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Geachte Bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen
van € 134.036 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 11.502, beoordeeld.
2

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Omroep Ede te Ede beoordeeld. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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.
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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.
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 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het
in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

10 juni 2019

S. Hollestelle MSc RA
mth accountants & adviseurs b.v.
Zuiderinslag 4C
3871 MR Hoevelaken
T (033) 258 03 30
E amersfoort@mth.nl
Dit rapport is digitaal ondertekend.
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3

ALGEMEEN

3.1

Inschrijving Kamer van Koophandel

De Stichting is ingeschreven in het stichtingsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal
Gelderland te Arnhem onder nummer 09070199.
3.2

Bestuurders

Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat de volgende personen bestuurders van de Stichting zijn:
- de heer W. de Vos, voorzitter;
- de heer R.J. Landman, secretaris;
- de heer G. van den Brink, algemeen bestuurslid;
- mevrouw J.D. van der Plas, algemeen bestuurslid.
De bestuursfunctie penningmeester is vacant en wordt waargenomen door de heer drs. C.G.P. van Welsum.
De bestuurders bezitten een gezamelijke bevoegdheid (eventueel samen met andere bestuurders).
3.3

Oprichting/statutenwijziging

De Stichting werd op 19 juli 1988 opgericht. De laatste statutenwijzging vond plaats op 26 mei 2014 waarbij de
naam is gewijzigd van Stichting Lokale Omroep Ede in Stichting Omroep Ede.
3.4

Ondernemer voor de omzetbelasting

De Stichting is met ingang van boekjaar 1999 aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting. Een aantal
activiteiten is belast voor de omzetbelasting, te weten:
- verkoop van cd's, dvd's en dergelijke;
- sponsoring / reclameopbrengsten.
Conform een brief van de belastingdienst van 22 november 1996 is de voorbelasting verrekenbaar naar rato van de
met omzetbelasting belaste geleverde prestaties.
Ook over het jaar 2018 is deze systematiek toegepast en bedraagt de vooraftrek 6,5% (2017: 4,4%).
3.5

Bestemmingsfondsen

Tijdens de afgelopen jaren zijn er voor diverse te verwachten uitgaven bedragen gereserveerd in een
bestemmingsfonds.
Vernieuwing apparatuur
Het bestuur verwacht over de periode 2019-2023 in totaal € 28.500 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. De vervanging van het mengpaneel heeft in 2018 plaatsgevonden evenals de aanschaf van een
nieuwe camera.
Luisteronderzoek
Conform de subsidievoorwaarden van de Gemeente Ede dient 3 jaarlijks een luisteronderzoek te worden
uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2015 en moet opnieuw medio 2019 uitgevoerd worden in overleg met
de gemeente Ede. De kosten van een dergelijk onderzoek zullen naar verwachting circa € 9.500 bedragen, terzake
is een bestemmingsreserve gevormd waarvan het saldo ultimo 2018 € 9.500 bedraagt.
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3.6

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.
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4

RESULTATENANALYSE

4.1

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2018 bedraagt € 11.502 tegenover € 19.532 over 2017. De resultaten over beide jaren kunnen als
volgt worden samengevat:
2018
€

