2015

J A ARVE RSLAG EVANG ELI SCHE O MRO EP

EO Jaarverslag 2015

INHOUD

1. Inleiding	

5

2. Missie	

6

3. Publieke omroep	 12
4. Vereniging	 18
5. Bedrijfsvoering	 20
6. Programmaoverzicht EO 2015	 27
7. Jaarrekening	 35

Piepjong en alleenstaande moeder van twee kinderen. Contact met de
vaders – ja, beide kinderen hebben een andere vader – is er niet of nauwelijks. ‘eigen schuld, dikke bult’, kun je nonchalant schouderophalend
denken voordat je “wegzapt”. Maar wat als je eens iets langer meekijkt
met deze jonge vrouw? Misschien zie je dan hoe wijs en liefdevol ze met
haar koters om gaat. En hoeveel steun ze, juist door haar situatie, heeft
aan het christelijke geloof. Of hoe ze, naast de zorg voor haar gezin,
vorm geeft aan een eigen bedrijf. Wat een verrijking is het als je ook die
dingen van haar leven meekrijgt...
(Verwijzing naar: Villa Single Mama, uitgezonden in september en
oktober 2015 op NPO3)
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1. INLEIDING
Alles wat onvolmaakt is, zal verdwijnen als Gods nieuwe wereld komt … Maar de liefde zal nooit
verdwijnen (1 Corinthiërs 13, vers 9-11)
Maar liefst 20.000 mensen waren op het hoogtepunt van de avond live aanwezig bij de
uitvoering van The Passion 2015 in het centrum van Enschede. Dit immense publiek viel stil
toen een geëmotioneerde Jon van Eerd in zijn rol als Pontius Pilatus de kruisiging van Jezus
aankondigde. Van Eerd had geen gemakkelijke ‘rol’ om te spelen; in zijn script refereerde hij aan
het huidige wereldleed. Het raakte hem zichtbaar. Een kostbaar moment: want het grote offer
van Christus werd voor vele kijkers juist dankzij deze echte emotie heel zichtbaar en actueel.
Als EO is het ons diepste verlangen om God merkbaar te laten zijn in onze programma’s. Zoals
daar op dat plein in Enschede. Maar zoals ook uit dit voorbeeld blijkt: die momenten zijn niet ‘te
scripten’, zijn eigenlijk helemaal niet ‘aan ons’.
We merken dat vaak tijdens opnames. Bij Bakkie Troost bijvoorbeeld. Mensen vertellen in dit
programma prachtige verhalen over het verlies van een geliefde. Maar soms laten ze meer van
hun hart zien als de camera uit is en een gesprek in alle intimiteit nog een vervolg krijgt. Ineens
gaat het dan om de ‘kleine’ dingen die ze missen in de ander of over de bemoedigingen die ze
kregen na zijn of haar sterven, over wat hen ten diepste geraakt heeft. Op die momenten vallen
vooroordelen weg en zie je iets van God in de ander.
In de artikelen die we schrijven laten we zien dat God zich uitstrekt naar hen voor wie het leven
zwaar is en dat Zijn genade juist ook is voor mensen die zelf fouten maken. Het zijn geen verhalen
over het perfecte leven, we leven immers nog in een ‘onvolmaakte’ wereld. Maar ze gaan wel
altijd over geloof, over hoop en over liefde. Want Gods liefde voor alle mensen is grenzeloos en
oneindig.
In alle bescheidenheid dus, maar met een grote passie voor verhalen waarin Zijn liefde doorbreekt,
bouwen we met een missionaire bevlogenheid aan onze organisatie. Ook in 2015. Het was best
een spannend jaar…
Raad van Bestuur Evangelische Omroep,
Arjan Lock 				

Jaap Kooij
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2. MISSIE
Als EO “zappen” we niet weg: we kiezen er steeds voor om naast mensen te staan en te
zoeken naar wat verbindt; ook wanneer dat soms schuurt. Omdat we geloven dat Jezus
Christus ons dat heeft voorgedaan. Met onze verhalen -over geloven en het volgen van
Jezus- willen we harten raken en iets laten zien van geloof, van hoop en van liefde. En van
wat ‘Leef je geloof’ voor ieder afzonderlijk betekent.
SPRAAKMAKEND
Dat dit een spraakmakende en onderscheidende
programmering oplevert, bleek bij de start van 2015.
Met de vernieuwende titels Jojanneke in de prostitutie
en Rot op naar je eigen land -een serie over de vluchtelingenproblematiek- gooide de EO hoge ogen. Beide
programma’s maakten iets los in de samenleving.
Met zelfs Kamervragen tot gevolg. De EO bewees zich
hiermee bovendien met een voor ons nieuwe vorm van
journalistiek: projectmatig en verdiepend. Juist door
langere tijd in een thema te duiken dat leeft, kunnen
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we situaties van alle kanten bekijken, misstanden aan
de kaak stellen en impact hebben. Niet alleen op tv,
radio en online maar ook ‘in het echte leven’.
Én op alle netten. Voor Zapp zat Anne-Mar letterlijk
náást de 11-jarige Mick te vissen in het programma De
Anti-Pest-Club. Turend naar de dobber kwam het hoge
woord er bij Mick uit: hij werd gepest. Voor de camera
vertelde hij wat dit met hem deed. Anne-Mar sprak
er verder over met zijn klas: waarom sluit je iemand
buiten als hem dit zoveel pijn doet? Op NPO3 was er
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het programma Villa Single Mama, een programma over
acht jonge alleenstaande vrouwen en hun kinderen.
Drie weken lang deelden ze hun leven met elkaar en de
kijker. Ze gaven elkaar steun en advies, confronteerden
en leerden, en kregen liefde, aandacht en zorg. Alles
dus om na het programma iets sterker in het leven
te kunnen staan. En natuurlijk bezochten de presentatoren van het Geloof en een Hoop Liefde voor NPO2
opnieuw wekelijks een andere plaats in Nederland voor
waardevolle ontmoetingen en verhalen over leven en
geloven.
Kortom; vanuit onze missie werkten we aan een onderscheidende en brede programmering. Door daarbij
nog altijd uit te gaan van de thema’s Geloof, Natuur
en Samenleving raakten we opnieuw aspecten van het
hele leven. Want naast bovengenoemde titels bleef er
zonder meer ruimte voor vertrouwde programmering
als Nederland Zingt, Dit is de Dag, De Verandering of Bakkie Troost. Ging het ook letterlijk over Jezus in onder
andere Adieu God?, De Kapel of –aansprekend voor een
breed publiek- The Passion. En lieten we God zien door
programma’s over Zijn schepping: Van Hollandse Bodem,
BBC’s The Hunt of Op Zoek Naar de Condor.

VRAGEN
Vanzelfsprekend riep een brede programmering
weleens vragen op. Over de keuze voor het werken
met gastpresentatoren bijvoorbeeld. Of ten aanzien
van de gekozen gasten. Maar de antwoorden op die
vragen waren altijd te vinden ín onze missie: die is
immers expliciet en tegelijkertijd inclusief, niemand
uitsluitend. Om daaraan te kunnen voldoen heb je
soms verbindende personen nodig en moet je buiten je
eigen kaders durven denken.

HUFTERPROEF
Neemt niet weg dat we ook -eerlijk is eerlijk- steken
lieten vallen. Het misleidende en onjuist portretteren
van een dame in het programma Hufterproef was EO
onwaardig. Een Mea culpa was hier op zijn plaats en het
besef dat we moeten streven naar nog meer scherpte
en transparantie, ook in de samenwerking met derden.

VERBONDEN MET ELKAAR
En terwijl de gefuseerde omroepen hun ruimten in het
bestel opeisten en het weinig goeds voorspellende
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concept van het consessiebeleidsplan van de NPO
halverwege 2015 uitlekte, stelden we ons intern ook
regelmatig de vraag: gaan we het als EO redden binnen
het huidige mediageweld? Als organisatie bleven we
daarin zo dicht mogelijk bij elkaar. Regelmatig praatten we het bedrijf bij over alle prikkels van buitenaf en
de keuzes die we als Raad van Bestuur maakten. En in
ons wekelijkse Wij-ding brachten we onze zorgen bij
God. Maar het was opnieuw de missie die ons verbond
en op koers hield.

MISSIONAIRE EN REPRESENTATIEVE
RADIOPROGRAMMA’S
Omdat die ons uitdagen onderscheidend te blijven
bouwen, omdat we altijd blijven zoeken naar kansen
voor die missie. Niet alleen aan onze tv-programmering, maar ook op radio. Al werd het daar nijpend voor
de EO. Onze trouwste luisteraars bevinden zich al
jaren op NPO Radio 5, juist de zender die zich van de
AM-frequentie aan het afwikkelen was om over te gaan
op digitale radio. Het was een hele uitdaging om de
luisteraars hierin mee te krijgen. Tegelijkertijd leverden we op deze zender in: omdat NPO Radio 5 overdag
helemaal Radio Nostalgia werd, was er minder ruimte
voor gesproken woord. Desondanks is het gelukt om
op deze zender zowel missionaire als representatieve
radioprogramma’s te maken: passend bij de zender
en bij ons EO-profiel. Met als mooie voorbeelden: Een
Goede Zondag, Open Huis en Groot Nieuws.

ONLINE
Verdieping proberen we natuurlijk ook altijd te bieden
op onze online platforms. Op onze programmasites
en internetportals Geloven.nl, Nederland Zingt en BEAM
bieden we veel inhoud. Het zijn ook belangrijke plekken om ons te verbinden met groepen christenen, om
elkaar te inspireren en te motiveren. En juist over de
online activiteiten van omroepen was ook veel discussie in 2015. De NPO was voornemens een groot aantal
programmasites aan banden te leggen. Gelukkig bleek
dit halverwege 2015 wat mee te vallen. De komende
jaren mag een beperkt aantal sites zich binnen het
geheel van de NPO-context, maar uitgaande van de
eigen EO-kleur, blijven ontwikkelen. Iets om naar uit
te zien!

EO Jaarverslag 2015

Samenleving

9

METTERDAAD
We kijken opnieuw terug op een turbulent jaar
waarin we bepaald werden bij grote noodsituaties.
In april werden we opgeschrikt door de aardbeving
in Nepal en kwamen we direct in actie. Andries
Knevel ging met een ploeg naar het rampgebied
en maakte onder moeilijke omstandigheden vier
aangrijpende afleveringen over de gevolgen van deze
zware natuurramp, waarbij vele duizenden mensen
zijn omgekomen.
De tweede noodhulpactie was voor de bootvluchtelingen. In de loop van de zomer werd duidelijk dat de
toestroom van vluchtelingen in Europa zo groot was
dat we, ondanks de politieke discussies, niet langer
wilden wachten om mensen te helpen. We gingen naar
Athene en Lesbos voor tv-opnames en de opbrengst
van deze actie in het tweede halfjaar was ruim 1,1
miljoen euro.
Verder reisde Arjan Lock naar de Oekraïne om
aandacht te vragen voor de slachtoffers van de
oorlog. Ruim 1,5 miljoen mensen vluchtten voor
het geweld in het westen van de Oekraïne naar het
oostelijk deel of naar het buitenland. De vluchtelingen
konden meestal niet meer dan een tas meenemen.
Metterdaad steunde hier diverse projecten voor
opvang van vluchtelingen in het oosten van de Oekraïne, maar ook hielpen we achterblijvers in het westen
met voedsel en andere benodigdheden.
Er is veel over de vluchtelingenproblematiek geschre-
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ven en er zijn uiteenlopende politieke meningen. Wij
hebben er onveranderd voor gekozen om onze donateurs te vragen onvoorwaardelijk te helpen. En daar
werd massaal gehoor aan gegeven.
Ook hebben wij veel goede ‘gewone’ structurele projecten mogen presenteren, waarbij mensen geholpen
konden worden. Daarbij was onder andere aandacht
voor: het werk onder Birmese vluchtelingen in Thailand, hulpvluchten van de MAF in Zuid-Sudan en hulp
voor het werk van een oogarts in Congo waardoor veel
blinden en slechtzienden hun zicht weer terug konden
krijgen.
We zijn dankbaar dat we wederom elke week op radio
en TV dit werk onder de aandacht hebben kunnen
brengen. Ook via het Metterdaad Magazine, EVA,
Beam, de website, online acties, Facebook en op evenementen hebben we de nood van de wereld kunnen
delen.
Het is vreemd om te kunnen rapporteren dat het in
financieel opzicht een ‘topjaar’ is geweest, omdat
de keerzijde hiervan is dat dit veroorzaakt is door de
omvang van de vele noodsituaties. Toch is het een
topjaar, want nooit eerder in het bestaan van EO
Metterdaad is de betrokkenheid zo duidelijk getoond
en is er zo gul gegeven aan onze projecten. De totale
opbrengst van EO Metterdaad is in 2015 uitgekomen
op € 6,8 miljoen. Hiervan is € 2,9 miljoen ontvangen
voor noodhulpacties.
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3. PUBLIEKE OMROEP
Niets nieuws onder de zon: zoals altijd was omroepland het hele jaar door in beweging.
Maar door de dynamiek tussen een liberale staatssecretaris, een stevige NPO en verdeelde
omroepen, leek Hilversum in 2015 harder dan normaal op zijn grondvesten te trillen.
NPO
Vooral het uitgelekte NPO-meerjarenbeleidsplan
voor de nieuwe concessieperiode (2016-2020) deed de
gemoederen in het voorjaar hoog oplaaien. De NPOplannen voorspelden weinig goeds. Zo bedeelde de
NPO zich een grotere regierol toe met het voornemen
om nog meer controle en beheer uit te gaan oefenen
op onze kosten. Onze vrijheid op internet zou fors
ingeperkt gaan worden en het bestel moest daadwerkelijk open worden. De omroepen maakten zich
ernstige zorgen. Volgens deze plannen zou de NPO
niet alleen meer macht, maar ook inhoud naar zich
toetrekken.
Maar waar eerst een impasse dreigde omdat de
omroepen het meestal ook niet met elkaar eens waren,
zochten de afzonderlijke partijen elkaar nu juist op.
Vanuit een ad hoc samengestelde werkgroep clusterden de omroepdirecteuren van NTR, VARA-BNN en EO
het commentaar van alle publieke omroepen tot een
gezamenlijke reactie. Hierin keerden ze zich met name
tegen de eenzijdigheid van de voorgenomen online
strategie. Alle omroepen vinden: content moet breed
verspreid mogen worden om het daar te brengen waar
het publiek is.

