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1. INLEIDING
Het Bijbelse verhaal van de zeven vette jaren en de zeven magere jaren spreekt vaak tot de
verbeelding. We kijken naar de economie, naar de voorspoed en de tegenslag, naar de groei en de
krimp, en denken dan te kunnen zeggen in welke van deze twee periodes wij ons bevinden. De
bezuinigingen, het onrustige Hilversumse klimaat en de toenemende druk op onze zelfstandige
positie lijken de magere jaren te illustreren. Toch geloven we dat we de komende jaren in mogen
gaan als de zeven vette jaren waarin we hard aan de slag gaan om binnen het publieke bestel
programma’s te maken en ideeën te ontwikkelen. De EO heeft een unieke plek in een pluriform
bestel. Dat schept verplichtingen en geeft bijzondere kansen. We willen er alles aan doen om
binnen de krapper wordende marges het verhaal van het geloof en het volgen van Jezus krachtig te
laten horen.
Onderscheidende missie
We hebben een geweldige onderscheidende missie. Misschien juist wel door de pittige bestuurlijke
uitdagingen waar we in 2013 voor stonden, hadden we rijke gesprekken met betrekking tot onze
identiteit. Onze passie kwam nog scherper aan het licht. En datgene waar het voor ons om gaat:
we willen verhalen vertellen over geloof en over het volgen van Jezus op een manier die verbindt.
Zelfstandig
We blijven een zelfstandige publieke omroep, een creatief onderscheidend christelijk mediabedrijf.
We hebben de unieke arena van het publieke bestel om een breed deel van de samenleving aan te
kunnen spreken met een boodschap van geloof, hoop en liefde. Onze programma’s passen hier!

Interne organisatie
We hebben de interne organisatie goed op orde. We zijn een gezond bedrijf. Met als grootste
rijkdom de gedeelde passie van de medewerkers voor onze missie.
Directe actie
2013 was echt een spannend jaar, maar wél een waarop we als EO verder kunnen bouwen. We
kijken vooruit naar de kansen die voor ons liggen. Want, zoals de Bijbel ons vertelt, de zeven vette
jaren vragen om directe actie: de voorraadsteden moeten gevuld worden! De komende jaren gaan
we dan ook hard aan de slag met de kwaliteit van onze programma’s. We zien ons daarin graag
optrekken met anderen met wie we dezelfde passie delen. Het doel dat we nastreven is immers
onveranderlijk: we willen mensen het levensveranderende verhaal van Jezus blijven vertellen.
We weten niet hoe het de komende jaren gaat lopen in Hilversum of met de EO. Maar we zijn vol
goede moed. We voelen ons rijk gezegend met de aanwezigheid van onze God.
Raad van Bestuur Evangelische Omroep,
Arjan Lock 				

Jaap Kooij

Groei van het aantal leden
Het aantal nieuwe leden dat erbij kwam na de ledenwervingscampagne die we het afgelopen jaar
hielden overtrof iedere verwachting. Mannen en vrouwen, jong of oud, voelen zich op eigen wijze
verbonden met de EO en wilden tekenen voor ons ‘blijvend christelijke geluid’.

4

5

EO Jaarverslag 2013

2. MISSIE
Over geloof in God, over het leven van Jezus en over leven met Hem
zijn oneindig veel verhalen te vertellen. Het zijn verhalen die stralen:
omdat ze inspireren, hoop geven voor de toekomst en aanzetten om
het geloof te leven. Als mediaplatform binnen het publieke bestel is
het onze passie om díe verhalen te delen.
In 2013 mochten we dat opnieuw volop doen. In
onze programma’s op radio en tv, in onze bladen, op
internet en social media en tijdens onze evenementen, hebben we dat onderscheidende verhaal verteld.
Daarbij zochten we boven alles naar verbinding; met
christenen onderling en met de samenleving. Steeds
ernaar strevend om onze pay-off ‘Leef je geloof’ zichtbaar te maken.

in sneltreinvaart. Het aanbod wordt ieder jaar groter
en de aandacht vluchtiger. Mensen maken zelf de
keuze voor wat ze willen zien of horen, het al dan niet
delend met iedereen om hen heen. Om daar doorheen
te komen met een boodschap van geloof is meer dan
een uitdaging. Het vraagt om een grote creativiteit en
de continue ambitie om een voorstrekkersrol te blijven
spelen als het gaat om alle mediamogelijkheden.

UITDAGING

IN BEWEGING

Gesprekken over onze missie en ons hartsverlangen
liepen als een rode draad door het hele jaar heen.
De afronding van het 3-3-2-model en de opgelegde
bezuinigingen beheersten de agenda’s in Hilversum.
Onze bewuste keuze om missionair te programmeren
én om door te gaan als zelfstandige omroep betekende
dat we de beloning die fusieomroepen ontvingen (in de
vorm van een hoger budget) misliepen.
Daarnaast veranderde het medialandschap ook in 2013

Stil zitten kon dan ook niet. In 2013 bereidden we
ons erop voor om binnen de verschillende platforms
intensiever en meer afdeling overschrijdend samen te
werken. Op tv, radio en internet moesten we keuzes
maken. Keuzes voor programma’s ten koste van andere
programma’s. Met als gevolg: een sterke, vernieuwde
samenwerking om een missionaire titel groot te
maken, soms door andere titels op te geven.

Geloven
We willen mensen vertellen over Jezus. En over wat geloven in God voor mensen betekent. Wat een rijkdom bracht
dit thema in onze programmering. Samen met de RKK organiseerden we voor de derde keer The Passion. Ditmaal
vanuit de Hofstad Den Haag. Het evenement werd massaal bezocht, bekeken en besproken. Er werd bovendien op
gerekend; voor steeds meer mensen hoort The Passion bij Pasen. Net zo’n traditie bleek Kerstfeest op de Dam; in het
hart van Nederland -midden in de stad en samenleving- brachten we de geboorte van Jezus dichtbij door samen
met artiesten bekende en klassieke kerstliederen te zingen.
Voor Nederland 3 maakten we een vernieuwde serie van Op zoek naar God. Met vier bekende Nederlandse dames
keken we mee met hun zoektocht naar God… in de stilte. Geloven op 2 was een nieuwe titel. Een magazine waarmee we maar liefst vier dagen in de week te zien waren. We stelden een redactie samen die per plaats in Nederland
zocht naar bijzondere mensen en (geloofs)verhalen. Meer aan de randen van de programmaschema’s, maar niet
minder waardevol, brachten we geloofsgesprekken. In bijvoorbeeld Andries, Adieu God, De Kist en De Verandering.
Inhoudelijk sterke programmering en voor ons een absolute investering waard. Klassiek was het concept Nederland
Zingt: gewaardeerd, beluisterd, bekeken en bezocht door een trouwe en vaste groep mensen. Op internet brachten
we onze geloofsprogramma’s en -activiteiten samen onder het portal Geloven: EO.nl/geloven. De website staat
midden in de samenleving, naast christenen. Ten slotte bouwden we ook op radio aan dit thema; met mooie plekken op Radio 5.
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Leidend daarin waren de drie thema’s waarop we ons
in onze programmering concentreren: Geloven, Samenleving en Schepping. In 2013 besloten we de thema’s
Mensen in nood en Relaties in deze drie thema’s onder
te brengen om zo beter aan te sluiten bij de genre
definities van de NPO. Een scherpere focus was nodig
om onze ambitie om onderscheidend te programmeren al bij de intekening voor 2014 waar te kunnen
maken. De thema’s Geloven, Samenleving en Schepping
raken het hart van onze missie. Het gaat volgens ons
om de relatie tussen mens en God, tussen mens en
medemens en tussen mens en de natuur. Met de programma’s die hier over gaan wilden en willen we een
wezenlijke bijdrage leveren aan de pluriformiteit van
het publieke bestel.

GESPREKKEN
Onze missie lééft intern. De oprechte keuze voor
medewerkers om hun talenten in te zetten voor de
EO was in 2013 zichtbaar aanwezig. In het Wij-ding
bijvoorbeeld, waar onrustige berichten over het Hilversumse debat, telkens weer uitliepen in een gezamenlijk
dankgebed. Dankbaar: dat is wat we zijn voor het
werk wat we doen, voor onze positie in het publieke
bestel. Het kwam ook naar voren in de missiegesprekken tussen de Raad van Bestuur en de managers, en

tussen de managers, hoofden, eindredacteuren en
hoofdredacteuren onderling. De passie om verhalen te
vertellen over leven met en het leven van Jezus is van
ons allemaal.

BREED ERKENDE PASSIE
En die passie wordt extern ook herkend en erkend. Dat
ontdekten we bij de ontwikkeling van het Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Hiervoor vonden gesprekssessies
plaats van de Raad van Bestuur met Ledenraad, Raad
van Toezicht, presentatoren, medewerkers, vertegenwoordigers uit de breedte van christelijk Nederland,
bestuurders uit de omroepwereld en bekende en
minder bekende Nederlanders die zich niet tot de
achterban van de EO rekenen. Het waren inspirerende
gesprekken. En bemoedigend, omdat unaniem werd
aangegeven dat de EO een toegevoegde waarde heeft
voor het publieke bestel. Het versterkte ons in de keuze
om onszelf missionair te blijven onderscheiden.
VANUIT HET HART
We sloten het jaar af met de kerstcampagne Kerst vanuit
het Hart. Een campagne waarin we lieten zien waar wij
met kerst willen zijn: midden in de stad, midden in de
samenleving. Omdat Jezus in Zijn leven ook liet zien
dat Hij daar was.

Samenleving
Als EO staan we midden in de samenleving. Op onze eigen wijze leveren we een bijdrage aan het maatschappelijk
debat. Dat doen we in onze journalistieke programma’s, waarin we vanuit onze christelijke levenshouding het
nieuws duiden en de actualiteit belichten.
Knevel & van den Brink was er een zomer lang. Met gedurende vier weken gastpresentatoren die een eigen licht op
de zaken aan tafel wierpen. Op radio 1 waren we er dagelijks met Dit is de Dag, gepresenteerd door het duo Tijs
van den Brink en Elsbeth Gruteke. En natuurlijk waren er wekelijks unieke reportages in De Vijfde Dag. Tot onze
teleurstelling draaide dit programma in 2013 het laatste seizoen. Aan het einde van 2013 lanceerden we een nieuw
onderzoeksprogramma: in 3 Onderzoekt stelden presentatoren Klaas van Kruistum, Manuel Venderbos, Johan
Eikelboom en Anne-Mar Zwart misstanden aan de kaak. Een programma dat de EO op het lijf is geschreven omdat
we ons vizier willen richten op recht in de samenleving en op willen komen voor mensen in nood. Zoals we dat ook
samen met de IKON deden in het programma Jij bent Sterk. Of aansprekend en in 2013 zeer confronterend, voor
jongeren in Bestemming Onbekend. Maar ook in het wekelijkse EO-Metterdaad item in Geloven op 2.