Baten

2017
%

€

%

217.750

100,0

231.676

100,0

11.673
52.319
39.988
2.768
1.665
96.217

5,4
23,8
18,4
1,3
0,8
44,2

9.742
52.810
53.906
2.737
567
91.909

4,2
22,8
23,3
1,2
0,2
39,7

-5
1.623

0,8

-11
484

0,2

1.618

0,8

473

0,2

206.248

94,7

212.144

91,6

11.502

5,3

19.532

8,4

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

Saldo
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4.2

Vergelijkend overzicht tussen begroting en realisatie

Realisatie 2018
€

Baten

Begroting 2018

%

€

%

217.750

100,0

201.805

100,0

11.673
52.319
39.988
2.768
1.665
96.217

5,4
23,8
18,4
1,3
0,8
44,2

9.300
53.295
60.747
1.450
1.250
69.403

4,6
26,5
30,1
0,7
0,6
34,4

-5
1.623

0,8

-125
285

-0,1
0,1

1.618

0,8

160

-

206.248

94,7

195.605

96,9

11.502

5,3

6.200

3,1

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

Saldo van baten en lasten
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5

FISCALE POSITIE

5.1

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 acht jaar
bedraagt:
- 2011 positief € 1.005;
- 2012 positief € 6.890;
- 2013 negatief € 338;
- 2014 positief € 6.403;
- 2015 negatief € 636;
- 2016 negatief € 4.743;
- 2017 positief € 19.532;
- 2018 positief € 11.502.
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BESTUURSVERSLAG OVER 2018
Algemeen
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 stichting was eind 2018 als volgt samengesteld:
- W. de Vos, voorzitter
- R.J. Landman, secretaris
- C.G.P. van Welsum, penningmeester
- G. van den Brink, lid
- J.D. van der Plas, lid
De heer Van Welsum vervult vooralsnog de functie van penningmeester, echter is hij aftredend.
Meerjarenbeleidsplan
In het verslagjaar 2016 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 Foodvalley.
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 in de loop van 2015.
Deze redactie is in 2018 verder vormgegeven en geprofessionaliseerd door het continueren van het aantal uur
nieuwsredacteur voor gemiddeld 24 uur per week: een toename van 4 uur per week in vergelijking met voorgaand
jaar. Samen met de programmaleiding vormt de nieuwsredacteur het hart van de organisatie.
De programmaleiding bestaat sinds najaar 2018 uit hoofdredacteur Martin Both (tevens eindredacteur radio) en
Rien Janssens (hoofd media en producties). De drie functies van eindredacteur worden met deze nieuwe
samenstelling niet meer ingevuld.
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 2018 het beleid met betrekking tot betaalde
krachten gecontinueerd.
Er is het verslagjaar sprake geweest van een betaalde cameraman (gemiddeld 10 uur per week), een
nieuwsredacteur (gemiddeld 24 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 (lpmi) binnen het publieke omroepbestel,
die zich tot taak stelt het verzorgen van een gevarieerd programma voor de bevolking van het verzorgingsgebied,
de gemeente Ede. Begin september is bij het Commissariaat de aanvraag ingediend voor de nieuwe
'zendvergunning' voor vijf jaar per 16 maart 2019.
De omroep 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. In 2019 zal een dergelijk onderzoek weer worden
uitgevoerd.
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 programma-ondersteunende activiteiten.
Financiën
Uit de Jaarrekening 2018 valt af te leiden dat over afgelopen verslagjaar een positief exploitatieresultaat is behaald
van € 11.502. Het begrote resultaat bedroeg € 6.200 positief. De relevante hoofdzaken kunnen als volgt worden
weergegeven:
- Hogere reclame-inkomsten (€ 4.800 hoger dan begroot) door een betere focus op het binnenhalen van
reclamegelden, één van de speerpunten uit het meerjarenbeleidsplan. Hiertegenover stonden echter lagere
inkomsten uit het verzorgen van de gemeenteraadsuitzendingen. Dit als gevolg van technische problemen,
waardoor niet gedurende het gehele jaar de uitzendingen verzorgd konden worden. Inmiddels zijn deze
problemen opgelost.
- De programmakosten waren in totaal circa € 20.000 lager dan begroot, dit als gevolg van lagere
personeelskosten. Door ziekte van betaalde krachten zijn er minder uren gemaakt dan begroot.
- De overige algemene kosten zijn circa € 26.800 hoger dan begroot. Dit betreft vooral de post Omzetbelasting
(€ 9.500). Door een veranderde berekeningssystematiek tussen belaste en onbelaste prestaties is het recht op aftrek
van voorbelasting lager uitgevallen dan begroot. Daarnaast zijn de accountants- en advieskosten € 6.000 hoger
dan begroot, dit om de gewijzigde voorheffing ook fiscaal goed te kunnen verantwoorden richting de
belastingdienst.
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Vervolg Financiën
Wat betreft de liquiditeitspositie kan het volgende worden opgemerkt. Het saldo liquide middelen is afgenomen
van bijna € 97.000 ultimo 2017 naar ruim € 66.000 ultimo 2018, een afname van circa € 31.000. Dit is voornamelijk
het gevolg van:
- Investeringen ter grootte van ruim € 12.500 ten behoeve van redactie pc's, nieuwe bekabeling voor uitzending
vanuit Cultura en een nieuwe camera;
- Investering in een nieuw uitzendsysteem ten bedrage van ruim € 33.500 en daarbij behorende mengtafel ter
grootte van € 1.500.
De omroep was ook in 2018 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als onderneming voor de
Belastingdienst btw-plichtig.
Belangrijkste ontwikkelingen in 2018
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
200.000 inwoners bereiken. Omroep Ede aan het gemeentebestuur van Ede haar voorkeur kenbaar gemaakt om
aansluiting te zoeken bij de omroepen van Veenendalal e.o., Wageningen en Rhenen. Er gesprekken met
Veenendaal e.o. verlopen tot nu toe het best. De omroep in Rhenen bestaat nog niet.
Medio 2018 is de heer Gé van den Brink uit Ede toegetreden tot het bestuur als algemeen lid. Peter van Welsum
heeft aangegeven te willen stoppen als bestuurslid, maar hij blijft aan als penningmeester totdat er een opvolger is
gevonden.
Eind 2018 is het programmabeleid bepalende orgaan (pbo) van Omroep Ede op volle sterkte en zijn de minimaal
noodzakelijk geachte stromingen in het pbo vertegenwoordigd. 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 2018 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 School voor de Journalistiek van de CHE en uitgeefbedrijf BDUmedia in het project Bureau Spotlight gewerkt