met de beeldspraak waar de NPO mee op de proppen
kwam. Het toont aan dat we unaniem staan voor een
pluriform bestel; onderscheidend, ontmoetend, kritisch en vernieuwend. Kernwoorden die onderstrepen
waarom we als EO onderdeel uitmaken van dit bestel.
Dit is de plek waarbinnen onze missie een breed bereik
heeft en onze programma’s en activiteiten van meerwaarde zijn. Een mooi voorbeeld daarvan is BEAM. Al
geruime tijd worstelt de NPO met de vraag: hoe binden
we ook jonge mensen aan ons? Als EO zijn we hier de
afgelopen jaren stevig mee aan de slag gegaan. Onze
jongerenwebsite BEAM bestaat nu zo’n twee jaar en
trekt maandelijks gemiddeld meer dan 300.000 unieke
bezoekers. En belangrijker nog: het is een levende
community waardoor jongeren zich dagelijks laten
inspireren en in beweging komen. Het unieke aan
BEAM is dat het geen spin-off is van een radio of tvprogramma, maar dat juist vanuit de community zelf
nieuwe activiteiten ontstaan. Zoals in 2015 een BEAMfestival bijvoorbeeld, of web-radio, een magazine en
acties als de BEAM-challenge. BEAM werkt; vanuit een
heldere missie, een positief geluid en content die jongeren raakt en motiveert. Vanwege onze identiteit lukt
het om heel dicht bij deze doelgroep te blijven.

DEN HAAG
De gezamenlijke lobby resulteerde in een voor het
Nederlandse medialandschap betekenisvolle stap
richting de toekomst. Eén die bovendien een structurele verandering markeerde in de verhoudingen tussen
de NPO en de publieke omroepen: er was vertrouwen
ontstaan. In het definitieve concessiebeleidsplan (juni
2015) sprak de NPO in beeldspraak: omroephuizen en
NPO bouwen samen aan een mooi plein, een plein dat
kleur krijgt en bezoekers trekt dankzij de eigenzinnige omroephuizen. En al is de praktijk weerbarstig
- de NPO vindt het lastig de omroepen hun plek te gunnen - het wederzijds vertrouwen dat is ontstaan lijkt
een goed wapen voor het behouden van een uniek
publiek bestel. Eén die overeind blijft in het geweld
van internationale concurrentie, een snel veranderend
medialandschap en politieke onwil.
We zijn als EO dankbaar voor deze beweging, evenals
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Ondertussen bereidde Den Haag de omstreden
nieuwe mediawet voor. Als EO knokten we er onder
meer voor om het geoormerkte budget zingeving/
levensbeschouwing (12 miljoen) op een goede manier
in de schema’s te krijgen. Juist vanwege het wegvallen
van de 2.42-omroepen per 2016 achten wij een goede
verdeling van het budget over de omroepen van groot
belang. Immers, binnen een pluriform bestel moeten
de religieuze stromingen zich op een goede manier
vertegenwoordigd blijven voelen.

IKON/ZVK
Als EO maken we ons daar, zoals bekend, al langere
tijd hard voor. Al sinds 2013 delen we ons dak met
de VKZ (IKON/ZVK). Eerst maakten de IKON en ZVK
alleen gebruik van onze ondersteunende diensten.
Maar gaandeweg werd de samenwerking intensiever
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en ontwikkelden we gezamenlijke programma’s. In
januari 2015 kwam presentatrice Hella van der Wijst in
dienst van zowel de EO als de IKON. Ze werd een van
de presentatoren van het dagelijkse televisiemagazine
Geloof en een Hoop Liefde, was te horen op Radio 5 en
presenteerde het IKON-programma De Nieuwe Dag.
Het samengaan tussen de EO en de VKZ verliep dus
vrij natuurlijk en de IKON had er veel vertrouwen in dat
het IKON geluid en gedachtengoed in de EO ook na
2016 zou voortbestaan. Desondanks was het einde van
2015 emotioneel voor de IKON; een zeventig jaar oude
omroep hield op te bestaan. De medewerkers namen
afscheid van hun oude werkgever met de marathonuitzending: 1001 Nacht. Daarna viel het doek definitief.
Vanaf 2016 blijven een aantal IKON programma’s
voortbestaan. Deze worden uitgezonden onder de
EO-vlag. De voormalige IKON-documentaires bijvoorbeeld, maar ook De Nieuwe Wereld en De Nachtzoen.
Daarnaast zal de EO programma’s ontwikkelen die de
achterbankerken van de IKON vertegenwoordigen.

SAMENWERKING KERKEN
Het uitzenden van kerkdiensten - voorheen een taak
van de ZVK - deed de EO al langer. In 2015 zond de EO
vijf kerkdiensten uit. We haakten aan bij de belangrijkste christelijke feesten (Kerst, Pasen en Pinksteren)
en actuele thema’s (christenvervolging, de week van
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gebed). De diensten markeren de waardevolle samenwerking die we met steeds meer en diverse kerken
ervaren.

JOODSE OMROEP
In het najaar van 2015 vonden ook de Joodse Omroep
en de EO elkaar. Immers, het geluid van deze
2.42-omroep zou per 2016 eveneens verdwijnen. Maar
na een aantal goede ontmoetingen en veel wederzijds vertrouwen is overeengekomen dat de EO de
komende jaren zal zorgdragen voor de continuïteit
van de Joodse levensbeschouwelijke programmering
binnen het publieke bestel. De drie grote Joodse
kerkgenootschappen -het Nederlands-Israëlitisch
Kerkgenootschap, het Nederlands Verbond voor
Progressief Jodendom en de Portugees-Israëlietische
Gemeente- ondersteunen de EO van harte bij deze
opdracht.

KORTE INTEKENCYCLI
En zo namen we in 2015, zoals alle omroepen, de
laatste sprint richting de nieuwe concessieperiode.
Dit betekende voor ons ook dat we ons nog verder
voorbereidden op het lagere garantiebudget dat we
vanaf 2016 ontvangen; het gevolg van de bezuinigingen
en onze zelfstandige positie. Het staat onomstotelijk
vast dat we dit zullen voelen in onze portemonnee en
mogelijkheden.
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Daarnaast weten we dat het intekenproces straks
anders verloopt. De NPO geeft buitenproducenten een
directere toegang. En de NPO krijgt een sterkere, meer
sturende rol. Met als gevolg: kortere intekencycli. Als
EO willen we met onze programma’s zo veel mogelijk
impact bereiken en bovendien onze eigenheid behouden. Hoe doe je dat binnen dit ‘grillige’ speelveld dat
Hilversum straks is?
In het kader hiervan pakten we in de eerste instantie
in 2015 onze managementlaag verder aan. Binnen
het MT stelden we een sterk hoofdredactioneel
team samen bestaande uit vijf hoofdredacteuren.
Zij houden zich bezig met de programmering en alle
zaken die daar direct betrekking op hebben. Denk aan
presentatorenbeleid of de samenwerking met buitenproducenten. Eén hoofdredacteur werd vrijgespeeld
om zich helemaal te richten op innovatie. In de loop
van 2015 bouwde hij een kleine afdeling ‘innovatie’ op
en riep een afdelingoverschrijdende interne denktank
in het leven om op regelmatige basis na te denken over
nieuwe programma’s en concepten.

televisie, maar daarvan namen we afscheid. Daarvoor in de plaats zullen we ons vanaf 2016 richten op
kortlopende producties waarin we een thema kunnen
aansnijden dat leeft, waarmee we impact genereren.
Een ‘emotioneel’ besluit. Want, omdat dit volgens ons
vraagt om een andere manier van research, redactievoering en innovatie, maar ook om een grote mate van
flexibiliteit, ging met deze beslissing een forse reorganisatie van de journalistieke afdelingen gepaard. De
reorganisatie vond plaats aan het einde van 2015. Een
deel van de huidige functies kwam te vervallen, deels
kwamen daar nieuwe functies voor in de plaats.
De reorganisatie liet ook de radioredacties niet onberoerd. Bij radio golden issues per zender waardoor
reorganiseren eveneens noodzakelijk bleek. Zo was
voor Radio 1 en 2 minder budget beschikbaar en kwam
hier een andere programmering. Radio 5 had te maken
met een aangepast profiel van de zender. NPO Radio
6 stopte aan het einde van 2015, en daarmee ook het
EO-programma op deze zender.

AFSLUITING
PIJNLIJK BESLUIT
In de tweede plaats namen we in 2015 de rigoureuze
beslissing om niet langer in te tekenen op een wekelijkse actualiteitenbalk. Een flinke verandering: veertig
jaar lang leverden we vanuit onze identiteit een vaste
wekelijkse bijdrage aan het gesprek van de dag op

In het kader van dit alles sloten we 2015 met een
dubbel gevoel af. Enerzijds was er het verdriet omdat
we afscheid moesten nemen van bevlogen collega’s.
Anderzijds was er een hoopvol vooruitzien: zicht op
andere titels, de start van avontuurlijke producties en
de dynamiek van nieuwe teams.
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4. VERENIGING
De EO-vereniging bleef in 2015 onverminderd sterk. Met een grote groep trouwe leden die
ons werk steunt in de vorm van geld en gebed. En stevig verankerd in de samenleving als
vertegenwoordiger van een brede en diverse groep christenen.
SAMEN BOUWEN
Aan die verankering werkten we in 2015 opnieuw met
veel passie. We koesteren producties als The Passion en
Kerstfeest op de Dam. Ook omdat we daarin intensief samenwerken met (lokale) kerken, christelijke en
maatschappelijke organisaties. In 2015 maakten we
samen met stichting NSGK het programma Rennen voor
2. En rondom de belangrijkste feestdagen en maatschappelijke thema’s verzorgen we kerkdiensten op tv,
uitgezonden vanuit verschillende kerken in het land en
met bijdragen van betrokken christelijke organisaties.
Maar ook buiten tv-/radioproducties zoeken we verbondenheid met kerken en christelijke partijen om ons
heen. Zo had de Raad van Bestuur door het jaar heen
waardevolle ontmoetingen met een breed en divers
scala aan kerkelijk leiders. En om te onderstrepen dat
we staan voor een wederkerige relatie organiseerden we in de zomer voor het eerst ‘Like & Share’: een
praktische uitwisselingsmiddag met workshops over
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klantencontact, nieuwe media en online strategie, speciaal voor onze relaties van christelijke organisaties.
We kijken met veel genoegen terug op al deze verschillende activiteiten omdat we ons realiseren dat we met
elkaar en ieder op een eigen manier bouwen aan Gods
Koninkrijk.