Als EO staan we midden in de samenleving. In programma’s
als Het Familiediner en Bestemming Onbekend gaat het over
de relaties tussen mens en medemens. Over het herstel van
relaties, en over aandacht voor mensen in nood.

8

Aandacht voor de relaties tussen mensen – of eigenlijk voor het herstel van deze relaties- vindt natuurlijk ook
plaats onder dit thema. Het Familiediner stond in 2013 opnieuw garant voor meer dan een miljoen kijkers. Een
Nederland 1-programma dat hóórt bij de Publieke Omroep. Net zo goed als Checkpoint - hét programma voor jongens en stoere meisjes - past op Zapp. Het programma was in 2013 opnieuw succesvol. Het werd zelfs bekroond
met een top 3-nominatie voor de gouden stuiver! De Checkpoint vader-zoon en vader-dochter-dagen waren dan ook
snel uitverkocht. Hartverwarmende evenementen omdat het in wezen ging om de band tussen de vader en zijn
eigen unieke kind!
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Schepping
Met het thema ‘Schepping’ willen we de rijkdom van Gods’ wereld laten zien. Maar we zijn ons ook bewust van de
verantwoordelijkheid die we hebben om zorgvuldig met de aarde om te gaan. In onze programma’s willen we een
bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. In 2013 deden we dat praktisch, in Melk en Honing bijvoorbeeld.
Stil werden we van de prachtige beelden van Africa, een nieuwe BBC docuserie in het verlengde van Planet Earth
en van Wild Arabia. Voor de kleinste kijkers was er Koek & Ei; geweldig om kleuters genietend bezig te zien met de
natuur! Op het Gezinsevent -een feest voor onze leden- kon het thema vanzelfsprekend niet ontbreken. En ook in
onze bedrijfsvoering is ‘schepping’ een belangrijk agendapunt. Dankzij acties die we opstelden in de werkgroep
Duurzaamheid slaagden we er in om als eerste omroep in Nederland ‘klimaat neutraal’ te worden.

EO-METTERDAAD
De totale opbrengst voor EO-Metterdaad was in 2013 € 5,8 miljoen. Ruimschoots het bedrag waarop we
hadden gehoopt. Vele mensen steunden het noodhulp project voor de Filipijnen, waardoor de slachtoffers
van deze ramp geholpen konden worden. Het project startte eind november online, in Visie en op tv, en
leverde € 1,8 miljoen op. Voor de EO-Metterdaad uitzending in Geloven op 2 reisden Carla van Weelie, Arjan
Lock en andere EO-presentatoren naar plekken in de wereld waar de nood hoog was. Stuk voor stuk intensieve reizen, maar van grote waarde, omdat wij als EO de mogelijkheid hebben om onze camera te richten
op de mensen die de hulp van onze westerse wereld nodig hebben!
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deel meer
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3. PUBLIEKE OMROEP
‘Onze programma’s bezuinig je niet 1, 2, 3 weg’; op woensdag 9 oktober togen
omroepmedewerkers van de publieke omroep massaal naar het Malieveld in Den Haag om
een gezamenlijke vuist te maken tegen de kabinetsplannen. De omroepen zouden boven
op de aangekondigde 200 miljoen euro nog eens 100 miljoen extra moeten bezuinigen.
250.000 kijkers en luisteraars steunden het omroeppersoneel door het tekenen van een
petitie. Via spots op radio en tv waren ze hiertoe aangezet. Hoewel protesteren niet
zo in de cultuur waaruit wij komen zit, waren in Den Haag ook veel presentatoren en
medewerkers van de EO aanwezig.
SPANNEND
De acties waren niet voor niets. In het door de politiek
gesloten ‘Herfstakkoord’ werd de helft van de extra
bezuinigingen terug gedraaid. Toch zegt deze uitzonderlijke omroepenactie wel iets over de spanning die in
2013 boven Hilversum hing. Bezuinigingen zijn in deze
tijd van crisis tot op zekere hoogte logisch, daarover
was iedere omroep het eens. Vanuit Den Haag waait
sinds 2013 een wezenlijk andere wind over het omroepbestel; de bezuinigingen gaan hand in hand met een
meer dominante positie van de NPO. Voor omroepen is
het noodzakelijk om meer ‘in het spoor’ te lopen. Het
is de uitdaging van de EO om alle kansen te benutten
om in dat spoor missionair te blijven. Zo kregen onze
programma’s waarin het draait om een ‘geloofsgesprek’ bij de intekening voor 2014 een minder prominente plek en we ondersteunen ze veelal met eigen
financiën.

HET PUBLIEKE BESTEL ALS ONS PODIUM
Desondanks zijn we dankbaar voor onze zelfstandige
positie als publieke omroep. Een positie die in de
loop van 2013 ook meer vorm kreeg via de afrondende
besprekingen van het 3-3-2-model. Bij de intekening
voor 2014 doen we volop mee met de vijf accenten van
de NPO, waarbinnen we onze eigen scherp inhoudelijke keuzes maakten aan de hand van onze drie thema’s
Geloven, Samenleving en Schepping. En ook intern zetten
we de nodige stappen. We leverden programma’s in
om ons in te zetten voor een sterke missionaire titel.
Zoals bijvoorbeeld nodig was voor Geloven op 2. Op
onze journalistieke vloer werkten we toe naar een programmatisch intensievere samenwerking, waarvan de
uitwerking in 2014 te merken zal zijn. En we bereidden
ons voor op de jaren waarin minder budget is, daarbij
steeds overwegend hoe wij onze onderscheidende
missionaire bijdragen kunnen blijven leveren. We

14

vinden al deze stappen relevant omdat we geloven in
een pluriform publiek bestel als hét podium voor onze
programma’s.

IKON EN ZVK
We toonden ons dus flexibel. Maar waren óók daadkrachtig. Zo konden we in de zomer al een welkomstlunch organiseren voor de medewerkers van de IKON
en ZvK. Hun ‘inhuizing’ kreeg versneld vorm nadat
in 2012 het besluit viel dat de 2.42-omroepen zouden verdwijnen. De EO vindt dat het geluid van deze
omroepen in een pluriform bestel niet mag ontbreken
en stelde zich ‘gastvrij’ op. De IKON en de EO vonden
elkaar al snel in een mooie samenwerking rondom het
project Jij bent Sterk en vanaf 2014 ook op radio via het
programma Musica Religiosa. Als EO zien we bovendien
uit naar een intensievere samenwerking rondom de
ontwikkeling van documentaires, een genre waarmee
de IKON jarenlang heeft bewezen een belangrijke
plaats in te nemen in het publieke bestel. We zijn er als
EO van overtuigd dat je elkaar kunt versterken op onderdelen waarin je je verbonden weet. In 2013 mochten
we dat daadwerkelijk ervaren!

Beatrix Bedankt!

Jij bent Sterk

RADIO
Ondertussen laten de bezuinigingen ook Audio niet
onberoerd. De zelfstandige positie van de EO heeft
eveneens invloed op de audio-intekening van 2014. De
NPO stelde in 2013 bovendien een nieuwe zenderindeling voor. Met als belangrijkste verandering voor de EO:
de herziening van de dagprogrammering van Radio
5 naar zowel doordeweeks als in het weekend ‘Radio
Nostalgia’ (overdag). Omdat de EO op deze zender
de grootste speler is en dat wil blijven, startte in het
voorjaar van 2013 een traject voor alle Radio 5-medewerkers. Met elkaar kregen ze de uitdaging om onze
programmering op deze zender aan te passen aan de
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kaders van de Publieke Omroep zonder onze eigenheid
te verliezen en wel onderscheidend te blijven. Het resultaat lag in november op de planken. Net zoals bij tv
leverde EO-Radio 5 titels in om andere bekende, titels
sterker te kunnen maken. Sommige titels werden meer
in lijn getrokken met de weekenduitzendingen. Er
kwamen nieuwe programma’s bij. En er werd gezocht
naar ‘cross-over’ mogelijkheden met tv. Een prachtige
afronding van een intensief jaar.
Maar ook bij Radio 1 was er beweging. Tijs van den
Brink en Elsbeth Gruteke draaiden hun laatste seizoen
van Dit is de Dag. Vanaf 2014 blijft de titel bestaan maar
krijgt het programma een nieuw tijdstip met een passende nieuwe invulling.

DIGITAAL

De Mosselmannen

Voetbal, Keek en Kibbeling

De vlucht die het digitale dossier in 2012 al had
ingezet, ging door in 2013. De jongerenportal BEAM
en de gelovenportal kregen verder vorm. De ‘gelovenportal’ bouwde voort aan zijn missie om midden in de
samenleving, naast christenen, te staan. De thematiek
is de EO immers op het lijf geschreven en moet gewaarborgd blijven. BEAM bleek in 2013 een succesvolle

community, waarbij met name de blogs uitweg vonden
via de social media.
De cursus ‘Online Strategie’, in 2012 gevolgd door 200
EO-medewerkers, kwam in 2013 tot een afronding.
Nadat nog een aantal afdelingen verder en heel praktisch met het onderwerp social media en internet aan
de slag waren gegaan. Een mooi voorbeeld van integratie tussen televisie en internet was het online event
Nederland Zingt steeds beter. Koren stuurden massaal
filmpjes in om hun zangtalenten en bezieling te delen
met Nederland. Ieder deelnemend koor kreeg professionele coaching. De zanggroepen die na twee stemrondes veel vooruitgang boekten mochten meewerken
aan de opnames voor Nederland Zingt. En het allerbeste
koor treedt op tijdens de Nederland Zingt-dag van 2014!
Verder werd bij Knevel & Van den Brink gebruik gemaakt
van het tweede scherm.
De EO blijft ook in de toekomst alert op de innovatiemogelijkheden die er zijn. Radio, tv en internet vloeien
steeds meer in elkaar over. Het is aan ons om alle
kansen te grijpen!