aan lokale onderzoeksjournalistiek. Eind 2018 is hiervoor de het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek een
subsidie voor 2019 verstrekt. De penvoering voor Bureau Spotlight wordt gedaan door BDUmedia; de mensen
zullen hun werkzaamheden verrichten in het pand van Omroep Ede. Ook zijn de contacten met Omroep
Gelderland verder verbeterd in 2018. Een regiojournalist van Omroep Gelderland zal regelmatig werken vanuit
Omroep Ede.
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Vervolg Belangrijkste ontwikkelingen in 2018
De reclame-acquisitie is verbeterd, met name door extra inspanningen vanuit het bestuur. Overigens zijn de
inkomsten nog niet op het gewenste niveau en zal hier komend jaar ook veel aandacht aan worden besteed.
Gedurende 2018 is volop geïnvesteerd in techniek, met name het nieuwe uitzendsysteem, waarmee de omroep
weer een belangrijke stap heeft gezet in een verbetering van de dienstverlening. Daarnaast is een mobiele camera
vervangen, waardoor onze verslaggeving op locatie van nog betere kwaliteit is.
Samen Cultura wordt bekeken of het ontruimingsplan van het hele gebouw goed is afgestemd op de medewerkers
van de omroep. Najaar 2018 is de vloerbedekking in ons deel van Cultura geheel vernieuwd en is er een glazen pui
gekomen aan de Cultura-zijde van ons pand. In 2019 wordt een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met Cultura.
De luchtverversing is aangepast, maar de koeling wordt in 2019 verbeterd.
PR en communicatie
Het frequente verspreiden van de nieuwsbrieven binnen de omroep is ook in 2018 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 waren positief en daarom is dit medium dan ook gecontinueerd gedurende 2018.
Technische dienst
In 2018 is, in samenwerking met de gemeente Ede, opnieuw een optimalisatieslag gemaakt met betrekking tot de
nieuwe verbinding met het raadhuis om de commissie- en raadsvergaderingen live te kunnen uitzenden.
Daarnaast is 2018 een av-verbinding met Cultura tot stand gebracht, om ook live-uitzendingen vanuit andere delen
van de locatie Cultura mogelijk te maken. Het uitzendsysteem wat daarvoor benodigd is, is al eerder aangeschaft.
Afgelopen jaar is de juiste glasvezelbekabeling geïnstalleerd, waarna alles begin 2019 gereed is voor gebruik.
Zoals eerder aangegeven is het radio-uitzendsysteem binnen Omroep Ede vervangen: een arbeidsintensieve klus
waar vele vrijwilligers zich voor hebben ingespannen.
Naast bovenstaande projecten is er onderhoud en beheer uitgevoerd. En vanuit de wens tot verdere
professionalisering is 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 verdere 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.
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Programmering en redactie
EDE TV
Wekelijks is het programma 'EDE TV nieuws' uitgezonden. De samenstelling van de redactie van het programma
onderging in 2017 een aantal veranderingen. Begin 2018 zijn deze geëvalueerd, mede door het vrijkomen van de
functie nieuwsredacteur en op basis hiervan is de redactie voor wat betreft 'EDE TV nieuws' anders ingevuld. Er is
afgestapt van het principe nieuwsredacteur. Dit was noodzakelijk, gezien de invulling van de functie
onlineredacteur. De redactie/productie van 'EDE TV nieuws 'is nu een vrijwillige eindredacteursfunctie die
samenwerkt met de betaalde onlineredacteur. Ook moest er nog meer efficiënt worden gewerkt om een groter
nieuwsaanbod te brengen met minder betaalde medewerkers inzet. Deze veranderingen hebben ertoe geleid dat
het journalistieke gehalte omhoog is gegaan, en steeg ook het kwaliteitsniveau.
Vervolg Programmering en redactie
Naast 'EDE TV nieuws' zond EDE TV in 2018 het culturele programma 'Mooi zo' tweewekelijks uit, ook met eigen
specials.
Ook in 2018 was er wekelijks 'Natuurlijk Ede'. Dit programma laat beelden zien van de Edese natuur. Ook wordt er
een inkijkje gegeven in bepaalde natuurlijke processen.
De gemeenteraadsverkiezingen hebben voor wat betreft EDE TV een grote rol gespeeld in 2018. Begin 2018 zond
EDE TV de reeks 'Het dilemma' uit. In twaalf afleveringen werd de mening, visie, en standpunten van de
deelnemende partijen aan de verkiezingen belicht en besproken. Er werd gesproken over vijf thema's waarvan de
laatste door de partij zelf in te vullen was. Ook bevatte het twaalf lastige dilemma's voor de lijsttrekkers. Ook zond
EDE TV in samenwerking met Ede Stad (BDU) een verkiezingsdebat uit. En het debat van de Rotary is ook door EDE
TV uitgezonden. Op 21 maart bracht EDE TV een vier uur durend live-tv-programma waarin verslag werd gedaan
van de uitslagenavond in het raadhuis en de uitslagen die binnen kwamen. In onze nieuwsuitzending is daarna ruim
aandacht besteed aan het formatieproces.
Naast deze programmareeksen werden de volgende evenementen (al dan niet live) op tv vertoond: de
Dodenherdenking (4 mei), de Heideweek (eind augustus) en (gemiddeld om de week) Raads-tv (vergadering van
de gemeenteraad).
Tijdens de Heideweek in de laatste volle week van augustus heeft 'EDE TV nieuws' dagelijks een journaal gebracht
waarin verslag werd gedaan van zo'n 35 evenementen in deze week. Waarbij duidelijk is gebleken dat de hoe
sneller iets online of op tv hoe meer het bekeken wordt. Het snel brengen van verslagen daarin zijn wij zeer zeker
goed geslaagd.
Daarnaast werd om de week een raadsvergadering live vanuit het gemeentehuis uitgezonden. Helaas ondervond
dit zeer regelmatig hinder. Tegenslagen in techniek, te weinig mankracht etc. Het bewerkstelligen van een nieuwe
glasvezelverbinding, tussen raadhuis en Omroep Ede is op initiatief van de gemeenteraad in 2018 in gang gezet en
najaar 2018 getest en zijn de uitzendingen weer opgepakt.
Net als in 2017 is in 2018 in samenwerking met diverse ondernemers in Ede-Centrum een Sinterklaasjournaal
uitgezonden. Qua samenwerkingspartners is er een behoorlijke uitbreiding gedaan in 2018. Het Technova College
heeft de productie op zich genomen inclusief camera en montagewerk. Dit was een serie met vijf afleveringen. De
ontknoping van de serie vond plaats tijdens de intocht. De serie werd geschreven door burgemeester René
Verhulst.

