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In de groene vensters laten we zien wat er met
onze content is gebeurd, of zetten we specifieke
gedachten achter ons werk uiteen.
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1 INSPIRATIE

EO Jaarverslag 2018

Onderweg
Veel titels van de EO hebben een
verwijzing naar het leven als reis.
Blijkbaar leeft dat beeld bij de
bedenkers en makers van onze
programma’s wanneer de missie
van de EO in beeld is. Het leven is
een reis en God is bij je.

De EO maakt content waarin we het
héle leven in verbinding proberen te
brengen met onze missie: Gods liefde
voor iedereen. En zo komen er gasten
voorbij in Onderweg op NPO Radio 5. Of
is op zondagochtend een treincoupé op
tv het decor voor bijzondere gesprekken
over geloof in Het Vermoeden.
Wat zeggen die verwijzingen naar reizen
in onze programma’s eigenlijk? Het leven
is beweging. Maar we wijzen ook op verstilling en verdieping. We schromen niet
om de wissels aan te geven. En reizen
brengt ook oponthoud en ongemakken
met zich mee. Eindbestemmingen die
anders zijn dan gehoopt. En toch, altijd
reist God met ons mee. Soms ongezien,
soms duidelijk en helder.
Verschillende EO-programma’s die
betrekking hebben op reizen en onderweg zijn, zijn een illustratie bij onze
missie. In 2018 zond de EO bijvoorbeeld
de Gouden Kalf-documentaire
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Snelwegkerk uit. Tussen benzinestations
en fastfoodrestaurants staan langs de
Duitse autowegen kleine kapelletjes
waar voorbijgangers hun toevlucht
zoeken, hun ziel blootleggen en even op
adem komen. De film brengt deze voorbijgangers in beeld en toont onverwacht
intieme verhalen over verlies, verlangen
en liefde. De film geeft een ontroerende
inkijk in de thema’s die bij ieder mens
leven.
En ik denk aan de serie Rail Away, een
EO-klassieker. In alle rust volgt de kijker
hier een echte treinreis. 2018 begon
met een nieuwe reeks van Rail Away.
Eén aflevering uit deze reeks was in
het spoor van Maarten Luther, de
kerkhervormer die in 2017 uitgebreid
is herdacht. In Rail Away ging de reis
door Saksen-Anhalt en Thüringen, in
het oosten van Duitsland, langs het slot
Wittenberg waar Luther zijn 95 stellingen op de slotkerk spijkerde, met als
eindpunt Eisenach, de geboorteplaats
van Bach.

laten zien wie Jezus is, zoals in Jezus van
Nazareth.
Maar de EO is meer, want zo veelzijdig
is het leven, zo meerstemmig is Gods
liefde voor iedereen. We willen naast
mensen staan en hen in beweging
brengen om het goede te doen en Gods
liefde te ontdekken.
In dit jaarverslag laten we dat zien, die
reis, die inkeer, die ontdekking. We brengen de wissels in beeld, de kruispunten,
de vertraging en de versnelling.
En altijd klinkt onze hoop mee. Dat het
Koninkrijk nadert. Sterker nog, dat Het
er al is.

Arjan Lock

En in 2018 zond de EO rond Kerst de
serie Jezus van Nazareth uit. Kefah
Allush onderzocht zijn kijk op Jezus en
reisde af naar de plaatsen waar Jezus
leefde.
De EO is als Rail Away. De reis gaat langs
allerlei plaatsen, maar in het landschap
hebben we oog voor plaatsen waar
geloof echt tot leven is gekomen. De
EO is als Snelwegkerk waar mensen tot
zichzelf kunnen komen en Gods liefde
kunnen ontdekken. En de EO is er om te
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Overtuigd van Gods
liefde voor iedereen

deren, mensen raken en in beweging
brengen om in liefde met elkaar te
leven.

De EO heeft een verhaal. Dat blijkt
uit alle verhalen die we vertellen.
Onze missie is hét verhaal achter
alle verhalen die we vertellen. Wat
betekent deze missie voor de wijze
waarop we samenwerken? En
hoe zijn we op een professionele
manier bevlogen als mediabedrijf
met een missie?

De corporate story is de uitwerking
hiervan. Dit jaar werd deze vastgesteld.
Maar met een tekst ben je er nog niet.
Dat werd in 2018 ook duidelijk. De
gesprekken hierover maakten duidelijk
dat EO’ers zich verschillend kunnen
verhouden tot de corporate story.
Uit de corporate story werden vijf essentiële elementen afgeleid in de vorm van
5 vragen die het merk EO bepalen.

1. Waartoe bestaan wij?
Omdat deze vragen niet vrijblijvend
beantwoord kunnen worden was in
2017 al een begin gemaakt - zoals
afgesproken in het Meerjarenbeleidsplan 2018-2020 (MJB) bij de strategische
doelen - om preciezer vast te leggen op
wat voor wijze de missie van de EO zich
verhoudt tot de content die we maken
en de mensen die bij de EO werken.
Concreet ging het om de vaststelling van
de corporate story van de EO en het
starten van gesprekken bij de EO over
de missie en de gemeenschappelijke
inspiratie.
Onder leiding van bestuursadviseur
Janneke de Leede werden antwoorden
opgehaald bij experts en betrokkenen
binnen en buiten de EO. De centrale
vraag was: hoe zorgen we ervoor dat we
scherp blijven als het om de missie gaat,
in een wereld die verandert en waar wissels door politiek, stakeholders van de
EO en veranderingen in de samenleving
ook nieuwe eisen stellen aan de EO? In
2018 werden de eerste resultaten van
deze inspanningen zichtbaar in teksten
en via overleg en terugkoppelingen met
alle betrokkenen bij de EO. De vertaalslag hiervan naar het concrete werk is
de volgende stap die later in dit verslag
staat uitgewerkt.
Onze identiteit is ons vertrekpunt: wij
zijn overtuigd van Gods liefde voor
iedereen. Daarom willen we verhalen
vertellen over het geloof en het volgen
van Jezus. Verhalen die levens veran-
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Overtuigd van Gods liefde voor iedereen, willen we verhalen vertellen over
God en het volgen van Jezus. Verhalen
die levens veranderen, mensen raken en
in beweging brengen om in liefde met
elkaar te leven.

2. Wat zijn wij?
We zijn een mediabedrijf dat onderdeel is van de publieke omroep. Door
verbinding met leden, kerken en maatschappelijke organisaties zijn we stevig
verankerd in de samenleving.

3. Hoe maken wij verschil voor
klanten?
Door onze missionaire content zetten
we mensen in beweging en leveren we
een bijdrage aan de pluriformiteit van
de publieke omroep.

4. Waarin excelleren wij?
Wij zijn missionair bevlogen contentmakers die vanuit hun hart een eigen
christelijk geluid laten horen. Wij excelleren in eigentijdse geloofscommunicatie.

5. Wat zijn onze kernwaarden?

Kernwaarden zijn belangrijk voor de
identiteit van je bedrijf. Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien
waar het bedrijf voor staat. Ze gaan over
de mentaliteit, de cultuur en de intrinsieke waarden van je medewerkers. Ze
geven aan waarom en hoe we de dingen
doen. Ze geven mensen houvast en
het gevoel dat ze aan iets belangrijks
bijdragen. Dat motiveert. We zijn na
verschillende rondes op verschillende
niveaus in de organisatie uitgekomen
op de volgende kernwaarden, die ook te
herkennen zijn in de corporate story:
• Gelovig
We beginnen bij de kern: wij leven en
werken vanuit het geloof dat Jezus ons laat
zien wat Gods bedoeling is met ons leven
en met deze wereld en hoe we in liefde met
elkaar kunnen leven.
• Bevlogen
Met ziel en zaligheid maken we voor
verschillende doelgroepen content en laten
een eigen christelijk geluid horen.
• Bewogen
Vanuit onze kern en missie zijn we bewogen met de mensen om ons heen en de
wereld waarin we leven.
• Hoopvol
We laten hoopvolle verhalen horen die
mensen inspireren.
• Onderscheidend
Onze boodschap maakt ons anders.
Binnen het publieke bestel nemen we daardoor een bijzondere plek in.
• Eigenzinnig
We willen niet alleen mooie verhalen vertellen, maar ook verhalen die ongemakkelijk
zijn en schuren. Daar is moed voor nodig.

Corporate story
De Evangelische Omroep is een mediabedrijf dat onderdeel uitmaakt van het publieke
bestel. Daar maken we voor verschillende doelgroepen content en laten een eigen christelijk geluid horen. We willen het Evangelie van Jezus laten klinken en mensen in beweging
brengen.
Het Evangelie is een boodschap van geloof, hoop en liefde. Jezus laat ons zien wat Gods
bedoeling is met ons leven en met deze wereld en hoe we in liefde met elkaar kunnen leven.
Het geloof in Jezus delen we met christenen wereldwijd. Al meer dan 2000 jaar zet het Evangelie mensen in beweging.
Door goed naar mensen te luisteren leren we wat hen bezighoudt. Zo ontdekken we wat
het Evangelie van Jezus betekent voor het leven hier en nu. We richten ons op verhalen.
Verhalen die gaan over geloven, maar ook over belangrijke thema’s in het publieke debat.
Verhalen vertellen is ons vak. We willen verhalen laten horen die ertoe doen en die mensen
inspireren. In verhalen komen de diepste drijfveren van mensen naar boven. Verhalen raken
mensen in hun hart.
We schuwen de scherpte niet. We willen niet alleen mooie verhalen vertellen, maar ook
verhalen die ongemakkelijk zijn en schuren. Daar is moed voor nodig. We zoeken het
gesprek met mensen op, over breuklijnen in de samenleving heen. Ook sluiten we aan bij de
taal die bij de doelgroep van onze content past. Deze werkwijze levert soms spanning op,
in onze eigen organisatie of daarbuiten. Die spanning hoort bij ons en bij het uitvoeren van
de missie. Die zoeken we op en weten we ook te verdragen. Het is de rode draad door de
geschiedenis van ons bedrijf.
De boodschap van Jezus zet ons in beweging, verbindt en drijft ons om ons werk bij de
Evangelische Omroep te doen. Door onze verbinding met leden, kerken en maatschappelijke
organisaties leveren we een bijdrage aan de pluriformiteit van de publieke omroep en zijn
we stevig verankerd in de samenleving. We willen een breed publiek bedienen en ook een
breed scala aan onderwerpen aan de orde stellen. Het past bij onze missie om in het publieke
bestel het protestantisme te vertegenwoordigen en we vinden het een eer om een veilig huis
te bieden aan de joodse kerkgenootschappen.
We vormen een gemeenschap van professionals die samenwerken vanuit een gedeelde
missie. Die missie verbindt ons, maar er zijn verschillen in hoe we ons geloof beleven en
vormgeven. Met die verschillen willen we leren omgaan. Het hoort bij onze professionaliteit
om open te communiceren en elkaar feedback te geven. We willen naar elkaar luisteren,
elkaar bevragen en de waarde van iedere bijdrage leren zien. Zo kunnen we elkaar versterken en aanvullen.
De Evangelische Omroep is inmiddels 50 jaar onderweg. En we trekken verder. Onze missie
is nog hetzelfde, maar elke tijd vraagt om een andere stijl en een andere manier van communiceren. Telkens weer zoeken we naar kansen om het Evangelie van Jezus in de media te
laten horen!
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2 MAKEN

Submerken
Ook in 2018 staat de EO voor
hoogwaardige content. Daar ligt
onze kracht. Wat we maken blinkt
uit. Dat is wat we beogen. We zijn
makers met aandacht en liefde.

In 2018 is begin gemaakt om alle merken van de EO te beschrijven waarbij
het goed is om te noemen dat alles wat we maken content is, maar niet alles
is een merk of hoort bij een merk, maar kan wel een merk worden. Dit was
een van de strategische doelen in het MJB.
In 2018 waren de submerken:

Dé plek om voor christenen om samen te zingen en geloven.

Integraal werken en impact stonden
hoog op de agenda in 2018. Ook hier
was het MJB leidend. Sturen op content
en impact, zoals is vastgelegd in de
strategische doelen, was het motto. Het
eerste betekent dat programma’s niet
op zichzelf staan. We zoeken synergie
tussen de verschillende programma’s.
Contentstrategie, merkenbeleid, zijn
ook concrete tools waaraan gewerkt is
in 2018. Deze wijze van werken zorgt
ervoor dat we onze missie met vereende
krachten uitdragen.
De noodzaak om integraal te werken
en impact te laten zien wordt ook
ingegeven door het veranderende mediagebruik en het toegenomen aanbod.
Het maken van content kan niet meer
los gezien worden van het verspreiden
of het bedenken. Ons verhaal verstevigt als we content uitwaaieren over de
verschillende podia: radio, tv en online.
Met alleen een mooi programma is
het werk nog niet gedaan. De keuze
van fragmenten voor Instagram dient
net zo zorgvuldig te gebeuren als de
samenstelling van een tv-programma.
Voor sommige mensen is het fragment
namelijk het enige dat zij zullen zien.
Fragmenten werden in 2018 soms beter
bekeken dan het programma. In deze
dynamische werkelijkheid dienen de
concrete EO-titels zich aan van 2018.
Zijn we voldoende geslaagd in onze
aanpak? Is de impact op orde? We zijn
een lerende organisatie. Niet elk programma bereikte het aantal kijkers dat
we voor ogen hadden. Integraal werken
is een mentaliteit en werkopvatting die
je niet van de ene op de andere dag
hebt ingevoerd. De flexibiliteit die nodig
is om optimale impact en samenwerking
mogelijk te maken is een leerpunt voor
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Het jongerenplatform van de EO. Via onze website, ons magazine en evenementen willen we jongeren inspireren en motiveren om het licht van Jezus
uit te stralen in hun wereld.

Blauw Bloed is hét royaltyprogramma van Nederland.

Lazarus is een platform voor iedereen die zoekt naar nieuwe woorden en
manieren om te geloven. We richten ons op een groeiende groep gelovigen
die zich beweegt tussen orthodoxie en vrijzinnigheid: progressieve gelovigen.

NieuwLicht is het interactieve opinieplatform van de EO waar christenen op
een constructieve manier kunnen bijdragen aan het maatschappelijke debat.

EO Visie is het grootste christelijke magazine van Nederland. EO Visie wil
elke dag inspireren om hoopvol te leven en te geloven.

Eva inspireert vrouwen om christen te zijn in het leven van alledag en daar
verschil te maken. Dat doen we via ons magazine en online via social media
zoals Facebook en Instagram.

de EO. Dat was in ieder geval zo in 2018.
De EO wil innovatief zijn, technisch en
inhoudelijk. Technisch zijn we aan de
slag gegaan met chatbot of podcast.
Inhoudelijk zoeken we steeds weer
naar nieuwe manieren om het geloof
en onze waarden in te bedden in de
programmaformats. Hieronder volgt
een impressie.

Innovatie
Binnen de EO is het Content Innovatie-team verantwoordelijk voor het
opleveren van nieuwe concepten, het
ontwikkelen van nieuwe programmatitels, het stimuleren van een innovatieve
organisatiecultuur en het verkennen van
nieuwe horizonnen hoe we content ontwikkelen, maken en kunnen verspreiden.
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BEELD
Door minder langlopende en meer
kortlopende televisieseries is er een
constante vraag naar nieuwe content.
De Grootste Bijbel van Nederland (NPO
1), De Kruisvaarder en de Sultan (NPO
2), Jezus van Nazareth (NPO 2) en 3
Onderzoekt: haat (NPO 3) zijn voorbeelden van in 2018 uitgezonden series die
ontwikkeld zijn door de afdeling Content
Innovatie. Daarnaast is de afdeling
verantwoordelijk voor het uit de markt
halen van voor de EO geschikte formats,
en die samen met producenten door
te ontwikkelen, zoals Bad Habits, Holy
Orders (NPO 3), De Laatste 24 Uur (NPO

1), Tygo in de GHB (NPO 3) en Genaaid
(NPO 3).
Verder worden vanuit Content Innovatie
crossmediale concepten ontwikkeld.
Zo werd NieuwLicht geproduceerd met
een trouwe groep Facebookvolgers die
onderwerpen becommentarieerden en
online het gesprek voerden dat in de
uitzending terugkwam.
Vanuit Content Innovatie wordt geëxperimenteerd met concepten voor
nieuwe platforms, zoals smart speakers
en podcasts. Een voorbeeld hiervan is
de succesvolle podcast Eerst Dit. Deze

dagelijkse Bijbelpodcast via Whatsapp
startte veelbelovend en kreeg binnen
enkele weken duizenden volgers. Deze
podcast is ontwikkeld in een strategisch
partnerschap met de IZB. Ook maakten
we onze eerste LinkedIn-prekenserie,
Preken voor Professionals, met dominee
Ad van Nieuwpoort. Een mooie manier
om een jonge, ambitieuze doelgroep
te bereiken via een platform dat zij
gebruiken.
Daarnaast is de afdeling Content Innovatie betrokken bij het doorontwikkelen
van bestaande producten, events en
communities binnen het bedrijf.

NPO 1
Voor de EO als missionaire
omroep is het een uitdaging om
programma’s te maken voor NPO
1. Deze zender heeft namelijk
een algemeen karakter en de
programma’s op NPO 1 dienen
een groot en breed publiek te
bereiken. Het lukte in 2018 ook om
programma’s te maken voor NPO
1 met een expliciete verwijzing
naar geloof en Bijbel, zoals in The
Passion, Kerstfeest in de Stad en
De grootste Bijbel van Nederland.
De laatste twee programma’s
maakten onderdeel uit van een
integraal programma-aanbod.
Bij Kerstfeest in de Stad was dat
onder de noemer #jebentnietalleen. De grootste Bijbel van
Nederland was onderdeel van het
project 400 jaar Statenvertaling/
Hey Bijbel.

The Passion, Kerstfeest in de Stad en
400 jaar Statenvertaling/Hey Bijbel
waren in 2018 de Hero-projecten van de
EO met een grote titel op NPO 1, ondersteund door andere content. Door deze
werkwijze bereiken we verschillende
doelgroepen rond één onderwerp en
versterken we het verhaal dat we willen
vertellen.

Hero - The Passion
In 2018 maakten we dit programma

3-Hmodel

EO Jaarverslag 2018

samen met KRO-NCRV. De achtste
editie vond plaats in de Bijlmer. Tommie
Christiaan en Glennis Grace vervulden
de rollen van Jezus en Maria in de Bert
van Leeuwen deed verslag van de
processie. Nieuw dit jaar was dat op de
dagen voorafgaand aan The Passion een
driedelige reportage was te zien over
de totstandkoming van het evenement.
Blinden en slechtzienden konden The
Passion dit jaar met audiodescriptie volgen via NPO Radio 2. Ruim 3,1
miljoen kijkers volgden het programma.
Het thema ‘Ik zie jou’ werd door de cast
en het Bijlmerkoor op indrukwekkende
wijze vertolkt.
Kerken In aanloop naar The Passion
2018 waren het onder andere de
diverse kerken in Zuidoost die de
handen ineen wisten te slaan. Coen
van Loon, pastor bij de Hofkerk in
Amsterdam en betrokken bij het
samenbrengen van kerken in Zuidoost,
zei: “Mensen die elkaar niet eerder
ontmoet hadden, sloegen de handen
ineen en werkten dag en nacht samen
om activiteiten tot stand te brengen.
Zo werden de kerken van Zuidoost op
allerlei manieren zichtbaar de afgelopen
periode. The Passion heeft een geweldige boost gegeven!”
Meedoen Anders dan voorgaande
jaren werd het achtergrondkoor dit
keer gevormd door lokaal talent. Door
middel van audities werden ongeveer
40 mensen die wonen, werken of
kerken in de Bijlmer geselecteerd voor
een plek in het swingende gezelschap.
De processie, waarbij zich zo’n 1.000
mensen aansloten, vertrok dit jaar vanaf

Het 3H-model is een contentmarketing model dat door Google is ontwikkeld. In 2018 maakte de EO een start om hiermee te werken door drie
Hero-projecten aan te wijzen. De keuze hiervoor vloeide voort uit de
strategische doelstelling in het MJB om meer integraal te werken, gericht
op impact. Het 3H-model biedt een handvat hiertoe. Hero-projecten zijn
grootschalige projecten om een event in de spotlights te zetten en daar
aandacht mee te generen. Daarnaast is er Hub-content dat bedoeld is om je
publiek te boeien en ervoor te zorgen dat ze terugkeren. Hygiene-content is
altijd beschikbare content die aansluit aan bij de zoekvraag van je publiek en
interesse van je doelgroep. De toepassing van het 3H model geschiedt bij de
EO door hero-projecten aan te wijzen.
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het Bijlmermonument bij ‘De boom die
alles zag’. Kijkers die vanuit huis wilden
meelopen, konden zich aansluiten bij de
digitale processie die ongeveer 85.000
deelnemers trok.
Napraten Passion Talk direct na het
live-evenement trok ruim 600.000
kijkers via NPO 1 Extra, het online
themakanaal van NPO 1. Dit was bijna
een verdubbeling ten opzichte van 2017
toen de nabeschouwing voor het eerst
werd uitgezonden. Toen waren er zo’n
340.000 kijkers.
Partners bij The Passion in 2018 waren:
Leger des Heils, Nederlands Bijbelgenootschap,
Protestantse Kerk Nederland, Protestantse Kerk Amsterdam en Tear.

Hero: 400 Jaar Statenvertaling Ode aan de Synode - Hey Bijbel
De EO besteedde in de maanden
november en december van 2018
extra aandacht aan de Bijbel in diverse
televisieprogramma’s, radioprogramma’s
én magazines. Aanleiding is het feit dat
400 jaar geleden tijdens de synode van
Dordrecht het besluit werd genomen
om de Bijbel in het Nederlands te vertalen. Deze vertaling was een revolutie
voor het geloof en voor de Nederlandse
taal. Via het platform heybijbel.nl werd
de content integraal aangeboden. Ook
een karaktertest ‘Op wie lijk jij in de
Bijbel?’, een lijst met Bijbelse namen en
hun betekenis en achtergrondartikelen
over de Bijbel, maakten onderdeel uit
van deze site.
Verschillende vaste titels van de EO
werkten mee aan dit project:
Blauw Bloed - Zo deed Blauw Bloed op
10 november live verslag van het bezoek
van koning Willem-Alexander aan Dordrecht. De koning was aanwezig bij de
start van ‘Ode aan de Synode’, de viering
van 400 jaar Synode van Dordrecht.
Nederland Zingt - Dordrecht was ook het
decor voor een speciale uitzending van
Nederland Zingt die avond in het kader
van 400 jaar Synode.
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De Nationale Bijbelquiz: Kersteditie - Vier
bekende Nederlanders - ieder met twee
secondanten - gingen op 22 december
met elkaar de strijd aan voor de titel
‘Bijbelkenner van 2018’. Dit jaar stond de
quiz helemaal in het teken van Kerst.
God in de Lage Landen - In twee afleveringen (uitgezonden op 23 en 30
december) nam Ernst Daniël Smid ons
mee naar het begin van de 17e eeuw,
toen een groep dominees de vrijheid
wilde om een eigen leer te verkondigen.
Dat leidde bijna tot een burgeroorlog.
Om de onrust in de onstuimige jonge
Republiek der Nederland te sussen
moest er één Staatskerk komen, met
één leer. Het antwoord moest komen
tijdens de Synode van Dordrecht.
Daarnaast was er een eenmalige titel op
NPO 1:
De grootste Bijbel van Nederland - Bert
van Leeuwen verruilde op 14 november de limousine van Het Familiediner
eenmalig voor een vrachtwagen, die de
grootste Bijbel van ons land vervoerde.
Met deze vrachtwagen reed hij dwars
door Nederland op zoek naar persoonlijke verhalen over de Bijbel. Naast de
site heybijbel.nl verscheen er ook een
boekje om kennis te kunnen met de
Bijbel: Hey Bijbel, gemaakt voor mensen
die de Bijbel nog niet kennen.
Partners waren: Nederlands Bijbelgenootschap, Protestantse Kerk in
Nederland, Nationale Synode/Ode aan
de Synode, Gemeente Dordrecht.

