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Geachte bestuursleden,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot uw stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 99.854 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 4.743,
beoordeeld.
2

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Omroep Ede te Ede beoordeeld.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met
de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven. Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling.
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 2400, ‘Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten’. Dit vereist dat wij voldoen aan de
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in
staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate
van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van
inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de stichting, het uitvoeren van cijferanalyses
met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

Op alle diensten van MTH zijn Algemene Voorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd bij het
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Handelsregister onder nummer 39095983. De Algemene Voorwaarden zijn ook te vinden op www.mth.nl.

Stichting Omroep Ede

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die
uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de
jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting
Omroep Ede per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2
van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Hoevelaken, 18 juli 2017
MTH accountants & adviseurs B.V.
S. Degirmenci AA RB

Dit rapport is digitaal ondertekend.
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3

ALGEMEEN

3.1

Bestuur

De bestuurders van de stichting zijn:
- de heer W. de Vos, voorzitter, sinds 14 juni 2014;
- de heer C.G.P. van Welsum, penningmeester, sinds 8 augustus 2006;
- de heer R.J. Landman, secretaris, sinds 27 september 2011;
De bestuurders bezitten een gezamenlijke bevoegdheid (eventueel samen met andere bestuurders).
Eind 2016 was sprake van 2 vacatures voor algemene bestuursleden.
De stichting werd op 19 juli 1988 opgericht.
De laatste statutenwijziging vond plaats op 26 mei 2014. In 2014 is de naam gewijzigd van Stichting Lokale
Omroep Ede in Stichting Omroep Ede.

3.2

Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Centraal Gelderland te Arnhem, onder nummer 09070199.

3.3

Ondernemer voor de omzetbelasting

De stichting is met ingang van het boekjaar 1999 aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting.
Een aantal activiteiten is belast voor de omzetbelasting, te weten:
- verkoop van banden, e.d.;
- sponsoring / reclame-opbrengsten.
Conform een brief van de belastingdienst van 22 november 1996 is de voorbelasting verrekenbaar naar rato
van de met omzetbelasting belaste geleverde prestaties.
In 2003 is in afwijking van bovenstaande per post bepaald of de voorbelasting aftrekbaar is. Dit is ter toetsing
aan de belastingdienst voorgelegd. De belastingdienst is akkoord gegaan met het te vorderen bedrag
omzetbelasting over 2003.
Over de jaren 2004-2006 is weer conform de richtlijn van de belastingdienst gehandeld, waarbij men het
percentage van voorgaande jaren, zijnde 20% heeft gehanteerd voor de vaststelling van het deel te
verrekenen voorbelasting.
In 2012 is een suppletieaangifte over de jaren 2007-2011 ingediend en is de te verrekenen voorbelasting
gebaseerd op een percentage naar rato van van de met omzetbelasting belaste geleverde prestaties en is dus
niet gerekend met de vaste percentage van 20% gebaseerd op voorgaande jaren. De belastingdienst is
hiermee akkoord gegaan door de definitieve aanslagen te baseren op de suppletieaangiften. Ook over het jaar
2016 is deze systematiek toegepast en bedraagt de vooraftrek 21,7% (2015: 14,3%).
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3.4

Bestemmingsreserves

Tijdens de afgelopen jaren zijn er voor diverse te verwachten uitgaven bedragen gereserveerd in een
bestemmingsreserve.
Vernieuwing apparatuur
Het bestuur verwacht over de periode 2016-2018 in totaal € 25.000 te moeten investeren als gevolg van
vernieuwing apparatuur. Hierbij valt te denken aan vervanging van opname camera's, mengpaneel, redactie
pc's en audiolog pc.
Luisteronderzoek
Conform de subsidievoorwaarden van de Gemeente Ede dient 3 jaarlijks een luisteronderzoek te worden
uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2015 en zou opnieuw in 2018 uitgevoerd moeten worden. De
kosten van een dergelijk onderzoek zullen naar verwachting € 9.500 bedragen, terzake is een
bestemmingsreserve gevormd waarvan het saldo ultimo 2016 € 7.262 bedraagt.

3.5

Overige

Aanschaffingen van apparatuur en dergelijke kleiner dan € 454 worden niet geactiveerd maar rechtstreeks ten
laste van de exploitatierekening gebracht.
Door de stichting is een overzicht aangelegd van de in bezit zijnde apparatuur en inventaris.