S.C. Hollestelle MSc RA
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Eind december kwam EDE TV met een uitgebreide terugblik op 2018. Dit werd vormgegeven door een
eindejaarsinterview met burgemeester Verhulst. Ook was er een bijna twee uur durend nieuwsoverzicht over 2018.
In dit programma werden de belangrijkste nieuwsfeiten van 2018 nogmaals belicht. Ook is er een programma
gemaakt waarin collegeleden, fractievoorzitters, jongerenraad en andere bekende gemeente inwoners terugblikten
op 2018, vooruitkeken op 2019 en een wens uitspraken voor de gemeente Ede. Op oudejaarsavond is er een
speciaal oudejaarsprogrammering te zien geweest, waarin terugblik, muziek, entertainment elkaar afwisselde.
Het aantal geproduceerde tv-uren is in 2018 ten opzichte van 2017 gelijk gebleven. Dit was vooral mogelijk door de
inzet van vrijwilligers, in zekere mate door de inzet van mbo-stagiairs .
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 2018 een magazineprogramma voor jongeren in Ede op
radio en tv.
Vervolg Programmering en redactie
EDE FM
In 2018 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 5 uur is gemaakt door externe
partijen). Bij voorgaande cijfers is geen rekening gehouden met de herhalingen van programma's. In 2018 is er
grote verandering doorgevoerd in de met name dagprogrammering. Er worden nu structureel nieuws-, kunst- en
sportbijdragen uitgezonden. Ook het muziekformat heeft een duidelijke ontwikkeling gekend.
In 2018 zijn de studio's van EDE FM geüpdatet. Ondanks de installatie van het nieuwe systeem heeft de luisteraar
amper tot geen hinder ondervonden. 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.
Internet en kabelkrant
De omroep ziet in 2018 wederom een duidelijke versterking van het on-demand kijken: veel meer dan in 2017
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 2018 een toename van on-demand luisteren
naar radio-items. Dit via ons kanaal op SoundCloud en via 'Radio en tv 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. De
groei was duidelijk te zien in 2018.
Nieuws en informatie
In 2017 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. Dit
proces is doorgezet in 2018, maar medio 2018 is er een verandering ontstaan in de redactie. De structuur is niet
veranderd, maar wel de werkwijze en de inzet van medewerkers. Doel: het vergroten van de efficiëntie. Hierbij is er
ook gekeken naar de nieuwsconsumptie en daar is op in gespeeld.

