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1. Verslag van het bestuur 
 

Het bestuur van stichting Meer Vandaag kijkt, ondanks de impact van de Coronapandemie, 
terug op een, voor de lokale omroep Meerssen, voorspoedig verlopen jaar 2020.  
 
De Coronapandemie heeft echter ook positieve effecten gehad op Meer Vandaag. Zo heeft 
Meer Vandaag gedurende de diverse lock-down periodes het belang laten zien van een lokale 
omroep, wat betreft het stimuleren van de communicatie en sociale cohesie binnen een 
gemeente. Meer Vandaag heeft in 2020 diverse initiatieven ontwikkeld, zoals speciale 
amusementsprogramma’s, alsook door middel van nieuws- en informatievoorziening, om ook 
gedurende deze Coronaperiode, van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de 
Meerssense gemeenschap.  
 
Deze rol als katalysator van de sociale cohesie binnen de gemeente Meerssen, heeft Meer 
Vandaag gedurende 2020 ook op andere manieren ingevuld. Zo werkt Meer Vandaag nauw 
samen met de gemeente Meerssen, wat betreft communicatie naar inwoners; speelt Meer 
Vandaag een sterke rol bij organisatie van een centraal Carnavalsevenement door alle kernen 
van Meerssen; wordt er meer geïnvesteerd in het produceren van documentaires en 
programma’s met een historisch-, cultureel- en informatief karakter; geeft Meer Vandaag 
verenigingen de ruimte om zichzelf te profileren; wordt er intensief samengewerkt met instituten en 
organisaties als de lokale bibliotheek, scholen, ondernemers, et cetera. 
 
De vrijwillige medewerkers van 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. Ook in 2020 heeft 
Meer Vandaag weer een aantal enthousiaste nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. 
 
Het bestuur van Meer Vandaag staat positief tegenover samenwerking met andere lokale omroepen en heeft 
gedurende 2020 actief de mogelijkheden tot samenwerking met andere, in Zuid-Limburg gevestigde 
omroepen, onderzocht. Ook dit proces van interactie met andere lokale omroepen heeft als gevolg van de 
Coronapandemie, in 2020 vertraging ondervonden. Momenteel is alleen TV-Valkenburg geïnteresseerd om 
vormen van samenwerking te onderzoeken en te implementeren. In dit kader zijn beide omroepen in 2020 
gestart hun acquisitieactiviteiten in kaart te brengen en op elkaar af te stemmen, zodanig dat de Meer 
Vandaag acquisiteur voor beide omroepen kan acquireren. Hierdoor is het voor beide omroepen mogelijk 
om potentiële adverteerders een groter advertentiebereik te bieden, waardoor het voor beide omroepen 
mogelijk wordt ook grotere, gemeentegrensoverschrijdende adverteerders aan te trekken. 

 
De nieuwe studio is begin 2020 in gebruik is genomen, is gedurende 2020 ten volle benut. De nieuwe tv-
studio biedt, door de extra ruimte in vergelijking met de oude locatie, meer mogelijkheden om kwalitatief 
goede programma’s te produceren, en biedt tevens een prettige werkomgeving voor de betrokken 
vrijwilligers. 
 
 
 
 
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. 
 
Aan de basis van deze strategie staan een drietal strategische aandachtsgebieden : 
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• Aantrekken c.q. opleiden van gemotiveerde, getalenteerde en gekwalificeerde 

vrijwilligers 
• Het creëren van een gezond financieel draagvlak, dat op termijn kan leiden tot 

financiële onafhankelijkheid 
• Het continue verhogen van het journalistieke niveau van de omroep, alsmede de 

kwaliteit van de geproduceerde programma’s 

Daarnaast zal Meer Vandaag de samenwerking met TV-Valkenburg verder uitbreiden, en 
zal Meer Vandaag blijven proberen om ook met andere lokale omroepen, 
samenwerkingsverbanden aan te gaan, waarbij de vorming van een regionale omroep 
niet is uitgesloten. 
 
Tot slot gaat Meer Vandaag zich meer oriënteren op de mogelijkheden om content ook 
via andere kanalen aan te bieden. Te denken valt hierbij aan Meer Vandaag website, 
livestreams, de Meer Vandaag app en diverse andere sociale media. 
 