S. Degirmenci AA RB
19-7-2017

Pagina 6 / 33

-6-

Stichting Omroep Ede

4

RESULTATENANALYSE

4.1

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2016 bedraagt negatief € 4.743 tegenover negatief € 636 over 2015. De resultaten over
beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:
2016

Baten

2015

€

%

€

%

193.323

100,0

232.262

100,0

9.254
51.923
53.897
509
5.081
77.083

4,8
26,9
27,9
0,3
2,6
39,9

9.467
86.004
57.952
970
2.161
76.248

4,1
37,0
25,0
0,4
0,9
32,8

-97
416

-0,1
0,2

-190
286

-0,1
0,2

319

0,1

96

0,1

198.066

102,5

232.898

100,3

-4.743

-2,5

-636

-0,3

Lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingslasten
Overige programmalasten
Facilitaire lasten
Autolasten
Algemene lasten
Financiële lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Saldo
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4.2

Vergelijkend overzicht tussen begroting en realisatie

Het resultaat over 2016 bedraagt € -4.743 tegenover begroot € 59. Een vergelijkend overzicht is hieronder
weergegeven:

Realisatie 2016

Baten

Begroting 2016

€

%

€

%

193.323

100,0

200.406

100,0

9.254
51.923
53.897
509
5.081
77.083

4,8
26,9
27,9
0,3
2,6
39,9

10.315
54.475
56.250
2.000
3.880
73.337

5,2
27,2
28,1
1,0
1,9
36,6

-97
416

-0,1
0,2

-200
290

-0,1
0,1

319

0,1

90

-

198.066

102,5

200.347

100,0

-4.743

-2,5

59

-

Lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingslasten
Overige programmalasten
Facilitaire lasten
Autolasten
Algemene lasten
Financiële lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Saldo van baten en lasten

S. Degirmenci AA RB
19-7-2017

Pagina 8 / 33

-8-

Stichting Omroep Ede

5

FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2016
€

31-12-2015
€

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Reserves en fondsen

51.642

56.385

Materiële vaste activa

11.293

17.436

Werkkapitaal

40.349

38.949

Waarvan vastgelegd op lange
termijn:

Kortlopende schulden
Overige vorderingen

48.212
-10.789

Saldo geldmiddelen
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41.069
-5.373
37.423

35.696

77.772

74.645
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6

FISCALE POSITIE

6.1

Belastingplicht voor de Vennootschapsbelasting

Aangezien Stichting Omroep Ede als een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) aangemerkt kan
worden, is zij niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het saldo van baten en lasten over de
afgelopen zeven jaar bedraagt:
-

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

negatief € 15.382;
positief € 1.005;
positief € 6.890;
negatief € 338;
positief € 6.403;
negatief € 636;
negatief € 4.743.
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1

BESTUURSVERSLAG OVER 2016

Stichting Omroep Ede:
De Stichting Omroep Ede (hierna: omroep) is in 1988 opgericht en handelt tevens onder de merknamen EDE
TV en EDE FM. Daarnaast vormt internet (omroepede.nl) een belangrijke pijler onder de omroep.

Bestuur:
Het bestuur van de omroep was eind 2016 als volgt samengesteld:
- de heer W. de Vos, voorzitter;
- de heer R.J. Landman, secretaris;
- de heer C.G.P. van Welsum, penningmeester;
- vacature, lid en
- vacature, lid.
Mevrouw S.N. Hors is in het najaar van 2016 afgetreden als bestuurslid wegens verhuizing naar Utrecht.
Hoewel de meest relevante bestuursfuncties zijn ingevuld, blijft het bestuur actief zoeken om de twee vacante
posities ingevuld te krijgen.

Meerjarenbeleidsplan:
In het verslagjaar is het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2016-2020, met als titel 'De blik verruimen', opgesteld.
Aanleiding voor deze titel vormt de visie vanuit de brancheorganisatie OLON om te komen tot een beperkter
aantal lokale (streek)omroepen in Nederland. Maar dan wél omroepen met een - soms fors - groter
verzorgingsgebied. Dit mede naar aanleiding van een vernieuwd convenant van de OLON met de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG).
Omroep Ede is begonnen met de uitwerking hiervan in haar meerjarenbeleidsplan 2016-2020. De wens is
daarbij om samen te werken met de lokale omroepen van Veenendaal en Wageningen. Hierdoor zal een
streekverband ontstaan voor het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei, oftewel de Food Valley.
Daarnaast is in het verleden de keuze gemaakt om zelf radio en televisie te maken. Daartoe is de weg
ingeslagen richting een multimediale, centrale nieuwsredactie met het aanstellen van een nieuwsredacteur
(Matthijs Hoekstra) in de loop van 2015. Deze redactie is in 2016 verder vormgegeven en geprofessionaliseerd
door het uitbreiden van het aantal uur nieuwsredacteur van gemiddeld 10 naar gemiddeld 20 uur per week.
Samen met de programmaleiding vormt de nieuwsredacteur het hart van de organisatie.
De programmaleiding bestaat uit hoofdredacteur Martin Both (tevens eindredacteur radio) en Harold Gabriel
(eindredacteur internet/kabelkrant). De positie eindredacteur tv is eind 2016 vacant en gesprekken lopen om
deze positie weer gevuld te krijgen.
Om de continuïteit en inhoudelijke (journalistieke) kwaliteit van de centrale nieuwsredactie te vergroten, is een
vaste kern van beroepskrachten noodzakelijk. Vrijwilligers spelen een zeer belangrijke rol in de organisatie,
maar kunnen de continuïteit van de organisatie niet waarborgen. Daarom is in 2016 het beleid met betrekking
tot betaalde krachten gecontinueerd.
Er is het verslagjaar sprake geweest van een betaalde cameraman (gemiddeld 15 uur per week), een
verslaggever/nieuwsredacteur (gemiddeld 20 uur per week) en een editor (gemiddeld 12 uur per
week).Volledigheidshalve zij vermeld dat voornoemde personen niet in loondienst zijn van de omroep.
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Beleid en uitvoering:
De omroep is volgens de Mediawet een lokale publieke media-instelling binnen het publieke omroepbestel, die
zich tot taak stelt het verzorgen van een gevarieerd programma voor de bevolking van het verzorgingsgebied,
de gemeente Ede.
Zij ziet het als haar doel met haar programma's te voldoen aan de in de gemeente Ede levende
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, om zo een bijdrage te leveren aan de
kwaliteit van de Edese samenleving. In 2015 is een kijk- en luisteronderzoek uitgevoerd waarbij is vast komen
te staan dat aan voornoemde doelstellingen ruimschoots wordt voldaan.
Daarnaast wil de omroep voor een zo breed mogelijk samengesteld publiek een belangrijke bron van
informatie zijn en het synoniem voor betrouwbare, onafhankelijke, toegankelijke berichtgeving. In de
programma's wordt ruimte gegeven aan pluriforme opvattingen en meningen, maar vermijdt bij alle
activiteiten overschrijding van algemeen aanvaarde grenzen inzake godsdienstige en maatschappelijke
waarden en normen. Voor het bereiken van haar doelstellingen gebruikt de omroep in het bijzonder het
medium radio en televisie, aangevuld met internet, kabelkrant en programmaondersteunende activiteiten.