S.C. Hollestelle MSc RA
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Samenwerking met derden
In 2018 waren er diverse samenwerkingsverbanden. Zo werd er verder gegaan 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 van nieuws. Tevens werd er de
basis gelegd voor samenwerking op het gebied van de gemeenteraadsverkiezingen.
Naast deze samenwerking is er ook een samenwerkingsverband gecontinueerd en geïntensiveerd 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. Daarnaast zijn Omroep Ede en
BDU Media gaan onderzoeken op welke gebieden er samengewerkt kon worden. Dit resulteerde onder meer in
samenwerking voor wat betreft het nieuwsjaaroverzicht en de sinterklaasserie.
Wederom werd in 2018 samengewerkt met de Christelijke Hogeschool Ede. Omroep Ede heeft radio- en tvuitzendingen 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 2018 waren er circa vijfentachtig vrijwilligers actief als programmamakers. Daarnaast ontvingen drie
medewerkers een vergoeding voor hun werkzaamheden. De omroep heeft geen medewerkers in dienst. Betaalde
krachten zijn zzp'ers of worden ingehuurd via een payrollorganisatie.
Vooruitblik 2019
Als eerste belangrijkste speerpunt voor 2019 kan worden genoemd het opnieuw verder professionaliseren van het
brengen van nieuws en het verzorgen van radio-uitzendingen in het kader van continu verbeteren. Hiertoe zal
worden gekeken naar de huidige externe servicepartners en hun kwaliteit van dienstverlening worden beoordeeld
in relatie tot de wensen van de omroep. Verder wordt er verder ingezet op samenwerking in streekverband.
Voorts zal het aspect commercialisering wederom een belangrijke rol gaan spelen om te komen tot een grotere
inkomstenbron uit reclames om de continuïteit van de omroep te verstevigen. De positieve effecten van het
aanstellen van een vaste acquisiteur zijn duidelijk terug te zien in 2018. Maar het bestuur is zich ervan bewust dat
een bredere commerciële basis nodig is voor de toekomst.
Daarnaast zal een verdiepingsslag worden doorgevoerd bij het vergaren en verspreiden van nieuws via diverse
nieuwskanalen: radio, tv en internet zullen meer en meer met elkaar verbonden worden.
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 worden gecontinueerd op gemiddeld 24 uur per week.
Ten slotte is er voor 2019 wederom sprake van een sluitende begroting. Momenteel worden diverse contracten met
externe partijen geëvalueerd en zal bezien worden of er op diverse fronten kostenbesparingen mogelijk zijn, dit
mede ondersteund door nieuwe technische mogelijkheden.
Het bestuur van Stichting Omroep Ede,
mei 2019