Foto: première God in de lage landen bij de EO
met remonstranten en debat met Stefan Paas, Mirjam
Kollenstaart, Christa Anbeek en Jan-Paul Heering.

Hero - #jebentnietalleen
In 2018 besteedde de EO aandacht aan
het thema eenzaamheid met een nieuw
seizoen van de serie Wie kent mijn nog?.
Maar ook op de radio ging het dit jaar
over eenzaamheid. Onder de naam 5
tegen Eenzaamheid was er op de radio
een week lang aandacht en openheid
over dit onderwerp. En EO Visie deelde
verhalen van mensen die eenzaam zijn.
Onder de noemer #jebentnietalleen
werd dit onderwerp via een integrale
werkwijze onder de aandacht gebracht
in verschillende programma’s rond
Kerst, met Kerstfeest in de Stad op NPO
1 als vlaggenschip. De kerstprogramma’s
rond #jebentnietalleen staan niet op
zichzelf. In 2019 is #jenbentnietalleen
het thema van The Passion.
Kerstfeest in de Stad - #jenbentnietalleen
was ook het thema van de allereerste
editie van Kerstfeest in de Stad vanuit
Rotterdam op eerste kerstdag. Tijdens
Kerstfeest in de Stad was er meer dan
alleen muziek: er was een lichtjestocht
door de stad en we luisterden naar

Bijbel.nl is meest gebruikte Bijbelportal in het Nederlands gebied. Samenwerking met NBV. Als je Bijbeltekst op Google zoekt, kom je als eerste
terecht bij Bijbel.eo.nl.
Meest gezochte teksten:
1. Genesis 1 (Scheppingsverhaal)
2. 1 Korintiërs 13 (Over de liefde)
3. Psalm 1
Meest gezochte woorden (excl. de Bijbelboeken zelf, bv. Psalmen):
1. Liefde
2. Jezus
3. Vrouw
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indrukwekkende verhalen van mensen
die geholpen zijn door het Leger des
Heils. Met 648.000 kijkers en de keuze
voor het thema eenzaamheid gaf dit
programma nieuw elan aan wat we
sinds 2012 kennen als Kerstfeest op de
Dam. Tino Martin, Berget Lewis, Anneke
van Giersbergen en Kaj van der Voort
vormden in 2018 de muzikale cast.
Daarnaast werkten mee op NPO 2:
Kerkdienst #jebentnietalleen - In de Oude
Kerk in Rijswijk was er een speciale
lichtjesactie om te onderstrepen dat we
samen Kerstmis vieren. Dominee Michiel
de Leeuw vertelde hierover in zijn preek.
In deze dienst was er speciale aandacht
voor de actie van EO Metterdaad voor
Bangladesh en de Rohingya.

Naast de hierboven genoemde
Hero-projecten, die alle drie verankerd
waren in een titel op NPO 1, waren er
door het jaar heen ook andere titels op
deze zender waarin de waarden van de
EO klonken.

Omroep en Stichting CliniClowns Nederland sloegen tijdens deze tv-avond de
handen ineen om het belang van het
werk van de CliniClowns te laten zien
met Harm Edens en Anne-Mar Zwart als
presentator.

Bewogen

Hoopvol

De Noodcentrale - In de zesdelige programma De Noodcentrale schetste de
EO in februari een indringend beeld van
de verborgen helden achter de noodnummers 112 (spoed met sirene) en
0900-8844 (geen spoed, wel politie).

Het Familiediner - In september startte
een nieuw seizoen van Het Familiediner.
Presentator Bert van Leeuwen bracht
hierin een bezoek aan familieleden bij
wie de ruzie inmiddels hoog is opgelopen. Aan hem de schone taak om de
verwijdering die tussen hen is ontstaan
te overbruggen.

Jij&Ik voor War Child - De afgelopen twee
jaar was Jij&Ik voor War Child zowel qua
kijkcijfers als opbrengsten een groot
succes. In 2018 was de derde editie van
dit programma te zien op 21 november.
Ouders en kinderen zongen samen voor
War Child.
Actie voor CliniClowns in EO-liveshow Zet
’m op! - In de grote eenmalige fondsenwervende tv-show Zet ’m op! werden
zieke kinderen in december 2018
verrast door de CliniClowns. Wat de
kinderen niet wisten, is dat een van de
clowns hun idool is. De Evangelische

Eigenzinnig
Een Klas Vol Ouders - Aan het begin
van het nieuwe schooljaar zond de EO
ouders de schoolklas weer in. Zestien
volwassenen namen deel aan de lessen
van de laatste twee maanden van groep
8. Wat volgde, was een bijzondere
confrontatie met de wereld waarin
ze hun zoons en dochters dagelijks
achterlaten.
De Laatste 24 Uur van René Froger - Wat
als je het bericht zou krijgen dat je

laatste 24 uur zijn ingegaan? Op tweede
kerstdag ging Bert van Leeuwen met
deze hypothetische vraag langs bij een
van Nederlands bekendste zangers:
René Froger.
Je Geld of Mijn Leven - Presentator Bert
van Leeuwen volgde vier patiënten die
via crowdfunding probeerden geld voor
een voor hen onbetaalbare behandeling, therapie of operatie bij elkaar te
krijgen. Dankzij dit programma wist elke
deelnemer zijn streefbedrag bij elkaar
te krijgen.

Onderscheidend
Binnen het publieke bestel heeft de EO
een traditie van natuurprogramma’s
hoog te houden. Ook in 2018 zetten
we hierop in en was hiervoor ruimte op
NPO 1. Ontzagwekkende bergketens
stonden centraal in de serie Mountains
in november. In de december startte de
serie Dynasties over de heldhaftige strijd
van vijf bijzondere dieren
Op NPO 2 zond de EO in december
ook zes nieuwe afleveringen uit van
de Nederlandse natuurserie Wildernis
onder Water.

Kerstspecial: Wie kent mij nog? - Rond de
kerstdagen ontmoetten de deelnemers
aan de serie Wie kent mij nog? elkaar
tijdens een sfeervol kerstdiner. Mehmet,
Maria, Pearl, Jelle Jan en Mariska blikten
terug op hun deelname aan de portretten die in de Week tegen eenzaamheid
werden uitgezonden.
Het kerstlied van Minella - Aan de hand
van Amazing Grace liet Minella van
Bergeijk, hoofdredacteur van het
EO-magazine Eva, op zondag voorafgaand aan Kerst samen met de band
Trinity en de brassband van het Leger
des Heils zien dat geloof vrijheid geeft
en eenzaamheid opheft.
Partners waren: Leger des Heils, Protestantse Kerk Rijswijk.
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NPO 2
Deze zender heeft een verdiepend
karakter. Juist voor de missie
van de EO is deze zender van
groot belang. Op deze zender
is ruimte voor de aanwezigheid
van de kerken, het gesprek over
levensbeschouwing, achtergrond
en duiding en documentaires.
De kernwaarden van de van de
EO komen hier met name in het
weekend tot leven voor een breed
publiek. In 2018 werd de mix
podia, tv en online belangrijker.
Verschillende titels verstevigden
hun online presentie met name op
sociale media.

Jezus. Hij reisde hiervoor af naar de
gebieden waar Jezus geleefd heeft.
De Verandering - Mirjam Bouwman
ontmoette dit jaar mensen die een
heel bijzondere verandering hebben
meegemaakt en waarin het geloof een
belangrijke rol speelt.
Nederland Zingt en Nederland Zingt op
Zondag - Het hele jaar door waren deze
programma’s te zien bij de EO. Een
nieuw seizoen startte in september met
dominee Arie van der Veer, wat bijzonder was vanwege zijn afwezigheid door
een herseninfarct eerder dit jaar. Dit
jaar was het programma voor het eerst
ook vanuit Limburg. Het was bovendien
de eerste keer dat het televisieprogramma van de Evangelische Omroep te
gast was in Limburg. Nieuw dit jaar voor
Nederland Zingt was de online zomerserie: online afleveringen in de vorm van
afspeellijsten.

Gelovig
Expliciet de waarde van het christelijk
geloof aan de orde stellen, daar staat de
EO voor. Omdat de EO ook de protestantse stroming representeert, is er
extra ruimte om dit te doen.
Was in 2016 en 2017 de inbedding van
de representatietaak bij de EO onderwerp van discussie, in 2018 is ervoor
gekozen om de representatietaak volop
bij de missie te laten horen. Zo is het
ook vast gelegd in de corporate story.
Daarom zijn de representatie programma’s niet apart gezet maar onderdeel
van de algehele opsomming. Opvallend
in 2018 is dat het juist deze programma’s zijn waaraan geloof expliciet aan de
orde kan komen.

In het overzicht bij deze
kernwaarde staan de representatietitels met een extra symbool
vermeld zodat de herkomst
zichtbaar is.

In 2018 kwam de EO met:
Jezus van Nazareth - In de serie Jezus
van Nazareth, uitgezonden rond Kerst,
onderzocht Kefah Allush het leven van
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Ik mis je - Hella van der Wijst en Arjan
Lock gingen in gesprek met nabestaanden over geloof, rouw en verlies bij het
graf van een overleden dierbare.

De kerken op zondagochtend
De Kapel - Vanuit een indrukwekkende,
houten kapel verzorgden verschillende
predikanten bij wekelijkse toerbeurt een
overdenking op zondagochtend.
Het Vermoeden - Marleen Stelling ontmoette bevlogen protestanten. In maart
ging Het Vermoeden vier keer achter
elkaar over de zorg met zorgontvangers
en zorggevers.
Songs of Praise - Deze Britse klassieker
waarin het Engelse kerklied en items
over het geloofsleven in Engeland
centraal staan, was dit jaar het hele
jaar door te zien in aansluiting op Het
Vermoeden.
Kerkdiensten - Door het jaar heen
verzorgde de EO ook een aantal kerkdiensten vanuit verschillende kerken
in Nederland. Op eerste paasdag was
de kerkdienst ‘Van donker naar licht’ te
zien, live vanuit de Grote Kerk (PKN) in
Apeldoorn. De kerkdienst met Pinkste-

ren kwam dit jaar vanaf Opwekking in
Biddinghuizen en had als thema ONE
WAY ‘Leven met Jezus door de kracht
van de Heilige Geest’. Op zondag 26
augustus zond de EO de viering uit ter
gelegenheid van 70 jaar Wereldraad
van Kerken vanuit de Nieuwe Kerk in
Amsterdam. Daar werd de Wereldraad
van Kerken in 1948 opgericht. Voorafgaand aan deze dienst was een korte
documentaire te zien over de geschiedenis van de Wereldraad van Kerken.
Dit jaar was het vijftig jaar geleden dat
de invloedrijke theoloog Karl Barth
overleed. De EO zond daarom op zondag 2 september de documentaire Karl
Barth, Gods vrolijke verzetsstrijder uit.
Karl Barth was een belangrijk geestelijk
vader van de oecumenische beweging
waarin kerken samenwerking zochten.
De documentaire over Karl Barth sloot
dan ook aan bij 70 jaar Wereldraad van
Kerken. Op zondag 28 oktober zond
de EO een televisieverslag uit van de
Open Doors-dag 2018. Deze dag werd
gehouden op zaterdag 20 oktober in
Jaarsbeurs Utrecht met als thema Eén
in Hem. Open Doors steunt christenen
die om hun geloof worden vervolgd of
verdrukt. De kerstdienst was vanuit de
Oude Kerk (PKN) in Rijswijk.
Michael Curry - De preek van het jaar
kwam dit jaar van de Engelse bisschop
Michael Curry. De EO reisde in juli
2018 naar New York gereisd voor een
interview met bisschop Michael Curry.
De resultaten van deze ontmoetingen werden verwerkt in verschillende
EO-programma’s. Op zondag 16
september was het interview van
PKN-preses met Michael Curry te zien:
Michael Curry, Love is the only way - De
man achter de preek voor Harry en
Meghan en zijn boodschap voor Nederland. Op 14 oktober het gesprek dat
Minella van Bergeijk met hem voerde.
In de Bijbelquiz was ook een instart
met Michael Curry te zien. Een speciale
kerstpreek van hem voor Nederland
werd gedeeld via de online portal van
Visie.

De late zondag - geloofsgesprek
De Kist - Ook in 2018 ontmoette Kefah
Allush in het najaar bekende Nederlan-

ders en ging met hen in gesprek over
leven en dood.
Adieu God? - Dit programma was dit jaar
zowel in het voorjaar als in het najaar
te zien. Tijs van den Brink ging weer in
gesprek met bekende Nederlanders
over het (niet) stoppen met geloven.
Dit jaar kreeg dit programma nog een
extra gouden randje: het programma
vierde de 100e aflevering op 21 oktober
met als gast minister Sigrid Kaag. Om
dit te vieren koos presentator Tijs van
den Brink zijn tien meest memorabele
afleveringen. Deze werden in de nacht
van 21 op 22 oktober uitgezonden op
NPO 2.
Andries - Rond middernacht ging Andries
in gesprek over het geloof met een gast
voor wie het geloof van levensbelang
is.
En dagelijks zond de EO op weekdagen
De Nachtzoen uit waarin een gast uit
de breedte van het protestantisme
in gesprek met Marleen Stelling een
gedachte geeft voor het slapen gaan.
Een enkele keer heetten we ook een

gast met een ander geluid welkom om
de waarde van gastvrijheid te onderstrepen.

Van zijn Bijbelse verhalenserie Het verhaal gaat, die verscheen tussen 1996 en
2003, werden meer dan een half miljoen
exemplaren verkocht.

Ook in 2018 was Lazarus op verschillende manieren actief. Als online
platform met dagelijkse nieuwe blogs
over geloof en reflectie op geloof. Ook
lanceerde Lazarus mensen van de weg:
10 avonden om je te laten inspireren
door het leven van Jezus. In december
was Lazarus op tv met vier aflevering
van Café Lazarus. In dit nieuwe EO-programma praatte Marleen Stelling met
gasten over een betere wereld. Het
nieuwe televisieprogramma sloot aan bij
het online platform Lazarus.nl.

Op 21 februari blikte de EO terug op het
leven van wereldberoemde evangelist
Billy Graham, onder andere in een
eerder opgenomen interview met zijn
kleinzoon Will Graham.

In memoriam - De EO stond ook stil
bij het overlijden van twee markante
personen die het protestantisme in
Nederland gekleurd hebben: Billy Graham en Nico ter Linden.
Op 4 februari was er een speciale uitzending Het verhaal gaat door over Nico
ter Linden die een week daarvoor was
overleden.

Joodse redactie
Sinds 2016 verzorgt de EO ook de
programma’s namens en voor de joodse
kerkgenootschappen in Nederland.
Deze taak vloeit voort uit het extra budget dat de overheid beschikbaar stelde
na afschaffing van de niet-ledengebonden levensbeschouwelijke omroepen.
In 2018 stond de Joodse redactie garant
voor een aantal series en programma’s waarmee de Joodse stroming in
Nederland zich laat zien aan een breed
publiek. Veel programma’s die van
de Joodse redactie komen, betreffen
documentaires. Dit jaar waren dat onder
meer:
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Sobibor Excavated The four stages of
deceit - Een documentaire die gaat
over de opgravingen van voormalig
vernietigingskamp Sobibor in Polen en
de persoonlijke strijd van een aantal
nabestaanden van de ruim 200.000
slachtoffers.
Op 4 mei Tedje en Meijer - De belofte
van de liefde Het aangrijpende liefdesverhaal van twee mensen die de
verschrikkingen van de oorlog samen
proberen te overkomen. Tedje & Meijer
werd later in 2018 genomineerd voor
Prix Europa.
Beter af in België Nederbelg - Hans Knoop
over de deportatie van Joden in de
Tweede Wereldoorlog. Was je als Jood
in de Tweede Wereldoorlog beter af in
België dan in Nederland?
Safta Judith - De indringende zoektocht
van een kleindochter naar haar oma.
Uitverkoren en buitengesloten - De
film laat verschillende aspecten van
moderne Jodenhaat zien.
The making of Oom Jo - Over actrice
Carolien van den Berg die een voorstelling heeft gemaakt over de zoektocht
naar haar vermoorde familie.
Naast deze films waren er in 2018 ook
langere series te zien zoals:
Je zal maar uitverkoren zijn - Deze serie
schetst de betekenis van de Joden op de
meest uiteenlopende terreinen. Van de
wetenschap tot de showbusiness en van
de mensenrechten tot de popmuziek.
Naches - In juli startte dit korte programma in de nacht van zondag op
maandag waarin de kijker in enkele
minuten een inkijkje krijgt in wat de
Joodse Nederlander beweegt.

Bevlogen
Van Harte - De EO begon 2018 feestelijk met het nieuwe tv-programma Van
Harte, een magazine over ‘het leven
vieren’ en alles wat daarmee te maken
heeft. Van persoonlijke viermomenten,
feestelijke tips tot lokale en nationale
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volksfeesten. Groots en uitbundig of
juist klein en ingetogen. Hoe dan ook,
meestal gaat een feest dieper dan
een stuk taart en raakt het aan diepe
gevoelens en levensovertuiging. Dit
programma was in het voorjaar vier
dagen per week een vertrouwde waarde
op NPO 2.
Bushpiloten - In deze docuserie volgde
de EO tijdens de zomer drie MAF-piloten
die met hun gezinnen naar afgelegen
gebieden in Papoea, Angola en Suriname zijn vertrokken. Op deze plekken
bieden zij hulp.

Onderscheidend
Op het nieuwe interactieve
opinieplatform NieuwLicht
bewandelt de EO ook de omgekeerde
route om de christelijke achterban een
stem te geven in de publieke opinie. Een
community op Facebook buigt zich een
week lang over de actualiteit en haar
inbreng vormt de basis voor een
debatprogramma dat op vrijdag op
Facebook en op zondag op tv te zien is.
In 2018 was NieuwLicht zowel in het
voorjaar als in het najaar te zien op tv.
De redactie van NieuwLicht organiseerde bovendien meetups: de
zogenaamde NieuwLicht Cafés. Op
verschillende plaatsen in het land
- Amsterdam, Utrecht, Ede, Arnhem krijgen geïnteresseerden de kans om
met experts te spreken over actuele thema’s zoals de oude dag, de jacht, kerk

en homoseksualiteit. NieuwLicht was
teven partner van het Jacobidebat in de
Utrechtse Nicolaïkerk over de oorlog van
morgen en de wijze waarop cyber, sociale media en strategische communicatie
worden ingezet bij conflicten.
Typisch - In 2018 startte de EO samen
met BNNVARA een dagelijkse documentaireserie waarin gewone buurten in
Nederland centraal staan. Van villawijk
tot boerendorp en van volkswijk tot
Vinex. De EO en BNNVARA vullen de
serie om en om in. BNNVARA trapte op
22 januari af met een serie verhalen
over de bewoners uit een van de armste
én gezelligste buurten van Nederland:
Wielenpôlle in Leeuwarden. Daarna nam
de EO het over door de levens te portretteren van de inwoners van Tuinzigt,
een volkswijk in het Breda; Tubbergen,
een karakteristiek dorpje verscholen in
Twente, Katwijk aan Zee, de Bloemenbuurt in Amersfoort en de wijk Klarendal
in Arnhem.
Op NPO 2 is de EO onderscheidend met een het publieke
royaltyprogramma Blauw Bloed. In 2018
verbreedde dit programma zich ook
door sterke online aanwezigheid en een
special op 27 april: Aftertalk Koningsdag.
Jeroen Snel blikte live terug op de
nationale feestdag in Groningen.
Rail Away - Zowel in het begin van
2018 als in de zomer nam Rail Away
de kijker weer mee naar bijzondere

Typisch

De docuserie Typisch Tuinzigt bereikte 450.000 mensen
via NPO Start, Facebook en
Instagram. Via NPO Start hadden 150.000 kijkers tijdens de
uitzendperiode de afleveringen
teruggekeken. Daarmee was het
programma de meest succesvolle EO-titel in het voorjaar van
2018 op internet en eindigde
het in de top 5 meest online
bekeken NPO 2-programma’s
via NPO Start. Typisch Tuinzigt
wist gemiddeld 460.000 kijkers
te boeien.

landschappen, culturen en toeristische
bezienswaardigheden. Vijf prachtige
nieuwe afleveringen van Rail Away doorkruisten divers Europa. Elke aflevering
volgde een spoorlijn en liet de kijker
vanuit deze leidraad kennismaken met
landschappen, culturen en toeristische
bezienswaardigheden. In de eerste
nieuwe aflevering bereisden we in een
winterse aflevering het Oostenrijkse
Salzburgerland. Gevolgd op dinsdag
door een reis door de ongerepte natuur
van Midden-Zweden, door de provincie Dalarna. Op woensdag stonden de
deelstaten Saksen-Anhalt en Thüringen
in het oosten van Duitsland op het programma, in het spoor van de hervormer

Maarten Luther. De week sloot af met
twee zomerse afleveringen uit Kroatië:
vanuit hoofdstad Zagreb via de groene
binnenlanden naar het blauwe water
van havenstad Split.
Icescream - Klimaatjournalist Bernice
Notenboom deed er in de EO-documentaireserie IceScream alles aan om kijkers
bewust te maken van de gevolgen
van de opwarming van de aarde. Voor
de serie reisde Notenboom met een
exclusief gezelschap van vijf succesvolle,
jonge ondernemers naar Spitsbergen.
Het Geheim van Methusalem - Hoogleraar
neuropsychologie Erik Scherder ging in
deze driedelige serie in het najaar op
zoek naar het geheim van Methusalem.
Hoe worden we goed oud?
De Kruisvaarder en de Sultan - Met behulp
van 3D-animatie reconstrueerde Kefah
Allush in de nazomer van 2018 de Vijfde
Kruistocht en de betrokkenheid van de
Friezen bij een nieuwe poging om de
stad Jeruzalem terug te veroveren op de
moslims.

De late avond - verdieping en
context
Sign of the Times - In vijf afleveringen met als thema’s: democratie, klimaat,
religie, ongelijkheid en leiderschap
– gaven inspirerende en wereldwijd

invloedrijke vrouwen hun kijk op de
wereld. De aanleiding voor deze documentaireserie was 70 jaar Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens
en 70 jaar Wereldraad van Kerken. De
wereld volgens: Mary Robinson, Mabel
van Oranje, Elif Shafak, Chimamanda
Ngozi Adichie, Agnes Heller, Polly
Higgins, Agnes Abuom, Leila Ahmed,
Tawakkol Karman, Judith Butler, Chung
Hyun Kyung & Isabel Allende.
Hoe weet je dat nou? - Moet je echt je
verstand uitschakelen om te geloven?
Een vierdelige serie aan het begin van
het academisch jaar.
Andries en de wetenschappers - Wat hebben geloof en wetenschap met elkaar
te maken? Hebben ze iets met elkaar te
maken? Andries Knevel bezocht vanaf
november vijf topwetenschappers om
achter de antwoorden op deze vragen
te komen.
Tussen wet en geweten - In dit programma
op tweede kerstdag ging presentatrice
Hella van der Wijst in gesprek met de
initiatiefnemers, predikanten en vooren tegenstanders van kerkasiel naar
aanleiding van het kerkasiel voor de
familie Tamrazyan in de Bethelkapel in
Den Haag.

