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2021 wederom een jaar waarin SLOAD/AFM zich, ondanks de langzamerhand minder 

wordende Coronacrisis toch weer verder heeft ontwikkeld. De samenwerking met andere 

omroepen in het ANN verband dat in 2018 een bindende vorm had gekregen middels een 

stichting, loopt nog steeds als is de dag programmering die sinds 17 september 2018 is 

opgestart volledig in handen van AFM en is dit avontuur overdag weer gesplitst. Van 08.00 

uur tot 18.00 uur zenden wij dus onze eigen  dagprogrammering uit. Dat wil niet zeggen dat 

wij stil hebben gezeten qua samenwerking. Inmiddels is er een samenwerking ondertekend 

en zijn de betrokken gemeenten akkoord. Er is een samenwerking ontstaan tussen AFM, 

GelreFM ( Oost-Gelre) en RTV Slingeland (Winterswijk). Deze verbintenis heeft veel potentie 

en zal per 1 – 1 2022 (streefdatum) overdag actief zijn. De essentie binnen deze 

samenwerking is regionale samenwerking met 100% aandacht voor lokaal karakter. Dit 

betekent een gezamenlijke dagprogrammering en diverse actualiteiten programma’s en in de 

avonduren vanaf 18.00 uur Doelgroep radio op lokaal niveau, dus per gemeente de eigen 

programmering. Als omroep profileert AFM zich uitermate goed en staat volledig in de 

gemeenschap, ook in dit jaar dat wederom anders was dan andere jaren. De toekomstvisie 

voor AFM en SLOAD is overduidelijk, groeien en in gesprek met andere omroepen blijven. 

Ook willen wij nog steeds trachten het keurmerk voor streekomroepen binnen te halen d.m.v.  

samenwerkingen in welk verband dan ook. Natuurlijk zijn wij begonnen met te investeren in 

het LTMA, hier moet nog het nodige gedaan worden, maar de plannen liggen er en de eerste 

stappen zijn gezet. Qua locatie uitzendingen zijn we ook in 2021 jaar op nul gezet door de 

geldende landelijke en lokale regelgeving. In 2022 willen we graag weer actief zijn, hiervoor 

zijn we onze locatie set ook aan het updaten. We hopen op activiteiten zoals het Volkfeest, 

de kerstbrasserie, diverse programma’s die vanaf locatie kunnen worden uitgezonden en 

natuurlijk hopen we op nummer zeven in de reeks AFM Hulp weken. Dit jaar zullen we vanuit 

onze eigen nieuwe studio aan de Koeweide 2, editie nummer zes gaan doen. Deze week, 

voor wederom in samenwerking met het GUV Goede doelen fonds, zal dit jaar als rode 

draad de “NAOBER van ut JAOR” hebben. Al deze activiteiten kunnen hopelijk mogelijk 

worden gemaakt door samenwerken met gemeente, bedrijven, middenstand en de inwoners 

van onze mooie gemeente. Wij zijn als omroep trots op onze nieuwe studiolocatie aan de 

Koeweide 2 in Aalten. Een pand dat mogelijkheden biedt om voor de toekomst klaar te zijn 

en te kunnen groeien als lokale omroep. Dat heeft het inmiddels bewezen, we zijn ook aan 

het inrichten en opzetten een TV/Video studio. Sinds juni 2021 zijn we officieel een stage 

opleidingsbedrijf, erkend door SBB. Er werd een samenwerkingsverband met Figulus 

ondertekend. De steun vanuit de politiek en de middenstand en de bedrijven vinden wij nog 

steeds fantastisch en daar waar wij kunnen zullen wij ook hen steunen. De bestuurlijke 

verandering die SLOAD in 2016 onderging werkt nog steeds erg goed en heeft in 2021 een 

bestuurlijke uitbreiding teweeg gebracht. 3 nieuwe bestuursleden zijn verwelkomd, waarmee 

het bestuur op 7 personen is gekomen. Het bestuur heeft besloten het behaalde financiële 

resultaat over 2021 toe te voegen aan de algemene reserve c.q. eigen vermogen, al moet 

wel vermeld worden dat het geen topjaar is geweest, Reclame inkomsten, sponsoring e.d. 

lagen vrijwel op nul, deze kwamen pas laat in het jaar weer op gang. Maar door een goed 

financieel beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd, heeft de omroep/stichting een goede 

fundering en is een en ander op te vangen. Ook blijkt dat in de gemeente, de AFM-fundering 

erg goed staat. Samenwerken in de regio is een pré, die door VNG/NLPO wordt 

gecoördineerd. Dit zal zeker prio1 blijven voor het bestuur ook in 2021. Al met al kunnen we  



terugkijken op een redelijk goed verlopen jaar, waarin de nodige zaken zowel positief als 

negatief de revue zijn gepasseerd, maar waarbij men altijd tot een goede oplossing is 

gekomen. Gesprekken met andere collega omroepen, in overleg en onder leiding van Jan 

Bart Wildschut hebben zoals eerder vermeld succes opgeleverd. Laten we met z’n allen 

2022 ook weer succesvol jaar van maken, meet als kers op de taart de velenging van onze 

uitzendlicentie voor de periode 2022/2027. De jaren dat wij nu draaien als lokale omroep 

voor de gemeente Aalten hebben wij met alle vrijwilligers een goede basis voor 

samenwerking en groei van AFM neergelegd. Wij als bestuur blijven vooruitstrevend 

handelen. De gesprekken m.b.t. verdere samenwerkingsverbanden zien wij in ieder geval 

ten allen tijde zeer positief tegemoet. 
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