S.C. Hollestelle MSc RA
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
voor resultaatbestemming

31 december 2018
€

€

31 december 2017
€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

(1)

Inventaris

54.167

18.205

Vlottende activa
Overige vorderingen

(2)

Debiteuren
Overlopende activa

1.626
12.119

1.401
6.032
13.745

Liquide middelen
Rabobank
Kas

14-6-2019

(3)

66.080
44
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Pagina 17 / 30

7.433

- 17 -

96.947
44
66.124

96.991

134.036

122.629
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31 december 2018
€

€

31 december 2017
€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen

(4)

Bestemmingsreserves
Stichtingskapitaal

38.000
44.676

65.304
5.870
82.676

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

S.C. Hollestelle MSc RA
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Baten

Realisatie 2018

Budget 2018

Realisatie 2017

Budget 2017

€

€

€

€

217.750

201.805

231.676

197.675

11.673
52.319
39.988
2.768
1.665
96.217

9.300
53.295
60.747
1.450
1.250
69.403

9.742
52.810
53.906
2.737
567
91.909

10.325
52.575
56.360
1.600
1.800
75.154

204.630

195.445

211.671

197.814

5
-1.623

125
-285

11
-484

400
-300

-1.618

-160

-473

100

11.502

6.200

19.532

-39

-27.304
38.806

6.200

33.042
-13.510

-39

11.502

6.200

19.532

-39

Lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Overige programmalasten
Facilitaire lasten
Autokosten
Algemene kosten

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.C. Hollestelle MSc RA
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

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

Jaarrekeningregime
De jaarrekening is opgemaakt overeenkomstig RjK C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven en het Handboek
Financiele Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen 2009. Daarnaast gelden er aanvullende voorschriften
en beleidsregels vastgesteld door het Commissariaat voor de Media.

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 tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur
en bijzondere waardeverminderingen.
Afschrijving
Actief
%
Inventaris

12,5-33,3

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.
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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
Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt
van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of
transactiekosten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

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.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

1. Materiële vaste activa

Inventaris
€
Boekwaarde per 1 januari 2018
Kostprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

130.325
-112.120
18.205

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

47.635
-11.673
35.962

Boekwaarde per 31 december 2018
Kostprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

177.960
-123.793
54.167

Afschrijvingspercentages
%
Inventaris

12,5-33,3

S.C. Hollestelle MSc RA
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2. Overige vorderingen
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Debiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

Voorziening dubieuze debiteuren

2.112
-486

1.401
-

1.626

1.401

2018

2017

€

€

Stand per 1 januari
Dotatie

486

-

Stand per 31 december

486

-

31-12-2018

31-12-2017

€

€

Overlopende activa
Nog te factureren omzet
Rente
Verzekeringen
Contributies en abonnementen
Diverse vooruitbetaalde bedragen

11.404
5
320
17
373

5.250
11
301
15
455

12.119

6.032

29.885
36.111
84
44

30.294
66.599
54
44

66.124

96.991

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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4. Reserves en fondsen
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Bestemmingsreserves
Vernieuwing apparatuur
Luisteronderzoek

28.500
9.500

56.542
8.762

38.000

65.304

Vernieuwing apparatuur
Door het bestuur terzake noodzakelijk geachte investeringen terzake vernieuwing apparatuur zijn geraamd op
€ 28.500. De bestemmingsreserve zal als volgt worden aangewend:
1) Vervanging camera in 2019: € 6.950
2) Vervanging glasvezel in 2019: € 3.500
3) Vervanging pc's in 2019 en 2020: € 6.500
4) Vervanging mengpaneel in 2028: € 7.100
5) Vervangingen camara's en pc's 2023: € 4.450
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

56.542
-28.042

25.000
31.542

28.500

56.542

Luisteronderzoek
Daarnaast is een reservering opgenomen ten behoeve van het driejaarlijks kijk- en luisteronderzoek. Dit is in 2015
uitgevoerd. Het kijk- en luisteronderzoek had in 2018 uitgevoerd moeten worden, maar is in overleg met de
gemeente Ede doorgeschoven naar 2019. De totale kosten zijn hiervoor geraamd op € 9.500, waarvoor ultimo
2018 een bestemmingsreserve is gevormd ter grootte van € 9.500.
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