17

De EO maakt zelf in huis geen bioscoopfilms. Wel maken we sommige filmtitels
mogelijk door films te financieren. Vaak ook in samenwerking met anderen. Dit
hoort zelfs bij de opdracht die we als omroep hebben gekregen van politiek en
NPO. Voor de EO betekent dit concreet dat we die films mogelijk maken, waarvan
we vinden dat het bij onze missie past. We zijn in zo’n geval met EO-ers ook
betrokken bij het maakproces van de film. De vakterm hiervoor is coproducent.
Wanneer de EO coproducent is van een bioscoopfilm, betekent het ook dat in
een later stadium de film te zien is bij de EO op tv. Dit is ook het geval voor de
film Bankier van het verzet waarvoor we in 2018 een Gouden Kalf ontvingen.

Documentaires bij de EO, een
overgangsjaar
De afdeling Documentaire bij de EO
startte in 2018 het gesprek over een
eenduidige merkvoering. Aan het einde
van 2018 werd besloten afscheid te
nemen van het merk IKONdocs en in de
toekomst alle documentaires te labelen
onder het merk EOdocs. 2018 is in dit
opzicht een overgangsjaar waarin beide
merken nog gevoerd werden.

IKONdocs

Rafaël

Rafaël, de nieuwe speelfilm van regisseur Ben
Sombogaart beleefde op maandag 1 oktober zijn
première tijdens het Nederlands Film Festival 2018.
Het romantische drama gebaseerd op ware gebeurtenissen vertelt het verhaal van twee geliefden die
er alles voor over hebben om herenigd te worden
voor de geboorte van hun zoon. De première werd
gepresenteerd door EO Presentator Kefah Allush.
Een week later organiseerde Lazarus een exclusieve
voorpremière.

Dead donkeys fear no hyenas - Over
de schaduwkanten van globalisering,
armoedebestrijding en de wereldwijde
run op landbouwgrond.
Snelwegkerk - Over de bezoekers van
kerkjes langs de Autobahn.
Allepo’s Fall - Over de val van Allepo in
2011

Gouden Kalf Bankier van
het verzet

Tijdens de finale van het
Nederlands Film Festival in
Utrecht in oktober ging de
prijs voor beste film naar
de EO-film Bankier van het
Verzet. De film van Joram
Lürsen over de verzetsheld
Walraven van Hall won naast
het Gouden Kalf voor beste
film ook de publieksprijs.
Daarnaast gingen Gouden
Kalveren naar Jacob Derwig
(beste acteur), Fockeline
Ouwerkerk (beste vrouwelijke bijrol) en Harry
Ammerlaan (beste productiedesign).
Behalve Bankier van het Verzet kwamen drie documentaires van de EO in aanmerking voor een Gouden
Kalf. Tijd en Tij, een film over de Nederlandse kust, The Bastard, over de relatie tussen de Ethiopische Daniel en
zijn Nederlandse vader, en The Long Season, over de Syrische vluchtelingenkampen in Libanon, vielen helaas
buiten de prijzen.
EO-directeur Arjan Lock zei na afloop van het festival: “De vele nominaties voor EO-films waren al enorm eervol. Maar de prijzen voor Bankier van het Verzet zijn een enorm compliment. Juist met deze film laten we zien
dat de EO verhalen vertelt waarin hoop en moed centraal staan. Ik feliciteer in het bijzonder de makers van deze
film. Dankzij hun talent is de film een monument geworden, waarvoor vanavond erkenning kwam, niet alleen
van vakgenoten maar ook van het publiek.”
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Snelwegkerk

In 2017 werd regisseur Elsbeth
Fraanje tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht
bekroond met de Gouden Kalf
voor Beste Korte Documentaire voor Snelwegkerk. Als
opmaat naar de uitzending
van Snelwegkerk film geeft
de EO gelegenheid om in het
echt kennis te maken met
dit verrassende Duitse fenomeen. Kunstenaar-theoloog
Rikko Voorberg, bekend van
de pop-upkerk Amsterdam,
ontving eind februari nieuwsgierige automobilisten in een
echte snelwegkerk langs de A1.
Net als in de Duitse Autobahnkirche is er ruimte voor stilte,
om een kaarsje te branden, voor
gebed of om iets te schrijven in
het aanwezige ‘wensenboek’.
De ‘pop-upsnelwegkerk’ werd
gebouwd in samenwerking met
architect Narda Beunders.

Dollar heroes

De film Dollar Heroes was aanleiding voor de Correspondent om onderzoek te doen naar misstanden in Nederland. Berichten dat er ook slaven uit
Noord-Korea in de Rotterdamse haven werkten zorgden voor een vermelding van de film bij het NOS Journaal.

Dollar Heroes - Valuta voor de Dictator
- Over het detacheren van arbeidskrachten aan bedrijven in Rusland, China
en een dozijn andere landen over de
hele wereld - inclusief lidstaten van de
Europese Unie.
Onze manier van leven - Over de oprichters van de partij DENK Tunahan Kuzu
en Selçuk Öztürk in de aanloop naar de
Tweede Kamerverkiezingen van maart
2017.
De Deal - Over de stand van zaken na
twee jaar nadat de dealt tussen EU-Turkije over de vluchtelingenstroom werd
ondertekend.
In de Schaduw van King - Harcourt
Klinefelter, voormalig persvoorlichter
van Martin Luther King, keert terug naar
Amerika waar hij met strijdmakkers van
toen herinneringen tot leven brengt.
Hongarije, geen land voor arme mensen Op zondag 8 april gingen de Hongaren
naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Hoe staat het eigenlijk
met de kwaliteit van de Hongaarse
democratie?
De Rode Ziel - Intieme en openhartige
portretten laten zien hoe de Russen
omgaan met het verleden onder het
bewind van Stalin en hoe zij Rusland nu
zien.

Butterfly City - Over De Litouwse stad
Visaginas die in de Sovjettijd gebouwd
werd rond een kerncentrale die nog
vóór hij goed en wel in werking trad,
gesloten werd.
Gangway to a Future, vluchtelingen
redden op de Middellandse Zee - Hoe gaat
het eraan toe op een schip dat op de
Middellandse Zee mensen oppikt uit de
gammele bootjes van mensensmokkelaars?
Laila at the Bridge - Over een Afghaanse
vrouw die vecht om haar verslavingskliniek open te houden, ondanks de
constante bedreigingen, weerstand
vanuit de overheid en het vertrek van
de internationale gemeenschap uit
Afghanistan.
Land of the Free - Lukt het ex-gevangenen in Los Angeles om een nieuw
bestaan op te bouwen zonder terug te
vallen en opnieuw opgepakt te worden?
God’s Address - Over de complexiteit zien
van samenleven in Jeruzalem.
The Bastard - The Bastard vertelt het
onwaarschijnlijke familieverhaal van de
familie Hoek. Op een dag krijgt Michiel
Hoek, fietsenmaker in Friesland, uit
het niets een telefoontje. Hij blijkt een
broer te hebben van wie hij het bestaan
niet wist. Deze halfbroer - Daniël - is
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een oudere zoon van zijn vader. Hij
zit gevangen in een dodencel in Addis
Ababa. Michiel besluit om af te reizen
naar Ethiopië om zijn broer te ontmoeten. In het najaar was de film te zien bij
de EO.
Onderkomen - Over drie Afghaanse
jongens die zonder ouders als minderjarigen naar Nederland vluchtten en
in afwachting zijn van een verblijfsvergunning. Met steun van een groepje
gepensioneerde Maastrichtenaren
proberen de jongens hun hoofd boven
water te houden.
Thank You for the Rain - Over een Keniaanse boer, die op eigen wijze het leven
van zijn familie, zijn land en zijn dorp
gefilmd heeft en verandert van boer in
activist.
Back to the Taj Mahal Hotel - Hoe blikken
de overlevenden van de aanslag op het
Taj Mahal hotel in India, in 2018 exact
tien jaar geleden, hierop terug?

EOdocs
After Inez - Over de wijze waarop ouders
het verlies van hun doodgeboren kindje
verwerken.

IDFA 2018

In november vond het IDFA, het belangrijkste documentaire festival ter
wereld, plaats in Amsterdam. De EO was present met vijf documentaires
waarvan twee documentaires die tijdens het IDFA in première gingen, ook te
zien waren op tv onder de noemer IDFA primeurs. Terwijl het IDFA festival
in Amsterdam zond de ook EO twee winnende IDFA documentaires uit 2017
uit. The Long Season won in 2017 de prijs voor beste Nederlandse documentaire. De prijs voor beste ‘first appearance’ ging naar The Distant Barking of
Dogs.

IDFA primeurs

• Sylvana, demon of diva - Op woensdag 21 november zond de EO prime
time deze IDFA primeur uit over de bejubelde en verguisde Sylvana
Simons.
• But Now is Perfect - Op donderdag 22 november was deze film te zien bij
de EO over het dorpje Riace in Italië. Het beleid van de burgemeester om
immigranten welkom te heten in zijn dorp werd wereldnieuws.

Anote’s Ark - Over de eilandengroep
Kiribati in de Stille Oceaan die een van
de eerste landen lijkt te zijn die verdwijnt
door de stijgende zeespiegel vanwege
klimaatsveranderingen.

kroonjuwelen. Ze geeft een persoonlijk
inkijkje in de koninklijk rituelen en wat
daarbij komt kijken.

van een ernstige auto-immuunziekte al
zijn hele jonge leven in een Israëlisch
ziekenhuis woont.

The Coronation - Koningin Elizabeth II
vertelt zelf het verhaal van de Britse

Muhi - Generally Temporary - Over de
Palestijne jongen Muhi die als gevolg

Protocol van mijn vader - Televisiemaker
Melliena Beckmann vertelt het verhaal
over haar vader die een groot herseninfarct krijgt. Beschermen medische
protocollen de patiënt of staan deze
behandeling in de weg?

Het project Waarheen leidt de weg? - hoe een documentaire klassieke
muziek naar buurthuizen brengt.
In Waarheen leidt de weg? zijn zes hoofdpersonen getekend door het leven.
Hoe denken zij over de dood en wat daar mogelijk op volgt en hoe bepalend is dat voor hun leven? Deze portretten worden gecombineerd met
een eigentijds requiem dat op basis van hun levensverhalen is geschreven,
uitgevoerd door Het Nederlands Kamerkoor, Ensemble Insomnio, STUT en
Zangschool Utrecht. Waarheen leidt de weg? is een uniek project. De muziek
uit dit programma werd in het voorjaar van 2018 ook ten gehore gebracht in
buurthuizen. De tv-uitzending van deze film was daarmee niet het sluitstuk,
maar de aftrap om bijzondere verhalen van gewone mensen te verbinden
met klassieke muziek, die muziek dichterbij alle mensen te brengen, en op
zoek te gaan naar verbondenheid.
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De wereld van Puck

De Wereld van Puck van maker
Gert-Jan de Vries die de EO in
2017 uitzond, was in 2018 genomineerd voor een Emmy award
in de categorie Documentary.
De Emmy Awards gelden als
de belangrijkste internationale
tv-onderscheidingen ter wereld.

Why Slavery - vijf documentaires, vijf dossiers, één pleidooi voor bevrijding

Vanaf 14 oktober besteedde de EO een week lang elke dag uitgebreid aandacht aan moderne slavernij. De programmareeks startte op zondag met een pleidooi voor bevrijding door Michael Curry. Vanaf maandag was er vervolgens elke
avond een documentaire te zien waarin een verhaal centraal staat over moderne slavernij buiten Nederland. Aansluitend volgt een aangrijpende uitzending van een Nederlands dossier over moderne slavernij. Hiervoor ging de EO zelf
op onderzoek naar slavernij in Nederland. Vijf personen die in Nederland als slaaf in verborgenheid hun leven leidden,
werden door de EO in beeld gebracht. Met deze programma’s sluit de EO aan bij het mondiale project Why Slavery?
dat is georganiseerd door de Why Foundation. De Why Foundation verenigt meer dan 70 omroepen en non-profitorganisaties rondom urgente maatschappelijke thema’s. Op de site van EO Visie was achtergrondinformatie te vinden. De
organisatie IJM die strijdt tegen moderne slavernij startte in het kader van de reeks een campagne IK BAS (IK Bevrijd
Alle Slaven). Regisseur Johan Eikelboom vertelde over de dossiers: “Ik vond het onvoorstelbaar. Slavernij in Nederland,
komt dat voor? Maar wat we gezien hebben, is wellicht het topje van de ijsberg.”
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Mensjesrechten

NPO 3
NPO 3 is het net voor experiment,
jeugd en jongeren. In 2018 lukte
het de EO om ook hier prominent
aanwezig te zijn; niet alleen met
content voor kinderen, maar ook
met programma’s waarmee we
nieuwe, voor de EO niet altijd
vanzelfsprekende, doelgroepen
proberen te bereiken met programma’s die evenzogoed laten
zien waar de EO voor staat.

Op 20 november vierde IDFA samen met Mensjesrechten en Movies that
Matter het 29-jarige bestaan van het Internationale Kinderrechtenverdrag.
Er werden gloednieuwe films vertoond die deel uitmaken van de jeugddocumentaireserie Mensjesrechten. Rond de 300 leerlingen mochten met
stemkastjes meedoen met een speciale kinderrechtenquiz en vragen stellen
aan de filmmakers en hoofdpersonen. EO-presentator Anne-Mar Zwart
presenteerde de middag.
Mensjesrechten startte ooit als IKON-serie. Sinds 2016 wordt de serie
gemaakt onder de vleugels van de EO. De films stonden ook dit jaar weer
garant voor nominaties en prijzen:
Mensjesrechten - Bachir in Wonderland
Award for Emerging Director - Chicago Int. Children’s Film Festival (VS)

Bevlogen
Typhoon in de voetsporen van Martin
Luther King - Typhoon heeft een held.
Martin Luther King. Op 4 april 2018 is
het vijftig jaar geleden dat een sluipschutter een einde maakte aan het
leven van de vooraanstaande burgerrechtenstrijder. In het voorjaar maakte
Typhoon een roadtrip in vier delen door
het hart van de hiphop; in het Amerika
van Trump.
Believer - Suïcide onder jonge homo’s
met religieuze achtergrond baart Dan
Reynolds, de hoofdpersoon uit de film
Believer, zorgen. Dit moet veranderen.
De film gaat over het concert dat hij
organiseert in Salt Lake City om deze
problematiek aan de orde te stellen in
zijn kerk, de Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen.
Mensjesrechten - Een nieuwe serie met
portretten over kinderen en tieners,
wier rechten geschonden worden maar

Believer

Mensjesrechten - Jesser en het suikerriet
Special Jury Award - Short of the Year (Madrid, ES)

Eigenzinnig
Bad Habits, Holy Orders Engelse en
Nederlandse editie - Vijf jonge vrouwen
die op een kruispunt in hun leven staan.
Ze doen afstand van alcohol, mannen
en smartphones en duiken onder in het
kloosterleven: vier weken lang volgen we
hen als ze geestelijk worden begeleid
door de zusters. Twee keer was dit
programma te zien. In de zomer in de
Engelse originele editie, in het najaar
kwam er een Nederlandse versie bij de
EO vanuit Casa Carmeli in Vogelenzang.
3Onderzoekt: haat - Onze samenleving zit
vol haat. Haat is niet nieuw, maar wat is

Met Tygo in de GHB laat de EO samen met Tygo Gernandt de rauwe werkelijkheid zien van de impact van de hartverscheurende drug GHB. Drie
simpel te verkrijgen ingrediënten waarvan gootsteenontstopper niet eens
de meest bizarre is. Hoe makkelijk het is om de drug aan te schaffen, zo
moeilijk is het om er af te komen. Tygo, zelf ervaringsdeskundige, laat ongecensureerd de cocktail van ellende zien die het Brabantse platteland raakt.
Achter rolluiken trekken mensen de deur open om hun verhaal te doen aan
Tygo. Reden genoeg voor De Wereld Draait Door om een item te maken,
reden genoeg voor het CDA om Kamervragen te stellen en reden genoeg
voor velen om hun eigen verhaal te vertellen over deze drug.
Tygo in de GHB - De Nederlandse
acteur Tygo Gernandt in de wereld van
excessief druggebruik. In deze vierdelige serie die de EO aan het eind van
2018 uitzond, legde Tygo Gernandt de
Brabantse GHB-epidemie bloot. Hij trok
op met gebruikers en dealers, volgde
de politie bij invallen in drugspanden en
achtervolgingen van gebruikers onder
invloed. Hoe kan het dat niemand grip
lijkt te krijgen op deze verlammende
drug?

Tygo: “Ik ben heel erg geschrokken van wat ik tijdens het maken van deze
serie heb aangetroffen. Een weekend lang heb ik geworsteld met de vraag of
ik wel een camera op deze kwetsbare gebruikers mócht zetten. Samen met
de EO besloot ik dit te doen, omdat ik het schrijnende verhaal over GHB-gebruik wil vertellen, móet vertellen. In de serie krijgen GHB-gebruikers een
gezicht, waardoor je als kijker leert begrijpen waarom ze het leven leiden dat
ze leiden.”
Ondanks of juist dankzij de rauwe beelden kijken veel mensen het programma en is het de talk-of-the-town. 808.000 mensen kijken naar de eerste
aflevering. Meer dan 230.000 kijken het online terug. Ook de afleveringen
daarna worden goed bekeken. Het programma is het best bekeken doordeweekse programma van het jaar 2018 voor de doelgroep tussen de 20-48 jaar.

Genaaid

die vast blijven aan hun dromen, ging in
februari van start met 9 nieuwe afleveringen.

De EO zond deze film uit in de week van de Pride in Amsterdam. Daarmee sloot de EO aan bij een speciale themaweek over diversiteit, met als
motto de quote van juf Ank uit de serie De Luizenmoeder: ‘Dat vinden we
niet raar, dat vinden we heel bijzonder.’ Arjan Lock (directeur EO): “Het is
eigenlijk te verschrikkelijk voor woorden als jongeren zich onveilig voelen
in hun kerk, zeker als je weet wat de gevolgen zijn. Bij ons allemaal ligt een
verantwoordelijkheid om dit te veranderen. Met de film Believer wil de EO
een bijdrage leveren aan het gesprek hierover, niet alleen in kerken, maar
ook in moskeeën of andere religieuze gemeenschappen.”
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Tygo in de GHB

Iedere herfstvakantie vindt Cinekid plaats: het grootste kindermediafestival
ter wereld. Op de Westergasfabriek in Amsterdam en op bijna 40 locaties in
het land kunnen kinderen tussen de drie en veertien jaar nieuwe, bijzondere
en opvallende films en televisieproducties bekijken en op ontdekkingstocht
gaan in het MediaLab. De EO was erbij met Mensjesrechten. Documentaires
waarin kinderen centraal staan. Hun rechten worden geschonden maar hun
dromen houden hen op de been.

haat eigenlijk? Voor 3Onderzoekt: haat
ging EO-presentator Johan Eikelboom in
het najaar in ons land op zoek naar de
oorzaken van haat. En hij onderzocht
wat we kunnen doen tegen haat.
Sisters - Over de sterke band tussen
zussen, veiligheid bij elkaar zoeken in
onveilige situaties en het verliezen van
onschuld. Weergegeven in dans en spel.
Vormgeving winnaar van de Topkapi
Film Fictie Prijs.
Genaaid - Vijf beginnende modeontwerpers krijgen de kans om een duurzame
collectie te ontwikkelen. Er was alleen
één voorwaarde: ze moeten eerst
zelf ervaren hoe het er in de kledingindustrie aan toe gaat. Samen met
presentatrice Jennifer Hoffman reizen
ze naar Myanmar, waar ze aan den lijve
ondervinden welke prijs er écht voor
onze kleding wordt betaald.

(Jonge) mensen inspireren om een bijdrage te
leveren aan een eerlijke en duurzame wereld.
Onmogelijk? Nee, zo bleek uit ons programma
Genaaid. In het programma - dat in november
en december te zien was op NPO 3 - gaven we
vijf beginnende modeontwerpers de kans om
een duurzame collectie te ontwikkelen. Er was
wel een voorwaarde: de kandidaten moesten
eerst zelf ervaren hoe het er in de kledingindustrie aan toegaat. Samen met presentatrice
Jennifer Hoffman vertrokken ze naar Myanmar,
waar ze aan den lijve ondervonden welke prijs
er écht voor onze kleding wordt betaald. Het
bleek voor alle kandidaten én de kijkers een
confronterende ontdekkingsreis naar de schaduwkant van de mode-industrie.
Amal, Sophie Maria, Demy, Floortje en Jason
doorliepen alle schakels binnen de kledingketen.
In zes afleveringen zagen we hoe ze onder erbarmelijke omstandigheden op katoenvelden werkten,
in ververijen en sweatshops aan de slag gingen en
hoe het is om je geld te verdienen als kleermaker.
Uiteindelijk lukte het ze om voor hun eigen collectie
duurzame alternatieven te vinden.
Het programma werd opgemerkt door nagenoeg
alle talkshows, landelijke radioshows wilden Jennifer Hoffman of de kandidaten spreken over hun ervaringen en LINDA.nieuws hield haar volgers
op de hoogte van de gebeurtenissen in het programma. Ook op social media
was Genaaid het onderwerp van gesprek. Zo werd er tijdens de uitzendingen
volop getweet (#genaaid) door zowel bekende als onbekende kijkers, waarbij
de toon voornamelijk positief was: ‘Geweldig dat de EO dit agendeert!’.
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Genocide in Twente
NPO 3 3Lab
Dit is het documentaire label van NPO
3 dat jonge makers een kans geeft
om hun film aan een groter publiek
te tonen. Dat gebeurt allereerst via
plaatsing op NPO 3. Maar 3Lab is ook
online actief. Zo startte in januari 2019
Online in de vangrail. EO-presentator
Joram Kaat doet er alles aan om van een
gevaarlijke verslaving af te komen: hij wil
stoppen met appen achter het stuur. Hij
praat met deskundigen en degenen die
getroffen zijn door ongelukken, omdat
ze aan het appen waren in het verkeer.

Het verhaal dat Shayno Numansen wilde vertellen in haar documentaire
over de genocide onder christenen in Turkije in 1915 was te ongemakkelijk
voor haar hogeschool. Al voordat de film op tv kwam, zorgde dit nieuws
voor ophef en Kamervragen. Verschillende kranten schreven erover. De film
die in november werd uitgezonden bracht het hele verhaal in beeld.
BRON NRC – quotes uit dit artikel
“De woordvoerder van de hogeschool zegt dat bij de beslissing om een
artikel over de film niet te publiceren is gehandeld in het belang van de
studente. Het besluit viel in februari/maart, juist toen het kabinet geweigerd
had te zeggen dat er genocide had plaatsgevonden en de Tweede Kamer
unaniem een motie had aangenomen waarin de Armeense en Aramese
genocide wel wordt erkend.”
“Numansen: “Hoe gek het ook klinkt, ik heb voor het eerst het gevoel dat er
naar mijn verhaal wordt geluisterd.” Behalve positieve reacties waren er ook
negatieve, maar die lees ik niet. Ik focus mij op de steun.”“
“CDA en VVD hebben Kamervragen gesteld.” NRC 9 juli 2018

Op tv bracht de EO bij dit label:
Dr. Co. - De tachtigjarige dokter Co
doorkruist op zijn fiets Amsterdam en
bezoekt vluchtelingen in vervallen garages en leegstaande gebouwen. Wat drijft
de oude dokter om het onvoorwaardelijk voor hen op te nemen?
Help, ik heb een vader! - Voor haar opleiding tot journalist schrijft Iris Duivenman
een artikel over haar afkomst. Ze is kind
van een donorvader die ze nog nooit
heeft ontmoet. Binnen een paar muisklikken vindt Iris hem via Facebook. Een
DNA-test bevestigt de match. Iris: “Door
het vinden van mijn vader, is mijn leven
een totale chaos geworden.”
The Soap of Life - In de korte film The
Soap of Life zien we drie steracteurs uit
de Congolese soapwereld. Hun nieuwe
leven in België, Duitsland en Luxemburg
en de sterrenstatus die ze genoten
in Congo staan in schril contrast met
elkaar.
Tijd en Tij - Filmisch essay over de wind,
die jaar in, jaar uit, elk seizoen weer, het
landschap aan de Noordzeekust verandert. Vormgeving Nominatie Gouden
Kalf 2018
Genocide in Twente - Met deze documentaire willigt Shayno Numansen de wens
in van haar overgrootvader die als kind
deze genocide overleefde. In een videoboodschap die zij ontdekte, deed hij de
oproep dat dit verhaal nooit vergeten
mag worden. Zijn achterkleindochter
ging hiermee aan de slag. Ze stuit op
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weerstand als ze dit verhaal in Nederland wil vertellen.

