Radio Bloemendaal
Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal,
Telefoon: 023 524 19 13 (bureau) of
023 525 04 71 (studio)
E-mail: bureau@radiobloemendaal.nl
www.radiobloemendaal.nl

FINANCIEEL BELEIDSMEDEWERKER GEZOCHT
Radio Bloemendaal, opgericht in 1924, en we zijn dus op
weg naar 100 jaar en daarmee de oudste omroep van
Nederland. Maar natuurlijk zijn wij nog springlevend, we hebben
in 2015 een compleet nieuwe digitale studio in gebruik genomen.
We zenden uit (streamen) via internet met beeld en geluid en
werken aan verdere uitbreiding zoals o.a. terugkijken en DAB+.
Wie zijn wij?
Radio Bloemendaal is een onderdeel van de Protestantse Gemeente van Bloemendaal en
Overveen. Naast een kerkdienst op zondag zenden wij diverse andere programma’s uit die
gericht zijn op orgelmuziek, muziek uit het verleden en gedichten. Verder praat- en
interviewprogramma’s gericht op maatschappelijk relevante thema’s et cetera. Maar ook de
uitzendingen van de Alle Dag Kerk vanuit Amsterdam worden door Radio Bloemendaal verzorgd.
De live programma ’s uit de Dorpskerk zijn niet alleen te beluisteren via internet maar daarnaast
ook te bekijken. Verder maken de vrijwillige technici regelmatig opnamen in het land om die op
een later tijdstip beschikbaar te stellen op onze website. Ongeveer vijftig vrijwilligers en een aantal
betaalde parttime krachten zijn actief voor Radio Bloemendaal!
Wat zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een nieuwe vrijwillige medewerker (V / M) met een goed financieel
beleidsmatig inzicht:







die onderdeel wil uitmaken van de RadioRaad het beleidsorgaan van RB.
Zij komen ca. 6 keer per jaar bijeen
die toezicht houdt op de financiële administratie (die m.b.v. Twinfield gevoerd wordt op het
Kerkelijk Bureau)
die de betalingsopdrachten controleert en fiatteert
die mede zorgt voor de totstandkoming van de begroting en de jaarrekening
die graag wil meedenken over de uitbreiding van onze radio via internet en hoe wij in de
toekomst financieel gezond blijven
die graag deel wil uitmaken van een grote groep enthousiaste vrijwilligers

Is je belangstelling gewekt of heb je nog vragen, neem contact met ons op via e-mail.
Contact: Harry Dijkhuizen, voorzitter RadioRaad.

Enkele feiten over Radio Bloemendaal

Opgericht in 1924, een van de oudste omroepen van Nederland
Internet site met uitgebreide terugluister functie en beeld bij live uitzendingen vanuit de
Dorpskerk
Een organisatie met 50 vrijwilligers ondersteund door parttime professionals
Een onderdeel van de Protestantse Gemeente Bloemendaal – Overveen
Sinds 1997 intensieve samenwerking met de Stichting Alle Dag Kerk in Amsterdam (ADK)
Maakt in opnamen in het land om deze op een later tijdstip beschikbaar te stellen op de
website
Op zondag live streaming vanaf 9:30 uur van kerkdienst, discussie- en informatieve
programma’s en orgelmuziek
Op dinsdag vanaf 12:00 uur een uitzending van de Alle Dag Kerk vanuit Amsterdam

Eigen website www.radiobloemendaal.nl en App met uitgebreide terugluisterfunctie
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