Lex Janssen
Van:
Verzonden:

Hans van der Meijs <hansvandermeijs@gmail.com>
maandag 31 december 2018 10:31

Aan:

Lex Janssen

CC:

SETNL; jan@rtvhorizon.nl
Re: FW: vragen

Onderwerp:

Hallo Lex,

Zoals je afgelopen vrijdag telefonisch al verteld zullen we contact opnemen met Jan Waterschoot van Horizon.
(dit is inmiddels gebeurd, we zijn een afspraak aan het plannen)
- We hebben inderdaad met RTV Horizon nog geen gesprekken gehad over het samenvoegen van de aanvraag.
- We zien ruim voldoende mogelijkheden om dit gesprek te starten en verwachten hierbij geen ondersteuning nodig
te hebben. Wij zullen onze uiterste best doen om in deze gesprekken met RTV Horizon een zo goed mogelijk
resultaat en onderbouwd plan voor de aanvraag te realiseren.
Het is een korte tijd tot 15 januari maar we zullen deze datum als deadline aan proberen te houden.
Met vriendelijke groeten,
Hans van der Meijs

The Media Workshop
Valkenswaard

Van:Lex Janssen
Verzonden: vrijdag 28 december 2018 13:45
Aan: 'hansvandermeiis(5)gmail.com' <hansvandermeiis(5)gmaiLcom>
CC: 'ian@rtvhorizon.nl' <ian@rtvhorizon.nl>
Onderwerp: vragen

Hallo Hans,

Zoals ik zojuist aankondigde op je voicemail, heb ik een paar vragen voor je. Ik heb deze vragen ook gesteld aan Jan
Waterschoot, en een deel van jouw antwoorden zal vermoedelijk gelijkluidend zijn.

De eerste vraag die ik stelde: zijn er al gesprekken gaande tussen The Media Workshop en RTV Horizon? Ik heb
begrepen dat dat nog niet het geval is.
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Wij zouden graag weten of jullie die gesprekken kunnen/willen starten. En hebben jullie daarbij ondersteuning

nodig?

Verder is de vraag, een beetje een vervolg op de vorige: zien jullie kans om uiterlijk 15 januari te komen met een
gezamenlijk plan / een gezamenlijke aanvraag? Die datum staat als deadline, om te voldoen aan de wens van de
gemeenteraad om uiterlijk eind januari een collegebesluit te kunnen nemen.

Jan Waterschoot heeft laten weten dat hij er alles aan wil doen om het samengaan van The Media Workshop en
RTV Horizon te doen slagen. Ik hoor graag jullie The Media Workshop daar in staat. En, zoals gezegd, of jullie
denken dat die 15 januari haalbaar is.

Met vriendelijke groet,
LexJanssen

Informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde.
Indien dit bericht wordt ontvangen door anderen, verzoeken wij u
het terug te sturen.
Dit bericht is gecontroleerd op virussen en content.
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