Financiën:
Uit de Jaarrekening 2016 valt af te leiden dat over afgelopen verslagjaar een negatief exploitatieresultaat
is behaald van € 4.743. Het begrote resultaat bedroeg € 59 positief. De relevante hoofdzaken kunnen als
volgt worden weergegeven:
 Tegenvallende reclame-inkomsten (€ 6.000 lager dan begroot) deels gecompenseerd door een
eenmalige bate uit hoofde van de verkoop van de auto. Hiertegenover staat dat de omroep en auto
middels sponsoring ter beschikking heeft gekregen voor de duur van minimaal 1 jaar.Hierdoor
zijn de operationele autokosten circa € 2.600 lager dan begroot.
 De activiteiten uit hoofde van de businessclub zijn ondergebracht in de in 2015 opgerichte stichting
Regionaal Mediacentrum Vallei (RMC Vallei). De hieraan gerelateerde opbrengsten zijn derhalve
niet gerealiseerd door de omroep met een negatief effect van € 6.000.
 De huisvestingskosten zijn circa € 2.500 lager dan begroot. Reden hiervoor is dat de servicekosten
door de verhuurder konden worden aangemerkt als btw-belaste prestatie. De in rekening
gebrachte btw is voor de omroep (deels) aftrekbaar voor de omzetbelasting en komt daardoor in
mindering op de huisvestingskosten. Deze meevaller, circa € 3.500, is deels tenietgedaan door
hogere onderhoudskosten: in verband met een onvoldoende werkende luchtbevochtigingsinstallatie
heeft de omroep tijdelijk externe apparatuur hiervoor moeten huren met een kostenpost van ruim
€ 1.000.
Wat betreft de liquiditeitspositie kan het volgende worden opgemerkt. Het saldo liquide middelen is
toegenomen van ruim € 74.000 ultimo 2015 naar ruim € 77.000 ultimo 2016, een toename van circa
€ 3.000. Dit is voornamelijk het gevolg van lagere investeringen (€ 4.000) met daartegenover een
negatief exploitatieresultaat (€ 1.000).
De omroep was ook in 2016 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als onderneming voor de
Belastingdienst btw-plichtig.
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Belangrijkste ontwikkelingen in 2016:
In 2012 heeft de OLON, de vereniging van lokale omroepen, een convenant gesloten met de Vereniging
Nederlandse Gemeenten. Doel is om geschillen tussen omroepen en gemeenten over de financiering van
lokale omroepen te voorkomen en de lokale omroepsector te consolideren en de kwaliteit en efficiëntie te
vergroten. Zo zal er voortaan worden gehandeld in termen van 'lokaal toereikend media-aanbod' (LTMA)
binnen het verzorgingsgebied van een omroep. De strikte indeling van verzorgingsgebieden langs bestuurlijke
grenzen wordt losgelaten. De OLON en de in 2015 opgerichte nieuwe uitvoeringsorganisatie NLPO streven
naar maximaal tachtig streekomroepen (dat kunnen ook samenwerkingsverbanden van bestaande lokale
omroepen zijn), die minimaal 100.000 inwoners bereiken. In 2016 heeft Omroep Ede aan het
gemeentebestuur van Ede haar voorkeur kenbaar gemaakt om aansluiting te zoeken bij onder andere de
gemeente Veenendaal, waar inmiddels verkennende gesprekken mee hebben plaatsgevonden.
Eind 2016 is het programmabeleid bepalende orgaan (pbo) van Omroep Ede op sterkte en zijn de minimaal
noodzakelijk geachte stromingen in het pbo vertegenwoordigd. Er is een vacature voor de stroming
Werkgevers. Het bestuur acht het van belang, dat het pbo zijn wettelijke taak ook in de toekomst naar
behoren kan uitvoeren. Daarom is bij pbo-vergadering altijd een afvaardiging vanuit bestuur en
programmaleiding aanwezig. Gezamenlijk wordt teruggekeken op achterliggende uitzendingen en wordt
jaarlijks het media-aanbodbeleid bijgesteld en vastgesteld. Daarbij gaat het bij het pbo om de grote lijnen, die
door de programmaleiding worden vertaald in programma's.
Er zijn in 2016 diverse contacten met organisaties in het verzorgingsgebied herbevestigd. Zo was er contact
met Christelijke Hogeschool Ede (CHE) over samenwerking en hetzelfde met ROC A12. Een belangrijk
onderdeel van deze gesprekken zijn de stagiaires van beide instellingen die bij de omroep verblijven. Ook
wordt het samen met de CHE en uitgeefbedrijf BDUmedia gekeken naar vormen van inhoudelijke
samenwerking op journalistiek gebied. Ook zijn de contacten met Omroep Gelderland aangehaald en is in
2016 een pilot gestart om meer samen te werken op verschillende terreinen.
In 2016 zijn gesprekken opgestart tussen d e NLPO en Buma/Stemra inzake de noodzakelijke afdrachten van
gelden voor het doen van uitzendingen. Het voorstel wat momenteel door Buma/Stemra is voorgelegd behelst
een stapsgewijze verhoging van de af te dragen gelden van in totaal circa 30%, met ingang van 2017. De
impact hiervan op de exploitatie bedraagt uiteindelijk circa €2.000 per jaar. Als omroep zullen wij deze
onderhandelingen en de uitkomsten daarvan moeten afwachten.
Ten slotte is in 2016 een acquisiteur aangesteld met als doel een verdere structurele verhoging van de
reclame-inkomsten te realiseren. Het in kaart brengen en vastleggen van contactgegevens van bestaande en
nieuwe adverteerders heeft daarbij eerste prioriteit gekregen.