LEDEN
En zo kijken we ook naar onze leden. Al heeft de NPO
het ledenbelang na de laatste ledentelling in 2014
geminimaliseerd, voor ons is de achterban van grote
waarde. We willen onze leden op de juiste manier vertegenwoordigen; hun stem en geluid laten horen in het
bestel. Daarvoor is hun loyaliteit en gebed onmisbaar,
evenals hun financiële giften. Zeker met een kleiner
garantiebudget worden we in de toekomst afhankelijker van ons eigen inkomen. Alleen daardoor kunnen we
identiteitsprogramma’s met ‘geloofsgesprekken’ blijven uitzenden: hierdoor is er Nederland Zingt, kunnen
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we verenigingsactiviteiten organiseren en bouwen we
producties als The Passion en Kerstfeest op de Dam verder
uit. In 2015 hebben we in onze marketing dan ook fors
ingezet op fondsenwerving, legaten en giften. Binnen
de kaders van de mediawet was het voor donateurs dit
jaar bovendien voor het eerst mogelijk om te schenken
voor een specifiek EO-doel. Immers, leden binden zich
aan ons omdat ze zich verwant voelen met de EO als
geheel of juist met concepten van de EO, zoals Nederland Zingt, Eva of The Passion. Om al dit contact met de
leden op een goede manier en voor ieder ‘op maat’ te
laten verlopen investeerden we in 2015 in een vernieuwde contactstrategie met de daarvoor gewenste
infrastructuur. De lancering van een compleet nieuw
CRM-systeem staat gepland aan de start van 2016.

ACTIVITEITEN EN BLADEN
Maar wat is en blijft het bovenal een feest om onze
leden live te ontmoeten! Er waren veel geslaagde
activiteiten in 2015. Voor jongeren bijvoorbeeld: de
EO-jongerendag, het BEAM-festival of de scholentour.
Voor Nederland Zingt: naast de (opnieuw uitverkochte)
Nederland Zingt-dag, breiden ook de opnames in
kerken in het land steeds meer uit tot een aantrekkelijk zangevenement voor lokale christenen. Vrouwen
voelen zich thuis bij Eva. Dat bleek onder meer toen
het Eva-vriendinnenweekend binnen 10 minuten was
uitverkocht! En dankzij de steeds weer enthousiaste
reacties op het magazine en de levendige Eva-community op Facebook. Ook tv-programma’s gingen live:
Checkpoint bijvoorbeeld met de Checkpoint Vader-Zoon en
Vader-Dochter Dag. Of Hip voor Nop, dat samen met Eva
een gezellige moeder-dochter dag organiseerde. Geloof
en een Hoop Liefde ontwikkelde bij een aantal plaatsen
een stadswandeling; voor kijkers die de stad en zijn
bewoners na de uitzendweek wel eens met eigen ogen
wilden bekijken. En Ledenmagazine Visie hield opnieuw
verschillende lezersavonden en ontmoette het lezerspubliek middels reportageseries in het land.
Bij al deze activiteiten werden we geholpen door
enthousiaste en hard werkende vrijwilligers. Wat zijn
we dankbaar voor ons grote vrijwilligersbestand en de
actief betrokken regiocoördinatoren!

ONLINE
Steeds belangrijker worden de ontmoetingen online.
Op social media waren we als EO in 2015 zeer actief.
Rondom de verschillende programma’s, EO-breed en
Eva waren er levendige social communities. ‘Volgers’
hielpen bij gastenresearch, droegen verhalen aan,
lieten zich inspireren en kwamen tot gesprekken
over geloof. We probeerden hierin ook te innoveren.
Tijdens The Passion liepen kijkers virtueel “mee” met
de processie en geïnteresseerden konden via What’s
app vragen stellen over de bijbel. Het was bijna vanzelfsprekend dat The Passion ook rondom deze vijfde
uitzending trending topic was op Twitter. Hoewel het
dat natuurlijk niet is: hoe indrukwekkend is het dat
juist op witte donderdag zo’n groot deel van Nederland praat, nadenkt en zich uit over het lijden en de
opstanding van Jezus!
Internetsites EO.nl/geloven en Zinvloed bouwden op
eigenzinnige wijze mee aan de missie van de EO en
de relatie met onze achterban. EO.nl/geloven mocht
in 2015 rekenen op gemiddeld maar liefst 2,5 miljoen
unieke bezoekers per maand. De site ontwikkelde veel
eigen content. Persoonlijke, emotionele en actuele
geloofsverhalen, maar ook artikelen voor verdieping
en over christelijke levenstijl.
Het vorig jaar gestarte Zinvloed groeide tot gemiddeld zo’n 20.000 unieke bezoekers per maand. Goed
bezocht was de Zinvloed Ontmoet Avond met de
christelijke homo-activist Justin Lee. Het portal groeit
en wordt steeds meer herkend als een progressief
christelijk platform; speciaal voor al die mensen die
zoeken naar nieuwe, eigen en inclusieve manieren om
Jezus Christus te volgen.

TOEKOMSTBESTENDIG
Hoe blijf je als vereniging sterk voor de toekomst?
In 2015 gingen we clusterbreed met deze vraag aan
de slag. Blauw Research deed in opdracht van de EO
onderzoek naar de segmentatie van christenen in
Nederland op basis van behoeften. Het resultaat was
een werkbaar bloemmodel dat de behoeftegroepen
van christelijk Nederland in kaart brengt. In 2016 passen we onze productontwikkeling en contactstrategie
hierop aan.
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5. BEDRIJFSVOERING
De EO is een eigentijds, missionair mediabedrijf. Een organisatie waarvoor gedreven en
professionele mensen werken vanuit hun geloof in Jezus. Als een goed rentmeester willen
we zorgen voor ons kapitaal: de mensen en de middelen. Al vraagt dat gezien de steeds
krappere budgetten veel creativiteit en flexibiliteit van de gehele organisatie.
In 2015 nam de impact van opgelegde bezuinigingen
verder toe. Iets dat ook in 2016 zal doorzetten. Om dit
het hoofd te kunnen bieden werkten we ook in 2015
verder aan een flexibele en efficiënte inrichting van de
organisatie.

POSTPRODUCTIE EN STUDIO
In het afgelopen jaar vonden grote inspanningen
plaats rondom de technische faciliteiten voor TV.
Zo zijn de editsets verbouwd en uitgebreid. De EO
beschikt nu over een moderne en eigentijdse werkomgeving dat het creatieve werkproces optimaal
stimuleert. Wegens veroudering is ook de nodige harden software vervangen. Dankzij deze aanpassingen
zijn de eisen op het gebied van kwaliteit en efficiency
verder gewaarborgd. Door de uitbreiding hoeft bovendien niet meer uitgeweken te worden naar externe
montagefaciliteiten, wat tot een gewenste besparing
heeft geleid.
In de regie en studio’s zijn stappen gezet om televisieprogramma’s in HD te kunnen registreren. Hiermee
voldoen we aan de inmiddels gewenste standaard van
het publiek en de NPO. De uitvoering en het technisch
beheer van dit project was omvangrijk en intensief.
Met verschillende leveranciers op deelgebieden is
gezocht naar de meest optimale aanpassingen op de
huidige systemen. Door de upgrade naar HD zijn onze
studio’s en de regie weer ‘state of the art’ en gereed
voor de toekomst.

ICT
Dit jaar werd een duidelijke afname zichtbaar van het
aantal ICT storingen en meldingen van gebruikers. Dit
is het resultaat van verschillende verbeteringen die we
de afgelopen jaren doorvoerden. Dankzij verbeterde
monitoring kunnen storingen, ook van printers, vroegtijdig worden gesignaleerd en verholpen. Daardoor
worden gebruikers minder gehinderd in hun werk.
Hierdoor was het ook verantwoord om de vaste bezetting van de ICT afdeling met 10% te laten afnemen. De
Servicedesk heeft een aantal standaard beheertaken
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overgenomen van Systeembeheer, waardoor gebruikers sneller geholpen kunnen worden.
Zoals hierboven beschreven, zijn de hard- en software
en randapparatuur van de editsets vervangen. Deze
zijn nu uitgerust met de nieuwe, zeer snelle Mac Pro
en video-editsoftware Final Cut 10. Daardoor kunnen
editors veel sneller en meer betrouwbaar werken.
In 2015 is de selectie van een nieuw systeem voor CRM
en abonnementenbeheer voor ons klantencontactcentrum uitgevoerd. Gekozen is voor het ‘cloud platform
SalesForce/Zuora’.
De implementatie is gestart in 2015 en zal ook in 2016
nog grote inspanning vragen. Vanwege de vele koppelingen met andere systemen zoals Inventive, de EO
webshop, ticketing en ons fullfilment systeem is dit
een complexe implementatie. Verwachte oplevering is
medio 2016.

TECHNISCHE INNOVATIE
In 2015 voerden we de volgende technisch innovatieve
werkzaamheden uit:
• Dankzij de nieuwe virtualisatie software (Zerto)
konden de Recovery tijden van ICT systemen en
applicaties bij storingen aanzienlijk worden verbeterd;
• Er zijn interne pilots opgezet met Cloud toepassingen
op basis van Google Apps;
• Er is verder onderzoek gedaan naar predictive search
voor de EO website. Conclusie was dat predictive
search tot een verbetering van de zoekervaring leidt.
De kosten ervan zijn op dit moment nog te hoog,
maar dat kan veranderen als in de toekomst in NPO
verband (TOPspin project) gebruik gemaakt kan
worden van bigdata services;
• Er is een liederendatabase ontwikkeld voor Nederland Zingt. Deze kan in de toekomst worden gebruikt
voor HBB en SmartTv en mobiele apps;
• Er is onderzoek gedaan naar Virtual Reality toepassingen. In 2016 worden de eerste toepassingen
ontwikkeld.

EO Jaarverslag 2015

21

KLIMAATNEUTRALE OMROEP
Ook het afgelopen jaar zaten we niet stil als het gaat
om duurzaamheid en duurzaam ondernemen. We
waren blij met het initiatief ‘NPO Groen’. Al vele jaren
maken we diverse programma’s rondom dit thema en
sluiten dus goed aan bij de gedachten van de NPO. In
2015 was presentator Hella van der Wijst als ambassadeur actief op dit gebied. Zij maakt ook deel uit van de
interne projectgroep ‘duurzaamheid’, die in 2015 naar
nog meer mogelijkheden zocht om onze CO2-footprint
verder te verbeteren.
Opnieuw stimuleerden we het gebruik van openbaar
vervoer en het gebruik van elektrische auto’s. We
maakten onverminderd gebruik van groene stroom en
we stimuleerden het papierloos vergaderen en printen.
We bereidden de aanschaf van zonnepanelen voor. Het
komende jaar zullen deze worden aangeschaft en geïnstalleerd. De resterende CO2-uitstoot compenseerden
we opnieuw in een bosproject in Bolivia: tegenover
iedere ton CO2-uitstoot werden bomen aangeplant.
De EO nam hiermee de verantwoordelijkheid voor de
uitstoot die veroorzaakt werd in onze hele bedrijfsvoe-
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ring. Voor het derde achtereenvolgende jaar waren we
dan ook een klimaat neutrale omroep!

RISICOMANAGEMENT
Risicomanagement is integraal onderdeel van het
gevoerde beleid en ligt formeel vast verdeeld in de
onderdelen: strategie, operationeel, financieel, financiële verslaggeving en wet- en regelgeving. De Raad van
Bestuur is goed op de hoogte van de belangrijkste
risico’s en onzekerheden binnen de branche en is van
mening dat de interne risicomanagement- en controlesystemen waarmee de organisatiebrede risico’s
worden beheerst in 2015 adequaat hebben gewerkt.
De belangrijkste strategische risico’s voor de EO zijn
het behouden van de uitzendlicentie, het verwerken
van de bezuinigingen in de bedrijfsvoering om de
EO toekomstbestendig te maken en het monitoren
van de gevolgen van het nieuwe beleidsplan NPO
en de nieuwe mediawet op de missie van de EO. De
EO volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en heeft
de bezuinigingen doorgevoerd in de organisatie
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en meerjarenbegroting. Operationele en financiële
risico’s (prijs-, liquiditeits-, koers- en renterisico’s) zijn
vastgelegd in de managementinformatie en worden
maandelijks geanalyseerd. De bewaking van de financiële positie en het bijstellen op basis van de financiele
risico’s vindt periodiek plaats. De EO stelt maandelijks
een herijkte jaarresultaatprognose op. Een belangrijke
wijziging in de wet-en regelgeving in 2015 was het
afschaffen van de BTW-integratieheffing die een kostenverhogend effect had. De NPO heeft hiervoor met
ingang van 2015 de omroepen grotendeels gecompenseerd in het budget.