Onderscheidend @ZAPP
Zapp is het jeugdmerk op NPO 3. De
EO leverde in 2018 weer verschillende
titels zoals Checkpoint, Hip voor Nop,
de Anti Pest Club en Topdoks. Voor de
allerkleinsten klonken er verhalen uit de
Bijbel in het programma Verhalen uit de
Schatkist op Zappelin.
Hip voor Nop, het meidenprogramma
van de EO, vierde in mei de 100e aflevering. In september startte een nieuw
seizoen met een nieuwe huisstijl en
nieuwe elementen in het programma,
zoals Anne-Mar’s Grote Kledingruilparty.
Door heel Nederland toert ze met een
rood busje en gaat langs bij bekende
Nederlanders, influencers en modeliefhebbers om zoveel mogelijk leuke
kleding te verzamelen voor een duurzame kledingruilparty.
Ook Topdoks vernieuwde. In het medische EO-kinderprogramma Topdoks
laten presentatrice Rachel Rosier en

dokter Elbert Smelt zien hoe bijzonder
en wonderlijk ons lichaam is gemaakt,
hoe het werkt en wat er gebeurt als
het misgaat. Topdoks leert de kijkers
op een leuke, laagdrempelige manier
hoe veelzijdig het lichaam is. In het lab
doen Rachel en Elbert diverse experimenten en leggen zo de werking van
onze organen uit. Ook gaan ze op pad
in de medische wereld. Nieuw vanaf
september 2018 was de Topdoks
Smerige Showonline, waarin de lekker
vieze, maar oh zo nodige onderdelen
van ons lichaam van dichtbij worden
onderzocht.

Checkpointdag

De Checkpointdag werd door
deelnemers gemiddeld beoordeeld met een 8,5!
Een groep van 700 vaders en
kinderen waren aanwezig bij
deze dag met een inhoudelijke
workshop van Bert Reinds over
‘Ik Zie Jou’ en veel sport en spel!

GELUID
Het EO-geluid klonk in 2018 op alle
publieke radiozenders. In maar
liefst zeventien dagelijkse/wekelijkse programma’s brachten we
de waarden van de EO onder de
aandacht bij een breed scala aan
doelgroepen.

NPO Radio 1 - onderscheidend en
bewogen
De EO was op NPO Radio 1 goed voor
meer dan 800 uur radio in 2018. Er
waren gemiddeld 100.000 luisteraars
wat goed is voor zo’n 80 miljoen contactmomenten per jaar. Alle politieke
kopstukken kwamen in EO programma’s
langs op belangwekkende momenten.
Het ging inhoudelijk over grote en kleine
onderwerpen: veganistisch kattenvoer,
de bezuinigingen op levensbeschouwing
bij de NPO (met Herman Finkers als
gast), het kinderpardon met Hayarpi
of een gesprek met Aboutaleb waarin
hij zichzelf een salafist noemde, waren
thema’s in de titels van de EO op NPO
Radio 1.

Onze programma’s in 2018 op deze
zender:
Dit is de Dag - Het debat over het nieuws
van de dag, onder leiding van Tijs van
den Brink (maandag t/m donderdag) en
Margje Fikse (vrijdag).
Langs de Lijn en Omstreken - Dagelijks
magazine met sport en actualiteit van de

EO, in samenwerking met de NOS. We
onderscheiden ons door aandacht voor
de betekenis van geloof en levensbeschouwing te agenderen en te duiden.
We zijn bewogen door de actualiteit en
het leed dat mensen treft. In september
2018 droeg Renze Klamer het stokje
over aan Henk van Steeg. Samen met
Robbert Meeder vormt Henk nu het
vaste duo dat het avondprogramma
presenteert.
Dit is de Nacht - Nachtprogramma
met boeiende gasten en verdiepende
gesprekken. Presentatie: Lynda Hessel,
Sjors van Veen en Willem de Gelder.
Op 25 december 2018 was de laatste
uitzending van Dit is de Nacht te horen
op NPO Radio 1. Lynda Hessel en Willem
de Gelder zijn vanaf 2019 te horen
op zaterdag- en zondagochtend in de
programma’s Dit is de Zaterdag en Dit is
de Zondag.

NPO Radio 2 - gelovig en hoopvol

Anti Pest Club polsbandjes

Al na een paar dagen naderde de
teller 100.000 bestelde polsbandjes
tijdens de Week tegen Pesten eind
september. Het tv-programma de
Anti Pest Club heeft iets in beweging
gezet: meer dan honderdduizend
kinderen staan op tegen pesten en
bestelden het gele polsbandje.

In 2018 liep het thema ‘hoop’ als een
rode draad door de uitzendingen
van Thank God it’s Sunday. Henk van
Steeg verzamelde in zijn programma
sinds 2016 hoopvolle verhalen, die
hij bundelde in de Hoopvolle 100. De
lijst staat boordevol indrukwekkende
gebeurtenissen, stoere beslissingen
en verrassende ideeën waarin hoop
voelbaar of zichtbaar wordt. De grote
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NPO Radio 5 - dichtbij de luisteraars, dichtbij de missie
van de EO
NPO Radio 4 - onderscheidend en
gelovig
Op NPO Radio 4 - de zender vol klassieke muziek - is Elsbeth Gruteke elke
zaterdagochtend te horen met Musica
Religiosa. Fijn wakker worden met
klassieke muziek met een religieuze
signatuur.

NPO Radio 5 - gelovig en bewogen
De missie van de EO klinkt volop door in
de vele programma’s op NPO Radio 5.
De titels op deze zender laten het verhaal van onze missie al doorschemeren:
De Muzikale Fruitmand, EO Live, Groot
Nieuws, Musica Religiosa, Nederland
Zingt Gospel, Nog Even Zondag, Onderweg, Open Huis, Thuis op 5, Vroeg op 5
en Zin, Zout & Zegen. In veel programma’s kunnen we vertellen over God en
Jezus; we mogen kerkelijk nieuws brengen en laten voorgangers uit kerken in
Nederland aan het woord.

finale van de Hoopvolle 100 vond op 23
september 2018 plaats in de EO-kapel,
waar alle ‘hoopbrengers’ samenkwamen
om verhalen te delen, terug te kijken en
vooruit te blikken. Henk: “Ik geloof dat
hoop meer wordt wanneer je het deelt
en dat dit het perfecte tegengif is voor
hopeloosheid.”

NPO 3FM - eigenzinnig en bevlogen
In zijn programma Kaat tot Laat deelt
Joram Kaat de nieuwste tracks en beste
verhalen. Dat doet hij met de positieve
energie die hem kenmerkt. Zo begint
Joram de nieuwe week met een ‘rondje
positiviteit’: elke week roept hij de luisteraars op om via zijn Instagram-account
of de 3FM-app redenen tot blijdschap te
delen. Zo gaat hij, samen met zijn luisteraars, positief de nieuwe week in.
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Innovatie: Podcast en chatbot

In 2018 werd de basis gelegd voor de audiostrategie. Een mix van tijdloze
content als Adieu God?, De Kist, Onderweg en Verhalen uit de Schatkist, en
nieuwe podcasts vanuit BEAM, Eva, NieuwLicht en Visie. Daarnaast werden er nieuwe podcast formats ontwikkeld voor NPO Radio 1 en contacten
gelegd met makers voor aanvragen bij het NPO-fonds in 2019.
De markt van podcasts is groeiende en dat was goed te zien in 2018. Op
audiogebied heeft de EO impact gegenereerd met 834 miljoen contact
momenten (= persoon x startstream) via radio en podcast (on demand
audio). Sinds 2017 hebben we onder de vlag van innovatie geëxperimenteerd met eigen audio distributie. Dit leverde voor de EO een mooie score op
van 128.699 nieuwe contactmomenten die we anders niet gehad hadden.
Met de NPO-podcastdistributie daarbij opgeteld 290.745 contactmomenten.
Bij Hero-project The Passion experimenteerden we voor het eerst met een
podcast rondom de profilering van de cast. Adieu God? was de best scorende eigen podcast, gevolgd door nieuwkomer Eerst Dit, die in de maand
december 25.000 aan streams behaalde (dit is nog exclusief Whatsapp met
10.000 aan volgers). Een groot succes dat laat zien dat audio bij het krieken van de dag in een behoefte voorziet. Intern werd er geïnvesteerd in
een systeem voor opslag, archivering en geluidsoptimalisatie zodat we de
gebruiker een betere kwaliteit kunnen bieden.

Niet alles bleef hetzelfde in 2018 op
deze zender; Nederland Zingt op
Verzoek kreeg een make-over. Geen
verzoeken meer, maar twee uur lang
hoopvolle muziek om de zaterdag mee
te beginnen. Nederland Zingt Gospel
was geboren. Musica Religiosa kreeg
in het voorjaar van 2018 een nieuwe
presentator. Petra de Joode, die het
programma de afgelopen vier jaar met
veel plezier heeft gepresenteerd, gaf het
stokje over aan collega Gerja Wolf: “Bij
Musica Religiosa komen mijn liefde voor
God en mijn liefde voor klassieke muziek
perfect samen.”

Radiozender NPO Radio 5 stond in april in het teken van de jaren zeventig.
In Open Huis verbond presentator Tom Herlaar belangrijke gebeurtenissen
uit zijn jaren ‘70 met het heden. Zo ging hij langs bij een slagerij, reed hij in
een Jeep Nekaf, volgde hij opnieuw autorijles en vergeleek hij de drive-in
show van vroeger met de dj van nu.
Evangeliseren een ver-van-je-bed-show? Absoluut niet! Zo bleek uit de
zomerserie van Zin, Zout & Zegen. Zending begint dichtbij; in de eigen
kerk. In zes speciale uitzendingen ontmoetten presentatoren Petra de Joode
en Yvonne Sprunken zendelingen die even terug zijn op het Nederlandse
nest. In hun eigen (Nederlandse) kerk spraken ze openhartig over hun werk
op het zendingsveld, evangeliseren door woorden en daden en het leven in
een andere cultuur.
In Thuis op 5 maakten Petra de Joode en Ron Stoeltie deze zomer een
virtuele reis langs de populairste Europese vakantiebestemmingen. Onder
de naam Thuis op 5 Europatour dompelen Petra en Ron zich negen weken
lang onder in de muziek, taal, cultuur en geschiedenis van enkele Europese
landen. Bekende correspondenten, zoals Jeroen Akkermans (Duitsland) en
Edwin Winkels (Spanje), deelden bovendien nuttige nieuwtjes, onbekende
overleveringen en frappante feiten over ‘hun’ land.
Open Huis kwam op zaterdag 13 oktober met haar mobiele radiostudio naar
Barneveld. Presentatoren Tom Herlaar en Petra de Joode deden daar live
verslag van het Nederlands Kampioenschap Omelet Bakken.
De EO-programma’s op NPO Radio 5 stonden vanaf begin december in het
teken van Kerst, met de boodschap EO Radio 5 brengt Licht. Ieder EO-programma op NPO Radio 5 sloot op een eigen manier aan: met een gast, een
mooie overdenking of door muziek vol licht te draaien.

We willen met onze programma’s
dichtbij mensen staan. Zo was er in
maart 2018 een tweede editie van
Open Huis in de Zorg. Eind september/
begin oktober stonden veel Radio 5
programma’s in het teken van eenzaamheid. Daarnaast lanceerde de EO
en 113 Zelfmoordpreventie in maart
de chatbot Sanne. Via de bot kunnen
mensen chat- ten met Sanne, een fictief
personage van een meisje dat een
zelfmoordpoging heeft overleefd. De
chatbot is ontwikkeld om zelfmoord
onder jongeren bespreekbaar te
maken.
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COMMUNITIES
Onze leden laten het draagvlak
van de EO in de samenleving zien.
Daarnaast hecht de EO aan relaties met organisaties en kerken
met wie we onze missie delen.
De samenwerking met kerken
heeft ook prioriteit vanwege de
taak om protestantse en joodse
kerkgenootschappen te representeren. Daarnaast is de realisatie
van impact gebaat bij een goed
netwerk van organisaties met
wie we onze boodschap kracht bij
kunnen zetten. Op verschillende
wijzen is in 2018 gewerkt aan het
verstevigen van banden zowel met
onze leden als met partijen in de
samenleving.

Eind 2017 introduceerde de EO de
campagne ‘Voor jou - niet om wat je
doet maar om wie je bent’. In 2018 werd
deze inhoudelijke lijn doorgezet rond
de paasperiode. Met Kerstmis werd een
nieuwe EO-spot gemaakt waarin het
kerstevangelie klonk ondersteund door
beelden van situaties uit het heden. ‘En
toen vertelde de engel…’ was het intro
van deze campagne die zowel op de
publieke zenders, radio als online werd
uitgerold.
In 2018 verschenen drie nieuwe edities
van het EO Magazine. De nieuwe
leden- en donateursmagazines zijn de
opvolgers van de Abraham, het magazine dat de EO uitbracht bij haar 50-jarig
jubileum. In april verscheen de Petrus,
hierin stond dit Bijbelse personage centraal. Daarna verscheen eind augustus
EO Magazine Daniël en eind november
Ruth, ook deze magazines stonden in
het teken van het Bijbelse personage
waaraan ze hun naam ontleenden.
Daarnaast werden in 2018 zes online
magazines verstuurd. In deze ‘Het beste
van de EO’-mailings werden onder meer
programma’s uitgelicht, inspirerende
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artikelen van de EO-bladen gedeeld en
waren er prijzen te winnen.
De EO wil ‘voor jou’ ook waarmaken
voor de leden, niet alleen door het
maken van programma’s, maar ook door
ontmoeting en bijzondere evenementen. Zo boden we in 2018 verschillende
zaken aan:
• Een van Amerika’s bekendste
worshipartiesten kwam dit jaar naar
Nederland: Kari Jobe. Speciaal voor
EO-leden gaf zij op 27 mei een concert
in de Basiliek in Veenendaal.
• Er waren dit jaar weer verschillende
EO-reizen. Er was een Eva-reis naar
Israël, een Blauw Bloed reis naar Londen, een EO-ledenreis naar Rome en
een Nederland Zingtreis naar Zuid-Engeland.

2018 was het jaar waarin voor Eva tien
Bijbelse vrouwen centraal stonden. Eva,
Ruth, Debora, Hanna, de vrouw van Lot
en nog een aantal anderen. Zij toonden
op hun eigen manier hun struggle met
het leven zien, en vertelden een eigen
verhaal over God. Hun levens werden
onze spiegels die we in het magazine en
op de events hebben uitgelicht.
Zoals met 350 vrouwen stilte ervaren in
het klooster. In juni waren we op bezoek
bij Chemin Neuf, het klooster bekend
van het eerder uitgezonden EO-programma Op zoek naar God. Eva bracht
daar twee dagen door aan de hand van
het verhaal van Hanna. Samen met Ron
van de Spoel genoten we van zang, stilte
en bezinning. Een tijd waarop de oude
paters, de zusters en de vrouwen heel
goed terugblikken.
Een van de deelnemers verwoordde
het zo: “Ik heb niets met een katholiek
kerkgebouw. Dus spannend vond ik
het wel. Wat moest ik verwachten. Ik
kwam de poort binnen bij de eerste
Eva-dag en ik merkte een rust en vrede.
De manier waarop jullie ons welkom
hebben geheten was indrukwekkend
liefdevol. De mededeling dat in de drie
kloosters om ons heen voor ons werd

gebeden, ontroerde mij hevig. Ik voelde
de warmte en koestering van God zelf
door jullie woorden heen en dat is niet
meer weggegaan. De rust en omgeving
maakte mij ook rustig. Ik merkte de
liefdevolle aanwezigheid van God, Jezus
en Zijn Geest.“
Met honderd vrouwen zijn we in oktober
naar Israël afgereisd. Om letterlijk de
wortels van de Bijbelse vrouwen te
vinden. Met een koffer vol verhalen
kwamen we na tien dagen terug in
Nederland.
In november was Strandhotel Zandvoort
het decor van een unieke voorstelling ‘In
de voetsporen van Ruth’. De muzikale
theatervoorstelling van EO-platform ‘Eva’
vertelde het verhaal van de vrouw die
alles achterliet en haar schoonmoeder
volgde naar een onbekend land. Het
eeuwenoude Bijbelverhaal werd tot
leven gebracht door middel van livemuziek, videobeelden en het acteerwerk
van onder andere Anne Appelo en Jonathan Vroege (bekend van The Lion King).
Tot slot luidden we in december het
nieuwe jaar en jaarthema in, samen met
Trinity en het Leger des Heils. Aan de
hand van het oude lied Amazing Grace
werd het jaarthema ‘Op weg naar vrijheid’ feestelijk ingeluid met een concert
en een prachtig bijpassende Eva.

De indrukwekkende reportage over
christenslaven in de klei van een
Pakistaanse steenfabriek heeft op veel
Visie-lezers indruk gemaakt. Mensen
met schulden worden levenslang vastgehouden door de eigenaren van deze
fabrieken, in mensonterende omstandigheden. Dankzij spontane giften van
Visie-abonnees konden zestien gezinnen
worden vrijgekocht uit deze slavernij.
Ter gelegenheid van het 70-jarige
bestaan van de staat Israël maakte Visie
een extra dik magazine met interviews
en reportages, waarin we Israël bekeken
door de ogen van de bewoners. Begin
november vertelden we verhalen over
christenvervolging in Nederland. Uit

onderzoek van de Visie-redactie bleek
dat dit in verschillende steden voorkomt.
Er is in Nederland zelfs een plek waar
Somalische christenen op een geheime
plaats samenkomen.
Elke week werd een inhoudelijk thema in
magazine en op de website uitgewerkt.
Geregeld sloten we aan bij onderwerpen
waar christelijke organisaties zich hard
voor maken, zoals christenvervolging
en slavernij. In oktober deden we dit
rond de Justice Conference, door in ons
magazine en op de website verhalen
over gerechtigheid te vertellen. We
maakten een serie online videoportretten die ook op de Justice Conference
zijn vertoond en gaven bezoekers van
de conferentie de gelegenheid om in
de Visie-stand een ‘klap op onrecht’ te
geven.
Tijdens de Week tegen Eenzaamheid
vroegen we aandacht voor mensen die
zich vergeten voelen, aansluitend bij de
EO-serie Wie kent mij nog?.
De website visie.eo.nl groeide in 2018
goed door. Visie startte daarnaast twee
podcasts: De eerste zin voor boekenliefhebbers en De ontdekking, met
verdiepende verhalen en essays die
eerder in Visie zijn gepubliceerd.
Elke vrijdag verstuurt de redactie per
email een nieuwsbrief met de belangrijkste Visie-verhalen van die week. Als
extra service startte Visie een gratis
WhatsApp-service. Lezers die zich
hierop abonneren krijgen elke dag een
leestip van de redactie op hun smartphone.

van tv-kijken, geeft Visie ook kijktips voor
betaalde videodiensten als Netflix.

In GelreDome in Arnhem vond 26 mei
2018 de 44e editie van de EO-Jongerendag plaats. Een kleine 20.000 jongeren
kwamen naar het stadion. Het thema
‘Walk on Water’ was dit jaar de leidraad.
Dat werd direct zichtbaar in een meeslepende openingsact waarin YouTube-ster
Sterre Koning een van de hoofdrollen
vervulde. Het aanwezige publiek was
zichtbaar onder de indruk toen zij over
het publiek ‘liep’.
Met het jaarlijkse evenement wil BEAM
jongeren samenbrengen, inspireren
en bemoedigen. De band For KING &
COUNTRY, aanbiddingsleider Matt Redman, rapper Guvna B en spreker Mirjam
Swaffield waren te zien op het podium.
In 2019 vindt de EO-Jongerendag plaats
in Ahoy Rotterdam.
Hoewel de EO-Jongerendag ook voor
BEAM een van de hoogtepunten van het
jaar is, gebeurde er meer. In oktober

haalde BEAM de landelijke media met
de actie ‘digiburen’. Door het laatste
cijfer van je telefoonnummer met één te
verhogen of te verlagen en dat nummer
toe te voegen op WhatsApp, ontdek je
wie je ‘digiburen’ zijn. In de week tegen
eenzaamheid riep BEAM jongeren op
om hun digiburen een vrolijk berichtje
te sturen.
In november organiseerde BEAM
een vernieuwend evenement voor
BEAM-supporters: het mystery event.
Tot op het laatst toe bleef de inhoud
geheim. Jongeren betaalden € 25,- en
kregen de garantie dat ze iets spectaculairs zouden meemaken. Die belofte
werd meer dan waargemaakt met een
avondvullende lasergamecompetitie in
het EO-gebouw.
Sinds 2018 is Nederland ook een feestdag rijker: Nationale BEAM-truiendag.
Elk jaar op 8 november trekken honderden Beamers hun BEAM-trui aan om te
laten zien dat geloof nog springlevend is.
De BEAM-trui groeide in 2018 uit tot een
gewild item onder christelijke jongeren:

Geregeld werden Visie-lezers
getrakteerd op activiteiten, zoals de
filmpremière van Bankier van het verzet
of een natuurfilm in het Omniversum.
Muzikale abonnees konden in juli een
avondje meespelen in het Visie-popuporkest.
Visie blijft ook een actieve en betrouwbare gids door het medialandschap.
In Visie Magazine werd dit uitgebouwd
door wekelijks een overzichtelijke pagina
te starten waarop alle actuele EO-programma’s te vinden zijn. Omdat steeds
meer kijkers kiezen voor andere vormen
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wie supporter werd van BEAM kreeg er
eentje cadeau.
De community van BEAM was in 2018
actiever dan ooit. Het aantal reacties op
social media groeide explosief en ook
de redactie werd vaak gevonden door
Beamers. Uit gesprekken met ouders,
jeugdleiders en jongeren zelf blijkt keer
op keer dat BEAM als zeer relevant
wordt ervaren door de doelgroep. Dat
vertaalt zich in klinkende bereikcijfers
online en een enthousiaste groep supporters. Maar wat voor BEAM echt telt,
zijn de mensen die achter deze getallen
schuilgaan. Ook in 2019 zijn wij er voor
christelijke jongeren in Nederland om
ons enthousiasme over Jezus te delen.