PR en communicatie:
Het frequente verspreiden van de nieuwsbrieven binnen de omroep is ook in 2016 gecontinueerd en is in
kwaliteit verder verbeterd. Sinds eind 2016 is de nieuwsbrief omgezet in een nieuwsflits, een korter bulletin
dat vaker wordt verspreid per mail om daarmee de vrijwilligers binnen de omroep snel en effectief te kunnen
informeren. De reacties hierop zijn positief en dit zal daarom ook in 2017 worden voortgezet.
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Technische dienst:
In 2016 is, in samenwerking met de gemeente Ede, een optimalisatieslag gemaakt met betrekking tot de
nieuwe verbinding met het raadhuis om de commissie- en raadsvergaderingen live te kunnen uitzenden. Sinds
medio 2016 is deze verbinding van een kwalitatief goed niveau en werkt naar tevredenheid van betrokken
partijen.
Daarnaast is in het vierde kwartaal van 2016 een start gemaakt met het tot stand brengen van een avverbinding met Cultura, om ook live-uitzendingen vanuit andere delen van de locatie Cultura mogelijk te
maken. De voortgang van dit project loopt conform planning en zal naar verwachting voorjaar 2017 worden
opgeleverd.
Naast bovenstaande projecten is er onderhoud en beheer uitgevoerd. Diverse voorzieningen beginnen aan het
eind van hun levensduur te komen, en zullen vervangen moeten worden. Vanuit de wens tot
professionalisering wordt gekeken naar mogelijkheden om de continuïteit te vergroten en de redactie zo
efficiënt mogelijk te laten werken met ICT-middelen. Hierdoor worden de ICT-voorzieningen rijker aan
functionaliteit en complexer qua opzet. De technische dienst ziet een verschuiving van eigen beheer en
aanschaf/bouw van systemen naar oplossingen uit de cloud. Door inzet van deze diensten kan de omroep
relevant blijven voor de inwoners van Ede. Luisteraars en kijkers trekken met hobbyoplossingen gaat niet.
Deze nieuwe ICT-voorzieningen worden in toenemende mate in abonnementsvorm aangeboden. Met dit
abonnement kan Omroep Ede zich voor een aantal toepassingen verzekeren van toekomstvaste oplossingen.
Programmering en redactie:
EDE TV
Wekelijks is het programma 'EDE TV nieuws' uitgezonden. De samenstelling van de redactie van het
programma bleef nagenoeg hetzelfde, echter is er onderzocht of er mogelijkheden waren voor uitbreiding. Het
resultaat hiervan is eind 2016 gerealiseerd door meer uren voor de bureauredacteur. Doordat er op andere
vlakken op een iets andere wijze werd gewerkt, beheer van het nieuws, groeide het journalistieke gehalte en
steeg ook het kwaliteitsniveau.
Naast 'EDE TV nieuws' zendt EDE TV het programma bijgepraat uit. Het programma heeft een duidelijke link
met 'EDE TV nieuws'. In dit programma staat de mening van de Edenaar centraal, naar deze wordt gevraagd
naar aanleiding van een nieuwsfeit dat voorkomt in 'EDE TV nieuws'.
Daarnaast werd het culturele programma 'Mooi zo' tweewekelijks uitgezonden, ook met eigen specials. Een
ander tweewekelijks programma is 'Zicht op Ede'. Dit programma richt zich op bedrijven en maatschappelijke
organisaties in Ede. Het programma heeft een maatschappelijk kritisch karakter. Najaar 2016 is er gestart met
'Natuurlijk Ede'. Dit programma laat beelden zien van de Edese natuur. Ook wordt er een inkijkje gegeven in
bepaalde natuurlijke processen.
Naast deze programmareeksen werden de volgende evenementen (al dan niet live) op tv vertoond: de
Dodenherdenking (4 mei), de Heideweek (eind augustus).
Tijdens de Heideweek is er een week lang druk gewerkt met meerdere ploegen, ook samen met radio- en
internetmensen, en zijn er veel items gemaakt. Daarnaast werd om de week een raadsvergadering live vanuit
het gemeentehuis uitgezonden.
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Het aantal geproduceerde tv-uren is in 2016 ten opzichte van 2015 toegenomen met ongeveer 7 minuten per
uur. Dit was vooral mogelijk door de inzet van vrijwilligers, in mindere mate door de inzet van stagiairs van
mbo en hbo.
De jaarlijkse uitzendingen in het voorjaar van de studenten van de Christelijke Hogeschool Ede zijn weer
gestart en onder de titel '@Ede' bracht men in het voorjaar van 2016 een magazineprogramma voor jongeren
in Ede op radio en tv.