FINANCIËN
Het boekjaar 2015 is afgesloten met een negatief
exploitatiesaldo van € 0,6 miljoen.
Dit is € 1,7 miljoen beter dan 2014. Het negatieve
exploitatiesaldo is een gevolg van de afvloeiing van
personeel als gevolg van eerder ingezette bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Rutte I. Vooral
op het gebied van onze radio- en TV programmering
dienden flinke wijzigingen te worden doorgevoerd .
De totale hiermee gemoeide last bedroeg € 1 miljoen,
hetgeen na aftrek van de vergoeding voor frictiekosten
van OCW is.
Zowel de bedrijfsopbrengsten (met € 3,4 miljoen) als
de bedrijfslasten (€ 1,6 miljoen) namen toe in 2015.
Deze afwijkingen worden voor een belangrijk deel
verklaard door een gewijzigd regime in de omzetbelasting in 2015. Dit is veroorzaakt door de afschaffing van
de integratieheffing en de printprijsregeling. In 2014
werd de omzetbelasting nog terugontvangen van de
belastingdienst. In 2015 voor het eerst niet meer. Wel
werden, ter compensatie, van de NPO per programma
hogere vergoedingen ontvangen. Hierdoor zijn zowel
de opbrengsten (hogere vergoeding) als de kosten
(geen aftrekbaarheid BTW) niet goed vergelijkbaar
met 2014. Bovenstaande heeft voor alle betrokkenen
enige gewenning gekost, maar heeft inmiddels in
denken, registeren en handelen een goede plaats
gekregen.
De renteopbrengsten zijn door de lage rentevoet ruim
50% lager dan vorig jaar (€ 109.000).

Onze bedrijfsopbrengsten voor verenigings- en
nevenactiviteiten liepen in 2015 enigszins terug (€ 0,4
miljoen). Dit wordt vooral verklaard door de terugloop
van abonnementen op onze programmabladen.
In de afgelopen jaren hebben wij de programmering
versterkt door eigen middelen in te zetten. Dit zal in
beperktere mate zich ook in 2016 doorzetten, waarmee we ook in 2016 een negatief exploitatieresultaat
verwachten.
Na verwerking van het negatief resultaat van € 0,6
miljoen bedraagt het eigen vermogen ultimo 2015 € 11
miljoen. De reserve voor media-aanbod, die onderdeel
uitmaakt van het eigen vermogen, bedraagt per 31
december 2015 € 4,4 miljoen en bevindt zich daarmee
ruim onder het toegestane maximum van € 11,5 miljoen.
Ondanks de bezuinigingen en uitdagingen zijn wij
in control en zien we de toekomst met vertrouwen
tegemoet. Voor een verdere beschouwing van onze
financiën verwijzen wij naar de verderop in dit verslag
opgenomen jaarrekening.

PERSONEELSBELEID
In 2015 was opnieuw veel aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers. Naast incompany-opleidingen,
georganiseerd binnen de EO, namen veel EO-medewerkers deel aan trainingen van het programma
‘Permanente Educatie’ via het Werkstation. Deze worden aangeboden met subsidiëring van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
In het najaar is begonnen met een traject Feedback;
eerst zijn de leidinggevenden getraind en in 2016
volgen ook de overige medewerkers een training
Feedback. Vanwege efficiency is in 2015 gezocht naar
een andere mix bij het inhuren van medewerkers. In
de loop van het jaar is het aantal payroll-medewerkers
fors verminderd en zijn meer medewerkers in dienst
gekomen van de EO of de in 2015 opgerichte Productiehuis EO B.V. In 2015 mocht er een nieuwe CAO worden
afgesloten, inclusief een nieuwe Sociale Regeling. We
hebben deze nieuwe Sociale Regeling toegepast bij de
reorganisatie van de journalistieke afdelingen, die in
het najaar leidde tot een ontslag van 15 medewerkers
(de dienstverbanden worden beëindigd in 2016).

23

PERSONEEL IN CIJFERS
FTE per einde van het jaar:
• EO: 275
• Productiehuis EO BV: 5
• Tezamen: 280
FTE gemiddeld in 2015:
• EO: 282
• Productiehuis EO BV: 2
• Tezamen: 284
Eind 2015 waren er 316 medewerkers in loondienst van de EO (en 6 medewerkers in loondienst van
PHBV). Ultimo 2015 was 79% van de bezetting in vaste dienst en 21% in tijdelijke dienst.
In 2015 namen we bij de EO afscheid van 43 medewerkers (36 fte).
Redenen:
• zelf ontslag genomen: 19
• beëindigingsovereenkomst: 11
• einde tijdelijk dienstverband: 6
• pensioen: 5
• overlijden: 1
• 2 jaar ziek: 1
Er kwamen 30 medewerkers in dienst (26 fte).
(Bij PHBV kwamen 6 medewerkers in dienst; 5 fte)
Het ziekteverzuim steeg licht naar 3,6%. Het verzuim vanwege WIA daalde verder naar 0,17%. Zwangerschaps- en bevallingsverlof kwam uit op 0,5% en het verzuim vanwege zwangerschappen kwam uit op
0,06%.

LEDENRAAD
In 2015 vergaderde de Ledenraad drie keer. Per 1 januari 2015 nam ds. Willem Smouter de voorzittershamer
van de Raad van Toezicht en de Ledenraad over van Ad de Boer.
Het presidium van de Ledenraad bestond per 31 december 2015 uit Willem Smouter (voorzitter), Peter van
der Bijl (vicevoorzitter) en Sari Hoekstra-Verburg (secretaris). De taak van secretaris werd tot april uitgevoerd door Coranne Steenkamp-Scheinhardt en Gert-Jan Huisman was vicevoorzitter tot oktober 2015. De
Ledenraad stelde de jaarrekening 2014 vast en verleende decharge voor het gevoerde beleid door de Raad
van Bestuur en het gehouden toezicht door de Raad van Toezicht. Daarnaast sprak de Ledenraad over het
presentatorenbeleid, de statutenwijziging voor de kerkelijke zetelverdeling van de Ledenraad en het nemen
van verantwoordelijkheid voor het joodse gedachtengoed. Ook werden verschillende programma’s besproken en geëvalueerd. Er werd een commissie ingesteld voor de werving en selectie voor een aftredend RvT-lid.
Tevens werd een commissie ingesteld om de verkiezingen 2017 voor te bereiden. In april werd afscheid genomen van 15 leden en per 1 juni werden nieuwe leden benoemd. Op 7 juni werd de ledenraad opgeschrikt
door het overlijden van Robert Heij. Hij was sinds 2013 lid van de Ledenraad.
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RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht bestond in 2015 uit de volgende leden: Jolanda de Heer-Verheij (secretaris), Suzan
Koning-Klapwijk, Reinie Melissant-Briene, Bas Plaisier, Willem Smouter (voorzitter), Laurens Touwen (vicevoorzitter) en Jur Zandbergen. Per 31 december 2015 trad Laurens Touwen af. Hij wordt per 1 januari 2016
opgevolgd door Evert Jan Ouweneel.
De Raad van Toezicht vergaderde in 2015 zes keer. Zij keurden de jaarrekening 2014, het jaarverslag 2014
en de begroting 2016 goed. De Raad van Toezicht verleende decharge aan de Raad van Bestuur over het
gevoerde beleid in 2014. Daarnaast vervulde de Raad van Toezicht in 2015 een belangrijke klankbordfunctie
voor de Raad van Bestuur, onder meer bij alle politieke ontwikkelingen rondom het Publieke Bestel en de
ontwikkelingen binnen de Publieke Omroep. Ook de compliance, de intekening voor de programmering
2016, de oprichting van de Productiehuis EO B.V. en het identiteitsbeleid waren onderwerp van gesprek.
De Raad van Toezicht heeft in 2014 het functioneren van de Raad van Bestuur beoordeeld en haar eigen
functioneren geëvalueerd, beide in afwezigheid van de Raad van Bestuur. De evaluatie leidde wederom tot
de conclusie dat de Raad van Toezicht naar behoren functioneert.

IN MEMORIAM
Op woensdagavond 18 maart is, na een lang ziekbed, op 59-jarige leeftijd overleden onze waardevolle
collega Myriam de Jong-Rensen. Ze heeft 18 jaar bij de EO gewerkt als redacteur van diverse televisieprogramma’s, zoals: Man/vrouw, Otto op zoek, Het Zal Je Maar Gebeuren en De Verandering. Myriam was voor velen
van ons een zeer dierbare vriendin en collega. Ze was vakbekwaam, levenswijs en diep gelovig. Het was een
plezier om met haar te werken! We missen in haar een inspirerend en warm mens. Myriam ging heen in het
vaste vertrouwen dat ze het leven verder mag vieren bij haar Hemelse Vader.
Op 7 juni overleed op 27-jarige leeftijd Robert Heij. Robert was ledenraadslid van de EO sinds 1 juni 2013.
Als een van onze jongste leden leverde hij een waardevolle bijdrage aan onze vereniging. Zijn bestuurlijk
talent was opvallend en zijn enthousiasme aanstekelijk.
We leefden ook mee met het plotseling overlijden van Peter van der Veer, de zoon van ds. Arie en Ees van
der Veer op maandag 8 juni 2015.
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GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP
Transparant werken en integer omgaan met publieke middelen zijn voor de EO belangrijke waarden.

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
ontslaan van de (leden van de) Raad van Bestuur en Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de EO. 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.

RICHTLIJN 2: INTEGRITEIT
Er zijn twee meldingen geweest van geschenken boven de € 50,-. Deze zijn op de website terug te vinden
in het register Geschenken. Er zijn geen meldingen geweest van financiële belangen of beleggingen. De
nevenfuncties van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn via de website openbaar gemaakt. De
registers “financiële belangen”, “beleggingen” en “geschenken” zijn te vinden op de website van de EO.
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.

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. In 2015 waren er
bij de EO geen uitzonderingen op het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep. Bij nieuwe contractafspraken blijft de EO zich conformeren aan dit Beloningskader. De EO voldoet dus aan deze richtlijn en
rapporteert hierover jaarlijks aan de NPO.

REGELING A: KLOKKENLUIDER
Er hebben zich in 2015 geen meldingen voorgedaan.
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6. PROGRAMMAOVERZICHT EO 2015
6.1 CROSSMEDIALITEITSRAPPORT JANUARI T/M DECEMBER 2015
OVERZICHT VAN BEZOEK PORTALS EN PLUS-SITES GEMIDDELD PER MAAND
Portal/PLUS-site
BEAM
eo.nl/geloven
Blauw Bloed
Dit is de Dag
Nederland Zingt
Checkpoint
Hip voor Nop
Koek en Ei
Radio 5

Doelstelling
80.000
60.000
55.000
45.000
50.000
45.000
10.000
23.000
10.000

Behaald
319.805
150.764
127.899
61.956
47.158
59.422
32.892
7.641
26.964

Behaald %
+300%
+151%
+133%
+38%
-6%
+32%
+229%
-67%
+170%
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PROGRAMMA’S 2015 (6+)
(behalve kinderprogramma’s en herhalingen binnen 7 dagen)
Zender
NPO 1

NPO 2

NPO 1

NPO 2

30

Titel
Schepping
The Hunt
In de ban van de Condor
Life Story
Nederland Waterland
Pinguins undercover (hh)
Van Hollandse Bodem
Attenboroughs coole kikkers
Bevers maken het bont
Gieren, beestachtig mooi
Great Barrier Reef
Groeten uit Pinguin postkantoor
Lily, het leven van een beer
Mega natuur
Operatie dwergnijlpaard
Orang Oetans op vrije voeten
Orka’s, hun ware aard
Poolwolvenfamilie en ik
Stokstaartjes
Wild Arabia
Wild Japan
Wild Patagonia
Samenleving
Het Familiediner
Friends for Warchild
Herberg Europa
Kids met Camera’s
Rennen voor 2
Zo zijn we niet getrouwd
2Doc
Arena
Blauw Bloed
Dilemma
Dit is de Dag Onderzoek
Dit is de Dag Reportage
Rail Away
Rot op naar je eigen land

Aantal Kdh000

Kta%

Waardering

7
8
6
5
6
6
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
2
3
3

1.405
580
1.791
962
696
808
490
365
287
369
459
503
377
201
393
297
412
328
253
434
461

21,5
8,4
24,2
15,2
14,2
11,8
7,8
7,0
5,1
5,8
7,3
7,9
7,1
4,0
6,3
4,8
7,2
5,4
4,9
7,9
8,3

8,2
7,6
8,3
8,0
8,2
7,2
8,3
7,8
7,8
8,3
8,0
7,9
8,1
7,8
8,1
8,1
8,2
8,0
8,1
8,2
8,2

