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Historie
Vereniging “De Muurkrant” (hierna: de “Vereniging”) werd opgericht op 22 maart 1981. Op 24
oktober 1983 werd zij een vereniging met rechtspersoonlijkheid. De Vereniging is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 40410994.
De Vereniging stelt zich ten doel een zo vrij en ruim mogelijk periodiek uit te geven op het gebied van
de media, ruimtevaart en zendamateurisme. Hiertoe worden aangewend: bestand op viewdata, een
telexeditie welke wordt uitgezonden op diverse wettelijk toegestane amateur-radiofrequenties en
alle in de toekomst wettelijk nog toe te laten mogelijkheden.
Speciaal voor de radiozendamateurs verzorgt de Vereniging een (telex)bulletin, met daarin allerlei
interessante nieuwtjes op zendamateurgebied. Verder verzorgt de Vereniging instructiebijeenkomsten met betrekking tot verantwoordelijk gebruik van digitale technieken en geeft zij
voorlichting met betrekking tot radio-ontvangst en uitzendtechnieken. De opmars van nieuwe media
en ontvangstmogelijkheden deed het bestuur van de Vereniging in 2005 besluiten om een
radioprogramma te gaan maken.
Dat jaar was de eerste uitzending van het programma Hollands Palet te horen bij de commerciële
radiozender Haagstad Radio. Haagstad Radio was een Hindoestaanse radiozender. Doel van de
programmamakers is meer aandacht te schenken aan artiesten/producties van Nederlandse bodem
en muziek te draaien die je op de Hilversumse en commerciële radiozenders niet of nauwelijks hoort.
Hiermee voorzien wij in een maatschappelijk behoefte.
Sinds 2012 ondersteunt de Vereniging het Hindoestaanse radiostation Vahon FM op technisch
gebied.
De Vereniging is ook verantwoordelijk voor de wekelijkse uitzending van het radioprogramma
Mediamix, dat op het radiostation Den Haag FM wordt uitgezonden. Dit radioprogramma, Mediamix,
geeft nieuws en informatie op mediagebied in de ruimste zin van het woord.
Vanaf 2015 is Radio Hollands Palet begonnen als webradiostation. In 2017 werd meegedaan met een
pilot waarbij een aantal radiostations toegang tijdelijk onder gunstige voorwaarden toegang kreeg
tot het DAB+ netwerk.
Sinds 18 januari 2016 wordt het programma van Radio Hollands Palet doorgegeven op Den Haag
Totaal, evenals Den Haag FM onderdeel van de Stichting Stadsomroep Den Haag.
Sinds 1 mei 2020 is Radio Hollands Palet terug op DAB+, er wordt gebruik gemaakt van kavel 5C.
Ambitie
De Vereniging wil de komende jaren, naast de andere activiteiten, het aanbod van
radioprogramma’s via Radio Hollands Palet blijven faciliteren. De vergunning voor de DAB-frequentie
loopt in september 2022 af. Ook na september 2022 wil de Verenging op DAB+ blijven uitzenden.

Wijze van verwerving van de inkomsten
De kosten voor het in de lucht houden van een radiostation zijn relatief hoog en vertonen een
stijgende lijn. Deze kosten omvatten onder meer de aanschaf en het onderhoud van studioapparatuur maar ook de wettelijke bijdragen aan Buma/Stemra, Sena, Agentschap Telecom en het
Commissariaat voor de Media vormen een forse kostenpost. Deze kosten worden momenteel door
bestuursleden uit eigen middelen betaald door het doneren van gelden aan de Vereniging.
Het bestuur van de Vereniging wil via het verwerven van de ANBI-status gebruik maken van de
mogelijkheid, deze kosten in mindering te brengen op het belastbaar inkomen. Tevens wil het
bestuur een campagne gaan voeren om de luisteraars te enthousiasmeren een donatie aan de
Vereniging te doen. De ANBI-status zal daarbij zeker helpen.
Beheer en besteding van het vermogen van de Vereniging
De Vereniging zal de inkomsten doen storten op een bankrekening ten name van de Vereniging zodat
de gelden van de Vereniging te allen tijde afgescheiden zijn van het privévermogen van de
bestuursleden. De penningmeester is werkzaam bij een grote Nederlandse bankinstelling.
Het bestuur zal volgens de wettelijke voorschriften rekening en verantwoording afleggen over het
gevoerde (financiële) beleid.
Ontvangen donaties zullen worden aangewend voor betaling van de vaste en variabele kosten welke
verbonden zijn aan het in de lucht houden van Radio Hollands Palet.
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