 

 
3.1. Bestuur 

Het bestuur van Stichting Meer Vandaag is onafhankelijk en werkt op 
onbezoldigde basis. De volgende bestuursleden zijn gedurende 2019 
afgetreden : 

 
• Voorzitter   : de heer M.A.M. Schats 

 
De volgende bestuursleden zijn gedurende 2019 benoemd c.q. 
toegetreden : 

 
• Voorzitter   : de heer R. Biesmans 
• Bestuurslid  : de heer J.G.M. Smeets 
• Bestuurslid  : de heer E. Schipper 

Ultimo 2019 is het bestuur van de Stichting Meer Vandaag als volgt samengesteld : 
 

• Voorzitter   : de heer R. Biesmans 
• Penningmeester  : de heer R.M.N. Claasens 
• Secretaris   : de heer P.M.E.G. Cleber 
• Bestuurslid  : de heer J.G.H. Janssen 
• Bestuurslid  : de heer E. Schipper 
• Bestuurslid  : de heer J.G.M. Smeets 

 
3.2. PBO 

 
Een instelling die in aanmerking wil komen voor een aanwijzing als publieke lokale media-
instelling moet daartoe een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media. Een van 
de voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen is dat zij volgens haar statuten een 
programmabeleid bepalende orgaan (PBO) heeft dat representatief is voor de belangrijkste 
in de gemeente(n) (het verzorgingsgebied) voorkomende maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige en geestelijke stromingen.  
 
Het PBO is door de wetgever opgedragen om het media-aanbodbeleid van de lokale 
omroep te bepalen. Het PBO werd in 2019 gevormd door de volgende leden : 
 

• Voorzitter   : de heer T. Schepers (buurtnetwerk) 
• Lid    : mevrouw M. Muijtjens (zorg) 
• Lid    : de heer W. Meijgaarden (pastoor) 
• Lid    : de heer G. Frissen (jeugdwerk) 
• Lid                                    : de heer E. Smeets (ondernemers) 
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Het bestuur van Meer Vandaag is zich sterk bewust van de toegevoegde 
waarde van een goed functionerend PBO, en is daarom continue op zoek 
naar mogelijkheden om het PBO  
te versterken. 
 
3.3. Hoofdredacteur 

De functie van hoofdredacteur is gedurende 2019 op onbezoldigde basis 
ingevuld door de heer N. Claasens. 
 
3.4. Vrijwilligers 

Naast het bestuur en PBO, waren er gedurende 2019 gemiddeld 25 
Vrijwillige medewerkers actief bij de lokale omroep Meer Vandaag. Deze 
groep vrijwilligers was als volgt actief bij de hoofdactiviteiten van de omroep : 
 

• TV 
• Radio 
• Algemene ondersteuning 
• Website & Social Media 

 
 

3.5. Sponsoring 

Het ontwikkelen en beheren van de relaties met mogelijkheden sponsoren, wordt tegen 
vergoeding ondersteund door de heer E. Philippens. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Frequenties 

 
• TV         

o Ziggo Digitaal   : 47 
o Ziggo Analoog  : 22+ 
o KPN, Telfort & XS4ALL : 1337 
o T-Mobile   : 710 
o Internet   : Livestream 
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• Radio 
o Ether    : 106.8 FM 
o Ziggo Kabel   : 87.5 FM 
o Ziggo Digitaal   : 922 
o KPN, Telfort & XS4ALL : 1037 
o T-Mobile   : 2054 
o Internet   : Livestream 

 
• Website   : www.meervandaag.nl 
• Email   : info@meervandaag.nl  
• Twitter   : www.twitter.com/meervandaag  
• Facebook  : www.facebook.com/meervandaag  

 
 
5. Programmering 

5.1 TV 
 
 
*Meer Actueel (lokaal nieuws van afgelopen week) Zondag 8.00 uur (elk uur 
herhaling tot dinsdag) 
 
*Uitgelicht (praatprogramma met 3 gasten) Zondags na Meer Actueel. 
 
*Biekletse (interview met bekende Meerssenaren) Sporadisch zomer-winter 
 
*Meer Cultuur (concerten e.d) 
 
*Tösje ôs gezag en gezjwege  (spontane verhalen van mensen uit de 
gemeente die worden aangesproken) 
 
*Meer Politiek (actuele politieke bespiegelingen met gasten) 
 
*Meer Besproken( actueel nieuws uitgediept) 
 
*Kunstzinnig Meerssen (kunstprogramma over kunstenaars uit Meerssen) 
 
*Good Veurein (programma voor de 50+) 
 
*Eucharisitievieringen live op tv 
 
5.2 Radio 
 
 
 
*80’s cafe (muziekprogramma met muziek uit de jaren 80) 
 
*Limburgs eurke (gasten en muziek uit Limburg) 
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*Hart van Meerssen (gasten en actualiteiten uit Meerssen) 
 
*Meer Bekeken (documentaire serie)      
 
5.3. Bijzondere uitzending 
 
In het kader van 75 jaar bevrijding is er een documentaire van vier afleveringen 
gemaakt, waarin inwoners van de Gemeente Meerssen hun oorlogs- en 
bevrijdingservaringen verteld hebben. 


