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MVS GAYSTATION
JAARVERSLAG 2015

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.
2015
De crisis duurt nog steeds voort, en ook voor MVS zijn het moeilijke tijden. Door
onafhankelijk, klein en slagvaardig te blijven staan we sterk en continueren we onze
activiteiten. In 2015 brachten we in onze programma's belangrijke 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
activisten, decisionmakers, creatievelingen, politici en de gewone lhbt-er in het publiek. We
zenden uit via Publieke Omroep Amsterdam, Salto. Enkele opvallende thema's uit dit jaar:
Vluchtelingen: Een groep syrische LHBTI'ers is naar Nederland gevlucht en ondervinden
problemen in de asielzoekerscentra. Menne Vellinga spreekt hen op activiteiten
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georganiseerd door Secret Garden.
Sport: De eerste editie van Loveswim in de Amstel door nieuw gezicht Annie Charisa.
Kunst: De laatste dag van museum Dirkje Kuik, dichter en transgender van het eerste uur.
Jan van Breda: overzichtstentoonstelling van deze uitgesproken fotograaf. Russische
verboden kunst bij Galerie Mooiman. Museumnacht in Arti en Surinaamse Kunstschatten van
onze eigen presentator Bart Krieger.
Geloof: We spraken met Dino Suhonic van Stichting Maruf die LHBTI moslims ondersteunt
met hun issues en problemen. En Niels Scheurwater vertelt over zijn coming out als biblebelt
homo!
De Canal Parade met ons nieuwe talent Snorella (Micha Schneijderberg) en Liesbeth List bij
Senior Pride.
Nieuwe evenementen als Superball, het nieuwe grote evenement met de strijd tussen de
draghouses, de Rainbow Awards, van onze coryfee Mayday, en jaarlijks terugkerende
hoogtepunten als Truecolors (met minister Jet Bussemaker), Lovedance met daarin
aandacht voor het project HIV uit de kast om het stigma op de ziekte weg te nemen. Pride
Photo Award, 4 & 5 mei herdenking op het homomonument (met minister OCW Jet
Bussemaker) en De Roze Filmdagen.

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.
Een greep uit de gasten van 2015:
•

Parool cartoonist Ype Driessens.

•

Henk en Dorien van de Trut, die 30 jaar bestaat

•

Marijn de Winter over zelfverdediging / Krav Maga bij Tijgertje.

•

Frank Schuurmans, over het ouderen woon project Out Forever.

3. ONLINE
Facebook wordt steeds belangrijker in onze communicatie. Via
https://www.facebook.com/mvsgaystation/ delen we al onze uitzendingen. Natuurlijk wel in
combinatie met onze eigen website en de 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. Ook scoren de video's op Facebook een stuk beter dan via Youtube, omdat
ze worden voorgetrokken in het aantal vertoningen, als je de videos upload naar Facebook.
De eerder genoemde TV programma's zijn terug te vinden op MVS.NL.
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FINANCIËN
Het zijn moeilijke jaren geweest voor MVS. Uit de financiële stukken blijkt dat we kosten
hebben weggesneden. Het jaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van 932 Euro.
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.
Hierdoor hebben we de uitzendingen kunnen behouden en blijven we via de Amsterdamse
publieke zenders uitzenden. We geloven dat het belangrijk blijft naast onze eigen community,
die zich voornamelijk online bevind, ook anderen te bereiken die interesse heeft in onze
thematiek, gay, straight of open minded.

BESTUUR
In 2015 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

