Beleidsplan ORVA
Orva-missie: Waar staan we voor:
Doelstelling: Via diverse media mensen bereiken die door ziekte of ouderdom tijdelijk of
voortdurend beperkt worden om aan de leefomgeving deel te nemen en daardoor wat betreft
hun mindere contactmogelijkheden in deze in een isolement zouden kunnen geraken.
ORVA-visie:Waar gaan we voor:
We willen als ORVA een contactomroep zijn. Op de volgende wijzen geven we hier vorm
aan:
A. Verzoekplatenprogramma
B. Programma op verzoek van luisteraar
C. Nieuwsprogramma regio
D. Programma met wetenswaardigheden tehuis – instelling
E. Live (locatie) uizendingen
F. Kabelkrant
G. Video-kijkradio
H. Hoorspel (dit op verzoek van tehuis cq instelling)
I. Gesproken Boek (dit op verzoek van tehuis cq instelling)
J. Religie bijv. Kerkdiensten
K. Zomaar programma’s (ingegeven door persoonlijke voorkeur ORVA-medewerker)
Om dit te doen hebben we:
a. Een infrastructuur nodig:
-Studio(montage)ruimten
-Inrichting van studioruimten: up to date voor transport beeld cq geluid
-mediatheek
-Ontmoeting-/vergaderruimte
-koppeling met lokale en/of regionale media (omroepen en krant)
-reportagewagen
b. diverse soorten bekwame medewerkers nodig (opleiding!):
-bestuursleden
-technici; geluid – film - computers
-programmasamenstellers
-regisseurs
-omroepers
-interviewers
-chauffeur reportagewagen
-mensen voor de huishoudelijke dienst
-mensen voor de sociale taken
-coördinators
-opleiders
c. Een optimale sfeer bij de ORVA nodig; het betreft namelijk vrijwilligerswerk:
-Vrijwillig maar niet vrijblijvendheid
-Het wel en wee behartigen
-Ons houden aan afspraken die staan in een huishoudelijk reglement
-Elkaar ondersteuning geven om zo steeds bekwamer te worden voor de
functie welke men binnen de ORVA bekleedt
-De ORVA-medewerkers moeten zich gast kunnen voelen bij de tehuizen.
(Bijv. parkeerfaciliteiten – goed contact met personeel e.d.)
-Bereid zijn indien mogelijk elkaar te vervangen
d.
-Een gezonde financiële basis nodig
-De bijdrage van de aangesloten huizen is conform met hetgeen hun
geboden wordt. De bijdragen moeten vooruit betaald worden
-We zullen aan fondsenwerving moeten doen
-We moeten een gezonde financiële huishouding (exploitatie)
realiseren: afschrijvingen juiste wijze omgaan met liquide middelen

