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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 tvprogramma's welke worden uitgezonden via publieke netwerken en presenteren we ons
online. Hierin berichten we over de vele activiteiten die voor een 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.

2016
Het gaat weer beter met MVS. We hebben nieuwe enthousiaste vrijwilligers
aangetrokken, en 2016 is het jaar van de Europride: Amsterdam Gaypride wordt
samengevoegd met Europride, Roze Zaterdag en Milkshake, tot homo-hoofdstad van
Europa. MVS deed verslag van al deze evenementen.
In 2016 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 op het Homomonument en de Amsterdam Gay Pride.
Maar ook kunstprojecten en nieuwe initiatieven. Op deze evenementen spreekt onze diverse
groep interviewers met activisten, decisionmakers, creatievelingen, politici en de gewone
lhbti-er in het publiek. We zenden uit via Publieke Omroep Amsterdam, Salto 1. Enkele
oogtepunten uit 2016:

Literatuur: Speciale avond in de OBA 'Reve 10 jaar dood', Tofik Dibi vertelt over zijn 'coming
out' boek Djinn @ Boekhandel Vrolijk. Ook spreken we met Coos Huijsen, oprichter van het
Blauwe Fonds, over zijn boek 'De eerste homopoliticus ter wereld.

Vluchtelingen: Het verhaal van de Syrische Omar en de Nederlandse Lianda op de 4 mei
herdenking op het Homomonument waarvan MVS 1 van de deelnemende organisaties is.
Awards: Ellie Lust wint Roze Lieverdje, Bob Angelo penning voor Leo Schenk en AGP.
Gebroeders Grimm en Lesbo Café Saarein winnen een Gouden Kabouter.
Europride: Amsterdam Gay Pride wordt Europride. Wederom doen we verslag van
Milkshake, dit keer twee dagen. We lopen mee met de eerste Pride Walk (foto), filmen tijdens
de Freedom concerten op de Dam, waar Diva Mayday later haar verontwaardiging over uit
richting de AVRO, omdat de LHBTI content sneuvelden op de montage tafel zodat een
muzikaal programma overbleef. Natuurlijk verslaan we de Canal Parade, en ontmoeten daar
weer de Madonna dansers op de boot van het Aidsfonds. Het COC bestaat 70 jaar en
organiseert avonden in Amsterdam Museum onder de naam Shakespeare club. Onze
collega's van Pride TV bezoeken de TransPride, en op de laatste dag ontmoeten we Arnold
van COC Café Oké: zonder stempel. Hij legt uit hoe het is om gay te zijn met een (lichte)
geestelijke handicap.
Kunst: We gingen 3 x naar Amsterdam Zuidoost: Roze Kwaku (foto) waar we Kiki Boops
treffen, (S)HE searching for the other in CBK Zuidoost en Urban Rainbow in het
Bijlmerparktheater met de filmvertoning van One Love, One Kingdom over de Koninkrijksboot
welke meevaart met de Canal Parade.
HIV: Filmpremière Strike a pose - het verhaal van de Madonna dansers. Wij spreken met hen
op de Nederlandse première van de documentaire. Ook zijn we bij de onthulling van het
Aidsmonument aan het IJ (foto).
Sport: Andrea van Pol interviewt de rugbiërs van ARC Lowlanders.

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 transactivist Vreer Verkerke, de Gebroeders Grimm, Richard
Keldoulis alias Jennifer Hopelezz en Irene Hemelaar van Europride. En natuurlijk de columns
van professor genderstudies Gert Hekma over perversies.

3. ONLINE
Onze Facebook pagina groeit verder als communicatiemiddel. Via dit platform delen we al
onze uitzendingen. https://www.facebook.com/mvsgaystation/ Voordeel van Facebook is dat
mensen actief berichten kunnen 'liken' en delen. Hierdoor blijven fans op de hoogte wat er in
de stad gebeurt.

FINANCIËN
In 2016 sluiten we het jaar positief af. Ook voor 2017 hopen we deze opgaande lijn vast te
houden, en geld te sparen voor nodige uitgaven aan apparatuur.
Inkomsten worden via bijdragen van vrijwilligers, donaties en samenwerkingsprojecten
verworven.

De inkomsten zijn 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 2016 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.
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