12
1
2
6
5
5
6
16
40
12
2
29
30
5

1.478
561
416
879
264
879
203
337
569
223
281
236
401
894

24,1
10,3
8,0
13,2
8,7
13,9
6,0
4,9
9,9
4,3
4,0
3,3
6,5
12,3

7,4
7,7
7,7
7,9
8,1
7,0
*
7,2
7,7
*
*
*
7,9
7,4
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Zender
NPO 3

NPO 1
NPO 2

NPO 3

Titel
3 Onderzoekt
3Doc
Hufterproef
Jojanneke in de Prostitutie
Het mooiste wat er is
Motief voor moord
Teledoc Campus
Van Luizenleven naar luiers
Villa Single Mama
Geloven
Kerstfeest op de dam
The Passion
Adieu God?
Andries
Bakkie Troost (zaterdagavond)
Bakkie Troost (zondagmorgen)
Dood voor beginners (in co-productie met IKON)
Geloof & ’n hoop Liefde
De Kapel
De Kist
Messiah Masterclass
Metterdaad (zondagmorgen)
Nederland Zingt
Nederland Zingt op Zondag
Nederland Zingt special
Verandering
EO jongerendag
The Passion (hh)

Aantal Kdh000
13
209
1
210
6
367
4
586
1
331
8
174
2
122
10
224
8
237

1
1
14
28
23
52
7
249
48
20
3
52
46
46
4
21
1
1

671
3.851
140
60
173
106
41
193
96
155
226
88
272
119
335
123
55
197

Kta%
3,3
3,7
6,4
9,1
4,7
2,9
2,5
3,6
3,7

8,8
45,7
4,8
3,6
4,5
9,7
2,7
8,8
9,6
6,0
4,1
5,8
6,1
8,9
6,6
3,1
1,4
3,7

Waardering
*
*
7,5
7,7
*
6,3
*
7,6
7,7

7,7
7,8
*
*
8,0
*
*
*
*
*
*
*
7,8
*
7,7
*
*
7,5
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KINDERPROGRAMMA’S 2015 (3-12 JAAR)
Titel
Schepping
Dodelijk 360
Dodelijkste 60
Koek en ei boswachterij
Koek en ei dierentuin
Koek en ei op safari
Wat een beest
Zapp your planet expeditie
Zapp your planet live
Geloof
Retourtje Kerst
Retourtje oma
Retourtje Pasen
Sam’s kerst
Verborgen verhalen
Overig
Angelina Ballerina
Anti Pest Club
Babe, een buitengewone big
Bouwdorp
Checkpoint
Chestnut
Gilfactor
Groeten van Mike
Grote Rin tin tin avontuur
Harry en Toto
Hip voor Nop
Lassie
Le Renard et l’enfant
Leuke verhaaltjes van Winnie de Poeh
Nellie en Cezar
Nieuwe leven van Whitney Brown
Olly het kleine witte busje
One Happy Day
Pien de bijenkoningin
Pipi, Pupu en Rosemarie
Samen sterk
Smitty
Super Abby
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Aantal

Kdh000 3-12 jaar

Prog Kta% 3-12 jaar

8
99
73
29
16
12
5
3

28
26
15
10
22
42
60
54

13
12
17
18
17
17
25
22

2
1
2
18
13

20
12
12
22
17

11
8
8
16
11

193
4
1
2
156
1
12
1
1
26
73
89
1
96
64
1
275
1
1
70
1
1
137

27
88
32
54
76
67
44
124
10
34
39
48
8
14
22
59
19
77
11
16
12
17
31

22
27
14
25
27
33
19
37
10
21
16
29
10
24
21
22
22
23
7
22
11
11
25
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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 2015, voor de onderdelen:
• a dministratieve organisatie en de daarin verweven maatregelen van interne controle;
•d
 e kwaliteit(sborging) van de werkprocessen en presentaties;
•p
 ersoonsbeleid, omvang en samenstelling van het personeel;
• t oepassing of uitleg van afwijkingen betreffende de Richtlijnen en regelingen goed bestuur en integriteit;
• s cheiding geldstromen en gegevensstromen bij hoofd- en neventaken en de neven- en verenigingsactiviteiten;
• beleggingsbeleid.
Namens het bestuur van de Evangelische Omroep, Hilversum, 3 maart 2016
A.J. Lock
J. Kooij

Hilversum, 3 maart 2016
Raad van bestuur

Raad van Toezicht

A.J. Lock
J. Kooij

W. Smouter
J.M. de Heer-Verheij
S.H. Koning-Klapwijk
R.W.J. Melissant-Briene
B. Plaisier
E.J. Ouweneel
J. Zandbergen
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7.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (X € 1.000)
(NA BESTEMMING VAN HET RESULTAAT)

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa (1)
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventaris en inrichting
Facilitaire apparatuur e.d.
Hard- en software
Vervoermiddelen

Vlottende activa
Voorraden (2)
Onderhanden werk en gereed
product m.b.t. media aanbod
Overige voorraden

Vorderingen
Handelsdebiteuren (3.1)
Belastingen en premies
sociale verzekeringen (3.2)
Overige vorderingen (3.3)
Overlopende activa (3.4)
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2015

2014

2.384
513
455
706
92
4.150

2.556
473
352
1.164
81
4.626

4.468

4.981

121
4.589

187
5.168

1.340
-

4.998
1.875

2.010
2.802
6.152

965
3.128
10.966

Liquide middelen (4)

15.465

10.489

Totaal

30.356

31.249

PASSIVA
Eigen vermogen (5)
Algemene reserve
Reserve voor media-aanbod

Voorzieningen (6)
Voor pensioenen
Voor jubilea
Voor loopbaantraject
Voor groot onderhoud

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers (7.1)
Belastingen en premies
sociale verzekeringen (7.2)
Overige schulden (7.3)
Overlopende passiva (7.4)

Totaal

2015

2014

6.597
4.392
10.989

6.597
4.985
11.582

616
514
85
1.008
2.223

658
392
42
959
2.051

4.025
1.490

7.162
938

3.295
8.334
17.144

1.272
8.244
17.616

30.356

31.249
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7.2 GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING 2015 (X € 1.000)
2015

2014

Baten
1. Media-aanbod
2. Programma gebonden eigen bijdragen
3. Opbrengst programmabladen
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
5. Opbrengst Verenigingsactiviteiten
6. Overige bedrijfsopbrengsten
7. Som der bedrijfsopbrengsten

40.457
1.783
5.190
2.923
9.108
514
59.975

36.646
1.878
5.412
3.012
9.180
432
56.560

Lasten
8. Lonen en salarissen
9. Sociale lasten
10. Afschrijvingen op materiele vaste activa
12. Directe productiekosten
13. Overige bedrijfslasten
15. Som der bedrijfslasten

18.100
4.023
1.219
32.579
4.751
60.672

16.413
4.410
889
32.393
4.943
59.048

-697

-2.488

104
104

213
213

-593

-2.275

-

-

-593

-2.275

284
280

284
288

16. Bedrijfsresultaat
18. Rentebaten
22. Som der financiële baten
25. Saldo uit gewone bedrijfsuitvoering
26. Over te dragen reserve voor media-aanbod
27. Exploitatieresultaat na overdracht
28. Fte gemiddeld
29. Fte ultimo
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7.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2015 (X € 1.000)
2015

2014

I Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat

-593

-2.275

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

1.219
172
798

889
-812
-2.198

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

579
4.814
-472
5.719

-2.431
-888
3.345
-2.172

743
743

2.192
-36
2.156

4.976

-4.328

15.465
10.489

10.489
14.817

4.976

-4.328

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen I - II
Liquide middelen einde boekjaar
Liquide middelen begin boekjaar
Mutatie liquide middelen
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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’, één 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 continuïteitsveronderstelling.
In 2011 zijn de eerste beoogde besparingen voor het publieke bestel gepresenteerd. In 2012 is daar ten tijde van
het bereiken van het regeerakkoord van kabinet Rutte II nog eens € 50 miljoen op aangevuld. Voor de totale
omroepbegroting wordt nu derhalve voor de periode na 2016 uitgegaan van een te realiseren besparing van € 250
miljoen. De Vereniging Evangelische Omroep zal uitgaande van haar zelfstandige positie zowel op haar programmatische activiteiten als op het gebied van overige activiteiten besparingen dienen te bereiken. Hier wordt
reeds enige tijd aan gewerkt en is inmiddels voor een belangrijk deel gerealiseerd. Deze kosten zijn voor het deel
dat betrekking heeft op media-aanbod als frictiekosten tot en met 2014 verrekend met OCW (via de NPO). De
vergoeding van OCW bedraagt in het geval van de Evangelische Omroep 50% (matching). Ook over 2015 zal deze
verrekening met OCW plaatsvinden.
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 2015 uitgegeven door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, geldend voor de omroepinstellingen.
Op grond van artikel 2.172, eerste lid MW 2008, is Titel 9 van het Tweede Boek van het Burgerlijk Wetboek (hierna
te noemen BW 2 Titel 9) van toepassing op de landelijke publieke media-instellingen met dien verstande dat zij
de winst- en verliesrekening vervangen door een exploitatierekening. Op de exploitatierekening zijn de bepalingen omtrent de winst- en verliesrekening zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Bij toepassing van de
omvangscriteria volgens de artikelen 396 en 397 Boek 2 BW dient het begrip netto-omzet te worden geïnterpreteerd als de totale baten (inclusief subsidies en bijdragen van derden) van de publieke media-instelling.
Wanneer sprake is van afwijkingen tussen BW 2 Titel 9, het Handboek, de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en jurisprudentie, dan weegt in juridisch opzicht BW 2 Titel 9 het zwaarst, vervolgens het Handboek
–als zijnde een ministeriële regeling- en daarna jurisprudentie en de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
zijn gebaseerd op historische kosten.
TOEPASSING VAN ARTIKEL 402 BOEK 2 BW
De financiële gegevens van de onderneming zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve vermeldt
de enkelvoudige winst-en-verliesrekening conform artikel 402 Boek 2 BW slechts het aandeel in het resultaat van
vennootschappen waarin wordt deelgenomen na belastingen en het overige resultaat na belastingen.
GRONDSLAGEN VOOR CONSOLIDATIE
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de onderneming en haar groepsmaatschap-
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pijen en andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover
de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming een meerderheidsbelang heeft, of waarop op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de
bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten betrokken die
potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend waardoor ze de onderneming meer of
minder invloed verschaffen.
De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld volgens uniforme grondslagen van waardering
en resultaatbepaling van de groep.
Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende
invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip
van beëindiging van deze invloed.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge aandelenverhoudingen, schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd. Tevens zijn de resultaten op onderlinge transacties tussen groepsmaatschappijen geëlimineerd
voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd en er geen sprake is
van een bijzondere waardevermindering.
De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd. Voor een overzicht van de geconsolideerde groepsmaatschappijen wordt verwezen naar pagina 64.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
ALGEMEEN
Alle bedragen zijn veelvouden van € 1.000.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief
wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voor- delen 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 gaan met
een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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, langlopende schulden 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.
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VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar. De enige wijziging ten opzichte van vorig jaar betreft de afschrijvingstermijn van de hardware en
software. Deze is gewijzigd van 4 naar 3 jaar (conform Handboek 2015). Op grond van de toegepaste standaarden
hebben enkele herrubriceringen plaatsgevonden. Deze hebben betrekking op overige bedrijfsopbrengsten.
SCHATTINGSWIJZIGING WAARDERING MATERIËLE VASTE ACTIVA
Tot 1 januari 2015 werd de hardware en software afgeschreven in vier jaar. Nieuwe inzichten op basis van het
Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen 2015 hebben geleid tot het hanteren
van een afschrijvingstermijn van drie jaar voor hardware en software. Het negatieve effect van deze schattings
wijzigingen op het resultaat na belastingen over het boekjaar 2015 bedraagt circa € 153.
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 restwaarde.
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.
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. 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
beschik- king 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
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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
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het
pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet
zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de
verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van
terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen
ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die
verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar
kan worden geschat.
Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete)
toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante
waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de
onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de
onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De pensioenvoorziening omvat de voorziening voor de pensioenverplichtingen aan de medewerkers. De medewerkers van de EO hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij PNO Media. Deze pensioenregeling
betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen van het pensioenfonds
daartoe ruimte laten en het pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de omstandigheden bij het pensioenfonds daar aanleiding toe geven, kan het bestuur besluiten tot het korten van aanspraken.
De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds heeft een looptijd van 5 jaar. De belangrijkste afspraken die zijn opgenomen in deze uitvoeringsovereenkomst zijn de volgende:
• I ndexatie geeft geen aanleiding tot premie-aanpassingen.
•P
 remiereductie of -terugstorting vindt niet plaats.
•H
 et bestuur van het fonds stelt jaarlijks, conform het beleid van het fonds, de premie vast. Er is geen maximale
premie overeengekomen.
• I n geval van een reservetekort of –overschot van het pensioenfonds heeft de EO overeenkomstig het reglement
geen aandeel daarin.
Door de kredietcrisis en de dalende rente in het afgelopen jaar bevindt het pensioenfonds zich per balansdatum
2015 in een dekkingstekort. De dekkingsgraad (marktwaarde van de beleggingen gedeeld door de voorziening
pensioenverplichtingen) van het fonds per balansdatum was 97,3%. De minimaal vereiste dekkingsgraad is
circa 104%. De vereiste dekkingsgraad bedraagt circa 124%. Het pensioenfonds heeft in 2015 bij DNB een lange
termijn herstelplan ingediend vanwege een reservetekort. Het plan is gebaseerd op nieuwe wetgeving en toont
aan dat PNO Media naar verwachting binnen de maximale termijn van 12 jaar weer aan de wettelijke vereisten zal
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voldoen en dus op tijd (binnen een termijn van 12 jaar) uit herstel zal zijn. DNB heeft het herstelplan in augustus
2015 goedgekeurd. In 2016 zal PNO Media een evaluatie van het herstelplan indienen, waaruit moet blijken of het
fonds binnen een termijn van 11 jaar het vereist eigen vermogen kan bereiken. Vanaf 2017 geldt voor de jaarlijkse
evaluatie van het herstelplan een maximale hersteltermijn van 10 jaar.
JUBILEUM VOORZIENING
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen en verlofdagen die verband houden met het bereiken van een jubileumdatum. De voorziening betreft de contante waarde van de in de
toekomst uit te keren jubileumuitkeringen en extra toe te kennen verlofdagen. 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.
VOORZIENING LOOPBAANTRAJECT
De voorziening loopbaantraject is als gevolg van CAO onderhandelingen tot stand gekomen. Het is de opzet dat
over een periode van 5 jaar alle medewerkers een traject hebben genoten.
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.
VENNOOTSCHAPSBELASTING
De EO is onderworpen aan vennootschapsbelasting. Doordat jaarlijks de aftrekposten hoger zijn dan de baten is
in de praktijk geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Het verrekenbaar verlies bedroeg ultimo 2014 € 23,4
miljoen. Voor dit verlies is geen latente belastingvordering opgenomen. In de exploitatierekening is derhalve afgezien van vermelding van deze post.
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 EO zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.
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7.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