EDE FM
In 2016 zijn de radio-uitzendingen grotendeels gelijk gebleven met het niveau het jaar ervoor. Hiermee doelen
wij op het aantal uur. Hierbij was er sprake van drie externe partners, te weten: Omroep Apeldoorn, diverse
Edese kerken en een externe producent. Voor geen van de externe programma's is een vergoeding betaald.
De radioprogramma's betroffen per week meer dan 55 uur unieke radio (ongeveer 8 uur is gemaakt door
externe partijen). Bij voorgaande cijfers is geen rekening gehouden met de herhalingen van programma's. Ook
heeft EDE FM live de herdenking van de gevallenen op 4 mei uitgezonden. De radio is bij veel evenementen
aanwezig.
De programma's zijn breed qua karakter: informatieve programma's rond sport, nieuws en cultuur wisselen
muziekprogramma's en levensbeschouwelijke programma's af.
In 2016 zijn er ongeveer zes jongeren bij de radio actief geweest; allen meer dan een half jaar.

INTERNET EN KABELKRANT
De omroep ziet in 2016 wederom een duidelijke versterking van het on demand kijken: veel meer dan in 2015
wordt er via het YouTube-kanaal achteraf gekeken naar een uitzending of naar losse items. Ook krijgt de
omroep steeds vaker kijkers op haar livestreampagina. Daarnaast zagen wij in 2015 een toename van on
demand luisteren naar radio-items. Dit via ons kanaal op SoundCloud en via Uitzending Gemist op de eigen
website. Ook zien wij hierbij een toename in het gebruik van sociale media. Items die gedeeld worden op
Facebook of op Twitter. In 2016 zette deze trend zich door. De groei was duidelijk te zien in 2016.
De kabelkrantredactie trad in 2016 vaker in overleg. Ook met de internetredactie werd er dit jaar aandacht
besteed aan de ontwikkelingen rond internet en de website, o.a. in het zogenaamde MediaHub-project van
branchevereniging OLON. In 2016 is er ook onderzoek gedaan naar de opvolging van deze mediahub.
Eind 2015 is er een basis gelegd voor een volwaardige internetafdeling, waarmee internet een nog grotere rol
binnen de omroep vervult. Onze internetactiviteiten mogen sinds eind december 2015 betiteld worden als:
internet als eerste nieuwsdistributeur van de omroep. Het bekende principe 'online first' kreeg in 2015 al een
duidelijke basis. In 2016 is er doorontwikkeld en verder vormgegeven hieraan. In 2016 is er ook een basis
gelegd voor vernieuwing van onze onlinecontent. Deze zal verder vorm krijgen in 2017.
NIEUWS EN INFORMATIE
In 2016 is er gewerkt aan de optimalisering van het nieuws en verbreding van de basis die een jaar daarvoor
is gelegd. Deze nieuwsredactie verzamelt het nieuws en distribueert het over de omroep. Hierin is internet/
kabelkrant het belangrijkste. Daarnaast wordt er gekeken of iets geschikt is voor tv of voor radio of voor radio
én tv. Ook in 2016 is de functie vastgesteld voor de bureauredacteur. Deze vormt samen met de
kabelkrantredacteuren de nieuwsredactie. De bureauredacteur stuurt ook de makers van het nieuws aan. Op
deze wijze heeft de bureauredacteur nog meer zicht op hetgeen wordt geproduceerd, maar ook meer controle
op de inhoud. Ook is de bureauredacteur in 2016 steeds meer actief met online content zoals sociale media.
Ook is de redactie deels meegegroeid met de nieuwe technieken. Wel loopt de redactie steeds meer aan
tegen technische beperkingen, waardoor redactie en publicatie van nieuws complex en tijdrovend is.
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Samenwerking met derden:
In 2016 waren er diverse samenwerkingsverbanden. Zo werd er gestart met de samenwerking tussen omroep
Gelderland en Omroep Ede. Deze samenwerking behelst het uitwisselen van onlinecontent, uitwisseling van
kennis, uitwisseling beeld- en audiomateriaal, wederzijdse ondersteuning in covering nieuws. Naast deze
samenwerking is er ook een samenwerkingsverband opgestart met de Christelijke Hogeschool Ede, BDUmedia
en Omroep Ede. Doel is het brengen van nieuws middels verdiepende onderzoeksjournalistiek. Onder de titel
Bureau Spotlight doen studenten onderzoek naar diverse thema's. Omroep Ede en BDU zijn hierbij de
opdrachtgevers. Deze samenwerking kreeg vorm in 2016. Wederom werd in 2016 samengewerkt met de
Christelijke Hogeschool Ede. Omroep Ede heeft radio en tv uitzendingen van de CHE uitgezonden. Ook is er
vanuit redactioneel oogpunt ook nauwlettend gevolgd wat er heeft plaatsgevonden in het kader van de
regionalisering.