8.762
738

7.262
1.500

Stand per 31 december

9.500

8.762

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

5.870
38.806

19.380
-13.510

Stand per 31 december

44.676

5.870

Stichtingskapitaal
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5. Kortlopende schulden
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Crediteuren
Crediteuren

6.235

3.485

384

6.632

7.693

7.611

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Overige schulden
Rekening-courant Stichting Regionaal Mediacentrum Vallei

Rekening-courant Stichting Regionaal Mediacentrum Vallei
2018

2017

€

€

Stand per 1 januari
Mutaties boekjaar
Vooruitgefactureerde bedragen

7.611
-3.244
3.250

7.569
-5.059
5.025

Rente

7.617
76

7.535
76

Stand per 31 december

7.693

7.611

Over de schuld wordt 1,00% rente berekend.
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Overlopende passiva
Accountantskosten
Vooruitontvangen subsidie Gemeente Ede
Overige overlopende passiva
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen
Inzake een huurovereenkomst met betrekking tot het pand aan de Molenstraat 45 te Ede zijn langlopende
financiële verplichtingen aangegaan tot een jaarbedrag van € 52.993 terzake huur- en servicekosten. De
huurovereenkomst loopt tot en met 15 maart 2019 waarna deze verlengd wordt voor een duur van 5 jaar. De
huurprijs wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

6. Baten
Subsidie Gemeente Ede
Baten uit bartering
Raads- en commissievergaderingen
Reclame advertenties
DVD- en CD- verkoop
Overige
Aanvullende subsidie Gemeente Ede inzake vernieuwing
redactiesysteem en vervanging radio-automatisering

Realisatie 2018

Budget 2018

2017

€

€

€

172.844
32.172
3.260
8.827
-10
657

171.500
19.155
5.500
4.000
150
1.500

152.594
32.197
5.050
1.267
51
2.517

-

-

38.000

217.750

201.805

231.676

11.673

9.300

9.742

40.618
11.386
245
70

40.820
11.700
550
225

40.018
11.218
1.318
256

52.319

53.295

52.810

9.010
923
105
1.451
5.811
14.040
606
8.042
-

9.275
1.057
450
2.200
6.300
12.800
815
25.850
2.000

8.588
1.020
286
2.194
5.843
12.080
802
23.093
-

39.988

60.747

53.906

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers werkzaam.
Afschrijvingen

7. Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris

8. Huisvestingskosten
Huur onroerende zaak
Energiekosten
Onderhoud onroerende zaak
Aanschaf kantoorinventaris

9. Overige programmalasten
Contributies en abonnementen
Telefoonkosten
Aanschaf beeld en geluiddragers
Onderhoud apparaten
Inhuur cameraman
Inhuur editor
Vergunningen/domeinnamen
Inhuur redacteur
Lasten inzake luisteronderzoek
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10.Facilitaire lasten
Aanschaf apparatuur
Huur apparatuur

Realisatie 2018

Budget 2018

2017

€

€

€

1.318
1.450

1.200
250

1.187
1.550

2.768

1.450

2.737

256
1.409

450
800

302
265

1.665

1.250

567

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

9.785
2.947
21.942
10.936
2.987
1.202
144
18.650
892
183
486
367

3.825
2.810
15.655
6.550
3.500
495
175
18.900
525
75
700

4.848
2.668
22.950
10.838
3.943
1.085
146
16.339
95
358

Omzetbelasting

70.521
25.696

53.210
16.193

63.270
28.639

96.217

69.403

91.909

5

125

11

-266
-1.281
-76

-285
-

-263
-145
-76

-1.623

-285

-484

11.Autokosten
Brandstoffen
Overige autolasten

12.Algemene kosten

Financiële lasten

13.Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente deposito

14.Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente rekening-courant bankiers
Rente en kosten Belastingdienst
Rente rekening-courant Stichting Regionaal Mediacentrum Vallei
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6

OVERIGE TOELICHTING

Ondertekening bestuur

Ede, 10 juni 2019

drs. C.G.P. van Welsum , Penningmeester

S.C. Hollestelle MSc RA
14-6-2019

Pagina 29 / 30

- 28 -

/relaties bouwen
/waarde creëren

/mth

Stichting Omroep Ede

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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