( X € 1.000)

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA
Bedrijfs- Inventaris Facilitaire
gebouwen
en
apparatuur Hard- en
en terreinen inrichting
e.d.
software

Vervoermiddelen

Totaal
2015

Totaal
2014

1 januari 2015
Aanschafwaarde
Buitengebruikstelling
Saldo aanschafwaarde

5.688
-652
5.036

733
-102
631

2.478
-239
2.239

2.737
-188
2.549

135
135

11.771
-1.181
10.590

10.242
-560
9.682

Afschrijvingen
Buitengebruikstelling
Saldo afschrijvingen
Boekwaarde

-3.132
652
-2.480
2.556

-260
102
-158
473

-2.126
239
-1.887
352

-1.573
188
-1.385
1.164

-54
-54
81

-7.145
1.181
-5.964
4.626

-6.883
560
-6.323
3.359

180
-352
-172

188
-148
40

232
-129
103

108
-566
-458

35
-25
-24
25
11

743
-25
-1.219
25
-476

2.192
-103
-889
67
1.267

5.216
-2.832
2.384

819
-306
513

2.471
-2.016
455

2.657
-1.951
706

145
-53
92

11.308
-7.158
4.150

11.771
-7.145
4.626

Bij: investeringen
Af: desinvestering
Af: afschrijvingen
Bij: afschrijvingen desinvestering

31 december 2015
Aanschafwaarde
Afschrijvingen
Boekwaarde
De afschrijvingstermijnen zijn als volgt:
• bedrijfsgebouwen:
• op terreinen wordt niet afgeschreven;
• inventaris en inrichting:
• facilitaire apparatuur:
• hard- en software *:
• vervoermiddelen:

10 tot 40 jaar;
5 jaar;
5 jaar;
3 jaar;
4 jaar.

* Tot en met 2014 werd de hard- en software afgeschreven in 4 jaar.
Aanschaffingen boven de € 2,5 worden geactiveerd. Aanschaffingen tot en met € 2,5 komen direct ten laste van de
exploitatierekening.
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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.
In 2015 is in totaal € 0,7 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa.
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 bestaan hoofdzakelijk uit onderhanden werk ad € 4.468 (2014: € 4.981). 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.
In de voorraad per 31 december 2015 is € 86 begrepen voor programma’s die ouder zijn dan 2 jaar na de eerste
voorraadwaardering. Voor dit media-aanbod geldt dat er een beslissing is genomen om deze uit te zenden.
De van derden ontvangen bijdragen, die op de voorraad in mindering zijn gebracht, bedragen € 165 (2014: € 135).
Deze zijn als volgt te specificeren:
Titel
2Doc: Het Kamp
2Doc: Stembanden
2Doc: Als de giraffen komen
Kippen voor Kimaru

Aantal
afleveringen
1
1
1
1

Naam
organisatie
Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
JOP/PKN

Totaal

Totale
bedragen
79
73
10
3

Mediafonds
79
73
10
-

Overige derden
3

165

162

3

De voorraad verkoopproducten bedraagt € 121 (2014: € 187). Op de voorraden is een voorziening in mindering
gebracht van € 384 (2014: € 888). Hiervan heeft € 275 betrekking op de voorraad onderhanden werk en € 109 op de
voorraad verkoopproducten. De voorraad onderhanden werk is € 513 lager dan vorig jaar. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door grote producties die nagenoeg gereed waren per 31 december 2014, zoals Nederland vanaf het
water, In de ban van de Condor, Van Hollandse bodem en Rot op naar je eigen land. Deze zijn in 2015 uitgezonden. Eind
2015 waren beduidend minder grote producties gereed.
3. VORDERINGEN
De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.
3.1 HANDELSDEBITEUREN
De handelsdebiteuren bedragen € 1 miljoen (2014: 5 miljoen). Hierop is een voorziening voor oninbaarheid in
mindering gebracht van € 86 (2014: € 121). De handelsdebiteuren zijn sterk afgenomen, doordat de prolongatie
2016 van het omroepblad al in 2015 is geïncasseerd. De prolongatie van 2015 werd in januari 2015 geïncasseerd (in
plaats van in december 2014).
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3.2 BELASTINGEN
Dit betreft in 2014 een vordering op de belastingdienst inzake omzetbelasting. Ultimo 2015 was er sprake van
een schuld aan de belastingdienst, welke is opgenomen onder de kortlopende schulden (Belastingen en premies
sociale verzekeringen).
3.3 OVERIGE VORDERINGEN
De overige vorderingen zijn € 1 miljoen hoger dan in 2014, hetgeen voornamelijk verband houdt met een hogere te
ontvangen vergoeding frictiekosten als gevolg van reorganisaties in 2015.
3.4 OVERLOPENDE ACTIVA
De overlopende activa zijn € 0,3 miljoen lager dan in 2014, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door een
lagere vooruitbetaling van pensioenpremies.
4. LIQUIDE MIDDELEN
Spaartegoeden
Overige liquide middelen

2015
10.445
5.020

2014
9.780
709

Totaal

15.465

10.489

De liquide middelen zijn in 2015 toegenomen met € 5 miljoen. Voor een toelichting op deze toename verwijzen we
naar pagina 38 waar het kasstroomoverzicht is opgenomen.
De spaartegoeden zijn in 2015 niet op deposito’s of in andere langer lopende vormen weggezet. De gemiddelde
rente over 2015 bedroeg 1,1% (2014: 1,6%). De gemiddelde rentevoet bedraagt voor uitstaande spaartegoeden per
31 december 2015 0,7% (2014: 0,9%). De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
5. EIGEN VERMOGEN
Voor een toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de hiervoor opgenomen toelichting bij de enkelvoudige balans (pagina 66).
6. VOORZIENINGEN
De post voorzieningen betreft de volgende voorzieningen: pensioenrechten, reorganisatie, groot onderhoud en
jubilea. 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
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
een disconteringsvoet is gehanteerd van 1,0 % (2014: 2,5 %).
De voorziening voor jubilea is gevormd ter dekking van kosten voor jubilea van de in vaste dienst zijnde personele
formatie. Hierbij zijn naast de te verwachten uit te keren gratificaties tevens verlofdagen begrepen die verband
houden met het bereiken van jubileumdata. 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 1,0% (2014: 2,5 %).
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De voorziening loopbaantraject ad € 85 (2014: € 42) is gevormd op grond van de CAO voor omroeppersoneel. In
2015 is € 35 ingezet voor opleidingen op het gebied van loopbaanontwikkeling.
De voorziening groot onderhoud heeft betrekking op egalisatie van de kosten voor groot onderhoud voor het
bedrijfsgebouw aan de Oude Amersfoortseweg te Hilversum.
Loopbaantraject

Groot
Onderhoud

392

42

959

2.051

2.863

40

130

69

215

454

458

19
59

12
142

9
78

215

40
494

458

Af: onttrekking

-101

-20

-35

-166

-322

-1.270

Stand 31 december

616

514

85

1008

2.223

2.051

Voorzieningen

Pensioenen

Stand 1 januari

658

Bij: dotatie
Bij: inbreng
Stichting VKZ & Joodse
Omroep*

Jubilea

Totaal
2015

Totaal
2014

*De Stichting VKZ en de Joodse Omroep zijn per 31 december 2015 opgehouden te bestaan. De verplichtingen die
opgenomen waren in voorzieningen van deze rechtspersonen zijn via een activa/passiva-transactie ingebracht bij
de EO, omdat de EO vanaf deze datum met oud-personeelsleden van Stichting VKZ en de Joodse Omroep de hieraan verwante stromingen vertegenwoordigt.
7. KORTLOPENDE SCHULDEN
7.1 SCHULDEN AAN LEVERANCIERS
De schulden aan leveranciers zijn € 3,1 miljoen lager dan in 2014. Dit wordt vooral veroorzaakt door hoge schulden
per 31 december 2014 in verband met grote producties door buitenproducenten en de verbouwing en onderhoud
van ons bedrijfsgebouw.
7.2 BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
De belastingen en premies sociale verzekeringen zijn € 0,6 miljoen hoger dan in 2014. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de omzetbelasting. Vanaf 2015 is de voordruk op TV programma’s niet meer verrekenbaar. Tevens
heeft in de aangifte over het vierde kwartaal de herziening van de omzetbelasting met betrekking tot materiële
vaste activa plaatsgevonden.
7.3 OVERIGE SCHULDEN
De overige schulden zijn € 2 miljoen hoger dan in 2014. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door te betalen
afvloeiingsvergoedingen en nog te betalen kosten van grote producties die in december 2015 zijn uitgezonden en
waarvoor nog geen facturen waren ontvangen.