Checkpoint, het programma voor echte jongens en stoere
meisjes, werd voor de tweede keer genomineerd voor de Gouden Stuiver, de prijs voor het leukste kinderprogramma.
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4. VERENIGING
De geluiden vanuit de NPO om het ledenbelang van de omroepen te
minimaliseren werden in 2013 sterker. Voorlopig staat er voor 2014
echter nog gewoon een ledentelling op stapel. ‘De laatste’ wordt er
wel beweerd. Maar voor de EO een moment om te laten zien dat wij
een sterke verankering hebben in de maatschappij, dat wij een grote
en brede groep christenen vertegenwoordigen.
BLIJVEND CHRISTELIJK GELUID
‘Teken voor een blijven christelijk geluid’ was dan ook
de slogan van de grote ledenwervingscampagne die we
opstartten. Iets waar veel mensen toe bereid bleken.
De nieuwe leden stroomden binnen, waardoor het er
eind 2013 al naar uitzag dat we de doelstellingen voor
2014 gaan halen. We voldeden aan de minimale ondergrens om Publieke Omroep te kunnen zijn.
De campagne was heel bewust gekozen: we wilden
onze leden graag bepalen bij de waarde van ons publieke bestel dat mede kleur krijgt dankzij het onderscheidende christelijke geluid van de EO. De publieke
omroep is onze arena, omdat we daar de breedte van
de samenleving kunnen bereiken met een boodschap
van geloof, hoop en liefde. Dit gesprek voerden we ook
met de mensen die hun EO-lidmaatschap opzegden.
Het zogenaamde ‘outbound bellen’ kreeg in 2013 vorm
‘in eigen huis’. We investeerden hierin omdat we niet
zomaar afscheid willen nemen van onze leden. Leden
zijn voor ons van levensbelang. Hun steun in gebed en
giften, het draagvlak dat zij ons bieden, maar ook het
klankbord dat ze zijn voor onze missie is van onschatbare waarde!
En dat gevoel blijkt wederzijds: leden binden zich aan
ons omdat ze zich met de EO verwant voelen; met de
EO als geheel of met concepten van de EO, zoals Nederland Zingt, Eva, BEAM of The Passion. Via alle mogelijkheden van social media ontstaat er ‘contact’ met onze
leden. De Facebookpagina’s van Eva, Nederland Zingt
en de EO groeien gestaag en zijn dagelijks een bron
van inspiratie, van delen en van gesprekken. Op twitter
doet de EO ook mee. Vrijwel de hele uitzenddag van The
Passion was het evenement bijvoorbeeld trending topic.

INKOMSTEN
Het ziet ernaar uit dat de eigen inkomsten steeds
belangrijker worden. Dat zagen we al bij de intekening
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voor 2014. Om onze programma’s met ‘geloofsgesprekken’ te kunnen blijven uitzenden moesten we
toezeggen dat we daar zelf een groter deel aan zouden
bijdragen. Gelukkig waren de opbrengsten via fondswerving in 2013 goed. Ook kregen we inkomsten door
legaten. Bij onze fondswerving blijven we altijd dicht
bij het hart van de EO. We vinden het belangrijk dat
de giftgevers ons herkennen en weten wat er met hun
bijdragen gebeurt.

FEEST
Maar natuurlijk krijgen de leden ook veel van ons
terug. Onze evenementen -de EO-Jongerendag, de
Nederland Zingt-dag, het Gezinsevent en de Eva-activiteiten- blijven een feest voor onze achterban. Het waren
in 2013 opnieuw fantastische dagen waarin we elkaar
ontmoetten, samen God lofzongen, ruimte hadden
voor verdieping en ontspanning.

Een nieuw product voor onze leden kwam in 2013 met de EO ‘Samen
Geloven’ app voor de tablet. Een app voor het hele gezin; voor een
gezamenlijk moment rondom de bijbel.

EVA EN VISIE
Onze bladen Eva en Visie zijn er om christenen te
helpen handen en voeten te geven aan het christelijk
geloof. We willen als christenen midden in de samenleving en naast elkaar staan. Visie doet dat door onze
ogen te openen voor wat speelt binnen christelijk
Nederland en in de christelijke wereld. In 2013 bracht
het weekblad onder andere indrukwekkende reportages uit Israël en Egypte. Krachtige beelden vertelden
de verhalen van christenen in die landen en over de
verdrukking die ze ervaren. Ook kwamen christenen
aan het woord met een unieke levensvisie of passie
vanuit hun persoonlijk geloof. Verhalen die aanzetten tot nadenken! Eva kreeg in 2013 een aansprekend
nieuw jasje. Ook in dit maandblad volop aandacht voor
onderwerpen die de christelijke vrouw bezig houden.
Met artikelen over christelijke vrouwen die verschil
maken. Een thema waar Eva sinds 2013 bijzondere
aandacht voor heeft is echtscheiding, een gebeurtenis
waar ook christenen mee geconfronteerd worden. Eva

is een sterk EO-merk. De evenementen – Eva-dagen,
vriendinnenweekenden – konden rekenen op grote
populariteit. De Facebook-pagina hoort er ook volop
bij. Een levendige community dus!

VRIJWILLIGERS
En wat is de EO zonder de vrijwilligers? In het afgelopen
jaar werkten ze mee tijdens de evenementen, bij de ledenwerving, op lokale evenementen en braderieën en
op beurzen. Ons vrijwilligersbestand telde maar liefst
2300 enthousiastelingen, waaronder 28 regio coördinatoren! Om hen goed bij de EO te blijven betrekken
en te informeren investeerden we in 2013 de website,
het vrijwilligersmagazine Inzet en een Facebook-pagina voor onze vrijwilligers.
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5. BEDRIJFSVOERING
De EO is een eigentijds, missionair mediabedrijf. Een organisatie waarvoor gedreven en professionele mensen werken die vanuit hun geloof in Jezus Christus
willen bouwen aan de missie van de EO. Een prachtig bedrijf dus! Waar we met
passie voor willen zorgen, als goede rentmeester. De steeds krappere budgeten
waren in 2013 een grote uitdaging. We zetten nieuwe stappen om de organisatie
nog flexibeler en efficiënter in te richten.
GEBOUW
Waar we in het afgelopen jaar volop mee aan de slag
konden was de verdere inrichting en modernisering
van ons gebouw. In 2013 werd besloten dat we mogen
blijven werken vanuit ons kantoor aan de Oude Amersfoortseweg. Dat geeft veel perspectief! We kunnen nu
toewerken naar een werkomgeving die professionaliteit, creativiteit, innovatie en kennisdeling stimuleert
en die past bij de inrichtingseisen en -wensen van deze
tijd. We willen dat de uitstraling van ons pand de gedeelde identiteit onderstreept en herkenbaar is. En ook
de gewenste crossmedialiteit willen we door de open
ruimten en innovatieve inrichting kracht bij zetten.
Kortom: een gebouw dat onze energie en beweging
volop weerspiegelt!
Een nieuw huisvestingsconcept werd ontwikkeld en
ontworpen. In het jaar dat voor ons ligt hopen we een
optimale werkomgeving te creëren. Het pand wordt op
flexibele wijze toekomstbestendig gemaakt. Een deel
van het pand werd in de afgelopen jaren al aangepakt.
Bijvoorbeeld voor de redactie van Geloven op 2 en
voor de Eva- en Visie-redactie. En aan het einde van
2013 leverden we de journalistieke vloer op waarbij de
inrichting de gewenste manier nog meer ondersteunt
Een verbouwing was er ook voor de komst van de collega’s van IKON en ZVK. Naast de facilitaire diensten
maken zij nu ook gebruik van onze diensten door de
afdelingen financiële zaken, ICT, productiebureau
en communicatie. Een ‘gastvrij’ huisvestingsbeleid
is wat we voor ogen hebben. We hebben immers veel
te delen, maar we geloven ook dat we elkaar kunnen
versterken rondom de zaken waarin we elkaar verbonden weten.

KLIMAATNEUTRAAL
In 2013 gaven we het ‘vergroenen’ van onze organisatie
nog meer gestalte. In de projectgroep ‘duurzaamheid’
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onderzochten we de mogelijkheden om onze CO2footprint verder te verbeteren. Vooral op het gebied
van de CO2-uitstoot voor het woon-werkverkeer zijn
stimulerende acties ondernomen. Daarnaast namen we
de eerste laadpalen voor elektrische auto’s in gebruik.
Onze studio’s werden uitgerust met led-verlichting.
Maar ook printen we meer dubbelzijdig, vergaderen we
zoveel mogelijk papierloos en maken we onverminderd
gebruik van groene stroom. De resterende CO2-uitstoot hebben we in 2013 gecompenseerd in een bosproject in Bolivia. Tegenover iedere ton CO2-uitstoot
werden bomen aangeplant. De EO nam hiermee de
verantwoordelijkheid voor de uitstoot die veroorzaakt
wordt in onze hele bedrijfsvoering. We zijn nu zelfs de
eerste klimaat neutrale omroep in Nederland.

ICT
In 2013 verbeterden we onze kwaliteit op het gebied
van ICT nog verder. Zowel aan de dienstverlening naar
onze medewerkers als aan de inhoudelijke processen
besteedden we veel aandacht. Inmiddels zijn processen waar mogelijk aangescherpt, waarbij ‘attitude’,
‘behaviour’ en ‘culture’ (ABC) belangrijke aandachtspunten waren voor het gehele bedrijf.
Gedurende het jaar zijn onder meer de volgende zaken
gerealiseerd:
• realisatie van een up-to-date ‘Disaster and
Recoveryplan’;
• goede documentatie;
• verbetering van de back-up en redundante storage;
• modernisering van de virtuele omgeving;
• vervanging van verouderde apparatuur, zowel in de
DDV- als de kantooromgeving;
• aanpassing van de firewall naar een ‘nextgeneration’ versie.

TECHNISCHE INNOVATIE
Technische innovatie is ook vooral een heel praktisch
element van onze bedrijfsvoering. Zo werd in 2013 de
toepassing van het tweede scherm verder uitgebreid,
onder meer voor de uitzendingen van Knevel & van den
Brink. Door middel van ‘social analytics’ onderzochten
we de impact van onze uitzendingen en evenementen
op het publiek. Ons document managementsysteem
werd verder gestructureerd met de eerder geïntroduceerde Cloud-toepassing ‘Bron’. Tenslotte maakten we
een begin met de introductie van ‘business intelligence
rapporten’ die meer compacte inzichten geven in de realisatie van onze gestelde doelen, bijvoorbeeld als het
gaat om kijk- en luistercijfers, financiële informatie en
gegevens over leden. Deze applicatie werd gelanceerd
onder de naam ‘EO-dashboard’.

PRODUCTIE
In 2013 maakten we voor verschillende programma’s
volop gebruik gemaakt van onze studio’s en aanverwante productiefaciliteiten. We brachten dan ook
verdere verbeteringen aan op het gebied van zowel
de hard- als de software. Zo is bijvoorbeeld een eigen
audionabewerking set gebouwd, waarmee na 2013
aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd. Verder
is het nieuwe ‘Deep Archive/Media Asset Managementsysteem’ geïmplementeerd: het diskarchief werd omgezet naar een nieuwe infrastructuur om het behoud
van ons materiaal voor de toekomst zeker te stellen.
Hierin is ook het foto- en videoarchief ondergebracht.
Op het gebied van onze productiefaciliteiten is een
up-to-date ‘Disaster- and Recoveryplan’ geïmplementeerd.

