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Gerrit Hiemstra nije kommissaris Omrop Fryslân
Gerrit Hiemstra is beneamd ta lid fan de Ried fan Kommissarissen (RfK) fan Omrop Fryslân.
Hiemstra, meteorolooch en waarpresintator by de NOS, hat media as oandachtsgebiet yn de
RfK. De Ried fan Kommissarissen bestiet fierder út Ger Jaarsma (foarsitter), Saakje Mulder,
Lian Nijenhuis en Edwin Meijer.
Gerrit Hiemstra (1961, berne yn Drachten en opgroeid yn Sumar) hat in brede ekspertize op it mêd
fan de meteorology. Hy wurket sûnt 1998 as waarpresintator by de NOS. Nei syn stúdzje oan de
universiteit fan Wageningen wurke Hiemstra ûnder oaren by Meteo Consult en it KNMI en as
oprjochter en direkteur fan DLV Meteo en WeerOnline. De lêste jierren rjochtet Hiemstra him mei
syn bedriuw Weather Impact op de advisearring oer ekstreem waar en klimaatferoaring. Hy jout ek
lêzingen en kursussen op dat mêd. Fierders is hy lid fan de Wageningen Ambassadors en
ambassadeur fan de feriening Noardlike Fryske Wâlden.
Gerrit Hiemstra: “It is tige earfol om oan te treden as lid fan de Ried fan Kommissarissen fan
Omrop Fryslân. De Omrop is in wichtige organisaasje yn Fryslân en spilet in grutte rol yn de
Fryske mienskip en foar de Fryske taal en kultuer. Ik haw lang bûten de provinsje wenne, mar
meikoarten sille wy werom nei Fryslân. It is moai dat ik dan op dizze wize in bydrage leverje mei
oan de Omrop en oan de Fryske mienskip."
RfK-foarsitter Ger Jaarsma: “Wy binne tige bliid mei de komst fan Gerrit Hiemstra. Hy is hikke en
tein yn Fryslân, praat Frysk en komt dizze simmer wer yn it heitelân te wenjen. Mei Gerrit helje wy
ûndernimmerskip en kennis fan it wurkjen op redaksjes binnen. In hiel goede oanfolling op de
hjoeddeiske RfK.”

Noat foar de redaksje:
Foto: Gerrit Hiemstra (foto - CheeseWorks)
Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei Jitske de Hoop, Adviseur Marketing &
Kommunikaasje fan Omrop Fryslân: 06 - 14 23 98 34.
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Gerrit Hiemstra nieuwe commissaris Omrop Fryslân
Gerrit Hiemstra is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Omrop
Fryslân. Hiemstra, meteoroloog en weerpresentator bij de NOS, heeft media als
aandachtsgebied in de RvC. De Raad van Commissarissen bestaat verder uit Ger Jaarsma
(voorzitter), Saakje Mulder, Lian Nijenhuis en Edwin Meijer.
Gerrit Hiemstra (1961, geboren in Drachten en opgegroeid in Sumar) heeft een brede expertise op
het gebied van de meteorologie. Hij werkt sinds 1998 als weerpresentator bij de NOS. Na zijn
studie aan de universiteit van Wageningen werkte hij onder andere bij Meteo Consult en het KNMI
en als oprichter en directeur van DLV Meteo en WeerOnline. De laatste jaren richt Hiemstra zich
met zijn bedrijf Weather Impact op de advisering over extreem weer en klimaatverandering. Hij
geeft ook lezingen en cursussen op dat gebied. Verder is hij lid van de Wageningen Ambassadors
en ambassadeur van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.
Gerrit Hiemstra: “Het is erg eervol om aan te treden als lid van de Raad van Commissarissen van
Omrop Fryslân. De Omrop is een belangrijke organisatie in Fryslân en speelt een grote rol in de
Friese gemeenschap en voor de Friese taal en cultuur. Ik heb lang buiten de provincie gewoond,
maar binnenkort komen we weer terug naar Fryslân. Het is mooi dat ik dan op deze manier een
bijdrage kan leveren aan de Omrop en aan de Friese samenleving."
RvC-voorzitter Ger Jaarsma: “We zijn erg blij met de komst van Gerrit Hiemstra. Hij is geboren en
getogen in Fryslân, spreekt Fries en komt vanaf deze zomer weer in het ‘heitelân’ wonen. Met
Gerrit halen we ondernemerschap en kennis van werken op redacties binnen. Een zeer goede
aanvulling op de huidige RvC.”
Noot voor de redactie:
Foto: Gerrit Hiemstra (foto - CheeseWorks)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jitske de Hoop, Adviseur Marketing &
Communicatie van Omrop Fryslân: 06 - 14 23 98 34.

