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- Dagelijks onafhankelijk nieuws op radio, TV en internet en social 
media (Facebook, Twitter, Youtube) 

- Aandacht voor groot én klein nieuws uit de regio 

- Een professioneel aangestuurde vrijwilligersorganisatie 

- Een professionele en onafhankelijke redactie met als basis enkele 
betaalde journalisten en een netwerk van vrijwillige verslaggevers 

- Waakhond van het lokale bestuur (college en gemeenteraad) 

- Het bieden van stageplaatsen voor Mediacollege en School voor de 
Journalistiek 

- Gezonde financiële basis, goede bekostigingsafspraken met 
gemeenten 

- Behouden bestaande en werven nieuwe vrijwilligers 

- Samenwerking met gemeenten  

- Samenwerking met maatschappelijke organisaties in de regio 

- Deel uitmaken van Nieuwsnetwerk in kop van Noord-Holland (i.s.m. 
NH Nieuws) 

- Gezonde organisatie met goed functionerend bestuur en PBO en 
een onafhankelijke nieuwsredactie 
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