FINANCIËN
Het boekjaar 2013 is afgesloten met een negatief
exploitatiesaldo van € 0,9 miljoen. Hiermee is het
exploitatieresultaat € 0,9 miljoen lager uitgekomen in
vergelijking met 2012. Tegenover € 4 miljoen hogere
bedrijfsopbrengsten staan € 4,8 miljoen hogere bedrijfslasten. Daarnaast zijn de rentebaten € 0,1 miljoen
lager dan vorig boekjaar.

voor de totale publieke omroep) hebben wij in 2014
in vergelijking met vorig jaar € 4,1 miljoen hogere
baten voor media-aanbod verantwoord. Een groot deel
daarvan heeft betrekking op dramaproducties die wij
eens in de twee jaar kunnen uitzenden. In 2013 betrof
dit Van Gogh: een huis voor Vincent en De val van Aantjes.
Daarnaast hebben wij in 2013 meer afleveringen Knevel
& van den Brink gemaakt. De hogere bedrijfslasten houden eveneens voor een belangrijk deel verband met de
hiervoor genoemde titels in ons media-aanbod.
In de loop van 2013 werd duidelijk dat er een aanvullende bezuiniging vanaf 2016 zal worden doorgevoerd.
In eerste instantie was sprake van een bedrag van € 100
miljoen. Inmiddels is dit bijgesteld naar € 50 miljoen.
In 2013 zijn de reorganisatiekosten van in totaal € 0,3
miljoen beperkt gebleven omdat een belangrijk deel
van de reorganisatie reeds eerder heeft plaatsgevonden. Dit bedrag is na aftrek van de bijdrage van OCW
ten laste van het verenigingsresultaat gebracht. Daarna
resteerde nog een positief verenigingsresultaat van € 3
miljoen. Dit resultaat is volledig ingezet voor programmadoeleinden.
Na verwerking van het negatief resultaat van € 0,9
miljoen bedraagt het eigen vermogen ultimo 2013
€ 13,9 miljoen. De reserve voor media-aanbod, die
onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen, bedraagt
per 31 december 2013 € 7,3 miljoen en bevindt zich
daarmee ruim onder het toegestane maximum van €
10,9 miljoen.
De inrichting van de bedrijfsvoering sluit aan bij de
eerdere aanbevelingen van de externe adviseur van de
NPO en daarop aanpaste vergoeding. Voor een verdere
beschouwing van onze financiën en de wijze van verwerking van onze organisatiekosten verwijzen wij naar
de verderop in dit verslag opgenomen jaarrekening. In
2013 zorgden we ervoor dat onze softwareapplicatie en
werkprocedures gereed zijn voor SEPA en lanceerden
we een nieuwe, verbeterde versie van ons financieel
informatiesysteem.

De hogere bedrijfsopbrengsten hebben vooral betrekking op de baten die wij van de NPO hebben ontvangen voor onze programma’s. Ondanks de bezuinigingen uit de kabinetsbesluiten Rutte I (€ 200 miljoen
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PERSONEEL IN CIJFERS…
Eind 2013 waren 320 medewerkers in loondienst bij
de EO, goed voor 279,78 fte. Een kleine krimp dus ten
opzichte van eind 2012, toen er nog 328 medewerkers
(287,47 fte) in loondienst waren.
Het aandeel medewerkers op tijdelijke basis groeide
wel: eind 2013 waren er 51 medewerkers (44,70 fte)
tijdelijk in dienst, waarvan 9 (8,03 fte) ‘Strikt Tijdelijk’
(maximaal 1,5 jaar). Eind 2012 waren dit er 49 (44,32
fte), waarvan 20 (18,33 fte) ‘Strikt Tijdelijk’.
In 2013 gingen 28 medewerkers uit dienst (25,69 fte),
11 daarvan hadden een ‘Strikt Tijdelijk’ dienstverband
(10,75 fte). In 2012 namen we nog afscheid van 30

Mattheus Masterclass

Van Gogh; een huis voor Vincent

medewerkers. In 2013 kwamen er 18 nieuwe collega’s
in dienst (16,08 fte), hoewel 5 ‘Strikt Tijdelijk’ (5,0 fte).
In 2012 waren er 31 nieuwe medewerkers. Het ziekteverzuim daalde; in 2012 was dit percentage nog 3,96%,
in 2013 was het 3,31%. In euro’s betekende dit dat de
EO in 2013 meer dan € 600.000 uit gaf aan doorbetaling bij ziekte, € 100.000 euro minder dan in 2012. Het
WIA verzuimpercentage steeg van 0,28% naar 0,54%;
een verdubbeling, maar in absolute cijfers niet veelzeggend. Het Zwangerschaps- en bevallingsverlof daalde
ook: van 1,02% naar 0,7%. Evenals het percentage
ziek-door-zwangerschap, dat afnam van 0,23% naar
0,13%.

LEDENRAAD
In 2013 vergaderde de Ledenraad drie keer. Het presidium van de Ledenraad bestond uit Ad de Boer (voorzitter),
Gert-Jan Huisman (vicevoorzitter) en Coranne Steenkamp (secretaris). In het presidium van de Ledenraad waren
in 2013 geen mutaties. De Ledenraad adviseerde de Raad van Bestuur in de eerste fase van het Meerjarenbeleidsplan, stelde de jaarrekening 2012 vast en verleende decharge voor het gevoerde beleid door de Raad van Bestuur
en het gehouden toezicht door de Raad van Toezicht. Daarnaast werden programma’s geëvalueerd, werd een
statutenwijziging geaccordeerd, er vond een bezinning plaats op de rol en functie van de Ledenraad en er werd
toezicht gehouden op missie en identiteit.

RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht vergaderde in 2013 acht keer. De Raad van Toezicht werd gevormd door Ad de Boer (voorzitter), Laurens Touwen (vicevoorzitter), Bert de Hek (secretaris), Suzan Koning, Reinie Melissant, Diana van der Stelt
en Jouke van der Veer. Jouke van der Veer en Diana van der Stelt traden in de loop van 2013 af, Bert de Hek nam per
31 december 2013 afscheid. In hun plaats werden per 1 januari 2014 benoemd: Jolanda de Heer en Bas Plaisier. Per
31 december 2013 is er nog een vacature in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft in 2013 het functioneren van de Raad van Bestuur beoordeeld en haar eigen functioneren geëvalueerd, beide in afwezigheid van
de Raad van Bestuur. Andere belangrijke taken door de Raad van Toezicht waren in 2013: het goedkeuren van de
jaarrekening 2012 en het jaarverslag 2012, het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur over het gevoerde
beleid in 2012, de benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening 2013, de Raad van Bestuur
herbenoemen voor een nieuwe zittingsperiode, het bespreken en goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan 20142017, het jaarplan 2014 en de begroting 2014. In maart werd besloten Ad de Boer en Reinie Melissant te benoemen
in de commissie ‘Werving en selectie Raad van Toezicht leden’. Daarnaast vervulde de Raad van Toezicht een
belangrijke klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur, onder meer door een diepteboring van het programma
Knevel & van den Brink en bij alle ontwikkelingen binnen de Publieke Omroep. Ook de compliance, de intekening
voor de programmering 2014, de ledenwerving en het digitale beleid waren onderwerp van gesprek.
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6. PROGRAMMAOVERZICHT EO 2013
6.1 CROSSMEDIALITEITSRAPPORT JANUARI T/M DECEMBER 2013
Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep

Portals

RICHTLIJN 1: GOED BESTUUR EN TOEZICHT
De bestuurlijke inrichting van de EO is conform de voorschriften in Richtlijn 1 van de Gedragscode Goed bestuur
en Integriteit Publieke Omroep. De werkwijze, taken, bevoegdheden, het benoemen, schorsen en ontstaan van de
(leden van de) Raad van Bestuur en Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de EO. Deze Statuten zijn in 2013
gewijzigd. Dit betrof een aantal technische verbeteringen en een aantal kleine wijzigingen. De taakverdeling van
de leden van de Raad van Bestuur en van de leden van de Raad van Toezicht en de werkwijze zijn, zoals vastgelegd
in Richtlijn 1, neergelegd in een regelement.
De jaarinkomens van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden openbaar gemaakt in dit
jaarverslag.

Gemiddeld aantal unieke browsers
per uitzendmaand

Nederland 1
Behaald
Doelstelling
Jongerenportal		100.722		 80.000
Portal geloven		 70.391		 60.000
Plus
Nederland 1
Behaald
Doelstelling
Het Familiediner		 64.034		 80.000
KvdB			89.567		 80.000
De Pelgrimscode		 27.844		 40.000

RICHTLIJN 2: INTEGRITEIT
De registers “financiële belangen”, “beleggingen” en “geschenken” (van boven de € 50,-) van topfunctionarissen
zijn te vinden op de website van de EO. Er zijn geen meldingen geweest van financiële belangen of beleggingen.
De nevenfuncties van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn ook via de website openbaar gemaakt.
De registratie van nevenfuncties, financiële belangen, beleggingen en geschenken van medewerkers verloopt
via een intern geautomatiseerd systeem. Deze registers liggen ter inzage bij de ‘compliance officer’ van de EO.
De registers zijn beoordeeld op tegenstrijdige belangen en belangenverstrengeling. Alle medewerkers van de EO
hebben in 2013 een nieuwe versie van de samenvatting van de Gedragscode ontvangen. Hierbij zijn medewerkers
in de vorm van een folder geattendeerd op een aantal specifieke richtlijnen, waaronder de richtlijn over geschenken. In de nieuwe versie van de ‘Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep worden namelijk ook
“uitnodigingen” expliciet genoemd in de richtlijn over geschenken.

RICHTLIJN 3: VERSLAGLEGGING
De EO voldoet aan alle bepalingen van Richtlijn 3 ten aanzien van de verslaglegging. Zo is er een bedrijfsvoeringverklaring opgesteld waarmee het besturend orgaan verklaart dat niet is gebleken dat de bedrijfsvoering tekort is
geschoten.

RICHTLIJN 4: BELONINGSCODE PRESENTATOREN PUBLIEKE OMROEP
Richtlijn 4 heeft betrekking op het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO). De regeling
ziet op presentatoren, programmamakers, Dj’s en vergelijkbare functies binnen de Publieke Omroep waarvan
duidelijk is dat hun honorering in hoge mate wordt bepaald door marktwerking. De EO voldoet aan deze richtlijn
en rapporteert hierover jaarlijks aan de NPO.