 
 
3. Organisatie 

Stichting Meer Vandaag de lokale omroep voor de gemeente Meerssen, 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 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. Er hebben 
gedurende 2020 geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden. Ultimo 2020 
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.Smeets 

Gezien de impact van de Coronapandemie in 2020, heeft het bestuur gedurende 2020 hoofdzakelijk 
virtueel vergaderd. 

 
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.  
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Het PBO is door de wetgever opgedragen om het media-aanbodbeleid van de 
lokale omroep te bepalen. Het PBO werd in 2020 gevormd door de volgende leden: 
 

• Voorzitter   : de heer T. Schepers (sport en recreatie) 
• Lid    : mevrouw M. Muijtjens (zorg) 
• Lid    : de heer W. Meijgaarden (pastoor) 
• Lid    : de heer G. Frissen (buurtnetwerk) 

                                     
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 2020 op onbezoldigde basis ingevuld 
door de heer N. Claasens. 
 
3.4. Vrijwilligers 

Naast het bestuur en PBO, waren er gedurende 2020 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. Acquisitie 

 
Om de financiële positie van de omroep te versterken en minder afhankelijk te maken van publieke 
gelden, is de relatie met een externe acquisiteur gedurende 2020 geïntensifieerd en verbeterd, 
middels het beter op elkaar afstemmen van programmering en de daaruit resulterende 
mogelijkheden tot het verwerven van inkomsten. Dit beleid begint haar vruchten af te werpen, 
echter de Coronapandemie heeft de adverteerbereidheid onder ondernemers drastisch laten dalen, 
waardoor de advertentie-inkomsten zich in 2020 niet hebben ontwikkeld als gepland. 

 
 
4. Frequenties & Mediakanalen 

 
• TV         

o Ziggo Digitaal  : 47 
o Ziggo Analoog  : 22+ 
o KPN, Telfort & XS4ALL : 1337 
o T-Mobile  : 710 
o Internet   : Livestream 

 
• Radio 
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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 

De programmering van Meer Vandaag zal zijn gebaseerd op vijf pijlers : 
 
5.1. Nieuws & Informatie 
 
MEER VANDAAG Zal het belangrijkste informatiekanaal vormen voor inwoners van de Gemeente 
Meerssen, wat betreft lokaal en regionaal nieuws & informatie. Wat betreft nieuwsvoorziening is een 
vereiste dat de journalistieke kwaliteit op semiprofessioneel niveau gebracht kan worden. Daarnaast 
beoogt MEER VANDAAG een sterke samenwerking met de Gemeente Meerssen met als doel om 
als een primair informatiekanaal voor de Gemeente Meerssen te kunnen functioneren. 
 
5.2. 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, om daarmee ook de algehele sociale cohesie in de gemeente te 
versterken. 
 
5.3. Educatie & Toerisme 

 
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. 
Daarnaast zullen programma’s en documentaires met een culturele, historische en maatschappelijk 
karakter bijdragen aan een verbreding van de kennis omtrent de gemeente Meerssen en tevens de 
toeristische waarde van de gemeente versterken. 
 
 
5.4. Sport & Cultuur 
 
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 
 
5.5. Amusement 
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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. 
 
 
 
 

 
 

Informatie
Doel : actuele algemene 

nieuwsvoorziening gemeente 
Meerssen en omstreken plus 
nieuwsvoorziening namens 

gemeente Meerssen

Communicatie
Doel : maatschappelijke binding 

inwoners, gemeente, 
bedrijfsleven, verenigingen, 

scholen, religieuze instellingen, 
etc.

Educatie & Toerisme
Doel : informatie over & 
promotie van gemeente 

Meerssen ter educatie van 
inwoners & stimulering toerisme  

Sport & Cultuur
Doel : stimulering van & sportieve 

& culturele activiteiten & 
evenementen binnen de 

gemeente Meerssen

Amusement
Doel : productie van 

amusementsprogramma’s die 
ook in de basis een sterke binding 

met de gemeente Meerssen 
hebben Inwoners

Meerssen