Ook dit jaar was de Nederland Zingt
Dag een populair EO-evenement. Ruim
10.000 bezoekers kwamen op 21 april
hierop af. De presentatie was in handen
van Mirjam Bouwman en Henk van
Steeg. Elise Mannah verleende haar
medewerking aan de Nederland Zingt
Dag. Ook de sopraan Marjo van Someren en voorganger Jurjen ten Brinke
verleenden hun medewerking aan de
Nederland Zingt Dag. De zeventiende
editie van het muzikale EO-evenement
kenmerkte zich door een opvallend
gevoel van saamhorigheid, dat duidelijk
voelbaar was bij zowel de artiesten als
het publiek.
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Eindredacteur Albert-Jan Schol over de Nederland Zingt-reis

De Nederland Zingt Reis is een reis met verhalen. We zingen natuurlijk in prachtige kerken en bezoeken mooie plekken. Dit jaar waren we in Engeland, waar we in London onder andere de St. Paul bezochten, het kasteel Windsor en een
prachtige treinreis met een stoomlocomotief door het graafschap Kent maakten. We luisterden naar meditaties van ds.
Arie van der Veer rond het thema ‘open armen’. We genoten van de muzikale ondersteuning door Martin Zonnenberg
(orgel), Marjolein de Wit (fluit), Maria den Hartog (sopraan) en Bert Noteboom (piano en samenzang dirigent).
Maar de reis is vooral het verhaal van mensen.
De reis is het verhaal van Ria en Wil. Ria is een verstandelijk beperkte vrouw van 50 die haar hele leven al in de huishouding werkt. Ze gaat eens per 2 jaar mee met een groepsreis, want ze moet 2 jaar sparen om die te kunnen betalen. Ria
ontmoet Wil, een vrouw van 75 die alleen op reis is. Op de eerste dag is er 2 uur vrije tijd in London, en Wil zegt tegen
mij als reisleider: “Ik zal wel op Ria passen.” Gedurende de loop van reis worden de vrouwen steeds hechter. Na de
dienst op zondagmiddag geven we gelegenheid voor persoonlijk gebed. Wil komt naar ons toe met tranen in haar ogen.
Deze reis is de eerste die ze maakt sinds ze haar man ruim een jaar geleden verloor. Ze mist hem elke dag. We bidden
voor haar. Wie staat er achter Wil met tranen in haar ogen en vangt haar op na het gebed? Ria. Twee vrouwen die totaal
verschillend zijn, uit totaal verschillende kerken en elkaar vinden en elkaar tot steun zijn op deze reis.
De reis is het verhaal van Joke. Joke gaat haar hele leven naar de PKN-kerk en noemt zichzelf een nuchtere vrouw. Wat
ze zal meemaken was compleet nieuw voor haar. Na de samenzang op zondagmiddag, dus toen er mogelijkheid was
voor persoonlijk gebed, werd ze ineens koud en warm. Ze wilde naar haar man lopen, die stond al achter in de kerk,
maar haar voeten ‘blokkeerden’ en brachten haar letterlijk bij een andere vrouw die alleen in de kerk zat. Ze wist: “Ik
moet mijn arm om haar heen slaan.” Ze kende deze vrouw nog niet, had haar niet eerder gesproken. Maar ze sloeg haar
arm om haar heen. De andere vrouw brak op dat moment in tranen uit. Later mochten we ook voor haar bidden.
De reis is het verhaal van Piet. Halverwege de reis heb ik de hele groep verteld over de zware tijden waar de EO in zit.
De strijd met de NPO om het behouden van levensbeschouwing. Een dag later komt Piet naar mij toe. Hij gaf aan dat
hij enorm geschrokken was van onze strijd en wist niet dat het er zo aan toeging in Hilversum. Hij is bezig zijn bedrijf te
verkopen en zegt uit de opbrengsten de EO € 6.000 toe als steun voor al ons goede werk.
De reis is het verhaal van mensen die een paar maanden geleden te horen hebben gekregen dat ze uitgezaaide borstkanker hebben, van mensen met verdriet, omdat hun kinderen niet meer geloven, van weduwen, van tweede huwelijken,
van twijfelaars, van pensionairs die genieten van hun kleinkinderen, maar ook van mensen die hun kind of zelfs
kleinkind al begraven hebben, van mensen met rollators en vijftigers die altijd heerlijk voor de groep uitlopen. Allemaal
verschillende mensen die elkaar ontmoeten in het samen zingen, samen geloven. Het is het verhaal van het hart van de
EO, waar christenen uit alle kerken elkaar bemoedigen en elkaar tot steun zijn.
Deze Nederland Zingt Reis was ook het verhaal van ds. Arie van der Veer. Voor hem en zijn vrouw Ees was het de
laatste Nederland Zingt Reis. Als groep hebben we met tranen in onze ogen afscheid van hen genomen. We stonden met
‘open armen’ om hen heen en zongen “Ga met God en Hij zal met je zijn”.
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Met anderen
En de EO organiseert met anderen
ook ontmoetingen en bijeenkomsten.
Zo hebben we niet alleen draagvlak
bij leden maar ook bij verbanden in
de samenleving. We willen verankerd
zijn in de samenleving. Die verankering wordt zichtbaar door te werken
aan duurzaamheid en diversiteit in de
organisatie. Daarnaast is in het Meerjarenbeleidsplan vastgelegd dat we een
eigen positie innemen op het gebied
van geloofscommunicatie. Ook daartoe
zoeken we samenwerking bij de realisatie van eigen content. Maar ook zijn we
mediapartner voor organisaties met wie
onze missie delen.
• Op 17 mei organiseerde het Centrum
Informatie en Documentatie Israël
(CIDI) in De Balie in Amsterdam een
speciale jubileumavond ter gelegen-

Social media

heid van Israëls 70-jarig bestaan.
Journaliste Esther Porcelijn praat met
Alon Ben Goerion en Shaul Rahabi,
kleinzonen van Israëls ‘Founding
Grandparents’ David Ben Goerion en
Golda Meir. De EO was mediapartner.
• Hacken met een missie, dat was de
insteek van de wereldwijde Indigitous
#HACK. In het weekend van 19 t/m 21
oktober organiseerden Jesus.net en de
Evangelische Omroep de tweede editie
van #HACK Hilversum. In het EO-gebouw in de mediastad werden digital
developers, ICT’ers, content creators,
marketeers, techneuten en andere
creatievelingen uitgedaagd om binnen
48 uur een idee uit te werken tot een
functioneel concept.
• Met het thema ‘God is terug’ stond
de Nacht van de Theologie - vanuit de
kapel van de EO - op 27 oktober stil bij
de hernieuwde aandacht voor geloof in

Nederland. Is er sprake van terugkeer
van geloof, en welke vormen neemt
deze aan? De Nacht van de Theologie
wordt georganiseerd door universiteiten, hogescholen, uitgevers, kranten.
De omroepen dragen zorg voor de
mediaregistratie. EO Live op NPO
Radio 5 besteedde uitgebreid aandacht aan de Nacht van de Theologie.
• Voor de tweede keer organiseerden
Nederlandse kerken in september
de Kerkproeverij. Het equivalent
van ‘Back to Church Sunday’ waarop
kerken nieuwkomers welkom heetten. De omroepen KRO-NCRV en EO
waren betrokken als mediapartner. Zij
droegen zorg voor zichtbaarheid van
deze zondag in de media met speciale
filmpjes online en verwijzing naar de
Kerkproeverij in programmering van
de kerken.

Met onze social media kanalen leggen we direct contact met de gehele breedte van kijkers, achterban en geïnteresseerden. EO Facebook met ruim 80.000 volgers is de grootste corporate community. Via Facebook gaan we in gesprek met de
volgers, is er veel inspiratie, discussie over onze content, maar ook over geloofsvragen. EO Instagram is het afgelopen
jaar flink gegroeid van 10.000 naar 14.500 volgers. Op Instagram inspireren we voornamelijk een wat jongere doelgroep.
Door meer gebruik te maken van Instastories hebben we veel promo’s en fragmenten van onze programma’s gedeeld
met onze volgers. Via Twitter (20.000 volgers) blijven we in de flow van de actualiteit en haken we daar met onze content op in.

Personen

Arjan Lock nam in maart het voorzitterschap van het College van Omroepen over van Gerard Timmer (BNNVARA), die op 1 mei algemeen directeur
werd van de NOS. Arjan Lock en Gerard Timmer vormen samen met Eric
van Stade (AVROTROS) het nieuwe presidium van het CvO. Arjan Lock:
“Gerard heeft de omroepen nadrukkelijk een gezicht gegeven in de publieke
discussie. Die lijn zullen wij zeker voortzetten. Een onafhankelijk en pluriform publiek bestel is bij uitstek de plek waar publieke waarden tot hun
recht komen. Het is cruciaal dat de publieke omroepen, als belangrijke spelers, krachtig ondersteund worden. Het CvO zal daarom een vuist maken
tegen de dreigende bezuinigingen op de publieke omroep. Een belangrijk
speerpunt is wat ons betreft een heldere visie op de publieke omroep, ook
na 2020. Een sterkere online positionering hoort daarbij.”
Ds. Arie van der Veer is ook na zijn pensionering nog steeds met hart en ziel
betrokken bij het werk van de EO. Voor hem was 2018 een bewogen jaar. Hij
werd in april getroffen door een herseninfarct waardoor zijn spraak enige
tijd volledig weg was. Ook de rechterkant van zijn lichaam functioneerde
niet meer. Na een korte maar intensieve periode van revalideren is hij
wonderlijk goed hersteld. Het geloof gaf én geeft Van der Veer veel kracht.
“Ook al ben ik weer volop actief voor de EO bezig, mijn gezondheid blijft
broos. Alle functies zijn terug. God zij dank. We kunnen weer verder. Maar
nog minder dan vroeger is het leven vanzelfsprekend geworden. Meer dan
vroeger schrijf ik Deo Volente.”
Jaap Kooij trad opnieuw in dienst bij de EO in juni 2018 in de functie van
adjunct-directeur. Hij verliet hiervoor de NPO waar hij een jaar eerder in
dienst was getreden als bestuurder.
EO-presentator Tijs van den Brink werd genomineerd voor de EUROPA
PRIX voor de Europese journalist van het jaar 2018. Deze nominatie ontving
hij voor zijn rol bij de onderzoekserie Tijs en de Ramadan. Van de 26 genomineerden was Van den Brink samen met documentairemaker Sinan Can de
enige Nederlander die genomineerd is voor de prestigieuze prijs.
Afgelopen jaren waren de EO en Arie Boomsma een eigen weg gegaan,
maar is er op regelmatige basis contact geweest. In 2018 werden er gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van nieuwe programma’s. De ideeën zijn
nog in een prille fase.
Presentator Renze Klamer stapte in september over naar BNNVARA. Hij
gaat voor BNNVARA een dagelijks en actueel praatprogramma presenteren
na het NOS Journaal, op het themakanaal NPO 1 Extra.
Robert Fortuijn, hoofdredacteur kinderprogramma’s verliet de EO eind
2018 en ging aan de slag als netmanager NPO Zapp/Zappelin per 1 december.
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Programmaoverzicht 2018
Eo documentaires in de prijzen

Project

The Bastard
Gouden Vlinder (Best of Dutch Movies That Matter)
Movies that Matter 2018
TRT Award 3e plaats
Special Mention

TRT Istanbul 2018
Docville Leuven 2018

Muhi, Generally Temporary
Amnesty International Award Special Mention
Audience Award
Best Documentary

Thessaloniki International Film Festival 2018
Millenium Film Festival in Brussels 2018
Sochi International festival and Awards 2018

Tanzania Transit
Best Cinematography in a Documentary Feature
Ademloos (Breathless)
Publieksprijs

Life Animated
Outstanding Arts & Culture Documentary
Best Documentary
Outstanding Editing: Documentary
Everything must fall
Best South African documentary
In the name of your daughter
Best Canadian Feature
Award of Excellence

Tribeca Film Festival 2018

MoooV (Belgie) 2018

Bergen International Film Festival 2018

Emmy Awards 2018
Emmy Awards 2018
Emmy Awards 2018

Cape Town International Film Festival 2018

Docs Festival in Edmonton 2018
Impact DOCS Awards Competition 2018

EXIT
The Gedanken-Aufschluss-Prize	DOK Leipzig 2018 - jury of juvenile and young adult prisoners
of JSA Regis-Breitingen
Goethe Documentary Film Prize
for best long German Documentary
DOK Leipzig 2018 - Stiftung Friedliche Revolution
Young Eyes Film Award
DOK Leipzig 2018 - Leipziger Stadbau AG
BUT NOW IS PERFECT
IDFA Special Jury Award for Dutch Documentary

IDFA 2018

MENSJESRECHTEN
Mensjesrechten - Bachir in Wonderland
Award for Emerging Director - Chicago Int. Children’s Film Festival (VS)
Mensjesrechten - Jesser in het suikerriet
Special Jury Award - Short of the Year (Madrid, S)

aantal
kijkers
* 1000

kijktijd
aandeel in
procenten

waardering

13

1024

17,9

8,3

NPO 1

Burma Storybook 				
Beste Lange Documentaire
Kazan IFF (Rusland) 2018
Laila at the Bridge
Checkpoints Award

afleve
ringen

Blue Planet
De grootste bijbel van Nederland

1

594

9,2

7,4

De Laatste 24 Uur

1

706

12,8

7,5

De Noodcentrale

6

961

18,5

7,6

De Opvoeders

6

544

11,0

7,5

Dynasties

2

695

9,4

7,9

Earth: One amazing day

1

890

12,6

8,3

Een klas vol ouders

6

700

14,4

7,6

Het Familiediner

8

863

17,6

7,5

Jij&Ik (Warchild)

1

590

10,5

7,4

Kerstfeest in de stad

1

681

12,1

7,9

Kick off Je geld of mijn leven

1

641

9,2

7,9

Mountains - Life Above the Clouds

3

911

12,4

8,2

Op weg naar The Passion

3

233

14,4

*

The Making of Blue Planet

3

193

10,6

*

The making of Dynasties

3

88

6,0

*

The Passion

1

3541

45,2

8,1

Zet ‘m op!

1

653

10,2

7,6

2Doc IDFA Primeur: But Now Is Perfect

1

93

1,3

*

NPO 2
2Doc IDFA Primeur: Sylvana, demon of diva

1

420

5,9

7,2

2Doc: After Inez

1

100

4,4

*

2Doc: Aleppo’s Fall

1

61

1,8

*

2Doc: Anote’s Arc

1

97

3,0

*

2Doc: Back to the Taj Mahal hotel

1

54

1,6

*

2Doc: Butterfly city

1

80

2,6

*

2Doc: De Deal

1

35

1,5

*

2Doc: De rode ziel

1

102

2,8

*

2Doc: Dead donkeys fear no hyenas (aka Land)

1

73

2,1

*

2Doc: Dollar Heroes - Valuta voor de dictator

1

160

5,2

*

2Doc: Dr. Co hh

1

228

3,4

*

2Doc: Gangway to a future, vluchtelingen redden op de Middellands Zee

1

95

3,2

*

2Doc: God’s address

1

59

1,8

*

2Doc: Het Mysterie van de Melkrobots

1

140

5,2

7,7

2Doc: Het protocol van mijn vader

1

330

4,6

*

2Doc: Hongarije, geen land voor arme mensen

1

3,8

41,0

*

2Doc: In de schaduw van King

1

174

2,5

*

2Doc: Laila at the bridge

1

130

3,5

*

2Doc: Land of the free

1

89

3,0

*

2Doc: Life, Animated hh

1

45

2,1

*

2Doc: Muhi - Generally Temporary

1

92

2,6

*

• Dit is inclusief de herhaling in de zomer
34

35

EO Jaarverslag 2018

2Doc: Onderkomen

1

90

3,2

*

Karl Barth - Gods vrolijke verzetsstrijder

1

23

2,0

*

2Doc: Onze manier van leven

1

68

2,6

*

Kerkdienst

4

70

4,8

*

2Doc: Snelwegkerk + hh

1

78

2,3

*

Metterdaad (kort)

200

37

3,1

*

2Doc: Tedje & Meijer, de belofte van liefde

1

166

4,7

*

Metterdaad (lang)

121

39

2,2

*

2Doc: Thank you for the rain

1

37

1,2

*

Michael Curry

1

41

2,8

*

2Doc: The Bastard

1

265

3,8

*

Moderne Slavernij in Nederland

1

59

4,3

*

2Doc: The Distant Barking of Dogs

1

60

2,0

*

Naches

38

22

1,8

*

2Doc: The long season

1

131

1,7

*

Nationale Bijbelquiz

1

392

5,7

7,4

2Doc: T
 he making of Oom Jo - De verbeelding van een onthutsende
familiegeschiedenis

1

75

1,6

*

Natuur op 2: Animal Babies hh

3

96

3,4

*

Natuur op 2: Animal Super Parents hh

3

102

3,6

*

2Doc: Waarheen leidt de weg?

1

17

0,8

*

Natuur op 2: De gorillafamilie en ik hh

2

110

5,1

*

2Doc: Winnie hh

1

140

3,3

*

Natuur op 2: De olifantenfamilie en ik +hh

2

401

6,8

8,3

70 jaar Wereldraad van Kerken

1

43

4,6

*

Natuur op 2: De Spookbeer hh

1

141

4,6

*

Adieu God?

6

79

3,9

*

Natuur op 2: Dierenhospitaal in de jungle hh

1

92

3,5

*

Andries

6

25

1,2

*

Natuur op 2: Earth’s great seasons hh

3

72

2,7

*

Andries en de wetenschappers

3

38

3,1

*

Natuur op 2: Giraffen: Afrika’s vriendelijke reuzen hh

2

86

3,6

*

BEAM presents EO-Jongerendag 2018

1

7

0,5

*

Natuur op 2: Great Barrier Reef hh

3

125

5,7

*

36

459

8,4

7,7

Natuur op 2: Het verhaal van een pinguïnkuiken hh

1

72

3,7

*

Blauw Bloed special: Prince, Son and Heir: Charles at 70

1

457

8,5

7,9

Natuur op 2: Het wilde westen hh

6

110

4,3

*

Blauw Bloed: The Coronation

1

416

10,4

7,9

Natuur op 2: Jachtluipaarden, van welp tot jager +hh

1

522

9,1

8,3

Blauw Bloed: The Real Camilla

1

369

10,1

7,7

Natuur op 2: Jaguars, de superkatten van Brazilië hh

3

154

3,5

8,1

Bushpiloten

8

116

3,7

*

Natuur op 2: Kangaroo Dundee en andere dieren hh

2

182

3,3

8

Café Lazarus

4

41

1,8

*

Natuur op 2: Leven in de Rimboe hh

3

107

4,8

*

Chacham Zwi Asjkenazi + hh

2

26

3,8

*

Natuur op 2: Poema’s in de Rocky Mountains hh

1

91

4,0

*

De Kapel

53

43

3,1

*

Natuur op 2: Shark hh

2

129

5,6

*

De Kist + hh

11

100

3,0

*

Natuur op 2: Spy in the wild hh

5

142

4,3

*

De kruisvaarder en de sultan

4

319

5,2

7,8

De muur van Rubens hh

1

11

1,2

*

Nederland Zingt

314

23

2,1

*

Nederland Zingt hh

De Opvoeders hh

6

28

2,3

*

Nederland Zingt op Zondag

De sleutel van het leven hh

2

20

2,2

*

NieuwLicht

De Verandering

6

230

5,4

*

Philomena hh

Der staat gegen Fritz Bauer

1

16

1,2

*

Rail Away

Deux jours, une nuit hh

1

27

1,1

*

Erik Scherder zoekt: Het Geheim van Methusalem

3

483

7,3

*

Gewijde Grond hh

5

24

1,8

*

God in de lage landen

1

190

3,7

*

Great American Thaw

1

289

4,7

*

Het kerstlied van Minella

1

44

2,2

*

Songs of Praise hh

Het vergeten getto hh

1

75

2,7

*

Still Alice hh

51

33

2,2

*

Tedje & Meijer, de belofte van liefde hh

4

38

2,3

*

The New York Cantors in de Snoge hh

Ik mis je (kort)

59

93

8,3

*

The queen at 90 hh

Ik mis je (lang)

21

184

4,8

*

Tussen Wet en Geweten - Over het kerkasiel in Den Haag

In Memoriam Billy Graham

1

169

3,7

*

Typisch Bloemenbuurt

Je was beter af in België

1

22

1,6

*

Jezus van Nazareth

4

322

5,0

7,9

Blauw Bloed

De Nachtzoen

Het Vermoeden
Hoe weet je dat nou?

36

Natuur op 2: Terugkeer van de Titanen hh

1

120

4,5

*

37

175

3,9

7,8

5

107

3,3

8

47

58

4,5

*

41

96

3,3

*

1

172

5,8

*

31

374

7,2

7,9

Safta Judith

1

22

1,5

*

Selma hh

1

84

3,6

*

Sign of the times

5

47

1,5

*

Snow Animals

1

362

5,7

8,2

Sobibor Excavated - The 4 stages of deceit

1

42

4,7

*

25

33

2,0

*

1

373

9,9

8,5

2

31

2,6

*

1

10

0,7

*

0,5

72

5,5

*

1

81

2,7

*

11

397

7,4

7,4

Typisch Katwijk

12

395

9,0

7,4

Typisch Klarendal

12

344

6,4

7,5
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Typisch Tubbergen

12

235

5,8

7,7

Zapp Your Planet hh

2

76

7,4

*

Typisch Tuinzigt

18

399

7,4

7,5

Zappbios: Achtste groepers huilen niet hh

2

89

5,0

*

Uitverkoren en buitengesloten

1

30

1,3

*

Zappbios: Anne of Green Gables

3

73

3,2

*

77

89

2,9

*

Zappbios: Bridge to Terabithia hh

1

45

3,0

*

Van Nablus naar Nineve hh

6

170

4,5

*

Zappbios: Het nieuwe leven van Whitney Brown hh

2

73

3,7

*

Van Nineve naar Nazareth hh

6

185

4,5

8,2

Zappbios: Het vosje en het meisje hh

1

60

2,5

*

Why Slavery?: A woman captured

1

94

3,2

*

Zappbios: Lukas & Abel - Vleugelbroertjes + hh

2

86

4,2

*

Why Slavery?: American Jail

1

99

3,6

*

Zappbios: Red Raffi hh

1

49

3,0

*

Why Slavery?: I was a Yazidi slave

1

87

3,3

*

Zappbios: Samen sterk! hh

1

30

1,5

*

Why Slavery?: Maid in Hell

1

140

4,8

*

Zapp series

Why Slavery?: Selling Children

1

100

3,8

*

Angelina Ballerina

84

15

2,2

*

Wie kent mij nog?