REGELING A: KLOKKENLUIDER
Er hebben zich in 2013 geen meldingen voorgedaan.

Nederland 2
Behaald
Doelstelling
De Vijfde dag		 39.595		 45.000
Blauw Bloed		 66.213		 55.000
Wat weet Nederland		 9.403		
0
Nederland 3
Behaald
Doelstelling
Checkpoint		42.753		 45.000
Koek en ei		 3.915		 23.000
Radio		
Behaald
Doelstelling
Dit is de dag		 20.567		 20.000
Xnoizz			 12.672		 10.000
Weekendsite		17.024		 10.000

PIP
The Passion*
Op zoek naar God
van Gogh
Natuur op 1
Het politiebureau
De grote bijbelquiz
Oorlog in mijn hoofd
Melk en Honing
Rail Away

NL1
NL3
NL1
NL1
NL1
NL2
NL3
NL2
NL2

Behaald
102.556
58.673
19.544
13.670
8.582
7.848
7.330
4.126
3.584

Doelstelling
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Verschil
92.556
48.673
9.544
3.670
-1.418
-2.152
-2.670
-5.874
-6.416

* bezoekersaantal wordt gedeeld met de RKK. Werkelijk bezoekersaantal 2x zo hoog
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6.2 PROGRAMMAMATRIX EO 2013
ZENDER TITEL

AANTAL

KIJKDICHTHEID KIJKTIJD AANDEEL
X 1000
IN PERCENTAGES

WAARDERING

Programma’s 2013 (6+)
(behalve kinderprogramma’s en herhalingen binnen 7 dagen)
SCHEPPING						
Africa
10
1,349
17.4
8.4
Life
10
912
17.2
8.3
NL 2 24/7 Wild
5
426
6.4
7.9
Mijn berenfamilie en ik
3
360
6.0
8.0
Cheetah kingdom
12
157
2.5
Earth
2
470
8.9
8.3
Expeditie Nieuw Guinea
3
564
8.6
8.4
Frozen Planet
3
497
7.8
8.3
Great Barrier Reef
3
623
10.1
8.4
Mijn ijsberenfamilie en ik
2
366
5.9
8.4
Judea woestijn
1
280
6.2
Krokodillen van Katuma
1
343
5.8
7.9
Laat je inpakken door luiaards
1
263
4.2
Leven tussen de bavianen
1
391
6.0
8.1
Melk en Honing
24
315
6.1
7.7
Wild Arabia
3
474
9.7
8.2
Wolven tegenover bizons
1
348
5.3
8.1

NL 1

SAMENLEVING						
Het Familiediner
15
1,451
23.8
7.3
Knevel en van den Brink
70
793
22.5
7.2
Mosselmannen
10
690
11.9
7.4
Nederland maakt het goed
1
666
8.3
7.4
Het Politiebureau
10
764
13.0
7.4
De Straatdokter
3
769
12.6
7.4
Van Gogh; een huis voor Vincent
4
1.145
18.3
7.4
NL 2 Away from her
1
82
5.9
Beatrix Bedankt!
1
478
11.7
7.2
Blauw Bloed
37
667
11.3
7.5
Holland Doc
6
127
3.7
7.5
Hollandse nieuwe (teledoc)
1
368
5.5
7.5
Hoornaars een venijnig verhaal
1
322
7.4
7.5
Jij bent Sterk
6
143
5.3
7.5
Rail away
31
320
5.0
7.5
Savannah en haar moeder
1
37
5.3
7.5
Small town murder songs
1
131
6.0
7.5
Terug naar mijn aidsvrienden
1
96
5.2
7.5
Tweede kamer zonder God
3
111
3.1
7.5
De val van Aantjes
2
367
5.0
7.5
De vijfde dag
42
312
4.6
7.5

NL 1
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ZENDER TITEL

AANTAL

Voetbal, Keek en Kibbeling
Wat Weet Nederland
NL 3 3 Onderzoekt
3doc
Bestemming Onbekend
Ik kom bij je slapen (TV Lab)
Jong
Niemand kent mij
Oorlog in mijn hoofd

10
99
4
2
8
1
1
1
6

KIJKDICHTHEID KIJKTIJD AANDEEL
X 1000
IN PERCENTAGES

170
294
317
387
244
272
357
170
194

3.2
7.0
4.9
6.0
4.8
5.1
5.5
7.2
3.0

WAARDERING

7.5
7.5
7.9
7.9
-

GELOVEN						
NL 1 Kerstfeest op de dam
1
931
11.8
7.6
The Passion
1
2,512
32.4
8.3
NL 2 Adieu God
24
178
6.3
Andries
37
72
4.2
Geloven op 2
152
174
7.8
Grote bijbelquiz 2013
1
487
6.6
7.5
Kerstgroeten uit Bethlehem
4
154
2.7
De Kist
11
49
2.4
Matteus Passie
1
116
9
Mattheus Masterclass
4
399
5.3
7.8
Nederland Zingt
46
271
5.9
7.8
Nederland zingt op zondag/in de zomer 59
64
4.9
-		
De Verandering
8
45
2.3
NL 3 EO-jongerendag
1
72
1.6
Op zoek naar God
4
286
4.1
7.7
The Passion (HH)
1
299
4.6
8.3
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7. JAARREKENING
TITEL

AANTAL

KIJKDICHTHEID
X 1000

KIJKTIJD AANDEEL
IN PERCENTAGES

Kinderprogramma’s (3-12 jaar, dit is een selectie van uitzendingen)
SCHEPPING			
Dodelijkste 60
148
42
12.5
Koek en Ei boswachterij
84
25
23.5
Koek en Ei op safari
5
17
10.8
IJsstrijd
1
43
14.5
Zapp your planet expeditie
35
61
18.4

7.1		 Balans per 31 december 2013

34

7.2		 Exploitatierekening 2013

35

7.3		 Kasstroomoverzicht 2013

36

GELOOF			
Beroemde bijbelvehalen
33
14
6.9
Chi Rho het geheim
7
12
6.7
Helden en Herrieschoppers
35
17
8.1
Retourtje Israël
6
12
5.4
Verborgen verhalen
6
12
5.4
Voor God en Vaderland
6
12
5.4

7.4 Algemene toelichting

38

8.		 Overige gegevens

52

OVERIG			
Checkpoint
36
121
31
De gilfactor
68
47
17
Harry en Toto
120
29
26
Lockie Leonard
64
17
11
Nellie en cezar
197
27
27
Pipu Pupu en Rosemarie
99
27
21
Snuf de hond
24
29
14
Snuf de hond in oorlogstijd
4
35
12
Super Abby
45
35
26
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7.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (x € 1.000)

7.2 EXPLOITATIEREKENING 2013 (x € 1.000)

(NA BESTEMMING VAN HET RESULTAAT)

ACTIVA
2013
2012
PASSIVA
2013
2012
					
Vaste activa			
Eigen vermogen
Materiële vaste activa (1)			
Algemene reserve (5.1)
6.597
6.597
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
1.955
2.322
Reserve voor media-aanbod (5.2) 7.260
8.112
Inventaris en inrichting
137
174		
13.857
14.709
Facilitaire apparatuur e.d.
303
196			
Hard- en software
964
871
Voorzieningen (6)		
3.359
3.563
Voor pensioenen
691
695
			
Voor jubilea
375
394
Vlottende activa			
Voor groot onderhoud
1.676
1.453
Voorraden (2)				
2.742
2.542
Onderhanden werk en gereed
product m.b.t. media aanbod
2.541
4.600			
Overige voorraden
196
179			
2.737
4.779
Kortlopende schulden		
			
Schulden aan leveranciers (7.1)
3.605
3.861
			
Belastingen en premies 			
			
sociale verzekeringen
928
948
Vorderingen			
Overige schulden (7.2)
1.062
1.393
Handelsdebiteuren (3.1)
5.337
1.588
Overlopende passiva (7.3)
8.797
9.709
Belastingen en premies 				
14.392
15.911
sociale verzekeringen (3.2)
805
1.123
Overige vorderingen (3.3)
830
937			
Overlopende activa (3.4)
3.106
3.393			
10.078
7.041			
					
Liquide middelen (4)
14.817
17.779			
			
Totaal
30.991
33.162
Totaal
30.991
33.162
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2013
2012
Baten
1. Media-aanbod
38.649
34.532
2. Programma gebonden eigen bijdragen
1.392
983
3. Opbrengst programmabladen
5.892
6.382
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
3.099
3.384
5. Opbrengst Verenigingsactiviteiten
9.641
9.409
7. Som der bedrijfsopbrengsten
58.673
54.690
		
Lasten		
8. Lonen en salarissen
15.898
15.192
9. Sociale lasten
4.378
4.333
10. Afschrijvingen op materiele vaste activa
914
1.069
12. Directe productiekosten
34.246
29.810
13. Overige bedrijfslasten
4.450
4.681
15. Som der bedrijfslasten
59.886
55.085
		
16. Bedrijfsresultaat
-1.213
-395
		
18. Rentebaten
361
479
22. Som der financiële baten
361
479
25. Saldo uit gewone bedrijfsuitvoering

-852

84

26. Over te dragen reserve voor media-aanbod
		
27. Exploitatieresultaat na overdracht
-852
84
28. Fte gemiddeld
29. Fte ultimo

285
282

285
287
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7.3 KASSTROOMOVERZICHT 2013 (x € 1.000)
2013

2012

-852

84

Aanpassen voor:		
Afschrijvingen materiële vaste activa
914
Mutatie voorzieningen
200
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten
262

1.069
-183
970

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat

Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
Netto kasstroom uit operationele activiteiten

2.042
-3.037
-1.519
-2.252

-2.321
98
676
-577

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringen in materiële vaste activa
-710
-621
Andries
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-710
-621
		
Mutatie liquide middelen I - II
-2.962
-1.198
Melk en Honing
		
Liquide middelen einde boekjaar
14.817
17.779
Liquide middelen begin boekjaar
17.779
18.977
		
