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Voorwoord 

In het verslagjaar dat loopt van 1 januari t/m 31 december hebben geen bestuurswisselingen 

plaatsgevonden. De situatie dat Jetty Eugster, voorzitter, vanwege haar drukke zakelijke agenda een 

deel van haar taken heeft overgedragen aan vice-voorzitter Tineke Neefs, heeft zich ook in 2021 

gecontinueerd. In de praktijk betekent dit dat Tineke fungerend voorzitter is. 

Terugblik op 2021 

De Covid-19 pandemie heeft een heel groot stempel gedrukt op nagenoeg geheel 2020 en dit heeft 

zich voortgezet in 2021. Aan het einde van 2021 is de draad weer voorzichtig opgepakt waarbij we 

constateerden dat de woonzorgcentra nog erg voorzichtig waren met het opstarten van activiteiten. 

Wat wel duidelijk werd is dat er na de Corona-pandemie, veel artiesten en koren waar we in het 

verleden op konden rekenen voor de live-middagen, nu waren gestopt of opgeheven.  

Ondanks Corona hebben we geheel 2021 onze dagelijkse radio-uitzendingen van 11.00 tot 13.00 uur 

via Ziggo kanaal 43 kunnen verzorgen. Ook in 2021 heeft geen van de programmamakers en technici 

vanwege Corona zijn of haar werkzaamheden moeten staken. Onze studio hebben we Corona-proof 

kunnen maken door onderlinge afstanden op 1,5 meter te brengen en door desinfectiemiddelen ter 

beschikking te stellen.  

Na vervanging van het softwareprogramma waarmee we de muziekuitzendingen in het JBZ-

ziekenhuis verzorgen, heeft het gehele jaar dit non-stop muziekprogramma in het JBZ ongestoord 

gewerkt. De programmering van dit radiokanaal is afgestemd op het dagritme in het ziekenhuis en op 

een doorsnee van de gemiddelde populatie. Met andere woorden “voor elk wat wils”. 

Eind 2021 heeft de ORVA met haar mobiele studio luister bijgezet bij de feestelijke opening van het 

Windmolenpark De Rietvelden. 

Door een donatie van de Stichting “TOT STEUN VOOR DE ZORG AAN.OUDEREN IN ‘S-

HERTOGENBOSCH”, konden we de verouderde apparatuur voor het verzorgen van live-muziekmiddagen 

vervangen. 

Financiële positie 

In het jaar 2021 is, inclusief de ontvangen donatie, een resultaat vóór afschrijvingen bereikt van € 

6929,- Het resultaat ná afschrijvingen bedraagt € 4408,- Na eliminatie van de donatie en de 

afschrijving op de daarmee aangeschafte apparatuur blijkt er een operationeel verlies van € 1907,- 

over het jaar 2021. In 2021 is de liquiditeitspositie verbeterd met € 531,- naar een bedrag van € 

17.068,-. Hierdoor is de liquiditeit en de solvabiliteit volledig verzekerd.  

Namens het Bestuur, 

Tineke Neefs 

Vice-voorzitter. 


