Hollands Palet nieuwsbrief juli 2022

Welkom bij deze nieuwsbrief van Radio Hollands Palet! Ook deze maand
valt er weer genoeg te lezen in deze gloednieuwe nieuwsbrief!
Veel leesplezier!

Lange zomerstop Alle 13 Goed
De populaire show Alle 13 Goed is vanaf 16
juli met zomerstop gegaan. Het is voor het
eerst in zes jaar dat het programma er even
mee ophoudt. Zelfs tijdens ziekte, noodweer
of corona zat Hans van Houten wekelijks
achter de microfoon in de Sunny Field
studio.
Nu opeens niet meer? Uw bezorgde
redacteur belde met de dj.
Wat is er aan de hand?

Ik heb behoefte aan een break. Het is goed om even na te
denken over waar je in vredesnaam mee bezig bent.
Aanleiding is eigenlijk dat het schriftje waarin ik teksten
voor de show schrijf, vol is. Dit is een mooi moment voor
reflectie, dacht ik.
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Wat wil je veranderen aan de formule?
Dat weet ik nog niet. We hebben in zes jaar tijd al wat dingen aangepast.
Eerst wekelijks muziek gedraaid van the Golden Earring, later de rubriek
‘Zes voor Hazes’ en nu al enige tijd discoclassics in de Dance-express en
Back to the seventies. Maar ik wil wat anders.
Waar ga je heen op vakantie?

In elk geval naar Berlijn, mijn tweede thuis in een
wijk vol kunstenaars. Eerst wordt het recreëren en
dan evalueren. En zo min mogelijk op het mobieltje
staren, lekker offline.

Hebben luisteraars al gereageerd op je verlof?
Ja zeker, sommigen vinden het erg jammer dat ze de weekendtip van
producer Peter Laagdorp nu moeten missen. Er is een fan in Rotterdam die
sommige shows dertig keer herhaalt, omdat hij de muziek zo mooi vindt. Hij
was bijna in tranen van het nieuws.
Maar de show verdwijnt toch niet?
Nou, alle mogelijkheden liggen open. De titel kan ook
veranderen in ‘Alle 14 favoriet’ of iets als Power House of
Super Hot Hits. Daar ga ik naar kijken.

Verder nog iets toe te voegen?
Ik wil studiomanager ‘meester Wim’ graag danken voor zijn lekkere verse
bakkies koffie en zijn deskundige commentaar op de races van Max
Verstappen.

Dank je, Hans en prettige vakantie dan maar!
Een geruststelling: de show het Aandeel (zondag 00 uur) gaat wel gewoon door.
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Uw programma vervalt…
Elk jaar krijgen veel presentatoren te horen dat hun
programma vervalt. Tien jaar geleden (op 31
augustus nog wel) overkwam het twee ex-collega’s bij Zuidwest FM. Hen
werd om onduidelijke redenen zomaar de wacht aangezegd. Het was een
enorme klap voor de betrokkenen. Ze mochten niet eens afscheid nemen
van hun luisteraars.
Soms zie je het einde van een programma echter aankomen. Luistercijfers
zijn heilig.
Bij 3 FM worden momenteel vele presentatoren gedumpt (of moet ik het
netter zeggen: vervangen?). Hieronder dj’s die ik zelf bijzonder goed vind
zoals Sander Hoogendoorn. Maar helaas. Het omroep vak is keihard.
Even iets anders. De titel van deze column slaat ook op mij. Maandag 25
juli a.s. zal ik samen met Teun Mondt de
laatste Haagse Avondradio presenteren bij
Den Haag FM.
Vorige week is in goed overleg (dat is vaak
een dooddoener maar dat is het nu echt niet!)
besloten om het programma te stoppen. Er
zijn te weinig presentatoren om het
programma in stand te houden. Erg jammer.
Ik herinner me nog dat ik najaar 2012 (ja,
alweer 10 jaar geleden) bij Den Haag FM ben
gehaald. Ik weet het nog goed. Op vrijdag 7
december maakte ik mijn eerste show. En ik zou dat dus bijna 10 jaar
blijven doen. Eerst op de vrijdag, later op de maandag. Een tijdlang met
een sidekick, later alleen. Heb het altijd een feestje gevonden. Ik kon mijn
ei goed kwijt en de reacties (het waren er helaas niet al teveel) waren goed.
Hoogtepunten waren de locatie-uitzendingen waar ik samen met Wim
Zonderland altijd aan meedeed. Energiebeurs, NL Doet en recentelijk het
Bevrijdingsfestival. Helaas is het sinds het vertrek van de stationmanager
en de samenwerking met Omroep West allemaal wat minder geworden. Er
wordt meer ingezet op content op internet.
Gelukkig blijf ik radio maken op Radio Hollands Palet. Elke
dag van 17.00 tot 18.00 uur. Hollands op zijn Best met veel
muziek van Nederlandse bodem. Ben nu even met vakantie
maar ben maandag de 25e weer terug.
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Muurkrant Anbi instelling
Toen we in 1980 de Muurkrant startten als telexbulletin op de
amateurbanden, hebben we vlak daarna een vereniging
opgericht en bij de notaris vastgelegd. Daar hebben we al
snel plezier van gehad. Vaak hielp dat bij contacten.
Daardoor konden we ook een middengolf vergunning
aanvragen. Later zelfs eentje voor DAB+. Alleen onze regels
voldeden niet meer. Dus werd het tijd om weer naar een
notaris te gaan. Daar kon de zaak gemoderniseerd worden. De hele looptijd
van de Muurkrant ontvingen we steun van sympathisanten, in het begin
zelfs een compleet nieuwe databank van John, PA0ZWR. Dat was een
enorme boost.
Nu was het mogelijk om de statuten zodanig vast te leggen dat het een
organisatie van maatschappelijk belang zou worden. Dit houdt in dat de
giften aan de Muurkrant fiscaal aftrekbaar zijn. Dat hebben we in werking
gesteld en sinds 16 juni zijn we nu een zogenaamde Anbi instelling. Voor de
regels verwijs ik naar de site van de Belastingdienst, die is duidelijk genoeg.
Verdere gegevens staan op de site van Hollands Palet, zoals het
bankrekeningnummer. Kun je meteen radio luisteren tijdens het
overschrijven en daarna lekker neuzen in de content!
Helaas kost een radiozender exploiteren veel geld. Vergunningen,
muziekrechten, apparatuur en meer. We hopen dat veel mensen ons
helpen, groot of klein, alles is welkom.

Voor donaties en giften: bankrekening NL93ABNA011.04.68.597
ten name van Vereniging de Muurkrant

Radio Hollands Palet juli 2022

