Jaarverslag 2020 van de secretaris
Bestuursvergaderingen
Het bestuur is in 2020 acht maal in vergadering bijeen geweest.
De belangrijkste onderwerpen tijdens deze vergaderingen waren:
* Overleg met het Hoofd Programma Coördinatie
* Corona
* Financiën, fondswerving en sponsoring
* Ledenbestand en ledenwerving
* Opleiding, begeleiding en toetsing van de kwaliteit
* Ledenvergaderingen
* Public relations
* Verhuizing van de vereniging naar een nieuwe locatie in Amersfoort
Programma Coördinatie
Op de agenda van de bestuursvergaderingen is een vast agendapunt: “Overleg met de Programma Coördinatie”. Met het bestuur wordt de programmering besproken. Waar zijn mensen nodig en waar is vervanging nodig. De programmering en de personele bezetting van de programma’s is een voortdurend punt
van aandacht en vraagt voortdurende stimulering naar de leden toe.
Corona
Vanaf half maart 2020 zijn er problemen met Corona. Er worden tijdelijk extra uitzendingen in de avond
gemaakt om de luisteraars informatie tijdens de lockdown door te geven met telefonische interviews met
ondernemers gemeente en ziekenhuis. In de zomer ging het beter en zijn deze extra programma’s gestopt.
Er worden bijna geen gasten meer live in de programma’s uitgenodigd. De meeste interviews zijn met de
telefoon. De verzoeken die gehaald werden uit de Koperhorst zijn gestopt en wachten weer op een vervolg in hopelijk 2021.
Financiën en sponsoring
De Golfbreker is een ideële organisatie, dit blijkt uit het feit dat wij ons niet commercieel ontplooien.
De vereniging wordt gesubsidieerd door de gemeente Amersfoort.
Een groep donateurs en incidentele giften van personen en niet te vergeten de leden van de Golfbreker en
de uitzendingen van de kerken genereren de inkomsten.
Om professionele apparatuur aan te schaffen die voldoet aan de eisen van deze tijd is het Facilitair Centrum Golfbreker, houder van de zendmachtiging, voortdurend op zoek naar sponsoren, mogelijkheden om
reclame uit te zenden en doet aan fondswerving.
Onze penningmeester, Roelof Meijer, houdt elke uitgave tegen het licht of deze verantwoord is. Desalniettemin blijven de financiën een zorgelijk punt voor de vereniging.
Ledenbestand
Eind 2020 waren er 32 leden en 1 freelancer lid. Deze verzorgden de uitzendingen geheel belangeloos en
met grote inzet, enthousiasme en plezier. Het doet het bestuur deugd dat er ook in 2020 een nieuwe medewerker is aangemeld. Deze komen via de vacaturebank in Leusden, Indebuurt033 of heeft zich spontaan aangemeld. Ze doen presentatie en/of techniek om zodoende de vergrijzing binnen de vereniging een
halt toe te roepen en de continuïteit van de vereniging in de toekomst te waarborgen.

Opleiding, toetsing en begeleiding
De procedure bij binnenkomst van een toekomstig lid van de Golfbreker is een structuur van opleiding,
begeleiding en toetsing van de stagiaires. Zij kunnen zich middels een aanmeldingsformulier uitspreken
voor een presentatie of technische opleiding of beide. Na de opleiding van gemiddeld drie tot vier maanden wordt er een eindtoets afgenomen. Bij gebleken geschiktheid wordt hij of zij in een volgende bestuursvergadering als toekomstig lid voorgedragen. Met deze werkwijze wordt beoogd de kwaliteit van de
verrichtingen en vaardigheden van de medewerkers op peil te houden en te verbeteren.
Ledenvergaderingen
Er zijn geen ledenvergaderingen gehouden in 2020 in verband met problemen van de Corona pandemie
en geen mogelijkheid om samen te komen.
Er is aandacht geweest aan leden die een jubileum hebben als lid van de vereniging. Paula van Keulen en
John Stribos worden in 2021voorgedrgen om herkozen te worden als voorzitter en algemeen bestuurslid.
Het bestuur bestaat op dit moment uit vier leden.
Verhuizing
Met de nieuwe verhuurder MHM uit Woerden is in januari 2020 overeengekomen dat we per 1 december
2020 het pand zouden verlaten om ruimte te geven aan plannen voor appartementen in onze studioruimte.
De twee verdiepingen zijn vanaf oktober 2020 leeggeruimd en de ingebouwde studio’s zijn met vereende
krachten verwijderd in november 2020. Vanaf 1 december 2020 werden de uitzendingen vanuit het Parkhuis in een gehuurde kamer vervolgd. Er is veel minder ruimte maar daar is niets aan te doen. De uitzendingen zijn via DAB+ en internet te beluisteren in de regio Amersfoort.
Tot slot
Een woord van dank aan alle leden en freelancers voor hun belangeloze bijdrage om de uitzendingen van
de Golfbreker mogelijk te maken.
Tevens bedankt het bestuur alle instellingen, bedrijven en personen die in welke vorm dan ook een bijdrage hebben geleverd aan het omroepwerk van de Golfbreker.
In het bijzonder bedanken wij onze subsidiegevers en sponsoren die het mede mogelijk maken onze programma’s te produceren en uit te zenden.
Bestuur en leden spreken de intentie uit om zich de komende jaren in te zetten voor het realiseren van een
gevarieerd programma-aanbod dat de doelgroepen zal voorzien van specifieke radioprogramma’s.
Dirkjan Roos, secretaris