Programmastaf:
Eind december 2016 waren er circa vijfentachtig vrijwilligers actief als programmamakers. Daarnaast
ontvingen drie medewerkers een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Vooruitblik 2017:
Als eerste belangrijkste speerpunt voor 2017 kan worden genoemd het opnieuw verder professionaliseren van
het brengen van nieuws in het kader van continu verbeteren. Hiertoe zal een nieuwe website worden
opgeleverd die zal fungeren als echte nieuwssite. Daarnaast zal een verdere verbetering in het
contentmanagementsysteem (CMS) worden aangebracht op het nieuws snel, efficiënt en effectief over de
nieuwskanalen tv, radio en internet te kunnen distribueren. Onderzocht zal worden of hiertoe in een eigen
systeem zal worden geïnvesteerd of dat gebruik zal worden gemaakt van een cloudoplossing.
Daarnaast zal het aspect commercialisering een belangrijke rol gaan spelen om te komen tot een grotere
inkomstenbron uit reclames om de continuïteit van de omroep te verstevigen. Daartoe is in 2016 een
acquisiteur aangesteld, met als eerste prioriteit het vastleggen en updaten van gegevens van potentiële
adverteerders. In 2017 zal dit gaan uitmonden in gerichte acquisitie in de gemeente Ede.
Het opleveren van de verbinding tussen Omroep Ede en Cultura zal voorjaar 2017 worden afgerond. Liveuitzendingen door Omroep Ede via locatie Cultura kunnen dan worden gerealiseerd.
Redactioneel zal de radioprogrammering deels worden vernieuwd, de tv-programmering worden
geconsolideerd en zullen de activiteiten op internet verder worden uitgebreid. Daartoe zal het aantal betaalde
uren van de nieuwsredacteur verder worden uitgebreid van gemiddeld 20 naar gemiddeld 24 uur per week.
Wat betreft techniek zal het huidige beleid worden gecontinueerd met het up to date houden van systemen en
software en zal gedurende 2017 een filmcamera worden vervangen.
Ten slotte is er voor 2017 wederom sprake van een sluitende begroting. Aangezien het negatieve
exploitatieresultaat over 2016 is toe te schrijven aan enkele bijzondere incidenten, is een sluitende exploitatie
over 2017 een realistisch uitgangspunt.

Ondertekening bestuur
Ede, 18 juli 2017

De heer C.G.P. van Welsum, penningmeester
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
na resultaatbestemming

31 december 2016

31 december 2015

€

€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

(1)

Inventaris
Vervoermiddelen

11.293
-

16.965
471
11.293

17.436

Vlottende activa
Overige vorderingen

(2)

Debiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende activa

9.922

2.523

867

695
2.155
10.789

Liquide middelen
Rabobank
Kas

19-7-2017

(3)

77.746
26
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74.609
36
77.772

74.645

99.854

97.454
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31 december 2016

31 december 2015

€

€

€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen

(4)

Bestemmingsreserves
Stichtingskapitaal

32.262
19.380

30.762
25.623
51.642

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva
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4.103

4.329
7.569
30.779

3.926
33.040
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Baten

Realisatie
2016

Budget 2016

Realisatie
2015

Budget 2015

€

€

€

€

193.323

200.406

232.262

176.900

9.254
51.923
53.897
509
5.081
77.083
-97
416

10.315
54.475
56.250
2.000
3.880
73.337
-200
290

9.467
86.004
57.952
970
2.161
76.248
-190
286

11.486
16.914
66.032
3.400
4.870
73.937
-300
280

198.066

200.347

232.898

176.619

-4.743

59

-636

281

1.500
-6.243

59

-3.738
3.102

281

-4.743

59

-636

281

Lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingslasten
Overige programmalasten
Facilitaire lasten
Autolasten
Algemene lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Saldo van baten en lasten