Mutatie liquide middelen
-2.962
-1.198
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7.4 ALGEMENE TOELICHTING
ACTIVITEITEN
Het doel van Vereniging de Evangelische Omroep, statutair en feitelijk gevestigd in Hilversum (Oude Amersfoortseweg 79), is het ‘bevorderen in de ruimste zin des woords van de verkondiging van het Koninkrijk Gods door
de prediking van het Evangelie van Jezus Christus via radio en televisie’, een en ander te realiseren in het kader van
de doelstellingen van de vereniging (zie statuten).
VERSLAGGEVINGSPERIODE
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.
FINANCIERINGEN EN BEZUINIGINGEN
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling.
In 2011 zijn de eerste beoogde besparingen voor het publieke bestel gepresenteerd. In 2012 is daar ten tijde van
het bereiken van het regeerakkoord nog eens € 100 op aangevuld. Voor de totale omroepbegroting wordt nu
derhalve voor de periode na 2016 uitgegaan van een te realiseren besparing van € 300 miljoen. Op dit moment is
nog niet per omroep duidelijk in welk tempo de besparingen in de komende jaren dienen te worden gerealiseerd.
De Vereniging Evangelische Omroep zal uitgaande van haar zelfstandige positie zowel op haar programmatische
activiteiten als op het gebied van overige activiteiten (inclusief niet direct toerekenbare kosten) besparingen
dienen te bereiken. Hier wordt reeds enige tijd aan gewerkt. Verwacht wordt dat, naast de reeds gemaakte kosten
in verband met aanpassingen van de organisatie, in de komende jaren aanzienlijke kosten in verband met de
bezuinigingen dienen te worden gemaakt. Deze kosten zullen voor het deel dat betrekking heeft op media-aanbod
als frictiekosten kunnen worden verrekend met OCW (via de NPO). De vergoeding van OCW bedraagt in het geval
van de Evangelische Omroep 50% (matching).
TOEGEPASTE STANDAARDEN
Op de jaarrekening zijn de bepalingen en inrichtingseisen van toepassing zoals deze zijn vastgelegd in BW2 Titel 9
en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Nadere uitwerking wordt gegeven in het Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en STER 2011 uitgegeven door het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, geldend voor de omroepinstellingen.
Tevens zijn de regels van het jaarrekeningenrecht, zoals deze zijn opgenomen in BW 2 Titel 9, de richtlijnen van de
Raad voor de Jaarverslaggeving en de jurisprudentie van toepassing. Wanneer hetgeen in het Handboek Financiële
Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster 2011 vermeld afwijkt van eerder
genoemde richtlijnen, dan prevaleert het handboek. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering
van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. De jaarrekening is opgesteld
in overeenstemming met de “Regeling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster 2011” van 20 juni 2011.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg
alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de
verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans
opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de
toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Financiële instrumenten omvatten bij de EO vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare
transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Op vorderingen wordt een noodzakelijke geachte voorziening
getroffen voor risico van oninbaarheid.
OMREKENING VAN VREEMDE VALUTA
In vreemde valuta’s luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta
omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen
worden als last in de winst-en-verliesrekening opgenomen.
VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.
GEBRUIK VAN SCHATTINGEN
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de EO
zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningpost.
MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde, verminderd met lineaire
afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. Voor de vervoermiddelen wordt rekening gehouden met een de restwaarde.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

VOORRADEN ONDERHANDEN WERKEN EN GEREED PRODUCT M.B.T. MEDIA-AANBOD.
De nog niet uitgezonden programma’s zijn gewaardeerd tegen de directe kosten. Onder de directe kosten zijn
opgenomen de personele kosten van eigen medewerkers en overige medewerkers, de facilitaire kosten en de
overige programmakosten. Kosten die niet direct aan het programma zijn toe te rekenen maken geen deel uit van
de directe kosten. De financieringsrente wordt niet toegerekend.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een
verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal

Waardering van het onderhanden werk (voorproducties) geschiedt tegen de directe kosten.
De van derden ontvangen bijdragen aan een programma worden in mindering gebracht op de voorraadwaardering.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen
Alle bedragen zijn veelvouden van € 1.000.
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gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Onderdelen van de nog niet uitgezonden programma’s, betrekking hebbende op specifieke programma’s, worden
gewaardeerd op opbrengstwaarde, als deze lager is dan de kostprijs. De opbrengstwaarde wordt vastgesteld middels de intekening (als gevolg van “geld op schema”) die ter beschikking wordt gesteld aan en vervolgens wordt
geaccordeerd door de netcoördinator. De desbetreffende specifieke programma’s worden gewaardeerd op de
daarvoor ter beschikking gestelde vergoeding door de netcoördinator.
In de voorraden onderhanden werk zijn geen herhalingsuitzendingen van eigen producties opgenomen.
Overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel tegen de directe opbrengstwaarde,
indien lager.
VORDERINGEN
Op vorderingen is waar nodig een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.
Vorderingen voortkomend uit erfstellingen worden opgenomen in het jaar waarin de erflating plaatsvond, voor
zover deze bij het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.
VOORZIENINGEN
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders
vermeld.
Pensioenregeling
De Vereniging De Evangelische Omroep is aangesloten bij het Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Media
(PNOMedia), volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. De door PNOMedia verzorgde
pensioenregeling is een toegezegd-pensioenregeling, die is verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegdebijdrageregeling. De Vereniging De Evangelische Omroep heeft in geval van een tekort geen verplichting tot het
voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.
Als gevolg van de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2006 is een compensatieregeling artikel 44
ingevoerd. Deze overgangsregeling wordt als een additionele verplichting onder de verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering (“toegezegd-pensioenregeling”) gekwalificeerd en ten aanzien van deze regeling is door de
Vereniging De Evangelische Omroep een verplichting opgenomen op balansdatum.
De in de balans opgenomen voorziening is de contante waarde van de verplichting per balansdatum.

pensioenregeling slechts van kracht zijn als de medewerkers een bepaalde tijd in dienst blijven (‘toekenningsperiode’). In dat geval worden de lasten over verstreken diensttijd lineair afgeschreven over de toekenningsperiode.
Alle componenten van de periodieke pensioenlasten, zoals de toename contante waarde van toegekende pensioenaanspraken, rentekosten, verwacht rendement op de beleggingen en verwerkte actuariële resultaten, worden
als onderdeel van de personeelskosten opgenomen onder bedrijfsresultaat.
De dekkingsgraad van PNOMedia voldoet aan de eisen van de toezichthouder. Op grond van de dekkingsgraad
zijn geen additionele betalingen door de onderneming verschuldigd.
Jubileum voorziening
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane
toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
Voorziening groot onderhoud
Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties e.d. wordt een voorziening gevormd.
De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van groot onderhoud en
de periode die telkens verloopt tussen de werkzaamheden van groot onderhoud, een en ander zoals blijkend uit
een meerjarenonderhoudsplan. De kosten van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de voorziening voor
zover deze is gevormd voor de beoogde kosten.

EXPLOITATIEREKENING
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
In de exploitatierekening zijn de referenties conform het voorgeschreven model opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting. Omdat nummering van het model wordt aangehouden zijn deze referenties
niet doorlopend.

TOELICHTING OP HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen.

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft
de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.

De verplichting uit hoofde van de toegezegd-pensioenregeling is door actuarissen van PNOMedia berekend op basis van de ‘projected unit credit methode’. De contante waarde van de toegezegde pensioenrechten wordt bepaald
door verdiscontering van de verwachte toekomstige kasuitstroom, op basis van rentetarieven van hoogwaardige
bedrijfsobligaties in de valuta van de pensioenuitkering en met een looptijd die ongeveer gelijk is aan die van de
desbetreffende verplichting. De projected unit credit methode houdt bij de toerekening van de pensioenaanspraken over de gehele diensttijd van de werknemers onder meer rekening met toekomstige salarisstijgingen en met
onvoorwaardelijke indexatietoezeggingen.
Lasten over verstreken diensttijd worden direct ten laste van het resultaat gebracht, tenzij de wijzigingen van de
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TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2013

In 2013 is in totaal € 1,2 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa. Hierop is een investeringssubsidie in mindering gebracht van € 0,5 miljoen. Het restant ( € 0,7 miljoen) had voor het grootste deel betrekking op de aanschaf van hard- en software (€ 0,5 miljoen). In 2013 hebben geen desinvesteringen plaatsgevonden. De afschrijvingen over de investeringen van 2013 zullen grotendeels voor het eerst in 2014 van invloed zijn op de exploitatie.

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen
en terreinen

Inventaris
en
inrichting

Facilitaire
apparatuur
e.d.

Hard- en
software

Vervoermiddelen

Totaal
2013

Totaal
2012

1 januari 2013
Aanschafwaarde
5.792
330
2.189
2.236
156
10.703
10.082
Buitengebruikstelling
-1.027
-10
-38
-67
-29
-1.171
Saldo aanschafwaarde
4.765
320
2.151
2.169
127
9.532
10.082
							
Afschrijvingen
-3.470
-156
-2.053
-1.365
-96
-7.140
-6.071
Buitengebruikstelling
1.027
10
38
67
29
1.171
Saldo afschrijvingen
-2.443
-146
-2.015
-1.298
-67
-5.969
-6.071
							
Boekwaarde
2.322
172
138
871
60
3.563
4.011
							
Bij: Investeringen
416
120
169
493
31
1.229
621
Af: Investeringssubsidie*
-416
-103
-519
Af: Afschrijvingen
-367
-54
-63
-400
-30
-914
-1.069
-367
-37
106
93
1
-204
31 december 2013							
Aanschafwaarde
4.765
337
2.320
2.662
158
10.242
Afschrijvingen
-2.810
-200
-2.078
-1.698
-97
-6.883
Boekwaarde
1.955
137
242
964
61
3.359

-448
10.703
-7.140
3.563

*De investeringssubsidie heeft betrekking op een hiervoor ontvangen bijdrage van de NPO

De afschrijvingstermijnen zijn als volgt:
• bedrijfsgebouwen:
10 tot 40 jaar;
• op terreinen wordt niet afgeschreven;
• inventaris en inrichting:
5 jaar;
• facilitaire apparatuur:
5 jaar;
• hard- en software:
4 jaar;
• vervoermiddelen:
4 jaar.
Aanschaffingen boven de € 2.500 worden geactiveerd. Aanschaffingen tot en met € 2.500 komen direct ten laste
van de exploitatierekening.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het
onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

2. VOORRADEN
De voorraden voorproducties bestaan hoofdzakelijk uit onderhanden werk ad € 2.541 (2012: € 4.600). Dit onderhanden werk bestaat uit programma’s waarvoor reeds kosten gemaakt zijn, maar die nog niet zijn uitgezonden.
Waardering van eigen programma’s geschiedt tegen de directe kosten.
De van derden ontvangen bijdragen, die op de voorraad in mindering zijn gebracht, bedragen € 445 (2012: € 417).
Het restant heeft betrekking op voorraad in verband met verkoop producten.
Op de voorraden is een voorziening in mindering gebracht van € 492 (2012: € 639).
De voorraad onderhanden werk is € 2,1 miljoen lager dan vorig jaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de
dramaproductie “Het huis van Vincent” en de “Pelgrimscode” die beiden ultimo 2012 nagenoeg gereed waren en
in 2013 zijn uitgezonden. Ultimo 2013 hadden wij geen dramaproductie in voorbereiding.