4

166

3,6

*

Dodelijkste 60

45

36

2,4

*

Wie kent mij nog? (kerst)

1

216

3,9

*

Lassie

76

30

3,2

*

Wild France hh

2

217

4,9

8,3

Leuke verhaaltjes van Winnie de Poeh

96

7

2,0

*

Wilde Ganzen

52

36

2,3

*

Wildernis onder water + hh

12

296

4,9

8,1

1

231

5,9

*

Van Harte

Woman in gold hh

Nellie en Cezar

164

9

2,1

*

Olly het kleine witte busje

196

14

2,1

*

Pipu pupu en rosemarie

46

18

2,5

*

Super abby

50

22

3,0

*

NPO 3
3Lab: Help! Ik heb een vader

1

100

3,9

*

3Lab: Shouted from the rooftops

1

36

1,6

*

3Lab: Sisters

1

21

0,9

*

3Lab: The soap of life

1

31

1,8

*

3Lab: Tijd en tij

1

41

2,3

*

3Onderzoekt: haat

4

141

2,6

*

Bad Habits, Holy Orders

4

109

2,2

*

Bad Habits, Holy Orders NL

4

226

3,4

7,5

Believer

1

55

2,0

*

Downtown Dinner hh

5

117

2,0

*

Genaaid

6

321

4,6

7,8

Genocide in Twente

1

115

2,8

*

Get Lost (nieuw+hh)

2

198

3,4

*

Tweestrijd

3

143

2,5

*

Tygo in de GHB

4

710

10,7

7,9

Typhoon in Amerika

4

68

1,2

*

Checkpoint

33

103

13,2

*

Hip voor Nop

40

64

2,7

*

Sams Kerst hh

7

8

3,3

*

3Lab: Online in de vangrail

NPO Zapp

Snuf de Hond hh

15

46

5,2

*

Topdoks

39

177

5,9

*

Verborgen Verhalen hh

4

28

1,3

*

Verhalen uit de schatkist hh

4

8

0,5

*

Zapp Anti Pest Club

6

61

3,5

*

Zapp Echt Gebeurd: Mensjesrechten

1

49

1,1

*
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Metterdaad
EO Metterdaad geeft nood een gezicht
en hoop een stem. In 2018 deden we
dat door in totaal 58 verhalen over
internationale hulpverleningsprojecten
te vertellen via radio, tv en online. Stuk
voor stuk indrukwekkende geschiedenissen van mensen die opstaan
tegen armoede en onrecht. Zij laten
het licht van Gods liefde schijnen op
de donkerste plekken ter wereld. Onze
donateurs steunden hen met opgeteld € 5.705.000. Een prachtig bedrag,
waarmee we ontzettend veel kwetsbare kinderen en volwassenen hebben
kunnen helpen. Van kerkplanting in

de Himalaya tot eerlijke leningen voor
vissers op Sri Lanka, van weeskinderen
opvang in Tanzania tot Bijbelvertalingen in Papoea-Nieuw-Guinea.
Een campagne die in 2018 op ons
allemaal veel indruk maakte, was die
voor Jemen. Door een slepende oorlog
dreigen daar miljoenen Jemenieten
van honger om te komen. Aandacht
voor hun erbarmelijke situatie was er
nauwelijks, omdat er bijna geen journalisten het land in of uit komen. We
konden er dus geen tv-ploeg naartoe
sturen en besloten om vol in te zetten
op onze andere kanalen. Een bijlage

in EO Visie van acht pagina’s vormde
de aftrap van onze actie, gevolgd door
speciaal gemaakte filmpjes voor Facebook en Instagram. Door de moord op
de Arabische journalist Jamal Khashoggi kwam er meer media-aandacht
voor de kwalijke rol van Saudi-Arabië
in het conflict in Jemen. Deze aandacht
heeft onze campagne zeker goed
gedaan. Inmiddels is er ruim € 550.000
ton opgehaald!
We zijn als EO Metterdaad in 2018 op
een andere manier gaan samenwerken met onze hulpverleningspartners.
Projecten komen niet meer tot stand
via samenwerkingskoepels Prisma
en Missie Nederland, maar uit direct
overleg met de betrokken organisatie.
Zo maken we nog beter gebruik van
elkaars expertise en werken we directer en efficiënter samen.
Terugkijkend op 2018 zijn we ontzettend dankbaar voor de hoopvolle
verhalen die we hebben verteld en de
fondsen die we wierven voor wereldwijde hulp.

De facts van Metterdaaad
over 2018
Totale baten uit eigen fondswerving in 2018: € 5.705.000
Van deze inkomsten is:
€ 1.145.000 gegeven voor
noodhulp.
De noodhulpprojecten over
2018:
Aardbeving Lombok
Tsunami Sulawesi
Jemen
Aantal projecten dat in totaal
gesteund is (incl. bovenstaande
3 noodhulpprojecten) in 2018:
58 projecten
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2018 was het eerste jaar van de
Meerjarenbeleidsplan dat tot
2021 loopt. Dit betekende dat
jaardoelen verband hielden met
de thema’s die in dit plan waren
vastgelegd zoals het belang van
integraal werken, uitbouwen van
externe relaties en oog krijgen
voor relatie content en impact.
Ook in 2018 werd gewerkt vanuit clusters: content innovatie
en NPO, content productie en
bedrijfsvoering. Daarnaast functioneert de Raad van Bestuur als
eindverantwoordelijk bestuursorgaan.

2018 was ook het jaar van dreigende
bezuinigingen. De NPO maakte in het
voorjaar bekend te gaan bezuinigen op
levensbeschouwing. Deze korting zou
het verdwijnen van EO-titels betekenen.
De aangekondigde bezuinigingen van
de NPO kwamen als een mokerslag aan
bij de EO. Volgens directeur Arjan Lock
werd het hart uit de EO-programmering
gesneden: “Juist in programma’s als De
Kist, Adieu God?, De Grote Bijbelquiz en
Ik mis je doen we waar we als EO voor
opgericht zijn: het gesprek voeren over
religie en zingeving.”
Vanwege de dreigende bezuinigingen
riep directeur Arjan Lock mensen op om
lid te worden van de EO. In een tv-spotje
dat in de zomer werd uitgezonden deed
hij een appel op mensen om ervoor
te zorgen dat EO-programma’s niet
verdwijnen. Het verzet tegen de bezuinigingen via een bijdrage in de publieke
opinie, gesprekken achter de schermen
en het mobiliseren van leden en de
politiek, sorteerde effect. Later in 2018
maakte de NPO bekend dat de voorgenomen bezuinigingen grotendeels
teruggedraaid zouden worden.
Toch bleef de noodzaak om doelmatiger te werken. Dat betekende dat de
EO in 2018 afscheid moest nemen van
betrokken collega’s. De mogelijke bezui-
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nigingen en het concrete vertrek van
mensen bij de EO zorgden voor onrust
in het bedrijf. De werkelijkheid is dat we
met minder middelen onze missie waar
moeten maken.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de EO en
stuurt en coördineert alle processen
die de resultaten en de kwaliteit van de
werkzaamheden van de EO dienen. Het
Meerjarenbeleidsplan, het Jaarplan en
de Begroting zijn onderdelen van de
beleidscyclus. Over het beleid wordt
verantwoording afgelegd aan de Raad
van Toezicht, de Ledenraad en andere
stakeholders. De managers van de clusters worden aangestuurd door de Raad
van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt
ondersteund door beleidsadviseurs, en
juridische zaken rapporteert ook aan de
Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur
bestaat sinds juni 2017 uit één persoon.
De statuten bieden echter mogelijkheid
om de Raad van Bestuur uit maximaal 3
personen te laten bestaan. Wanneer in
de toekomst een vacature ontstaat voor
een tweede of derde lid van de Raad van
Bestuur zal de EO zich inspannen voor
een evenwichtige verdeling van zetels
over vrouwen en mannen in de Raad
van Bestuur.
In 2018 kwam de vertaling van de
missie tot uiting in het uitrollen van
een corporate story en een corporate
campagne. We zochten naar een nieuwe
taal om ons verbonden te weten aan
de onveranderde boodschap van het
Evangelie, en naar aanknopingspunten
hoe we vanuit datgene wat ons bindt
een bijdrage kunnen leveren aan een
pluriforme en sterke publieke omroep.
Speciale aandacht was er voor het
samenspel tussen Raad van Bestuur,
Raad van Toezicht en Ledenraad.

Ledenraad
Het presidium bestond in 2018 uit Willem Smouter (voorzitter), Peter van der
Bijl (vicevoorzitter) en Sari Hoekstra-Verburg (secretaris). In 2018 vergaderde
de Ledenraad vier keer. De Ledenraad
stelde de jaarrekening 2017 vast en
verleende decharge voor het gevoerde
beleid door het Bestuur en het gehou-

den toezicht door de Raad van Toezicht.
Het governancetraject onder leiding
van The Midfield is in 2017 gestart en in
2018 voortgezet. De Ledenraad heeft
in de aprilvergadering ingestemd met
de hoofdlijnen van het advies uit dit
governancetraject. Vervolgens is er een
informatieavond gehouden over de
voorgenomen statutenwijziging en zijn
er in dat kader verschillende werkgroepen bij elkaar gekomen. In september
heeft de Ledenraad ingestemd met
de statutenwijziging. Een belangrijke
constatering van het traject is dat het
voeren van het goede gesprek tussen
het Bestuur en de Ledenraad zo goed
mogelijk moet worden gefaciliteerd.
Een belangrijke wijziging is het opheffen van het presidium. De voorzitter
van de Raad van Toezicht is niet langer
tevens de voorzitter van de Ledenraad.
In plaats daarvan zullen de vergadering voortaan worden geleid door een
onafhankelijk gespreksleider. Er zijn
bij de statutenwijziging twee nieuwe
commissies ingesteld, een commissie
werving en selectie gespreksleider en
een commissie evaluatie governance.
Er is één extra vergadering belegd op
verzoek van een aantal leden uit de
Ledenraad waarin is gesproken over de
missie en grondslag van de EO. Daarin
heeft de meerderheid van de Ledenraad ingestemd met de wijze waarop
het bestuur daar invulling aan geeft.
Daarnaast is een aantal werkbezoeken
georganiseerd voor de Ledenraad.
De commissie werving en selectie van
nieuwe edenraadsleden heeft gesprekken gevoerd met nieuwe kandidaten
voor de Ledenraad en een kandidatenlijst opgesteld. De commissie (her)
benoeming RvT-leden heeft geadviseerd om Willem Smouter opnieuw te
benoemen en heeft Jacobine van den
Brink voorgedragen als nieuw lid van de
Raad van Toezicht. Beiden zijn benoemd
door de Ledenraad. In de decembervergadering is met elkaar gesproken over
de toekomst van het publieke bestel en
hoe de missie van de EO hierin een plek
kan vinden.
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Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond in 2018
uit de volgende leden:
• Willem Smouter (voorzitter)
• Jolanda de Heer-Verheij (secretaris)
• Reinie Melissant-Briene (vicevoorzitter)
• Pieter Oudenaarden
• Evert Jan Ouweneel
• Bas Plaisier
• Jur Zandbergen

Opinie TROUW Arjan Lock, 18 juli 2018
Laat de NPO eerst definiëren wat levensbeschouwing is, alvorens te snijden
Het budget voor levensbeschouwelijke programma’s bij de EO wordt door dreigende bezuinigingen meer dan gehalveerd.
Stel je voor dat omroep Max van de NPO te horen had gekregen dat ze geen programma’s voor ouderen meer mag
maken. Toch is dat wat de EO nu overkomt. De EO mag gaan snijden in eigen vlees, met als richtlijn van de NPO: haal je
hart er maar als eerste uit. Hoogste tijd om preciezer te kijken wat levensbeschouwing in de media beoogt.
Het kan bijna niet anders of onwetendheid ligt ten grondslag aan het besluit de EO zo te beperken. In deze lijn waren
anders de ouderen bij Max met caravan en alweer naar huis gestuurd en zou BNNVARA de opdracht hebben gekregen
om vooral niet meer verschillig te wezen. Maar het motto van de EO ‘Leef je geloof’ is blijkbaar voor de beleidsmakers
niet duidelijk genoeg.
Op de een of andere manier is het ons niet gelukt om de NPO de afgelopen jaren duidelijk te maken wat levensbeschouwelijke programma’s precies zijn, waarom die bij het wezen van de EO horen en waarom ze niet mogen ontbreken in
het publieke bestel. Iets wat duizenden kijkers, gelovig of niet, een vanzelfsprekendheid vinden en herkennen als een
onmisbare, waardevolle bijdrage aan het kleurenpalet van de publieke omroep.

Luisterend oor

Levensbeschouwing is geen stilstaand water. Wie ons de afgelopen jaren heeft gevolgd, ontdekt al snel dat wat we
maken door de jaren heen is veranderd. De omroep die voor de buitenstaander het eigen, gelovige gelijk als vertrekpunt nam bij zo’n beetje alles, is veranderd. We werden ontvankelijker. We ontwikkelden een luisterend oor. We werden
nieuwsgierig en gingen op zoek. Want wie zoekt, die vindt. Zo zochten we verbinding. Zo bleven we geloven.
En altijd wilden we in gesprek over levensvragen. Als het maar even kon, lieten we de hunkering zien om te weten te
komen wat mensen ten diepste drijft. De zoektocht naar de diepere lagen van het leven. Want wie afdaalt in zijn of haar
ziel - of wat ons betreft opstijgt - ontdekt meer. En wie ons dan nog wilde volgen, wezen we op God. Zijn liefde voor
iedereen is onze diepste overtuiging. Dat is niet veranderd. Dat ís de EO.
Waarom definieert de NPO niet eerst wat levensbeschouwing in de media eigenlijk is en waartoe het dient, alvorens te
snijden? Misschien kan er eerst geluisterd worden naar wat de afzonderlijke omroepen zelf zien als de kern van hun
opdracht, voor er programma’s worden geschrapt door de NPO, die formeel zelfs helemaal niet over de inhoud van
programma’s gaat.

Rücksichtslos

Een sterk geseculariseerde samenleving zou in mindere mate behoefte hebben aan religie en zingeving. Zo luidt de
motivatie bij het rücksichtslos snijden in de EO-programmering. De werkelijkheid is dat we in ons geseculariseerde land
onverminderd zijn blijven zoeken naar wat er te vinden is in de diepere lagen van het bestaan. Het bestaansrecht van de
EO is juist niet het enkel bedienen van een achterban die precies wil horen wat deze op zondag in de kerk hoort. Zoals
de NPO kortzichtig redeneert wanneer ze onkerkelijkheid en ontzuiling opvoert als argument voor deze kortingen.
Voordat de bezuinigingstrein verder dendert, pleit ik voor serieuze bezinning op wat levensbeschouwing is. Geef
omroepen die levensbeschouwelijke programma’s maken daarna gerust de opdracht om te vernieuwen en anders te kijken. Daar is de EO steeds beter in geworden. Maar laat ons in leven. Laat het hart met rust. ‘Leef je geloof’ wordt anders
onmogelijk. En erger, Nederland kijkt dan nooit meer in de ziel.
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Willem Smouter was per 31 december
2018 aftredend en herkiesbaar. In de
Ledenraad van 8 december 2018 is hij
opnieuw benoemd voor een periode
van 4 jaar. Reinie Melissant-Briene was
per 31 december 2018 aftredend en
niet herkiesbaar. Voor de vacature die
hierdoor ontstond, is er in de Ledenraadsvergadering van 7 april 2018 een
‘Commissie (her)benoeming RvT-lid’
ingesteld. Deze bestond uit drie ledenraadsleden en twee leden uit de Raad
van Toezicht. Deze commissie heeft een
exitgesprek gevoerd met Reinie Melissant en een profielschets opgesteld. De
advertentie heeft in de Visie en online
gestaan. Na verschillende gesprekken
is Jacobine van den Brink geselecteerd
als nieuw lid van de Raad van Toezicht.
In de Ledenraadsvergadering van 8
december is zij benoemd met ingang
van 1 januari 2019 voor een periode
van 4 jaar. De EO spant zich in voor een
evenwichtige verdeling van zetels over
vrouwen en mannen in de Raad van
Toezicht. Bij de eerstvolgende vacature
zal het streven opnieuw zijn om een
vrouw te vinden voor vervulling van de
vacature.

Vergaderingen
De Raad van Toezicht kwam in 2018
bijeen in vijf reguliere vergaderingen en
één keer voor een extra telefonische
vergadering. Geen van de leden was frequent afwezig. Het bestuur was bij de vijf
reguliere vergaderingen aanwezig, met
uitzondering van een aantal agendapunten die buiten aanwezigheid van het
Bestuur horen te worden besproken.
De Financiële Commissie heeft vier keer
vergaderd en de Identiteitscommissie
drie keer. De Remuneratiecommissie
heeft het beoordelingsgesprek met de
bestuurder gevoerd en heeft ter voorbe-

reiding daarop gesprekken gevoerd
met een aantal personeelsleden van
de EO en een directeur van een andere
omroepvereniging.
Een aantal leden van de Raad van
Toezicht heeft een governancemiddag
van CIPO en NPO bijgewoond. Alle
leden van de Raad van Toezicht hebben
zoveel mogelijk de vergaderingen van
de Ledenraad en verschillende evenementen van de EO (zoals The Passion,
Nederland Zingt Dag en EO-Jongerendag) bijgewoond.

Taak
De Raad van Toezicht is belast met het
toezicht op de algemene gang van zaken
in de vereniging en met het toezicht op
het Bestuur en het door het Bestuur
gevoerde beheer en beleid en is voorts
belast met de taken en bevoegdheden
die hem bij de statuten zijn toegekend.
Hij staat het Bestuur, gevraagd en ongevraagd, met raad terzijde. De Raad van
Toezicht richt zich bij de vervulling van
zijn taak uitsluitend op het belang van
de vereniging en alle betrokkenen bij de
vereniging. De Raad van Toezicht ziet
toe op de verwezenlijking van het doel
van de vereniging in overeenstemming
met de grondslag.

Onderwerpen
Een aantal onderwerpen wordt elk jaar
in de Raad van Toezicht besproken. Er
is aandacht geweest voor het wederzijds functioneren tussen de Raad van
Toezicht en het Bestuur, mede aan de
hand van de punten die uit de zelfevaluatie 2017 naar voren waren gekomen.
De Raad van Toezicht heeft daarnaast
buiten aanwezigheid van het bestuur
het functioneren van het bestuur en
haar eigen functioneren besproken.
Een aantal keer is gerapporteerd en
gesproken over de programma-intekening 2018 en de risicoanalyse inzake
programma’s, activiteiten, bladen,
online, en presentatoren. De naleving
van de governancecode is eveneens
besproken.
De Raad van Toezicht keurde het jaarverslag 2017, de begroting 2018 en het
jaarplan 2018 goed. De jaarrekening en
het accountantsverslag zijn in aanwe-

zigheid van de accountant besproken.
In december is het onderwerp risicomanagement uitgebreid aan de orde
gekomen. Daarbij zijn de voornaamste
strategische en operationele risico’s van
de EO besproken. Voorts is gesproken
over de risicohouding van het bestuur
en heeft de Raad van Toezicht de risicobereidheid verbonden aan de strategie
en activiteiten van de EO vastgesteld.
Daarnaast is met de Raad van Toezicht
besproken hoe de EO intern invulling
geeft aan risicomanagement en hoe
dit verankerd is in de organisatie. Het
bestuur heeft gerapporteerd over de
naleving van de governancecode NPO
en de beleidsregels governance van het
Commissariaat voor de Media; aandachtspunten hieruit zijn besproken.
Specifieke onderwerpen in 2018 waren
het lopende governance onderzoek
en de daaruit volgende wijziging van
statuten en reglementen, de evaluatie en besluitvorming over een
eenhoofdig bestuur, de nieuwe functie
adjunct-directeur, aanpassing van het
procuratiereglement, de evaluatie van
de samenwerking met het Nederlands
Dagblad binnen Dag6, de verkoop van
Filternet, het merkenbeleid en de toekomst van het publieke bestel.

Commissies
Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie bestond
in 2018 uit Pieter Oudenaarden en
Jolanda de Heer-Verheij. Zij hebben het
functioneringsgesprek met het bestuur
gevoerd, en ter voorbereiding daarop
met een aantal medewerkers van de
EO gesproken. Het is het beleid van de
EO om de bestuurders en leden van de
Raad van Toezicht binnen de WNT-bepalingen te belonen.
Identiteitscommissie
De Identiteitscommissie bestond in
2018 uit Evert Jan Ouweneel en Bas Plaisier. De commissie heeft het Jaarverslag
2017 en het Jaarplan 2018 besproken.
Ook is gesproken over de koers van de
EO.
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rechterachtervleugel op de eerste
verdieping. IJM is de derde huurder in
ons gebouw. De inkomsten uit deze
verhuur dragen bij aan het realiseren
van de bedrijfsbrede bezuinigingsdoelstellingen. Verhuur van vloeroppervlak is
mogelijk sinds de overstap in 2014 naar
het huisvestingsconcept van flexibel en
activiteit gerelateerd werken. De bezettingsgraad van het ‘eigen’ vloeroppervlak
worden daarbij goed gemonitord.

Financiële commissie
De Financiële Commissie bestond
in 2018 uit Reinie Melissant en Jur
Zandbergen. De commissie heeft de
jaarrekening, het jaarverslag en het
accountantsverslag besproken in het
bijzijn van de accountant en gedeeltelijk
buiten aanwezigheid van het Bestuur.
Andere onderwerpen waren de financiële kwartaalrapportages en halfjaarlijkse
forecast, de voortzetting van de samenwerking met en de opdrachtverlening
aan de accountant, het beleggingsbeleid, de begroting 2019, terugkoppeling
van de interimcontrole en het controleplan 2018 van de accountant.

Zelfevaluatie en ontwikkeling RvT
Een aantal leden van de Raad van Toezicht heeft een governancemiddag van
CIPO en NPO bijgewoond. Daarnaast
is tijdens elke vergadering aandacht
besteed aan de onderwerpen die tijdens
de zelfevaluatie 2017 zijn benoemd, ter
bevordering van de onderlinge samenwerking. De RvT heeft gereflecteerd op
vragen als: Geven we voldoende ruimte
aan strategische onderwerpen, of krijgt
de waan van de dag (te) veel aandacht.
Hoe vullen we de kritische klankbordfunctie t.o.v. de bestuurder in, temeer
nu het een eenhoofdig Bestuur is
geworden. De vergadering van de Raad
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van Toezicht in september bestond uit
twee dagen, waarbij Matthijs Leendertse
(mediaspecialist) een presentatie heeft
gehouden over de rol van omroepen en
trends in de samenleving, en hierover
uitgebreid het gesprek heeft gevoerd
met de Raad van Toezicht. Daarnaast
zijn de gesprekspunten vanuit de zelfevaluatie 2017 opnieuw doorgesproken.

Bedrijfsvoering
De EO is een eigentijds, missionair
mediabedrijf. Een organisatie waarvoor
gedreven en professionele mensen
werken vanuit hun geloof. Als een goed
rentmeester willen we zorgen voor ons
kapitaal: de mensen en de middelen.
Dat vraagt door de steeds krappere
budgetten veel creativiteit en flexibiliteit
van de gehele organisatie.

Sturing
Sturing van de organisatie vindt plaats
op verschillende niveaus van verantwoordelijkheid; door de directie, het
management en de afdelingshoofden.
Op basis van het meerjarenbeleidsplan
worden jaarlijks een jaarplan en een
begroting opgesteld. Via periodieke
rapportages en forecasts wordt de
voortgang van de plannen bewaakt en
vindt, waar nodig, bijsturing plaats.

ICT
Ook dit jaar werd gewerkt aan het
up-to-date houden en verbeteren van
onze automatiseringssystemen en
infrastructuur. Binnen de EO hebben
we Microsoft Teams uitgerold om het
integraal samenwerken te stimuleren.
Informatiebeveiliging heeft doorlopend
hoge prioriteit en is in 2018 opnieuw
verder aangescherpt door technische
maatregelen aan de infrastructuur en
door het vergroten van de bewustwording bij de gebruikers.
In 2018 is er een chatbot, genaamd
Sanne, in productie genomen voor het
programma Tweestrijd. Binnen het
kennisgebied data is een start gemaakt
met het samenvoegen van alle data bij
de EO. Dit krijgt in 2019 verder vorm,
zodat alle data bij elkaar gebracht
worden in rapportages. Er is volop
aandacht geweest voor het beschrijven
en verbeteren van bedrijfs- en werkprocessen vanuit het oogpunt van Business
Process Management.