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserves
Stichtingskapitaal

S. Degirmenci AA RB
19-7-2017

Pagina 19 / 33

- 18 -

Stichting Omroep Ede

3

KASSTROOMOVERZICHT 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2016
€

2015
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
schulden aan kredietinstellingen)

-4.424

-540

9.254

9.467

-5.416

17.718

7.143

17.785

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rentelasten
Kasstroom uit operationele activiteiten

6.557

44.430

-319

-96

6.238

44.334

-3.111

-3.166

3.127

41.168

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Mutatie geldmiddelen
Samenstelling geldmiddelen
2016
€
Liquide middelen per 1 januari

2015
€

€

€

74.645

33.477

Mutatie liquide middelen

3.127

41.168

Stand per 31 december

77.772

74.645
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van N.A-0 bestaan voornamelijk uit het programmeren en maken van uitzendingen op radio,
televisie en internet.

Vestigingsadres
Stichting Omroep Ede (statutaire zetel Ede, geregistreerd onder KvK-nummer 09070199) is gevestigd op
Molenstraat 45 te Ede.

Jaarrekeningregime
Deze jaarrekening is overeenkomstig RJ 640 Organisaties zonder winststreven opgesteld. Naast RJ 640 is het
Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media- instellingen 2009 van toepassing. Dit betreft een
aanvulling / toelichting op de RJ 640.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale
waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de
kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.
Latente belastingvorderingen worden slechts gewaardeerd voor zover er naar verwachting voldoende
toekomstige belastbare winst zal zijn om ze te realiseren.
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Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije
beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die hun oorsprong vinden in
het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten
Subsidies worden verantwoord voorzover deze in het verslagjaar zijn gerealiseerd.
Resultaten op projecten worden verantwoord zodra de projecten zijn afgerond. Op het moment dat verliezen
voorzienbaar zijn worden deze direct verantwoord.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met een
eventuele restwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder
de afschrijvingen.

Financiële lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.
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GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de vlottende effecten en de
kortlopende schulden aan kredietinstellingen. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide
beleggingen.
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari 2016
Kostprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Mutaties
Bij: investeringen
Af: desinvesteringen
Bij: Afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2016
Kostprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Inventaris

Vervoermiddelen

Totaal

€

€

€

110.987
-94.022

4.706
-4.235

115.693
-98.257

16.965

471

17.436

3.111
-427
427
-8.783

-4.706
4.706
-471

3.111
-5.133
5.133
-9.254

-5.672

-471

-6.143

113.671
-102.378

-

113.671
-102.378

11.293

-

11.293

Afschrijvingspercentages
%
Inventaris
Vervoermiddelen
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VLOTTENDE ACTIVA
2. Overige vorderingen
31-12-2016

31-12-2015

€

€

Debiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

Voorziening dubieuze debiteuren

9.922
-

3.148
-625

9.922

2.523

2016

2015

€

€

Stand per 1 januari
Dotatie
Afboeking debiteuren

625
-625

1.000
625
-1.000

-

625

Stand per 31 december

31-12-2016

31-12-2015

€

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

-

695

97
301
14
455

190
556
197
1.212

867

2.155

26.963
50.702
81
26

26.910
47.512
187
36

77.772

74.645

Overlopende activa
Rente
Verzekeringen
Contributies en abonnementen
Diverse vooruitbetaalde bedragen

3. Liquide middelen
NL14 RABO 0337 5608 70, Rekening-courant
NL76 RABO 1333 6688 56, Bedrijfsspaarrekening
NL56 RABO 0126 1907 12, Rekening-courant
Kas
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PASSIVA
4. Reserves en fondsen
31-12-2016

31-12-2015

€

€

Bestemmingsreserves
Vernieuwing apparatuur
Luisteronderzoek

25.000
7.262

25.000
5.762

32.262

30.762

Vernieuwing apparatuur
Door het bestuur terzake noodzakelijk geachte investeringen terzake vernieuwing apparatuur zijn geraamd op
€ 25.000. Deze investeringen voor mengpaneel, camera, edit- en audiolog pc's zullen plaatsvinden t/m
boekjaar 2018.
Stand per 1 januari

25.000

25.000

Stand per 31 december

25.000

25.000

Luisteronderzoek
Daarnaast is een reservering opgenomen ten behoeve van het driejaarlijks luisteronderzoek. Dit is in 2015
uitgevoerd. In 2018 zal derhalve een nieuw kijk- en luisteronderzoek worden gedaan. De totale kosten zijn
hiervoor geraamd op € 9.500, waarvoor ultimo 2016 een bestemmingsreserve is gevormd ter grootte van
€ 7.262.
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

