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MVS GAYSTATION
 JAARVERSLAG 2014

VISIE

De doelstellingen van MVS zijn het bestrijden van vooroordelen over de LHBTI (Lesbisch, 
Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Intersekse) en het meewerken aan emancipatie 
door het geven van informatie voor deze doelgroep. Daarom maken we radio- en TV-
programma's welke worden uitgezonden via publieke netwerken en presenteren we ons 
online. Hierin berichten we over de vele activiteiten die voor en door de doelgroep worden 
georganiseerd en ontwikkelingen binnen de doelgroep. Met onze diverse groep 
programmamakers proberen we de hele doelgroep te bedienen en op die manier diversiteit 
in beeld te brengen.

2014

De crisis duurt nog steeds voort, en ook voor MVS zijn het moeilijke tijden. Maar de 
verliezen worden teruggebracht tot 214 Euro. Door onafhankelijk, klein en slagvaardig 
te blijven staan we sterk en continueren we onze activiteiten. 

In 2014 brachten we in onze programma's bekende evenementen maar ook nieuwe 
thema's. Hieronder vind u een korte samenvatting van onze activiteiten en de 
financiën. 

1. MVS TV

MVS TV volgt de belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de stad en ver daarbuiten, 
van de jaarlijkse dodenherdenking en de Amsterdam Gay Pride, maar ook kunstprojecten en 
nieuwe initiatieven. Op deze evenementen spreekt onze diverse groep interviewers met 
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activisten, decisionmakers, creatievelingen, politici en de gewone LHBTI-er in het publiek. We
zenden uit via Publieke Omroep Amsterdam, Salto. In 2014 brachten we onder andere:

Kunst: MVS filmt shows van Mattijs en Aziz op Mercedes Benz Fashion Week 2014. We zien
Jazz legende Joey Arias optreden met Sven Ratzke.

Ouderen: Ihlia tentoonstelling over ouderen 'Nooit meer in de kast'

Sport: Verslag van Gay Sport Cafe bij Roeicentrum Berlagebrug.

HIV: Tijdens WereldAidsDag wordt er op Lovedance elk jaar aandacht gevraagd voor leven 
met HIV/Aids, en veilig vrijen. Nieuw wapen in de strijd tegen HIV is het nieuwe medicijn 
PREP: de preventieve antiHIV pil. 

Buurten: MVS bezoekt de Amsterdam Gaypride nieuwjaarsborrel in Amsterdam Zuidoost, en
de PinkWest buurtborrel.

Queer: Een reportage van Flikker een nieuw underground feest.

Drag: met RuPaul's dragrace ontstaat er een opleving in het travestievak. RuPaul's 
topsterren Bianca del Rio, Lady Bunny en Adore Delano bezoeken Amsterdam op uitnodiging
van Club NYX en worden door Diva Mayday geïnterviewd.

Gaypride: We spreken met directeur content van Stichting Amsterdam Gay Pride Irene 
Hemelaar en de initiatiefnemer Ilian Zian van de eerste Marokaanse boot. Ook treedt 
Conchita Wurst op.

Prijzen: MVS is aanwezig bij diverse belangrijke awards en prijzen die worden uitgereikt. De 
Bob Angelo penning 2014 voor (TrueColors), Het Roze Lieverdje voor Lady Galore. De Trut 
award voor Roze Buddyzorg.

Leather: Een kijkje in de leerscene bij de Mr. Leather Europe verkiezing 2014 in Club 
Church.

2. MVS RADIO 

MVS Radio is de eerste en oudste pijler van MVS, en draait nog steeds op volle toeren. De 
vrijdag Bassline staat in het teken van de muziek doorvlochten met nieuwtjes. Op de zaterdag
hebben we diverse praatprogramma's (Kulti, Kulti, Gewoon MVS en Studio 45) met gasten in 
de studio, rubrieken en columns. 
Te gast zijn onder andere travestiet Dolly Bellefleur, Cabaretier/clumnist Johan Goossen en 
Lonneke van den Hoonaard en Jasper Wiedeman van Ihlia.

3. ONLINE

Facebook wordt steeds belangrijker in onze communicatie. Via dit platform delen we al onze 
uitzendingen. https://www.facebook.com/mvsgaystation/ Natuurlijk wel in combinatie met 
onze eigen website mvs.nl, en onze video's op Youtube. Voordeel van Facebook is dat 
mensen actief berichten kunnen 'liken' en delen. Hierdoor blijven fans op de hoogte wat er in 
de stad gebeurt.

De eerder genoemde TV programma's zijn terug te vinden op MVS.NL

https://www.facebook.com/mvsgaystation/
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FINANCIËN

Het zijn moeilijke jaren geweest voor MVS. Maar de verliezen worden teruggebracht tot 214 
Euro. Voor het volgende jaar verwachten we het verlies om te slaan naar een positief 
resultaat.

Inkomsten worden via bijdragen van vrijwilligers, donaties en samenwerkingsprojecten 
verworven. 

De inkomsten worden voornamelijk gebruikt voor het bekostigen van de radio en TV 
uitzendingen en een incidentele aanschaf van nieuwe apparatuur.

De overschotten worden aangehouden op de bankrekening van de stichting.

Het bestuur ziet af van elke vorm van beloning of vergoeding voor zijn werkzaamheden ten 
behoeve van de stichting.

BESTUUR

In 2014 bestond het bestuur uit:

• Wessel Haaxman (voorzitter)

• Ben Bootsveld (Financiën)

• Maurice Driessens (Secretaris)

• Menne Vellinga (algemeen bestuurslid)

STEUN MVS Gaystation!

MVS is een kleine, efficiënte organisatie die jaarlijks duizenden LHBTI's en hun vrienden 
bereikt. We werken onbezoldigd. Desalniettemin heeft ook MVS zo haar vaste lasten 
(apparatuur, software, huur studio's en uitzendkosten). We hopen dat we je bereid kunnen 
vinden om ons middels een kleine donatie ons te helpen. Rekening NL94INGB0004523475 
(ING Bank) tnv Stichting MVS Media te Amsterdam. De gift is aftrekbaar voor de belastingen 
omdat we voldoen aan de ANBI voorwaarden.

MVS Gaystation
info@mvs.nl
www.mvs.nl

mailto:info@mvs.nl