Terrein
Het parkeerterrein aan de voorzijde van
het gebouw is in het najaar van 2018
geheel gerenoveerd op basis van het
Meerjarenonderhoudsplan. Daarbij zijn
diverse wensen vanuit de organisatie en
vanuit onze bezoekersstromen verwezenlijkt: meer corporate identity aan
de buitenzijde en uitstraling ‘creatief
mediabedrijf’; uitbreiding elektrische
laadpalen; uitbreiding parkeerplaatsen
voor bezoekers; vernieuwen en verduurzamen van de buitenverlichting. Op dit
moment loopt nog een vergunningsaanvraag voor een bewegwijzeringselement
bij de inrit, die verder zal bijdragen aan
vindbaarheid, sturen van rijrichting op
het terrein en corporate identity.
Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid is
in mei 2018 een grote stap gezet met
het aanbrengen van 302 zonnepanelen op ons dak. Deze zonnepanelen
voorzien in circa 10% van onze totale
energiebehoefte. Via het bomenproject
van Trees for All is eind 2018 wederom
onze volledige CO2-uitstoot gecompenseerd en mogen we ons opnieuw een
klimaatneutrale omroep noemen. De
Werkgroep ‘Rentmeesterschap’ is daarbij actief om in alle geledingen van onze
bedrijfsvoering te zoeken naar verdere
mogelijkheden voor verduurzaming.
Eind 2018 is een adviespartij betrokken
om de ambities voor de komende jaren
te bepalen.

Facilitair
Huisvesting
In 2018 is verder ingezet op de strategie
van verhuur van vloeroppervlak aan
derden. In de zomer van 2018 betrok
International Justice Mission (IJM) de

De EO is actief deelnemer van het
‘Albert programma’ een breed gedragen
initiatief dat is opgezet om de CO2-footprint van tv-producties inzichtelijk te
maken. Programma’s van de EO zoals
Blauw Bloed en Zapp Your Planet zijn

bij uitstek geschikt om zo duurzaam
mogelijk gemaakt te worden. Ook op
productietechnisch gebied zet de EO
stappen om te verduurzamen. Zo
worden de regiefaciliteiten uitbesteedt
aan een facilitaire partij in plaats van zelf
te investeren in technische apparatuur
die niet volledig wordt gebruikt. Door
deze flexibele wijze van inhuur wordt
een besparing gerealiseerd in stroomverbruik, maar ook in de koeling van de
centrale apparatenruimte.

zwangerschaps- en bevallingsverlof
bedroeg 1,39% (2017: 0,67%) en het
ziekteverzuim vanwege zwangerschap
en bevalling was 0,21% (2017: 0,18%).
Het ziekteverzuim binnen het Productiehuis EO B.V. is uitgekomen op 1,30%
(2017: 1,62%). Er was in deze jonge
onderneming geen verzuim vanwege
WIA (2017: 0%). Het zwangerschaps- en
bevallingsverlof bedroeg 0,67% (2017:
1,08%) en het ziekteverzuim vanwege
zwangerschap en bevalling was 0,64%
(2017: 0,36%).

Personeelsbeleid
Kengetallen
Het aantal medewerkers in dienst van
de EO en het Productiehuis EO B.V.
is vrijwel gelijk gebleven. Eind 2018
waren er 375 medewerkers (2017: 373)
in dienst, in totaal 320 fte (2017: 320
fte). De verhouding tussen mannen en
vrouwen is vrijwel gelijk gebleven: 53%
van onze medewerkers is vrouw (2017:
54%) en 47% van onze medewerkers is
man (2017: 46%). De verhouding tussen
dienstverbanden voor bepaalde tijd en
onbepaalde tijd is in de loop van het jaar
niet veel gewijzigd: 68% van onze medewerkers heeft een vast dienstverband
(2017: 70%) en 32% heeft een tijdelijk
dienstverband (2017: 30%). De organisaties EO en het Productiehuis EO B.V.
verschillen hierin sterk. Bij de EO is 74%
van de medewerkers in vaste dienst en
bij Productiehuis EO B.V. is 23% van de
medewerkers in vaste dienst. De reden
hiervan is dat Productiehuis EO B.V. met
name bedoeld is voor het aannemen
van medewerkers voor tijdelijk werk.
Het gemiddelde verloop bij het Productiehuis EO B.V. was in 2018 met 50%
dan ook hoog in vergelijking met een
gemiddeld verloop van 16% bij de EO.
Er kwamen in 2018 98 medewerkers in
dienst (2017: 85) en gingen er 96 medewerkers uit dienst (2017: 83). Dit is een
stuk hoger dan in 2017. Dit heeft onder
andere te maken met de kort cyclische
programmering en het daarbij aansluitende personeelsbestand.
Het ziekteverzuim binnen de EO
bedroeg in 2018 3,93% (2017: 4,31%).
Het verzuim vanwege WIA is met 0,12%
vrijwel gelijk gebleven (2017: 0,2%). Het

Ontwikkelingen in 2018
In 2018 is er voor alle nieuwe medewerkers een geheel nieuw ‘Onboarding’
proces ingericht. In dit proces worden
nieuwe medewerkers wegwijs gemaakt
en krijgen zij alles aangereikt wat nodig
is voor succesvolle en gemotiveerde
nieuwe professionals binnen de EO.
Het is een fors financieel voordeel voor
de EO om medewerkers in loondienst
te nemen voor een tijdelijke periode in
plaats van in te huren via een uitzend- of payrollconstructie. Het grote
voordeel voor medewerkers is de
betere rechtspositie, omdat de arbeidsovereenkomsten gesloten worden
onder toepassing van de cao voor het
Omroeppersoneel. De omzet bij het
uitzend-payrollbureau is in de afgelopen
jaren dan ook fors afgenomen. Zetten
wij in 2014 nog ruim € 2,5 miljoen om,
in de afgelopen jaren is dit gedaald naar
775K in 2018 (2017: 800K).
Iedere organisatie heeft leidinggevenden nodig om haar medewerkers en
teams aan te sturen, alsook om een
efficiënt en kwalitatief product te maken.
Niet alle leidinggevenden hebben
daarbij dezelfde stijl of vaardigheden,
of hetzelfde karakter. In 2018 is de
EO gestart met een ontwikkeltraject in
passende leiderschapsstijl bij de ontwikkelingsfase waarin de EO op dit moment
verkeert.
Eind 2018 neemt de EO afscheid van het
bekende beoordelingsgesprek tussen
medewerker en leidinggevende. In 2019
maakt dit plaats voor ontwikkelen door
het jaar heen. Hierbij stellen mede-
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werkers zelf ontwikkeldoelen en ligt de
focus op het vooruitkijken. De vraag zal
meer worden: hoe en wat gaan we in
het komende jaar ontwikkelen?
Talentontwikkeling kreeg in 2018 verder
een plek door het ‘EO-traineeship’, de
inzet van de ‘Teamsamensteller’ en de
‘Kennis en expertise-poule’. In 2018
zijn er verder 7 in company-opleidingen georganiseerd waaraan ruim 40
medewerkers hebben deelgenomen en
voeren 65 medewerkers in intervisieverband gesprekken over hun ontwikkeling.
De EO wil de inspiratie voor de missie
van de EO stimuleren. Om geïnspireerd

te worden en te blijven biedt de EO haar
medewerkers vanaf 2018 de mogelijkheid van een retraite aan. Enkele dagen
van rust en ruimte om God te ontmoeten, de Bijbel te lezen, te bidden en
richting in je leven en werk te vinden.

Financiën (cijfers x €1.000,-)
Het financiële beleid van de EO is erop
gericht om een gezonde en stabiele
financiële huishouding te voeren met
voldoende middelen om content te
produceren waarmee onze missie
wordt gerealiseerd. Beschikbare eigen
middelen uit giften, legaten, inkomsten
van (programma-)bladexploitatie en
nevenactiviteiten worden mede ingezet

om in de programmering keuzes te
kunnen maken die nauw aansluiten bij
de missie van de EO.
Ultimo 2018 is de EO een financieel
gezonde organisatie met een goede solvabiliteit. Het eigen vermogen bedraagt
€ 10.031 (2017: € 10.076), dit is 40% van
het balanstotaal (2017: 38%). De current
ratio is 1,71 (2017: 1,63). Hieruit blijkt
dat de EO goed in staat is om aan haar
financiële verplichtingen te voldoen. De
kasstroom was in 2018 € 1.140 negatief
(2017: € 578 negatief). Het verschil
wordt met name veroorzaakt door een
afname van de kortlopende schulden.
Voor een nadere toelichting verwijzen

wij naar de jaarrekening 2018. Door de
gezonde vermogenspositie en liquiditeit
maakt de EO geen gebruik van externe
financieringsbronnen.
Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening steeg in 2018 ten opzichte van
2017 met € 476 van € 521 negatief naar
€ 45 negatief. Dit kan als volgt worden
verklaard: De totale bedrijfsopbrengsten zijn gedaald met € 428. Dit komt
door een lagere opbrengst van verenigingsactiviteiten, programmabladen
en overige nevenactiviteiten. De baten
uit media-aanbod waren hoger dan
in 2017. De bedrijfslasten zijn € 823
lager, met name door lagere directe
productiekosten. Per saldo stijgt het
bedrijfsresultaat met € 395 naar € 209
positief (2017: € 186 negatief). In 2016 is
de EO in samenwerking met het Nederlands Dagblad de VOF Endeo gestart. De
EO heeft een 50% deelneming in deze
VOF. Medio 2017 is een nieuw informatieplatform opgericht voor een jongere
doelgroep onder de naam Dag6. In 2017
en 2018 zijn de opbrengsten achtergebleven bij de verwachtingen. Daarom
is dit initiatief per eind 2018 gestopt.
De administratieve afwikkeling heeft
plaatsgevonden in 2018. De juridische
beëindiging van de vennootschap onder
firma vindt plaats in 2019. Het resultaat
van deze deelneming was in 2018 € 252
negatief (2017: € 344 negatief). Ook in
2018 waren de renteopbrengsten van
€ 1 beperkt (2017: € 12).

Risicomanagement
Om een goede balans te hebben en
te houden voor programmering en
administratieve organisatie werkt de EO
op een gestructureerde wijze binnen de
organisatie. Deze gestructureerde wijze
volgt een top-down proces dat afgestemd is tussen het Bestuur en de Raad
van Toezicht. Deze wijze van werken
kent vier belangrijke thema’s:
1. Risico governance
2. Risicostrategie
3. Risicoprocessen
4. Risicobewustzijn
Deze vier thema’s zijn volgens het denken werkmodel Risk Appetite Value Chain
(RAVC) ingericht binnen EO.
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Risico governance
Bestuurlijke organen
De bestuurlijke organen van de EO zijn
het Bestuur en de Raad van Toezicht.
Het Bestuur legt verantwoording af aan
de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van
de Bestuurder en op de algemene gang
van zaken binnen de EO.
Checks & balances
Binnen de EO zijn checks & balances
opgenomen in het governanceproces.
In 2017 is een analyse gemaakt van de
adequaatheid van risicomanagement
binnen de EO. In 2018 is er invulling
gegeven aan de uitkomsten van deze
analyse. Er is op een gestructureerde
wijze gewerkt aan het expliciteren van
het risicoprofiel. Het risicoprofiel van EO
is een optelsom van de risicohouding,
risicobereidheidsprincipes, strategische
risico’s en strategische beheersing.
De onderdelen in de zogenaamde
strategische risicomanagementcyclus
hebben geleid tot een geëxpliciteerde
risicohouding. Deze gehele strategische
risicomanagementcyclus is besproken
en geaccordeerd door de Raad van
Toezicht.
Risicomanagement functie
De functie van Hoofd Financiële Zaken
is opnieuw ingevuld per 01-10-2018.
Risicomanagement, als een zogenaamde
tweedelijnsfunctie, is gepositioneerd
binnen deze afdeling. In samenspraak
met de Compliance Officer zijn de
verantwoordelijkheden, taken en
bevoegdheden besproken.
Compliance functie en functionaris voor
gegevensbescherming
De EO beschikt over een Compliance
Officer die een toetsing uitvoert op het
correct naleven van de ‘Beleidsregels
governance en interne beheersing’ van
het Commissariaat voor de Media, de
‘Governancecode Publieke Omroep
2018’, de Mediawet, de aanbestedingsrichtlijnen, de WNT en andere relevante
wet- en regelgeving. De Compliance
Officer is het centrale loket voor alle
compliance- en integriteitsvraagstukken
binnen de EO. De EO beschikt eveneens

over een Privacy Officer die het centrale
loket is voor alle privacyvraagstukken
binnen de EO. Er is in 2018 één datalek
met een beperkte omvang (gestolen
geëncrypte laptop) gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
De EO is in 2018 gestart met het implementeren van het wettelijk verplichte
toezicht op de naleving van privacyregelgeving waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
Het toezicht wordt uitgevoerd door een
externe Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) die dezelfde rol ook
vervult voor AVROTROS en KRO-NCRV.
Door dit samengevoegde toezicht
wordt efficiency en doelmatigheid in
het toezicht beoogd door de overlap op
inhoudelijke thema’s tussen de betreffende omroepverenigingen.
De FG heeft de mate van naleving
van privacyregelgeving door de EO
beoordeeld op basis van binnen de EO
beschikbare informatie. Daarbij heeft
de FG vastgesteld dat de EO belangrijke stappen heeft gezet om tot een
gewenst en aantoonbaar niveau van
naleving te komen. Zo is er in 2018 een
register gemaakt van de verwerkingen
binnen de EO, verwerkingsovereenkomsten gesloten, een privacy officer
aangesteld, impact analyses gedaan en
zijn er (beleids-)maatregelen genomen
die de transparantie, rechtmatigheid
en vertrouwelijkheid van de verwerkingen inzichtelijk maken en daarmee
een mooie start is gemaakt met de
bewustwording binnen de organisatie.
En bij actieve en tijdige opvolging van de
verdere implementatiestappen zoals die
door de EO in kaart zijn gebracht en aan
de hand van het door de FG opgestelde
toezichtplan voor 2019 zal de EO nog
verder groeien in controle en bewustwording van de privacyvraagstukken die
leven bij de omroep. De FG zal hierbij
een actieve rol spelen omtrent het vergroten van het kennisniveau alsmede de
bewustwording van de beginselen van
de AVG binnen de EO.
CIPO
Als onafhankelijk toezichtorgaan ziet
de Commissie ter bevordering goed
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bestuur en integriteit publieke omroep
(CIPO) toe op de handhaving en naleving
van de Governancecode Publieke
Omroep. Zij heeft geen toezichthoudende taken in bestuursrechtelijke zin.
De CIPO faciliteert naleving van deze
gedragscode op eigen initiatief met
adviezen en onderzoeken. Jaarlijks legt
de CIPO verantwoording af via een
afzonderlijk jaarverslag.
Verantwoording
De verantwoording van de ‘Beleidsregels governance en interne beheersing’
en de ‘Governancecode Publieke
Omroep 2018’ moet op een adequate
en toegankelijke wijze plaatsvinden. De
verantwoording vindt plaats in dit jaarverslag en door middel van registers op
onze website, eo.nl. Medewerkers van
de EO ontvangen jaarlijks een uitvraag
waarin de richtlijnen onder de aandacht
wordt gebracht. Tevens ontvangen de
medewerkers een meldingsformulier
voor de verschillende registers.

Risicostrategie
De EO heeft in 2018 haar risicomanagementproces verder doorontwikkeld van
opzet en bestaan naar verdere borging,

voor de strategische risicomanagementcyclus. Er is in 2018 ook een start
gemaakt om de operationele risicomanagementcyclus te starten. De EO heeft
een keuze gemaakt voor een risicomanagementraamwerk dat aansluit bij de
werkwijze en cultuur van de EO. De EO
heeft gekozen voor het COSO-Enterprise Risk Management (ERM) en het
Risk Appetite Value Chain (RAVC-)model
voor het concretiseren van het risicomanagementproces aan de ene kant
en de risicohouding en risicobereidheid
aan de andere kant. De functie van deze
modellen is om een gestructureerd proces te doorlopen zodat er procesmatig
geen hiaten zijn.
Risicohouding
De risicohouding van het Bestuur van
de EO is volgens het gehanteerde
RAVC-model ‘gebalanceerd’. Dat betekent dat de EO bij besluiten elke keer
de afweging maakt tussen risico en
rendement. Dit wil zeggen dat het risico
en rendement gedegen wordt afgewogen en dat de organisatie zich bewust
is van de mogelijke risico’s en zich niet
alleen laat leiden door opportuniteiten.
Er is sprake van een goede balans in de

Besturingsfilosofie Management:
Gedrag, Leiderschap en Houding
Gebalanceerd

Reputatie Management:
Imago en Identiteit
Gebalanceerd
Algemene Risk Attitude
– Risico Houding
Gebalanceerd
Productie, Programma’s,
Uitvoering en IT
Gebalanceerd

Kapitaal Management:
Rendement en Solvabiliteit
Gebalanceerd
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afwegingen bij het nemen van beslissingen. De weging van de risicohouding is
gedaan op een vijfpuntsschaal van: nul,
kritisch, gebalanceerd, opportunistisch
en maximaal.
Risicobereidheidsprincipes
De risicobereidheid is op basis van de
risicohouding gedefinieerd en heeft
geleid tot een twintigtal ondernemingswaarden die opgenomen worden in
het beleid c.q. leiden tot aanscherping
van bestaand beleid. De risicobereidheidsprincipes kunnen samengevat
worden in:
• Besturingsfilosofie: De missionaire
gedrevenheid van de EO geeft
bereidheid om mee te bewegen met
de omstandigheden als de missie dat
vraagt. Hierbij heeft de EO altijd oog
voor de kracht van anderen (binnen
en buiten) de organisatie en werkt
men met elkaar, waarbij iedereen even
belangrijk is.
• Reputatie Management: De EO is een
gedreven organisatie en is onderscheidend in haar geluid over geloof,
waarbij men gelooft in het goede te
doen en anderen niet de maat te
nemen. De EO is een organisatie van
inclusiviteit, expliciteit en christelijke
integriteit.
• Productie, Programma’s, Uitvoering
en IT: Programma’s moeten qua
vorm en inhoud passen bij de tijd
en de doelgroep van de EO. De EO
gelooft dat hier beweging in zit. Bij de
uitvoering houdt de EO rekening met
de doelgroep, waarbij de ander zich
recht gedaan voelt en voert de EO het
ethische gesprek over hoe een ander
profiteert bij gebruik van data die van
de EO en haar leden zijn.
• Kapitaal Management: De EO heeft een
financiële huishouding, waarbij transparantie en controle communicerende
vaten zijn. De administratieve organisatie en interne beheersingsprocessen
zijn ingericht naar doelmatigheid en
rechtmatigheid, in het besef dat het
geld waarmee de EO werkt van iedereen is.

Strategische risico’s
Het bestuur van de EO heeft onderstaande strategische risico’s geïdentificeerd en afgestemd met de Raad van Toezicht.
Nr.

Strategisch risico

1

Inrichting van het publieke bestel.

L-M-H

Beheersing
Eigen visie van de EO en nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid, door in
gesprek te blijven met alle stakeholders.

L-M-H

Eigenaar
Bestuurder

2

De toenemende diversiteit in de
achterban kan leiden tot spanning die kan afstralen op de EO.

De eigen missie, visie en strategisch plan
blijft centraal staan. Vanuit het besef van
de brede achterban, altijd het gesprek
blijven voeren over het geloof en de
missie.

MT en Bestuurder

3

De betaalbaarheid van het
bestel door verminderde reclame-inkomsten.

Eigen visie van de EO en nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid, door in
gesprek te blijven met alle stakeholders.

Bestuurder

4

Wettelijke beperkingen in private en publieke samenwerkingen
(digitale samenwerken met
andere technologische platformen).

De EO wil hier haar eigen visie in volgen en zal binnen de wettelijke context
experimenteren met mogelijkheden en
het blijven opzoeken van de dialoog met
stakeholders.

MT en Bestuurder

5

Niet toereikende strategische
personeelsplanning.

Goed HR-plan en visievorming op toekomstige competenties.

MT en Bestuurder

6

Het risico dat het eigen vermogen krimpt doordat reserves
ingezet moeten worden.

Goed financieel plan en financiële strategie met rechtmatigheid en doelmatigheid
als basisprincipes.

MT en Bestuurder

7

Hoger wordende ‘cost of compliance’ door veranderende
wet- en regelgeving.

Efficiënt samenwerken met andere omroepen. En het gesprek blijven voeren
met alle relevante stakeholders om een
goede balans te houden voor kosten,
terwijl er geen risico gelopen wordt in
beheerste en integere bedrijfsvoering.

MT en Bestuurder

Operationele risico’s
Een belangrijk risico dat de EO loopt betreft de continuïteit van de uitzendingen. Om deze te waarborgen is er een proces
ingericht, waarbij de risicomanager is gestart met het uitvoeren van risicoassessments. Deze risicoassessments worden verder
ingevuld en ingebed in 2019. Bij het benoemen van de risico’s die effect kunnen hebben op de jaarplannen van de afdelingshoofden wordt ook gevraagd naar nieuwe en bestaande beheersmaatregelen die noodzakelijk zijn om de continuïteit te garanderen,
zoals bijvoorbeeld:
Nr.

Operationeel risico

L-M-H

Beheersing

L-M-H

Eigenaar

1

Deadlines van uitzendingen
worden niet gehaald door
last-minute bewerkingen.

Keten inzichtelijk maken en beleid/werkwijze waar nodig aanpassen.

Media Services &
Producties

2

Apparatuur voor producties
werkt niet goed omdat dit teveel
maatwerk is.

Vernieuwing van het postproductieplatform (marktstandaard) en uitbesteding
van de planningsfunctie.

Media Services &
Producties

3

Onvoldoende beheersing van
‘shadow IT’.

Doelarchitectuur beschrijven en implementatie Office 365 waardoor het gebruik vermindert.

ICT

4

Reputatieschade door hacken.

Beleid en identity management op social
media accounts.

ICT

5

Stroomuitval.

Noodstroomvoorziening (aggregaat en
aanschaf nieuwe Uninterruptable Power
Supply).

Facilitair

6

Technische storingen (lift, CV,
toegangspoorten).

Certificatie, onderhoudscontracten en
eigen inspecties.

Facilitair

51

Financieel risico
De EO bewaakt de liquiditeitspositie
door middel van opvolgende liquiditeitsrapportages en ziet erop toe dat er
steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te
kunnen voldoen. Daarnaast doet de EO
aan actief crediteurenbeheer. Debiteurenbeheer heeft in 2018 bijzondere
aandacht gehad.
Voor de toelichting op de financiële
instrumenten wordt verwezen naar de
toelichting bij de balans.
Compliance risico
De EO is onderhevig aan risico’s ten
aanzien van het naleven van wet- en
regelgeving. Om te waarborgen dat deze
worden nageleefd is een Compliance
Officer aangesteld.
Aansprakelijkheid en claims
Gelet op de complexe omgeving waarin
de EO zich beweegt, is het onontkoombaar dat er zich geschillen voordoen.
In de jaarrekening wordt rekening
gehouden met de verwachte financiële
effecten daarvan. In 2018 was er geen
sprake van claims.