48

EO Jaarverslag 2015

7.4 OVERLOPENDE PASSIVA
De overlopende passiva heeft voor € 5.999 (2014: € 6.210) betrekking op vooruit gefactureerde abonnements- en
contributiegelden. Verder is hierin € 1.318 (2014: € 1.735) voor te betalen vakantiedagen en meeruren begrepen.
Tenslotte is hierin begrepen een bedrag van € 767 inzake vooruit ontvangen frictiekosten (van OCW) voor voormalige personeelsleden van Stichting VKZ en de Joodse Omroep.
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
De EO heeft overeenkomsten gesloten inzake de afname van producten en faciliteiten voor totaal € 10,4 miljoen.
Hiervan heeft € 2,6 miljoen betrekking op activiteiten van de vereniging (bladen, evenementen e.d.), € 6,8 miljoen
op contractuele verplichtingen voor Media-aanbod, € 0,6 miljoen op facilitaire zaken en het restant op ICT e.d.
Van de totale verplichting van € 10,4 miljoen is de looptijd voor € 9,6 miljoen maximaal een jaar. De looptijd van de
overige verplichtingen ad € 0,8 miljoen is maximaal 60 maanden. Verder heeft de EO per 31 december 2015 geen
garanties afgegeven aan leveranciers.
Ten behoeve van producties die in 2016 (of later) zullen worden uitgezonden, zijn reeds door subsidieverstrekkers
toezeggingen gedaan voor € 0,6 miljoen.
Hierin zijn ten behoeve van producties 2016 (of later) de volgende bedragen begrepen die zijn overgedragen vanuit stichting VKZ: toezegging subsidieverstrekkers € 0,5 miljoen en verplichtingen aangegaan met derden
€ 0,8 miljoen.
De EO heeft verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van Nederlandse geconsolideerde deelnemingen voortvloeiende schulden; deze bedroegen € 1 miljoen.
BELASTINGEN
Er is een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aangevraagd voor de Vereniging en Productiehuis EO
B.V. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening is nog geen antwoord op de aanvraag ontvangen. De aangevraagde fiscale eenheid voor de omzetbelasting is toegekend en gehanteerd.
TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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7.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING 2015

VereniOverig Neven- gings- OrganiTele- Media activi- activi- satie- Totaal
visie aanbod teiten teiten kosten
2015

Radio
BATEN
1. Media-aanbod
2. Programmagebonden eigen bijdragen
3. Opbrengst programmabladen
4. Opbengst overige nevenactiviteiten
5. Opbrengst verenigingsactiviteiten
6. Overige bedrijfsopbrengsten
7. Som der bedrijfsopbrengsten
LASTEN
8. Lonen en salarissen
9. Sociale lasten
10. Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa
12. Directe productiekosten
13. Overige bedrijfslasten
14. Toerekening organisatiekosten
15. Som der bedrijfslasten

4.478 27.106
1.773
4.478 28.879

Totaal
2014

1.387
10
1.397

5.190
2.923
8.113

9.108
9.108

7.486
514
8.000

40.457
1.783
5.190
2.923
9.108
514
59.975

36.646
1.878
5.412
3.012
9.180
432
56.560

7.024
1.704

1.115
272

831
224

1.560*
132

4.461
1.027

18.100
4.023

16.413
4.410

245
391 24.103
214
903
4.378 33.979

1.187
76
2.650

4.188
117
350
5.710

2.710
313
1.325
6.040

974
3.128
-1.675
7.915

1.219
32.579
4.751
60.672

889
32.393
4.943
59.048

3.109
664

16. Bedrijfsresultaat

100

-5.100

-1.253

2.403

3.068

85

-697

-2.488

-

-

-

-

104
104

-

104
104

213
213

100

-5.100

-1.253

2.403

3.172

85

-593

-2.275

-100
-

4.507
-593

1.253
-

-2.403
-

-3.172
-

-85
-

-593

-2.275

27. Over te dragen reserve voor
media-aanbod

-

-

-

-

-

-

-

-

28. Exploitatieresultaat na overdracht

-

-593

-

-

-

-

-593

-2.275

40
37

112
109

22
24

19
18

12
8

79
84

284
280

284
288

18. Rentebaten en inkomsten uit
beleggingen
23. Som der financiële baten en lasten
24. Exploitatieresultaat voor
toerekening Eigen Bijdragen
25. Toerekening resultaat nietprogramma gebonden Eigen Bijdrage
26. Saldo uit gewone bedrijfsvoering

29. FTE gemiddeld
30. FTE ultimo
* Inclusief € 1.045 eigen bijdrage frictiekosten.
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Een nadere specificatie van de baten over 2015 is als volgt:
1. MEDIA-AANBOD
Omroepbijdrage TV en Radio
Omroepbijdrage Overig Media Aanbod
Omroepbijdrage organisatiekosten
Bijdrage Frictiekosten OCW

2015
30.826
1.350
7.338
943

2014
27.539
1.492
7.304
311

Totaal

40.457

36.646

De toename van de Omroepbijdrage TV en Radio wordt vooral veroorzaakt door hogere vergoeding door de NPO
van TV-programma’s. Deze zijn ter compensatie verstrekt, omdat in 2015 geen omzetbelasting meer kon worden
verrekend met de belastingdienst. Dit is het gevolg van afschaffing van de integratieheffing en de printprijsregeling.
De toename bijdrage Frictiekosten OCW wordt veroorzaakt doordat in 2015 een grotere reorganisatie diende
plaats te vinden. Deze had in 2015 vooral betrekking op de journalistieke TV-redactie en het radio-personeel.
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2. PROGRAMMAGEBONDEN EIGEN BIJDRAGEN

Titel
Televisie
Sams Kerst
Jongerendag /Nederland zingt
dag
The Passion
One Happy Day
2DOC Bond tegen het vloeken
Bijbelquiz
Zap Your Planet - Borneo
2DOC Vluchten voor Vrede
2DOC Aram, de vergeten
genocide
Aankoop Series
Warchild
Pien de Bijenkoningin
3lab liftend buffet / Nachtwacht
Rail Away
Rot op naar je eigen land
Rennen voor 2
De verandering
Rail Away

Aantal
Afleveringen Naam organisatie

10
2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
2
4
4
5
9
1

Aansluiting exploitatierekening 2015

Mediafonds
Kaartverkoop/
collecten
NBG/RKK/PKN
Mediafonds
Mediafonds
KRO-NCRV
Wereld Natuur Fonds
Kerk in Actie
World Councel of
Arameans
NPO
Stichting Warchild
Mediafonds
VPRO
COBO
Vluchtelingenwerk
NSGK
COBO
Duits Verkeersbureau

Totale
bijdragen

Commerciële
SponCoBo- Mediasoring
fonds fonds

Overige
derden

480

-

-

480

-

398
175
145
120
88
68
60

-

-

145
120
-

398
175
88
68
60

50
50
45
33
20
16
15
15
3
2

-

16
3
-

33
-

50
50
45
20
15
15
2

1.783

-

19

778

986

De organisaties die hebben bijgedragen aan programma’s van de EO zijn niet gelieerd aan de EO.
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:
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SPECIFICATIE BIJDRAGEN DERDEN

Aantal
AfleveTitel
ringen Naam organisatie
Warchild
1
Warchild
Rennen voor 2
1
NSGK
Kerstfeest op de Dam
1
Leger des Heils
Ulrum, koppig dorp
1
Rear Window Film
Teledoc Campus “Jennis”
1
Cobo fonds
Teledoc Campus “Vallend”
1
Cobo fonds
Kerst met de zandtovenaar
1
Gemeente Apeldoorn
Trouwen met het varken Jopie 1
HDCA
The Passion
1
Gemeente Enschede
Totaal ontvangen
bijdragen derden door buitenproducent

Totale
bijdragen
382
205
148
55
35
35
25
20
15
920

Commerciële
SponCoBo- Mediasoring
fonds fonds
35
35
-

70

-

Overige
derden
382
205
148
55
25
20
15
850

De EO heeft in opzet de volledigheid van de opbrengsten rechtstreekse sponsoring aan buitenproducenten
afgedwongen in de productieovereenkomsten. Hierin zijn bepalingen opgenomen, dat indien buitenproducenten
rechtstreeks aan sponsoring willen doen, dit vooraf aan de EO dient te worden overlegd. Vanuit de buitenproducenten heeft de EO geen meldingen ontvangen in 2015.
3. OPBRENGST PROGRAMMABLADEN
Opbrengst abonnementsgelden
Opbrengst advertenties

2015
4.569
621

2014
4.761
651

Totaal

5.190

5.412

Opbrengst bladen
Opbrengst video’s en boeken
Doorbelaste kosten St. EO Metterdaad
Diversen

2015
1.389
469
243
822

2014
1.403
614
214
781

Totaal

2.923

3.012

Contributies
Giften
Overige opbrengsten ten bate van de vereniging

2015
5.723
3.003
382

2014
5.905
2.810
465

Totaal

9.108

9.180

4. OPBRENGST OVERIGE NEVENACTIVITEITEN

5. OPBRENGST VERENIGINGSACTIVITEITEN

53

6. OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
2015
514

Opbrengsten dienstverlening

2014
432

De hogere opbrengst ten opzicht van vorig jaar wordt veroorzaakt doordat er meer diensten zijn verricht voor
Stichting VKZ.
8. LONEN EN SALARISSEN
In de lonen en salarissen is € 1.988 (2014: € 461) begrepen aan reorganisatiekosten. De hierover te ontvangen frictiekosten bedragen € 943 (2014: € 185). Deze zijn in overeenstemming met het frictiekostenregelement Landelijke
Publieke Media-omroepen.
Het aantal Fte’s per 31 december 2015 bedraagt € 280 (2014: 288). Gemiddeld waren gedurende het gehele jaar
284 fte’s (2014: 284) werkzaam. Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.
De in de exploitatierekening verantwoorde pensioenpremie bedroeg in 2015 € 1.835 (2014: € 2.045).
WNT-VERANTWOORDING EN BEZOLDIGING BESTUURDERS EN LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 2015
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de EO van toepassing zijnde regelgeving:
‘het algemene WNT-maximum’.
Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor de EO is € 178.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per
persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.
Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter
15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum .
LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARISSEN
bedragen x € 1
Functie(s)
Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging
Toepasselijk WNT-maximum

54

A.J. Lock
Voorzitter Raad van
Bestuur
1/1 - 31/12
1,0
nee
ja

J. Kooij
Lid Raad van Bestuur

178.270
15.224
193.494
178.000

177.842
15.224
193.066
178.000

1/1 - 31/12
1,0
nee
ja

EO Jaarverslag 2015

De bezoldiging van de leidinggevende topfunctionarissen is in 2015 hoger dan de WNT-norm. Deze WNT-norm is
in 2015 aanzienlijk verlaagd (van € 230.474 naar € 178.000). De WNT kent een overgangsbepaling, waarvan de EO
gebruik maakt. Deze overgangsbepaling geeft ruimte om tot en met 2018 de bezoldiging te handhaven en daarna
is er een periode dat de bezoldiging aangepast moet worden. Deze beloning is passend bij de zwaarte van de
functie.
BESTUURDERSBEZOLDIGING
Aan bezoldigingen met inbegrip van sociale lasten en pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383 lid 1 BW is in
het boekjaar voor de Raad van Bestuur een bedrag van € 404.855 (2014: € 420.550) verstrekt. Voor de leden van de
Raad van Toezicht betreft dit een bedrag van € 26.150 (2014: € 25.129).
TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN

bedragen x € 1
Functie(s)
Duur dienstverband
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging
Toepasselijk WNT-maximum

bedragen x € 1
Functie(s)
Duur dienstverband
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging
Toepasselijk WNT-maximum

bedragen x € 1
Functie(s)
Duur dienstverband
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging
Toepasselijk WNT-maximum

W. Smouter
Voorzitter Raad
van Toezicht
1/1 - 31/12

J.M. de Heer-Verheij
Secretaris Raad
van Toezicht
1/1 - 31/12

S.H. KoningKlapwijk
Lid Raad
van Toezicht
1/1 - 31/12

5.500
5.500
26.700

3.500
3.500
17.800

3.500
3.500
17.800

R.W.J. MelissantBriene
Lid Raad
van Toezicht
1/1 - 31/12

B. Plaisier

L. Touwen

Lid Raad
van Toezicht
1/1 - 31/12

Vicevoorzitter Raad
van Toezicht
1/1 - 31/12

3.500
3.500
17.800

3.500
3.500
17.800

3.150
3.150
17.800

J. Zandbergen
Lid Raad
van Toezicht
1/1 - 31/12
3.500
3.500
17.800
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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.
BEZOLDIGING OF ONTSLAGUITKERING NIET-TOPFUNCTIONARISSEN
bedragen x € 1
Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)

Hoofd Juridische Zaken Presentator TV
1/1 - 30/6
1/1 - 31/12
1,0
1,0

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging
Toepasselijk WNT-maximum bezoldiging

49.082
6.836
55.918
178.000

202.810
15.435
218.245
178.000

Uitkeringen in 2015 wegens beëindiging dienstverband
Totaal toegekende uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
Toepasselijk WNT-maximum ontslaguitkering

288.500
178.000

-

De uitkering in verband met beëindiging dienstverband van het Hoofd Juridische Zaken is vastgesteld op basis
van de kantonrechtersformule. Deze is hoger dan het huidig geldende WNT maximum.
De bezoldiging van de presentator TV is in 2015 hoger dan de WNT-norm. Deze WNT-norm is in 2015 aanzienlijk
verlaagd (van € 230.474 naar € 178.000). Deze beloning is passend bij de zwaarte van de functie en lager dan de
norm die geldt in het “Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep” (BPPO).
Gegevens 2014
Functie(s) in 2014
Duur dienstverband in 2014
Omvang dienstverband (in fte)
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2014