5.762
1.500

9.500
-3.738

Stand per 31 december

7.262

5.762

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

25.623
-6.243

22.521
3.102

Stand per 31 december

19.380

25.623

Stichtingskapitaal
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5. Kortlopende schulden
31-12-2016

31-12-2015

€

€

Crediteuren
Crediteuren

5.535

4.103

4.329

-

7.569

3.926

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Overige schulden
Rekening-courant Stichting Regionaal Mediacentrum Vallei

Rekening-courant Stichting Regionaal Mediacentrum Vallei
2016

2015

€

€

Stand per 1 januari
Mutaties boekjaar
Vooruitgefactureerde bedragen

3.926
1.470
2.006

5.909
-2.006

Rente

7.402
167

3.903
23

Stand per 31 december

7.569

3.926

Over de schuld wordt 5,00% rente berekend.
31-12-2016

31-12-2015

€

€

Overlopende passiva
Accountantskosten
Vooruitgefactureerde bedragen
Vooruitontvangen subsidie Gemeente Ede
Overige overlopende passiva
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3.000
25.432
2.347

3.000
2.006
25.000
3.034

30.779

33.040
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Huurverplichtingen
Inzake een huurovereenkomst met betrekking tot het pand aan de Molenstraat te Ede zijn langlopende
financiële verplichtingen aangegaan tot een jaarbedrag van € 51.250 terzake huur- en servicekosten.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
Realisatie
2016

Budget 2016

2015

€

€

€

151.500
31.800
3.800
4.071
29
1.500
623

151.500
26.831
4.000
10.000
150
725
6.000
1.200

198.948
24.922
6.035
44
475
1.838

193.323

200.406

232.262

8.783
471

9.000
1.315

8.526
941

9.254

10.315

9.467

39.388
11.041
1.429
25
40

40.000
14.000
250
225

66.171
18.213
1.218
54
348

51.923

54.475

86.004

8.706
1.922
606
1.456
7.165
12.120
444
225
21.253
-

8.690
2.075
650
2.400
7.000
12.000
600
20.835
2.000

8.606
1.292
436
3.119
3.562
13.587
15.575
398
5.349
290
5.738

53.897

56.250

57.952

6. Baten
Subsidie Gemeente Ede
Giften, donaties en contributies
Raads- en commissievergaderingen
Reclame advertenties
DVD- en CD- verkoop
Reclame auto
Business Club
Verkoop auto
Overige

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2016 geen werknemers werkzaam.
Afschrijvingen

7. Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris
Vervoermiddelen

8. Huisvestingslasten
Huur onroerende zaak
Energiekosten
Onderhoud onroerende zaak
Schoonmaakkosten
Aanschaf kantoorinventaris

9. Overige programmalasten
Aandeel contributies en abonnementen
Aandeel telefoonkosten (85%)
Aanschaf beeld en geluiddragers
Onderhoud apparaten
Inhuur verslaggever
Inhuur cameraman
Inhuur editor
Vergunningen/domeinnamen
Inkoop TV programma's
Inhuur redacteur
Studiekosten
Lasten inzake luisteronderzoek
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Realisatie
2016

Budget 2016

2015

€

€

€

10. Facilitaire lasten
Aanschaf apparatuur
Huur apparatuur

298
211

1.500
500

779
191

509

2.000

970

Brandstoffen
Onderhoud
Verzekering
Motorrijtuigenbelasting
Overige autolasten

162
385
170
4.306

1.000
1.000
800
500
580

538
77
791
412
278

Privégebruik

5.023
58

3.880
-

2.096
65

5.081

3.880

2.161

Accountantslasten
Verzekeringen
Reclamekosten
Domeinnamen en kosten webruimte
Vergader- en consumptiekosten
Contributies en abonnementen
Kantoorbenodigdheden
Automatiseringskosten
Reiskosten
Portikosten
Kosten Business Club
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
Overige kosten

4.012
2.875
19.515
10.832
3.050
1.224
14
14.572
105
7
-625
785

2.945
1.975
19.500
11.081
3.450
450
125
13.550
725
75
4.300
850

2.900
2.093
17.623
10.842
2.286
1.117
73
13.454
347
3
4.848
625
737

Omzetbelasting

56.366
20.717

59.026
14.311

56.948
19.300

77.083

73.337

76.248

97

200

190

11. Autolasten

12. Algemene lasten

Financiële lasten

13. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente deposito
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Realisatie
2016

Budget 2016

2015

€

€

€

14. Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente rekening-courant bankiers
Rente rekening-courant Stichting Regionaal Mediacentrum
Vallei
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-249

-290

-263

-167

-

-23

-416

-290

-286

Ondertekening bestuur

Ede, 18 juli 2017

De heer C.G.P. van Welsum, penningmeester
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OVERIGE GEGEVENS
1

Voorstel resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor om het resultaat te bestemmen op de wijze zoals benoemd onder de staat van baten en
lasten op pagina 18. Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene ledenvergadering is dit voorstel reeds
in de jaarrekening verwerkt.

2

Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de
jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.
Derhalve ontbreekt een controleverklaring.
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