3. VORDERINGEN
De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

3.1 HANDELSDEBITEUREN
De handelsdebiteuren zijn ultimo 2013 € 3,7 miljoen hoger dan ultimo 2012. Dit kan worden verklaard doordat de
abonnementsgelden over 2013 reeds in 2012 waren geïncasseerd in tegenstelling tot de abonnementsgelden over
2014.
Op de handelsdebiteuren is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht van € 64 (2012: € 66).

3.2 BELASTINGEN
Dit betreft een vordering op de belastingdienst inzake omzetbelasting. De vordering is € 0,3 miljoen lager dan in
2012, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door minder te verrekenen voordruk in het 4e kwartaal.

3.3 OVERIGE VORDERINGEN
De overige vorderingen zijn € 0,1 miljoen lager dan in 2012, het geen voornamelijk verband houdt met een lagere
vergoeding frictiekosten.

3.4 OVERLOPENDE ACTIVA
De overlopende activa zijn € 0,2 miljoen lager dan in 2012, hetgeen wordt veroorzaakt door de lagere pensioennota over 2014 in vergelijking met de pensioennota over 2013.

De waarde in het economisch verkeer (onderhandse verkoopwaarde bij voortgezet gebruik) van de gebouwen en
terreinen is ultimo 2009 door taxatiebureau Troostwijk getaxeerd op € 9,3 miljoen.
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4. LIQUIDE MIDDELEN
2013
2012
				
Spaartegoeden
14.484
16.818
Overige liquide middelen
333
961
				
Totaal
14.817
17.779

De spaartegoeden kenden een gemiddelde rentetermijn van 2 maanden. De gemiddelde rente over 2013 bedroeg
1,9% (2012: 2,6%). De gemiddelde rentevoet bedraagt voor uitstaande spaartegoeden per 31 december 2013 1,5%
(2012: 2,0%). De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

5.1 ALGEMENE RESERVE
De algemene reserve is sinds 1 januari 1993 bevroren. De bevriezing van de algemene reserve is gebaseerd op een
wetswijziging die tot stand gekomen is na een onderzoek naar het eigen vermogen van de omroepen. Ten tijde
van dat onderzoek had de EO nog de B-status. In dit onderzoek is een aantal normen voor een minimale omvang
van het eigen vermogen geformuleerd. Op basis van deze normen is de algemene reserve niet toereikend gegeven
de huidige omvang van de organisatie. Daarom dient de reserve voor media-aanbod voor een belangrijk deel als
aanvulling op de algemene reserve.

5.2 RESERVE VOOR MEDIA-AANBOD

voorziening uitgebreid met een dotatie van € 517 ter dekking van de kosten voortvloeiend uit de compensatiemaatregel voor werknemers die reeds voor 1997 deelnamen aan de PNO Pensioenregeling I en waarvan het
geboortejaar na 1 januari 1950 ligt. Aan deze voorziening ligt een actuariële berekening ten grondslag, waarbij
evenals in 2012 een disconteringsvoet is gehanteerd van 2,5%.
De voorziening voor jubileumgratificaties is gevormd ter dekking van kosten voor jubilea van de in vaste dienst
zijnde personele formatie. Deze voorziening is gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt
evenals in 2012 2,5% .
De voorziening groot onderhoud heeft betrekking op egalisatie van de kosten voor groot onderhoud voor het
bedrijfsgebouw aan de Oude Amersfoortseweg te Hilversum.
		
Voorzieningen		
Pensioenen Jubilea
Groot
2013
2012
		 Onderhoud
Totaal
Totaal
						
Stand 1 januari		
695
394
1.453
2.542
2.725		
				
Bij: dotatie		 31
306
337
349
Af: vrijval/onttrekking		
35
19
83
137
532
						
Stand 31 december		
691
375
1.676
2.742
2.542

In het verleden kregen zendgemachtigden jaarlijks een bijdrage toegekend ter financiering van de kosten van
hun omroepactiviteiten. De overschotten op deze subsidie mochten worden behouden om eventuele toekomstige
tekorten mee te verrekenen. De Raad van Bestuur van de Publieke Omroep kan aan de reserve een maximum
toekennen. Bij toepassing van de voorgeschreven rekenmethodiek door de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep bedraagt ultimo 2013 de maximaal toegestane reserve voor media-aanbod €10,9 miljoen (naar de van NPO
ontvangen stand per 25 november 2013).
Zoals reeds in de toelichting bij de algemene reserve aangegeven is, dient de reserve voor media- aanbod ook
ter aanvulling van de algemene reserve voor het behouden van een toereikend eigen vermogen. De reserve voor
media-aanbod is in zijn totaliteit bedoeld voor toekomstige programmering.
In onderstaand overzicht is het verloop van de reserve voor media-aanbod weergegeven:
Saldo 1 januari 2013
Af: saldo van de exploitatierekening 2013

8.112
-852

Saldo 31 december 2013

7.260

6. VOORZIENINGEN
De post voorzieningen betreft de volgende voorzieningen: pensioenrechten, voorziening groot onderhoud en
jubileumgratificaties. De voorzieningen zijn allen langlopend van aard.
De voorziening voor pensioenrechten is in 2005 gevormd ter dekking van de kosten voortvloeiend uit de overgangsmaatregelen voor 55-plussers met betrekking tot beëindiging van de prepensioenregeling. In 2006 is deze
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KORTLOPENDE SCHULDEN

TOELICHTING EXPLOITATIEREKENING 2013

(x € 1.000)

7.1 SCHULDEN AAN LEVERANCIERS
Radio

Onder de schulden aan leveranciers is een afrekening over 2013 begrepen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds
voor de Media PNO ad € 47.
BATEN

7.2 OVERIGE SCHULDEN
De overige schulden zijn € 0,3 miljoen lager dan in 2012, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere schulden
inzake directe productiekosten.

7.3 OVERLOPENDE PASSIVA
De overlopende passiva heeft voor € 6.626 (2012: € 7.391) betrekking op vooruit gefactureerde abonnements- en
contributiegelden. Verder is hierin voor te betalen vakantiedagen en meeruren € 1.632 (2012: € 1.585) begrepen.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Gebaseerd op het nieuwe Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen en Ster
2014 heeft de EO gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in 2013 een lagere bijdrage bij OCW aan te vragen dan
de maximaal mogelijke 50% van de reorganisatiekosten.
Voor 2013, 2014 en 2015 is bepaald dat de totale verstrekte bijdrage over de periode van drie jaar niet méér kan
bedragen dan 50% van de totale reorganisatiekosten over die periode. In 2013 heeft de EO € 2 aangevraagd (1%).
Het resterende bedrag waar de EO recht op heeft ( € 123, namelijk de resterende 49%) zal uiterlijk in 2015 worden
aangevraagd en daarna worden uitgekeerd door OCW.
De EO heeft overeenkomsten gesloten inzake de afname van producten en faciliteiten voor totaal € 13,5 miljoen.
Hiervan heeft € 9,9 miljoen betrekking op activiteiten van de vereniging (bladen, evenementen e.d.), € 2,8 miljoen
op contractuele verplichtingen voor Media-aanbod, € 0,8 miljoen op facilitaire zaken en het restant op ICT e.d.
Van de verplichting is de looptijd voor € 8,1 miljoen maximaal een jaar. De looptijd van de overige verplichtingen
ad € 5,4 miljoen is maximaal 60 maanden. Verder heeft de EO per 31 december 2013 geen garanties afgegeven aan
leveranciers.
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Televisie

Overig Neven- Vereni- IndiMedia activi- gings- rect
aanbod teiten activiteiten

Totaal Totaal
2013
2012

1. Media-aanbod
5.228 28.415 1.479
3.527 38.649 34.532
2. Programma gebonden
eigen bijdragen
1.382
10
- 1.392
983
3. Opbrengst Programmabladen
- 5.892
- 5.892
6.382
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
- 3.099
- 3.099
3.384
5. Opbrengst verenigingsactiviteiten
- 9.641
- 9.641
9.409
								
7. Som der bedrijfsopbrengsten
5.228 29.797 1.489 8.991 9.641
3.527 58.673 54.690
								
LASTEN								
								
Directe kosten								
8. Lonen en salarissen
2.591 8.264 1.076
888
646
2.433 15.898 15.192
9. Sociale lasten
738 2.345
304
252
106
633 4.378
4.333
10. Afschrijvingen op
materiële vaste activa
112
382
52
78
82
208
914
1.069
12. Directe productiekosten
1.030 22.416 1.040 4.632 5.128
- 34.246 29.810
13. Overige bedrijfslasten
410
2.141
238
312
715
634 4.450
4.681
14. Toerekening indirecte kosten
12
369
-381
								
15. Som der bedrijfslasten
4.881 35.548 2.710 6.174 7.046
3.527 59.886 55.085
								
16. Bedrijfsresultaat
347 -5.751 -1.221 2.817 2.595
- -1.213
-395
								
18. Rentebaten en inkomsten
uit beleggingen
361
361
479
22. Som der financiële baten en lasten
361
361
479
23. Exploitatieresultaat voor
toerekening Eigen Bijdragen
347 -5.751 -1.221 2.817 2.956
-852
84
24.Toerekening resultaat niet-programma gebonden Eigen Bijdrage
- 4.552 1.221 -2.817 -2.956
25. Saldo uit gewone bedrijfsvoering
347 -1.199
-852
84
26. Over te dragen reserve voor
media-aanbod
								
27. Exploitatieresultaat na overdracht 347 -1.199
-852
84
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Een nadere specificatie van via buitenproducenten ontvangen bijdragen uit fondsen, overige bijdragen e.d. (niet
opgenomen in de exploitatierekening van de EO) is als volgt:

Een nadere specificatie van de baten over 2013 is als volgt:

2013
2012
Media-aanbod (1)		
Omschrijving
Bijdrage door
Bedrag
Omroepbijdrage TV en Radio
33.124
30.421
		
Omroepbijdrage LPO-brede huisvesting*
519
Achtste groepers huilen niet
CoBo fonds
639
Omroepbijdrage Overig Media Aanbod
1.479
1.075
Achtste groepers huilen niet
Taxshelter Belgie
348
Omroepbijdrage Indirecte kosten
3.527
3.036
Achtste groepers huilen niet
DFW MG
312
Totaal

38.649

34.532

* De ontvangen bijdrage voor huisvesting ad € 519 is verwerkt als baten media-aanbod en daartegenover
verwerkt als directe produktiekosten. Vervolgens is de bijdrage verwerkt als investeringssubsidie onder de
materiële vaste activa.