Hoofd Juridische Zaken
1/1 - 31/12
1,0

Presentator TV
1/1 - 31/12
1,0

101.796
15.399
117.195

191.250
28.396
219.646

10. AFSCHRIJVING OP MATERIËLE VASTE ACTIVA
De toename van de afschrijvingen ten opzichte van vorig boekjaar kan worden verklaard doordat in 2015 voor
het eerst een geheel jaar is afgeschreven op de verbouwing van ons pand aan de Oude Amersfoortseweg en het
vervangen kantoormeubilair. Daarnaast heeft een schattingswijziging plaatsgevonden op de hard- en software.
De afschrijvingstermijn is gewijzigd van 4 naar 3 jaar. Het negatieve effect van deze schattingswijziging bedraagt
circa € 153.
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12. DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN
ONAFHANKELIJK PRODUCT
Het bedrag dat in 2015 is besteed aan onafhankelijke producties zoals bepaald in artikel 2.116 t/m 2.121 van de
Mediawet 2008 is € 10.190 (2014: € 7.603). Dit is 31,7% (2014: 25,9%) van het media-aanbod 2015 zoals bedoeld in
artikel 2.149 van de mediawet 2008.
13. OVERIGE BEDRIJFSLASTEN
In de overige bedrijfslasten zijn accountantskosten begrepen van € 105 (2014: € 81). Deze kunnen verder als volgt
worden gespecificeerd:
Accountantskosten
Onderzoek van de jaarrekening
Andere controle opdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Totaal

2015
59
8
38
105

2014
56
25
81

18. RENTEBATEN
De rentebaten ad € 104 zijn ten opzichte van 2014 met € 109 afgenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door
de lagere rentevoet op spaartegoeden.
TOELICHTING OP NEVENACTIVITEITEN PER CLUSTER

Baten
3. Opbrengst programmabladen
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
7. Som der bedrijfsopbrengsten
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cluster 4 cluster 5 cluster 8 cluster 11 cluster 13
licentie- verkopen verhuur uitgeven
overig
verlening webshop personeel van bladen

Totaal

391
391

469
469

243
243

5.190
1.389
6.579

431
431

5.190
2.923
8.113

Lasten
8. Lonen en salarissen
9. Sociale lasten
10. Afschrijvingen op materiele en
immateriële activa
12. Directe productiekosten
13. Overige bedrijfslasten
14. Toerekening organisatiekosten
15. Som der bedrijfslasten

-

-

126
35

705
189

-

831
224

61
3
3
67

413
15
24
452

82
243

3.450
33
247
4.624

182
66
76
318

4.188
117
350
5.710

23. Exploitatieresultaat voor
toekenningen eigen bijdragen

324

17

-

1.955

107

2.403
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CLUSTER 4: EXPLOITATIEREKENING 2015 VERKOPEN OF IN LICENTIE GEVEN PROGRAMMA’S OF PROGRAMMAFORMATS

Baten
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
7. Som der bedrijfsopbrengsten
Lasten
8. Lonen en salarissen
9. Sociale lasten
10. Afschrijvingen
12. Directe productiekosten
13. Overige bedrijfslasten
14. Toerekening organisatiekosten
15. Som der bedrijfslasten
23. Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage

Totaal
2015
391
391

Totaal
2014
264
264

61
3
3
67

23
4
2
29

324

235

Totaal
2015
469
469

Totaal
2014
614
614

413
15
24
452

12
507
39
33
591

17

23

CLUSTER 5: EXPLOITATIEREKENING 2015 WEBSHOP

Baten
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
7. Som der bedrijfsopbrengsten
Lasten
8. Lonen en salarissen
9. Sociale lasten
10. Afschrijvingen
12. Directe productiekosten
13. Overige bedrijfslasten
14. Toerekening organisatiekosten
15. Som der bedrijfslasten
23. Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage
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CLUSTER 8: EXPLOITATIEREKENING 2015 DOORBEREKENDE KOSTEN METTERDAAD

Baten
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
7. Som der bedrijfsopbrengsten
Lasten
8. Lonen en salarissen
9. Sociale lasten
10. Afschrijvingen
12. Directe productiekosten
13. Overige bedrijfslasten
14. Toerekening organisatiekosten
15. Som der bedrijfslasten
23. Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage

Totaal
2015
243
243

Totaal
2014
214
214

126
35
82
243

132
39
43
214

-

-

CLUSTER 11: EXPLOITATIEREKENING 2015 UITGEVEN VAN BLADEN: PROGRAMMABLAD VISIE
Baten
3. Opbrengst programmabladen
7. Som der bedrijfsopbrengsten

2015
5.190
5.190

2014
5.412
5.412

Lasten
8. Lonen en salarissen
9. Sociale lasten
10. Afschrijvingen
12. Directe productiekosten
13. Overige bedrijfslasten
14. Toerekening organisatiekosten
15. Som der bedrijfslasten

409
107
2.859
9
128
3.512

324
95
3
3.139
50
122
3.733

23. Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage

1.678

1.679

Uit de opbrengst programmabladen is € 1.462 overgeboekt naar opbrengst verenigingsactiviteiten in verband met
het in de abonnementsprijs opgenomen lidmaatschapsgeld. De kosten van ledenwerving waren niet begrepen in
de kosten van het programmablad maar zijn net als vorig boekjaar rechtstreeks ten laste van verenigingsactiviteiten gebracht.
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CLUSTER 11: EXPLOITATIEREKENING 2015 UITGEVEN VAN BLADEN: EVA
Baten
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
7. Som der bedrijfsopbrengsten

2015
1.389
1.389

2014
1.403
1.403

Lasten
8. Lonen en salarissen
9. Sociale lasten
10. Afschrijvingen
12. Directe productiekosten
13. Overige bedrijfslasten
14. Toerekening organisatiekosten
15. Som der bedrijfslasten

296
82
591
24
119
1.112

297
91
791
26
104
1.309

277

94

23. Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage

Uit de opbrengst overige nevenactiviteiten is € 183 overgeboekt naar opbrengst verenigingsactiviteiten in verband met het in de abonnementsprijs opgenomen lidmaatschapsgeld. De kosten van ledenwerving waren niet
begrepen in de kosten van het blad Eva maar zijn net als vorig boekjaar rechtstreeks ten laste van verenigingsactiviteiten gebracht.
CLUSTER 13: EXPLOITATIEREKENING 2015 OVERIG
Baten
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
7. Som der bedrijfsopbrengsten

2015
431
431

2014
517
517

Lasten
8. Lonen en salarissen
9. Sociale lasten
10. Afschrijvingen
12. Directe productiekosten
13. Overige bedrijfslasten
14. Toerekening organisatiekosten
15. Som der bedrijfslasten

182
66
76
324

261
76
40
377

23. Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage

107

140

Overig heeft betrekking op Filternet.
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LEDENAANTAL EN KOSTEN VAN LEDENWERVING
Het aantal leden van de Evangelische Omroep bedroeg per 31 december 2015 394.318, tegen 431.653 per 31
december 2014. De kosten van ledenwerving bedroeg in 2015 € 1.638 (2014 € 2.378).
BATERINGCONTRACTEN
Nr.

Participant
barterovereenkomst

1.

Persgroep, Amsterdam 01-02-15

Aanvang

Einde

31-12-15

Prestatie aan de
omroepinstelling

Prestatie door de Factuuromroep-instelling bedrag

Advertenties in
Advertenties
landelijke dagbladen in bladen
Totaal
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45.984
45.984
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7.7 ENKELVOUDIG BALANS PER 31 DECEMBER 2015
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventaris en inrichting
Facilitaire apparatuur e.d.
Hard- en software
Vervoermiddelen

Financiële vaste activa (1)
Deelneming
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk en gereed
product m.b.t. media aanbod
Overige voorraden

2015

2014

2.384
513
455
706
92
4.150

2.556
473
352
1.164
81
4.626

345

-

4.468

4.981

121
4.589

187
5.168

1.340
-

4.998
1.875

1.936
2.625
5.901

965
3.128
10.966

Liquide middelen

14.450

10.489

Totaal

29.435

31.249

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

(X € 1.000)

PASSIVA
Eigen vermogen (2)
Algemene reserve
Reserve voor media-aanbod

Voorzieningen
Voor pensioenen
Voor jubilea
Voor loopbaantraject
Voor groot onderhoud

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal

2015

2014

6.597
4.392
10.989

6.597
4.985
11.582

597
510
77
1.008
2.192

658
392
42
959
2.051

4.059
1.482

7.162
938

3.201
7.512
16.254

1.272
8.244
17.616

29.435

31.249
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7.8 ENKELVOUDIGE EXPLOITATIEREKENING 2015 (X € 1.000)
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2015

2014

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin
wordt deelgenomen na belastingen
Overig resultaat na belastingen

-5
-588

-2.275

Nettoresultaat

-593

-2.275
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7.9 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 2015 (X € 1.000)
ALGEMEEN
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2015 van de Evangelische Omroep. Ten aanzien
van de enkelvoudige winst-en-verliesrekening van de vereniging EO is gebruikgemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW.
Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening hierna niet nader zijn
toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de
geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening, met uitzondering van de hierna genoemde grondslagen.
DEELNEMING IN DE GROEPSMAATSCHAPPIJ
In de enkelvoudige balans wordt de deelneming in de groepsmaatschappij gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Zie voor een uitwerking hiervan de grondslagen voor
financiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.
RESULTAAT DEELNEMINGEN
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva
tussen de onderneming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn
geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
1. FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Deelnemingen in groepsmaatschappijen

2015
345
345

2014
-

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:
Deelnemingen in
groepsmaatschappijen
Mutaties in het boekjaar:
Nieuwe consolidatie 1)
Aandeel in resultaat deelneming
Saldo

350
-5
345

1) Inclusief een Agiostorting van € 350

GECONSOLIDEERDE DEELNEMING
Naam

Vestigingsplaats

Productiehuis EO B.V.

Hilversum

Aandeel in geplaatst kapitaal
100 %
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2. EIGEN VERMOGEN
2.1 ALGEMENE RESERVE
De algemene reserve is sinds 1 januari 1993 bevroren op een niveau van € 6,6 miljoen. 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.
2.2 RESERVE VOOR MEDIA-AANBOD
Zendgemachtigden krijgen jaarlijks een bijdrage toegekend ter financiering van de kosten van hun omroep
activiteiten. De overschotten op deze subsidie mogen 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 2015 de maximaal toegestane reserve voor media-aanbod €11,5 miljoen (naar de van NPO ontvangen stand
per 3 september 2015).
In onderstaand overzicht is het verloop van de reserve voor media-aanbod weergegeven:
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Saldo 1 januari
Af: saldo van de exploitatierekening

2015
4.985
-593

2014
7.260
-2.275

Saldo 31 december

4.392

4.985
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES
De onderneming heeft verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van
Nederlandse geconsolideerde deelnemingen voortvloeiende schulden ten bedrage van € 973.
FISCALE EENHEID
Er is een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aangevraagd voor de Vereniging en Productiehuis EO
B.V. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening is nog geen antwoord op de aanvraag ontvangen. De aangevraagde fiscale eenheid voor de omzetbelasting is toegekend en gehanteerd.
AANDEEL IN RESULTAAT VAN ONDERNEMINGEN WAARIN WORDT DEELGENOMEN NA BELASTINGEN
Dit betreft het aandeel van de Vereniging Evangelische Omroep in het resultaat van de 100% deelneming Productiehuis EO B.V. Dit betreft een verlies van € 5.
BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS
Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening.
Hilversum, 3 maart 2016
Raad van bestuur

Raad van Toezicht

A.J. Lock
J. Kooij

W. Smouter
J.M. de Heer-Verheij
S.H. Koning-Klapwijk
R.W.J. Melissant-Briene
B. Plaisier
E.J. Ouweneel
J. Zandbergen
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7.10 OVERIGE GEGEVENS
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 één 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
€ 592.726 ten laste van de “Reserve voor media-aanbod” te brengen.

68

EO Jaarverslag 2015

69

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Vereniging de Evangelische Omroep
VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2015 van Vereniging de Evangelische Omroep (‘de vereniging’) te Hilversum gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per
31 december 2015, de geconsolideerde en enkelvoudige exploitatierekening en het geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2015 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur van de vereniging 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, beiden in
overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke mediainstellingen 2015.
De Raad van 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, zoals vermeld in de Regeling vaststelling
Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen 2015.
De Raad van Bestuur is tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als hij noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die 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. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de Regeling vaststelling Handboek Financiële
Verantwoording landelijke publieke media-instellingen 2015 en het Controleprotocol 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 in het kader van de
financiële rechtmatigheid 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 vereniging. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door de Raad van Bestuur
van de vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
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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 2015 en van het exploitatieresultaat en de kasstromen
over 2015 in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke
publieke media-instellingen 2015.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2015,
in alle van materieel zijnde aspecten, voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze
bedragen tot stand zijn gekomen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals vermeld in de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke
media- instellingen 2015.
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 jaarverslag, 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 jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals
vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Amstelveen, 3 maart 2016
KPMG Accountants N.V.
E. Breijer RA
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