VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

2014

De Stichting Omroep Krijtland is trots op de inhaalslag die in het jaar 2014 is gemaakt.
Vanuit een situatie waarbij de omroep weinig structuur kende in de inhoud van de tv
uitzendingen,zijn er een aantal positieve ontwikkelingen ingezet.
1. Het aantrekken van een programma coördinator.
Deze vrijwilliger heeft een achtergrond in de journalistiek, kennis van de lokale omroepen en
woonachtig in ons uitzendgebied. Kortom een gouden greep om hem binnen de omroep te halen.
Hierbij aansluitend kan worden gemeld dat de structuur van de programma's op de schop is
genomen.
Er zal in de toekomst door de omroep gewerkt worden met vaste formats, behorend bij duidelijk
afgekaderde programma's.
De vrijwillige medewerkers hebben daardoor een professionerings slag gemaakt die voor de
toekomst van groot belang zal zijn.
2. De ontwikkeling van een nieuwe website.
Aansluitend aan de eisen van deze tijd is er een nieuwe website ontwikkeld, waar programma's “
on demand” kunnen worden bekeken en via sociale media kan worden gecommuniceerd.
Elke week wordt het nieuwe programma, dat via huis aan huis bladen wordt aangekondigd, op de
website geplaatst. Ook de informatie van de kabelkrant kan via de website worden bekeken.
 Samenwerking.
In 2014 is een aanzet gegeven tot intensieve samenwerking/fusie met de omroep
Maas&Mergelland.
Geheel in het licht van de landelijke ontwikkelingen en wensen van de gemeente Vaals, GulpenWittem en Eijsden-Margraten zijn er serieuze verkenningen gaande tussen de 2 omroepen.
De bedoeling is ,om wanneer de tijd er rijp voor is te komen tot een streekomroep die het
uitzendgebied tussen Vaals en Eijsden beslaat.
Het heeft voor het bestuur een hoge prioriteit om hierop in te zetten en zal ook in 2015 hoog op de
agenda staan.

De omroep ligt dus op stoom, mede door de grote inzet van ongeveer 30 vrijwilligers.
Het bestuur komt elke maand bijeen om de koers te bepalen en lopende zaken te bespreken.