Programmagebonden eigen bijdragen (2)
Omschrijving
Bijdrage door
Bedrag
		
Jongerendag /Nederland Zingt-dag
Kaartverkoop/collecten
288
Jij bent Sterk
Stichting VKZ
150
Nu of nooit De Datsja
Mediafonds
140
Kerstfeest op de Dam
Leger des Heils
139
Holland doc: Broers
Mediafonds
136
Holland doc: Mijn zusje de soldaat
Mediafonds
93
The Passion
PKN
90
The Passion
NBG
75
Jongerendag/Nederland Zingt-dag
Informatiemarkt
61
Kids en docs
Mediafonds
49
De grote Bijbelquiz
NCRV
45
Bestemming onbekend
CoBo Fonds
37
Rail away
CoBo Fonds
24
De grote Bijbelquiz
NBG
21
De val van Aantjes
CoBo fonds
15
De Mosselmannen
CoBo fonds
12
Zin in wetenschap
St Forum C
10
Overig
Diversen
7
Totaal		
1.392
De organisaties die hebben bijgedragen aan programma’s van de EO zijn niet gelieerd aan de EO.
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Teledoc Hollandse Nieuwe
Achtste groepers huilen niet
The Passion
The Passion
The Passion
Achtste groepers huilen niet
The Passion
Achtste groepers huilen niet
Holland doc: Grace under pressure
Achtste groepers huilen niet
Achtste groepers huilen niet

CoBo fonds
VAF
RKK
CoBo fonds
RK Fondsen
DJ Bijker Holding
KTRO
I2I Media Programme
St democratie en media
DJ Bijker productions
Rinkel Film

176
150
150
140
110
96
35
18
10
9
5

Totaal		2.198

2013
2012
Opbrengst programmabladen (3)		
Opbrengst abonnementsgelden
5.124
5.425
Opbrengst advertenties
768
957
Totaal
5.892
6.382
		
Opbrengst overige nevenactiviteiten (4)		
Opbrengst bladen
1.464
1.488
Opbrengst video’s en boeken
733
1.060
Diversen
902
836
Totaal
3.099
3.384
		
Opbrengst verenigingsactiviteiten (5)		
Contributies
6.003
6.073
Giften
2.887
2.597
Overige opbrengsten ten bate van de vereniging
751
739
Totaal
9.641
9.409

49

EO Jaarverslag 2013

LONEN EN SALARISSEN (8)
In de lonen en salarissen is € 256 begrepen aan reorganisatiekosten. De hierover te ontvangen frictiekosten
bedragen € 125, waarvan € 2 in de exploitatierekening 2013 is verwerkt. Het restant ad € 123 is opgenomen onder
de ‘Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen’ en dit bedrag zal uiterlijk in 2015 worden ontvangen en
in de exploitatierekening worden verantwoord. Het deel van de frictiekosten 2013 (€ 254) dat volgens het matching
principe voor eigen rekening komt (eigen bijdrage frictiekosten) is ten laste van het positieve resultaat van onze
verenigingsactiviteiten gebracht.
Het aantal Fte’s per 31 december 2013 bedraagt 280 (2012: 287). Gemiddeld waren gedurende het gehele jaar 284
fte’s (2012: 285) werkzaam. Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.
De in de exploitatierekening verantwoorde pensioenpremie bedroeg in 2013 € 2.211 (2012: 2.087).
In de Code Goed Bestuur en Integriteit zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van het vermelden van directiebeloningen voor bestuur en statutaire directie. Daarnaast dienen de beloningen die op grond van de Wet normering
topinkomens (WNT) te worden vermeld (grens voor 2013 € 229).
De instelling heeft de Beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening
gehanteerd. De Aanpassingswet WNT, die onderdeel is van dit normenkader, is nog niet door de Eerste Kamer
aangenomen, hetgeen kan leiden tot aanpassingen van de verstrekte informatie uit hoofde van de Aanpassingswet
WNT.
De motivatie voor de gepresenteerde beloningen is gelegen in het feit dat dit marktconforme beloningen voor de
inhoud, omvang en zwaarte van de functies zijn.
Van de per 31-12-2013 aanwezige leden van de Raad van Bestuur, beiden fulltime in dienst, was de bezoldiging als
volgt:
Naam
Functie
		
		
A.J. Lock
Voorzitter Raad van Bestuur
J. Kooij
Lid Raad van Bestuur
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Salaris e.d.
(Code Goed
Bestuur)
165*
165*

Pensioenpremie Salaris e.d. Pensioen(Code Goed
(WNT)
premie
Bestuur)		(WNT)
41
177
29
41
174
29

Bij de leden van de Raad van Toezicht was de bezoldiging op grond van de vacatieregeling over de
periode 01-01-2013 t/m 31-12-2013 als volgt:
Naam
Functie
Beloning
		
A.P. de Boer
Voorzitter
7
H. de Hek
Secretaris
4
S.H. Koning-Klapwijk
Lid
4
R.W.J. Melissant-Briene
Lid
4
D.D. van der Stelt-Scheele
Lid (tm 27 mei)
2
L. Touwen
Vicevoorzitter
4
J. van der Veer
Lid (tm 30 juni)
2
		27

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN (13)
In de overige bedrijfslasten zijn accountantskosten begrepen van € 56 (2012: € 77). Deze kunnen verder als volgt
worden gespecificeerd:
Accountantskosten
Onderzoek van de jaarrekening
Andere controle opdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet controlediensten

2013
44
9
7
3

2012
48
16
12
1

63

77

Transacties met verbonden partijen
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
Hilversum, 7 maart 2014

* Hierin is in totaal € 4 (2012: € 3) begrepen inzake de zogenaamde ‘crisisheffing’.

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

De presentatoren van de Evangelische Omroep zijn zowel ingezet voor omroep- als verenigingsactiviteiten. De
beloningen van de presentatoren zijn lager dan de norm die geldt in het “Beloningskader Presentatoren in de
Publieke Omroep” (BPPO) zodat geen deel ten laste van de verenigingsgelden is gebracht.

A.J. Lock
J. Kooij

A.P. de Boer
H. de Hek
S.H. Koning-Klapwijk
R.W.J. Melissant-Briene
L. Touwen
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8. OVERIGE GEGEVENS
BEDRIJFSVOERING VERKLARING
De Raad van Bestuur, bestaande uit de leden A.J. Lock en J. Kooij (hierna te noemen: het bestuur), verklaart dat
niet is gebleken dat de bedrijfsvoering van de EO tekort is geschoten bij realisatie van de doelstellingen zoals
onder meer vastgelegd in het Jaarplan 2013, voor de onderdelen:
-

administratieve organisatie en de daarin verweven maatregelen van interne controle;
de kwaliteit(sborging) van de werkprocessen en presentaties;
persoonsbeleid, omvang en samenstelling van het personeel;
toepassing of uitleg van afwijkingen betreffende de Richtlijnen en regelingen goed bestuur en integriteit;
scheiding geldstromen en gegevensstromen bij hoofd- en neventaken en de neven- en
verenigingsactiviteiten;
- beleggingsbeleid.
Namens het bestuur van de Evangelische Omroep,
Hilversum, 7 maart 2014
A.J. Lock
J. Kooij
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STATUTAIRE BEPALING RESULTAAT
In de statuten van de vereniging staat in artikel F.10 lid 3 het volgende bepaald: “De directie stelt jaarlijks een
jaarrekening op en een jaarverslag vast. De jaarrekening bevat een staat van uitgaven en ontvangsten over het
afgelopen jaar en een balans per een en dertig december van dat jaar. Het jaarverslag bevat een verslag van de
werkzaamheden van het afgelopen jaar, zowel voor wat betreft televisie, radio, verenigingsactiviteiten als de
nadere activiteiten. De directie legt ter goedkeuring deze stukken, niet later dan in de maand juni, in een vergadering van de Raad van Toezicht voor.”
Omtrent de bestemming van het resultaat is niets opgenomen in de statuten van de vereniging. Hieromtrent zijn
bepalingen opgenomen in de mediawet 2008. In artikel 2.135 lid 1 staat bepaald dat “tenzij bij of krachtens deze
wet anders is bepaald, gebruiken NPO en de publieke media-instellingen al hun inkomsten voor de uitvoering van
de publieke mediaopdracht. “Voorts is in artikel 2.176 lid 1 opgenomen: “ gereserveerde gelden voor de verzorging van media-aanbod worden in het volgende kalenderjaar besteed aan de doelen waarvoor zij oorspronkelijk
bestemd zijn.”

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
In overeenstemming met hetgeen is bepaald in de Mediawet hebben wij besloten het negatieve resultaat ad
€ 851.700 ten laste van de “Reserve voor media-aanbod” te brengen.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT BIJ DE JAARREKENING
AFGEGEVEN TEN BEHOEVE VAN HET COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
AAN: DE RAAD VAN TOEZICHT EN HET BESTUUR VAN VERENIGING DE EVANGELISCHE OMROEP

VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van Vereniging De Evangelische Omroep (‘EO’), te
Hilversum gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013, het kasstroomoverzicht
2013 en de exploitatierekening over 2013 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 instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen,
Wereldomroep en Ster 2011. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de
jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming
dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
en de naleving van de relevante wet- en regelgeving 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 oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle als bedoeld in artikel 11, tweede lid van de Mediaregeling 2008. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming
met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol landelijke publieke
media-instellingen, Wereldomroep en Ster van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster 2011 en het controleprotocol WNT zoals opgenomen
in de Beleidsregels toepassing WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en
dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en
de toelichtingen in de jaarrekening . De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van
de betreffende wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen
over de effectiviteit van de interne beheersing van de instelling. Een controle omvat tevens het evalueren van de
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geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de instelling gemaakte schattingen, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

OORDEEL
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van Vereniging De Evangelische Omroep per 31 December 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen,
Wereldomroep en Ster 2011.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2013,
voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met
de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in het Controleprotocol landelijke
publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media- instellingen, Wereldomroep en Ster 2011.

BENADRUKKING VAN AANGELEGENHEDEN OMTRENT HET GEHANTEERDE NORMENKADER WNT
Wij vestigen de aandacht op punt “Het nog aannemen van de Aanpassingswet WNT door de Eerste Kamer” in de
toelichting van de jaarrekening, waarin de volgende aangelegenheid omtrent het gehanteerde normenkader WNT
uiteen is gezet: de Aanpassingswet WNT die onderdeel is van het gehanteerde normenkader WNT dient nog door
de Eerste Kamer te worden aangenomen.
Bovenstaande situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE BIJ OF KRACHTENS DE WET GESTELDE EISEN
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9
Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.
Tevens vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Amstelveen, 7 maart 2014
KPMG Accountants N.V.

R.J. Groot RA
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