Risicoprocessen
De risico’s en beheersmaatregelen worden in geborgd in het planning & control
proces van de EO. Hierbij hebben alle
zogenaamde lijnen van defence een rol.
De eerste lijn, zijnde de afdelingshoofden en alle medewerkers, managen de
dagdagelijkse risico’s. De tweede lijn
gaat met de eerste lijn in gesprek op
basis van het door het Bestuur bepaalde
risicoprofiel. Externe partijen als de
accountant zien toe op wettelijke randvoorwaarden en het financiële karakter
van de EO. Dit proces is in 2018 voor
opzet, bestaan en borging ingericht. De
werking staat voor 2019 op de agenda
van het Bestuur en de risicomanager.
De EO heeft een gestructureerd proces
ingericht om compliant te zijn aan de
richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) en het ‘Handboek
Financiële Verantwoording Landelijke
Publieke Media-instellingen en de NPO
2016’. Zo zijn de voornaamste risico’s
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en onzekerheden weergegeven en zijn
de strategische, operationele, financiële
en compliance risico’s ook besproken
in dit verslag. Ook de doelmatigheid en
rechtmatigheid van onze middelen is
beschreven.

over verantwoording en verslaglegging.
De verplichting om nevenfuncties van
belangrijke journalistieke functionarissen openbaar te maken is nieuw, deze
functies zullen begin 2019 op de website van de EO worden geplaatst.

Risicobewustzijn

Principe 1 Cultuur
De EO besteedt op verschillende
manieren aandacht aan het creëren
van een cultuur die bijdraagt aan de
onafhankelijkheid en integriteit van de
mediaorganisatie. De EO heeft de principes uit de Governancecode uitgewerkt
in interne regelingen. Medewerkers
worden bij indiensttreding geïnformeerd
over deze regelingen en kunnen deze
terugvinden op het interne digitale
informatieplatform van de EO. In de
Mediacode en het Redactiestatuut van
de EO wordt onder andere de redactionele onafhankelijkheid geborgd. De
interne Compliance Officer van de EO
bewaakt de naleving van de richtlijnen.
In 2018 heeft de Compliance Officer het
gesprek hierover gevoerd met managers en eindredacteuren, met name in
relatie tot sponsoring. Jaarlijks bespreekt
de Compliance Officer naleving van de
Governancecode met het MT en het
bestuur, waarbij ook concrete voorbeelden worden besproken.

Door het proces op een gestructureerde wijze te doorlopen en hier tijd
en middelen voor vrij te maken, heeft
de EO het bewustzijn verder geïntensiveerd. In 2019 wordt door middel
van een e-learning het risicobewustzijn
verder vergroot binnen de organisatie.
Hiernaast zal er in 2019 een verdere
vertaalslag worden gemaakt van
strategie naar operatie. Er worden in
samenwerking en samenhang met de
verschillende afdelingen ketenrisicoanalyses uitgevoerd om de key risks en key
controls in kaart te brengen. Dit wordt
gedaan in multidisciplinaire teams. Ook
worden de stafafdelingen als afdeling
gevraagd om hun eigen afdelingsrisico’s
te identificeren, naast hun deelname in
de multidisciplinaire teams.

Naleving Governancecode
Publieke Omroep 2018
Sinds 2018 zijn voor de EO twee nieuwe
regelingen omtrent governance en
interne beheersing van toepassing.
Allereerst de Beleidsregels governance
en interne beheersing van het Commissariaat voor de Media (‘Beleidsregels
governance’), en daarnaast de Governancecode Publieke Omroep 2018
(‘Governancecode’). De Governancecode geeft een nadere invulling aan
de Beleidsregels governance. Daarom
leggen we in de verslaglegging verantwoording af over naleving van de
Governancecode, waarmee ook invulling
is gegeven aan de naleving van de
Beleidsregels governance.
Om te voldoen aan de nieuwe Governancecode zijn in 2018 een aantal
wijzigingen aangebracht in de statuten
en reglementen, zoals het explicieter
vastleggen van bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van het bestuur,
de Raad van Toezicht en de Ledenraad, evaluatiemomenten van Raad
van Toezicht en bestuur, en afspraken

Principe 2 Integer handelen
Alle medewerkers krijgen jaarlijks een
oproep om financiële belangen, nevenfuncties en geschenken hoger dan € 50
op te geven in het register. Voor reizen
naar het buitenland (anders dan voor
programmatische doeleinden) wordt
vooraf toestemming gevraagd en achteraf verslag uitgebracht. Uitnodigingen
voor maaltijden, evenementen, werkbezoeken en reizen mogen alleen onder
bepaalde voorwaarden worden aangenomen of aangeboden. In januari wordt
aan alle medewerkers aan de hand van
een vragenlijst een verklaring gevraagd
over naleving van de Governancecode
over het voorgaande jaar. De nevenfuncties van het bestuur en de Raad
van Toezicht worden openbaar gemaakt
op de website. De EO publiceert met
ingang van 2019 ook de nevenfuncties
van belangrijke journalistieke functionarissen.

Principe 3, 4 en 5 (Relatie) Bestuur en Raad
van Toezicht
In 2018 is vervolg gegeven aan het in
2017 ingestelde governance traject,
waarbij de relatie tussen Bestuur,
Raad van Toezicht en de Ledenraad is
doorgesproken en waar nodig nader is
aangescherpt. Dit heeft gezorgd voor
een meer heldere rolverdeling binnen
de EO. Een belangrijke wijziging is dat de
voorzitter van de Raad van Toezicht niet
langer de voorzitter is van de Ledenraad. Een onafhankelijke gespreksleider
zal voortaan de bijeenkomsten van
de Ledenraad leiden. Daarnaast is
afgesproken dat de Ledenraad haar
inhoudelijke informatie verkrijgt van het
Bestuur en de Raad van Toezicht verantwoording aflegt over de wijze waarop zij
toezicht heeft gehouden. De statuten
en reglementen zijn ingericht conform
de eisen in de Governancecode. Jaarlijks
voeren het Bestuur en de Raad van
Toezicht het gesprek over elkaars functioneren en wederzijds functioneren. Er
is aandacht voor spiegeling, ontwikkeling
van deskundigheid en professionaliteit.
Leden van de Raad van Toezicht worden
openbaar geworven middels een openbaar profiel. In de gewijzigde statuten is
eveneens opgenomen dat het bestuur
mag bestaan uit minimaal één bestuurder, voorheen moesten dit minimaal
twee bestuurders zijn.
Principe 6 Risicobeheersing
De risicohouding, de belangrijkste risico’s van de organisatie, de
beheersmaatregelen en het systeem
van risicobeheersing en controle is
besproken met en vastgesteld door het
Bestuur en de Raad van Toezicht.

Principe 7 Verantwoording
De accountant heeft een aantal keer
met het bestuur en de Raad van
Toezicht gesproken. In dit jaarverslag is
een ‘Verklaring governance en interne
beheersing’ opgenomen en zijn de
belangrijkste risico’s beschreven. Het
jaarverslag voldoet aan de eisen zoals
gesteld in de Governancecode. In de
Ledenraad wordt jaarlijks verantwoording afgelegd door de Raad van Toezicht
en het Bestuur middels het jaarverslag.

Verwachte gang van zaken
Investeringen
In 2018 is het besluit genomen om
te investeren in een nieuw toekomstbestendig postproductieplatform. De
implementatie vindt plaats in 2019. Hierbij ligt de focus op verdere digitalisering,
automatisering van administratieve
werkzaamheden en uitbesteding van
de planningsfunctie. Er wordt gebruik
gemaakt van marktstandaarden waardoor de continuïteit ook in de toekomst
geborgd blijft.
Financiering
Naar verwachting is de omzet in 2019
hoger dan in 2018. Dit wordt verklaard
door een hogere omzet voor dramaproducties. De ontwikkeling van de omzet
in de toekomst is sterk afhankelijk van
de genoemde strategische risico’s van
de inrichting van het publieke bestel en
de betaalbaarheid van het bestel door
verminderde reclame-inkomsten.

afvloeiingskosten. Dit heeft betrekking
op relatief kleine reorganisaties. Er is
geen sprake van een grote herstructurering in 2019. De verwachting is dat de
personeelsbezetting in 2019 ongeveer
in lijn ligt met 2018.
Risicomanagement
Door het risicomanagement proces op
een gestructureerde wijze te doorlopen
en hier tijd en middelen voor vrij te
maken, heeft de EO het risicobewustzijn
in 2018 verder geïntensiveerd. In 2019
wordt het risicobewustzijn binnen de
organisatie door middel van een e-learning verder vergroot. Hiernaast zal er een
verdere vertaalslag worden gemaakt
van strategie naar operatie. Er worden
in samenwerking en samenhang met de
verschillende afdelingen ketenrisicoanalyses uitgevoerd om de key risks en key
controls in kaart te brengen. Dit wordt
gedaan in multidisciplinaire teams. Ook
worden de stafafdelingen als afdeling
gevraagd om hun eigen afdelingsrisico’s
te identificeren, naast hun deelname in
de multidisciplinaire teams.

Onderzoek en ontwikkeling
De Evangelische Omroep heeft geen
immateriële vaste activa. In 2019 vinden
er geen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten plaats zoals bedoeld in RJ 210.

Bijzondere gebeurtenissen
Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen,
waarmee in de jaarrekening geen rekening behoeft te worden gehouden, die
de verwachtingen beïnvloeden.

Personeelsbezetting
In de begroting voor 2019 is, net als
in 2018, een post opgenomen voor
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Verklaring Governance en interne beheersing*
Teneinde de jaarrekening zinvol te kunnen interpreteren verschaft het bestuursverslag conform RJ 400.108 informatie over de
Evangelische Omroep.
Conform RJ 400.122 is in het bestuursverslag ook informatie opgenomen over de toepassing van de Governancecode Publieke
Omroep 2018, die fungeert als gedragscode. Het bestuursverslag voldoet aan de specifieke voorschriften van Principe 7 van de
Governancecode Publieke Omroep 2018. Principe 7 betreft de openbare verantwoording door het Bestuur en de Raad van Toezicht van de Evangelische Omroep van hun functioneren. Principe 7 is door de Raad van Bestuur van de NPO op grond van het
bepaalde in artikel 2.3, tweede lid, van de Mediawet 2008, juncto artikel 2.10, tweede lid, aanhef en onder c, en artikel 2.60, eerste
lid, bindend vastgesteld voor de landelijke publieke media-instellingen.
Het bestuursverslag voldoet ook aan de beleidsregels van het Commissariaat voor de Media van 26 september 2017 ten aanzien
van de governance en interne beheersing van de NPO, de RPO en de landelijke en regionale publieke media-instellingen (Staatscourant, 12 oktober 2017, nummer 57731).
Hilversum, 14 maart 2019
Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

A.J. Lock

W. Smouter (voorzitter)
J.M. de Heer-Verheij (secretaris)
E.J. Ouweneel (vicevoorzitter)
J.E. van den Brink
P.I.W. Oudenaarden
B. Plaisier
J. Zandbergen

* Conform de voorlichtingsbrief van het Commissariaat voor de Media d.d. 25 januari 2019 is deze verklaring opgenomen in
plaats van de bedrijfsvoeringsverklaring zoals is opgenomen in het ‘Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke
Media-instellingen en de NPO 2016’.
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4.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2018 (X € 1.000)
(na bestemming van het resultaat)
ACTIVA

2018

2017

PASSIVA

Vaste activa

Eigen vermogen

Materiële vaste activa (1)

Algemene reserve (6.1)

Bedrijfsgebouwen en
-terreinen

Reserve voor media-aanbod (6.2)

3.479

Voor pensioenen

396

493

Voor jubilea

493

497

Voor loopbaantraject

209

151

1.053

1.240

2.151

2.381

Schulden aan leveranciers (8.1)

2.561

2.999

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

1.192

1.231

-

5

Overige schulden (8.2)

1.572

1.772

Overlopende passiva (8.3)

7.504

7.984

12.829

13.991

25.011

26.448

164

243

Facilitaire apparatuur e.d.

381

377

Voorzieningen (7)

Hard- en software

465

820

Vervoermiddelen

39

28

3.058

3.616

Voor groot onderhoud
Financiële vaste activa (2)
58
Kortlopende schulden

Vlottende activa
Voorraden (3)

Overige voorraden

5.075

4.880

-

20

5.075

4.900

Schulden inzake pensioenen

Vorderingen
Handelsdebiteuren (4.1)

3.731

4.001

Deelnemingen (4.2)

-

16

Belastingen en premies sociale
verzekeringen (4.3)

9

9

1.265

1.057

Overige vorderingen (4.4)
Overlopende activa (4.5)

56

6.597
10.076

Inventaris en inrichting

Onderhanden werk en gereed product
m.b.t. media aanbod

6.597
3.434

2.148

6

2017

10.031

2.009

Deelnemingen

2018

426

210

5.431

5.293

Liquide middelen (5)

11.441

12.581

Totaal

25.011

26.448

Totaal
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4.2 Geconsolideerde exploitatierekening 2018 (X € 1.000)

4.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2018 (X € 1.000)
2018

2017

Baten
1. Media-aanbod

37.669

37.046

2. Programmagebonden eigen bijdragen

1.606

1.472

3. Opbrengst programmabladen

4.375

4.716

Aanpassen voor:

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten

2.703

3.055

Afschrijvingen materiële vaste activa

5. Opbrengst Verenigingsactiviteiten

9.164

9.658

Mutatie voorzieningen

-

-

6. Overige bedrijfsopbrengsten
7. Barteringbaten
Som der bedrijfsopbrengsten

87

85

55.604

56.032

Exploitatieresultaat

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten
Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen

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

Mutatie kortlopende schulden
18.941

18.463

4.526

4.515

850

979

26.488

27.378

4.503

4.798

87

85

55.395

56.218

209

-186

-252
1
-251

-332

-42

-518

-3

-3

-45

-521

-

-

Exploitatieresultaat na overdracht

-45

-521

Fte gemiddeld

320

321

Fte ultimo

320

320

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
16. Resultaat deelneming
17. Rentebaten
Som der financiële baten en lasten
Saldo uit gewone bedrijfsuitvoering voor belastingen
Vennootschapsbelasting
Saldo uit gewone bedrijfsvoering na belastingen
26. Over te dragen reserve voor media-aanbod
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2018

2017

-45

-521

Kasstroom uit operationele activiteiten

Netto kasstroom uit operationele activiteiten (I)

850

979

-230

89

575

547

-175

782

-138

735

-1.162

-2.151

-900

-87

292

595

-

-10

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Investeringen in financiële vaste activa

-52

-94

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (II)

240

491

Mutatie liquide middelen (I - II)

-1.140

-578

-344

Liquide middelen einde boekjaar

11.441

12.581

12

Liquide middelen begin boekjaar

12.581

13.159

Mutatie liquide middelen

-1.140

-578
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4.4 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.

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 en de NPO 2016 uitgegeven door
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, geldend voor de
omroepinstellingen, aangevuld met
aanvullende bepalingen van het Commissariaat voor de Media d.d. 25 januari
2019.
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 jurispru-
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dentie, 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 organisatie zijn in de geconsolideerde
jaarrekening verwerkt. Derhalve
vermeldt de enkelvoudige exploitatierekening 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.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld
uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat
de financiële gegevens van de organisatie en haar groepsmaatschappijen
en andere rechtspersonen waarover
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de
centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin
de organisatie 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
organisatie meer of minder invloed
verschaffen.
De posten in de geconsolideerde
jaarrekening worden opgesteld volgens
uniforme grondslagen van waardering
en resultaatbepaling van de groep.
Nieuwverworven 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. Groepsmaatschappij Productiehuis
EO B.V. is integraal geconsolideerd. De
EO participeert voor 50% in Endeo VOF.
De EO heeft het resultaat niet geconsolideerd, maar vermeld onder resultaat
deelneming in de exploitatierekening in
lijn met artikel 389.1-3.

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 voordelen naar
de organisatie 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. Onder verplichtingen
worden mede voorzieningen begrepen.
Verplichtingen die hier niet aan voldoen
worden niet in de balans opgenomen,
maar worden verantwoord als niet in de
balans opgenomen verplichtingen.
Indien een transactie ertoe leidt dat
nagenoeg alle of alle toekomstige
economische voordelen en alle of
nagenoeg alle risico’s met betrekking
tot een actief of verplichting aan een
derde zijn overgedragen, wordt het
actief of de verplichting niet langer in

de balans opgenomen. Verder worden
activa en verplichtingen niet meer in de
balans opgenomen vanaf het tijdstip
waarop niet meer wordt voldaan aan de
voorwaarden van waarschijnlijkheid van
de toekomstige economische voordelen
en/of betrouwbaarheid van de bepaling
van de waarde.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten bij
de EO vorderingen, liquide middelen en
kortlopende schulden. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname
verwerkt tegen reële waarde, inclusief
direct toerekenbare transactiekosten.
Na de eerste opname worden financiële
instrumenten gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Indien er geen
sprake is van agio of disagio en direct
toerekenbare transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde. Op vorderingen wordt
een noodzakelijke geachte voorziening
getroffen voor risico van oninbaarheid.
Een financieel actief en een financiële
verplichting worden gesaldeerd als de
organisatie beschikt over een deugdelijk
juridisch instrument om het financiële
actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de organisatie
het stellige voornemen heeft om het
saldo als zodanig netto of simultaan af
te wikkelen.

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 exploitatierekening
opgenomen.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van
waardering en van resultaatbepaling
zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar.

Gebruik van schattingen
Bij toepassing van de grondslagen
en regels voor het opstellen van de
jaarrekening vormt de leiding van de

EO zich verschillende oordelen en
schattingen die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven
van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van
deze oordelen en schattingen inclusief
de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningpost.

de realiseerbare waarde van het actief
geschat. De realiseerbare waarde is de
hoogste van de bedrijfswaarde en de
opbrengstwaarde.
Wanneer de boekwaarde van een actief
hoger is dan de realiseerbare waarde,
wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het
verschil tussen de boekwaarde en de
realiseerbare waarde.

Materiële vaste activa

Voorraden onderhanden werken en gereed product m.b.t.
Media-aanbod.

Materiële vaste activa worden in de
balans verwerkt indien het waarschijnlijk
is dat de toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot dat actief zullen
toekomen aan de onderneming en de
kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.
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.
Onderhoudsuitgaven worden slechts
geactiveerd als zij de gebruiksduur van
het object verlengen en/of leiden tot
toekomstige prestatie-eenheden met
betrekking tot het object. Ter zake van
verwachte kosten van periodiek groot
onderhoud aan gebouwen, installaties
e.d. wordt een voorziening gevormd. Zie
hiervoor de grondslag onder het hoofd
Voorzieningen.

Financiële vaste activa
De deelnemingen waarin invloed van
betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden
gewaardeerd op de netto-vermogenswaarde, echter niet lager dan nihil.
Deze netto-vermogenswaarde wordt
berekend op basis van de waarderingsgrondslagen die gelden voor
onderhavige jaarrekening.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Voor materiële vaste activa en financiële
vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen
zijn dat deze activa onderhevig zijn aan
bijzondere waardeverminderingen. Als
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt

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 beschikking
gestelde vergoeding door de netcoördinator.
In de voorraden onderhanden werk
zijn geen herhalingsuitzendingen van
eigen producties opgenomen. Overige
voorraden worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs, dan wel tegen de
directe opbrengstwaarde, indien lager.
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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.

Reserve media-aanbod
Op de Reserve Media-aanbod worden
over- en onderbestedingen gemuteerd.
Een negatief saldo geeft een verrekenbaar tekort weer en een positief saldo
een bestedingsverplichting voor de

toekomst. De Nederlandse Publieke
Omroep heeft een grens bepaald
voor de maximale hoogte van de
reserve voor media-aanbod. Voor de EO
bedraagt deze € 4.000.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in
rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan,
waarbij het waarschijnlijk is dat een
uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de omvang op betrouwbare
wijze is te schatten. De voorzieningen
worden gewaardeerd tegen de beste

schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per
balansdatum af te wikkelen. De overige
voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk
zijn om de verplichtingen af te wikkelen,
tenzij anders vermeld.

Pensioenregeling
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.
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
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deze uitvoeringsovereenkomst zijn de
volgende:
• Indexatie geeft geen aanleiding tot
premie-aanpassingen.
• Premiereductie of -terugstorting vindt
niet plaats.
• Het bestuur stelt jaarlijks in
overeenstemming met de uitvoeringsovereenkomst de premie vast. Er is
geen maximale premie overeengekomen.
• In geval van een reservetekort of
–overschot van het pensioenfonds
heeft de EO overeenkomstig het reglement geen aandeel daarin.
In 2018 steeg de beleidsdekkingsgraad
van pensioenfonds PNO Media van
102% naar 106%.
Daarmee is deze voor het eerst sinds
2015 hoger dan de minimaal vereiste
dekkingsgraad van 104,2%. Dit betekent
dat het fonds voldoet aan de eisen van
het korte termijn herstelplan en dat het
risico van een pensioenverlaging voor
de komende jaren kleiner is geworden.
Gezien de onrust op de financiële
markten blijft het echter moeilijk om
voorspellingen te doen voor de toekomst.
De actuele dekkingsgraad ultimo 2018
bleef steken op 101,2%.
Ondanks het uitzicht op een gezondere
financiële positie, is er voorlopig nog
geen perspectief op een gedeeltelijke
toeslag (indexatie) voor (gewezen) deelnemers en gepensioneerden.
Hiervoor moet de beleidsdekkingsgraad
minimaal 110% zijn.

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,
één 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. Baten worden in
de exploitatierekening opgenomen
wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend
met een vermeerdering van een actief
of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan
de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Lasten worden verwerkt
wanneer een vermindering van het
economisch potentieel, samenhangend
met een vermindering van een actief of
een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 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.

Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel
worden als last in de exploitatierekening
verantwoord in de periode waarin de
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor
zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Voor op
balansdatum bestaande verplichtingen
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tot het in de toekomst doorbetalen van
beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op
balansdatum naar verwachting blijvend
geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn
om werkzaamheden te verrichten
door ziekte of arbeidsongeschiktheid
wordt een voorziening opgenomen.
De verantwoorde verplichting betreft
de beste schatting van de bedragen
die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum
af te wikkelen. De beste schatting is
gebaseerd op contractuele afspraken
met personeelsleden (cao en individuele
arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen
aan en vrijval van verplichtingen worden
ten laste respectievelijk ten gunste van
de exploitatierekening gebracht.

Aandeel in resultaat van
ondernemingen waarin wordt
deelgenomen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
omvat het aandeel van de groep in de
resultaten van deze deelnemingen,
bepaald op basis van de grondslagen
van de groep. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en
passiva tussen de groep en de niet-geconsolideerde deelnemingen en tussen
niet-geconsolideerde deelnemingen
onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet
verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
De resultaten van deelnemingen die
gedurende het boekjaar zijn verworven
of afgestoten worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het
moment van afstoting verwerkt in het
resultaat van de groep.

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten worden verantwoord in de
periode waartoe zij behoren, rekening
houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden
verantwoord in de periode waartoe zij
behoren.

Vennootschapsbelasting
De Vereniging Evangelische Omroep is
onderworpen aan vennootschapsbelasting. Doordat in de Vereniging jaarlijks
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de aftrekposten hoger zijn dan de baten
is in de praktijk geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Het verrekenbaar
verlies bedroeg ultimo 2017 € 25,8
miljoen. Voor dit verlies is geen latente
belastingvordering opgenomen. In de
exploitatierekening is derhalve afgezien
van vermelding van deze post.
In de geconsolideerde jaarrekening is
Productiehuis EO B.V. begrepen. Ook
Productiehuis EO B.V. is onderworpen aan vennootschapsbelasting. De
belasting van deze vennootschap is
gebaseerd op het resultaat in de jaarrekening en vindt plaats tegen het actuele
belastingtarief. Bij de bepaling van de
belastingen wordt rekening gehouden
met fiscale regelgeving rondom verrekening van verliezen uit voorgaande jaren.
Voor de Vereniging en Productiehuis EO
B.V. kon geen fiscale eenheid worden
verkregen.

jaarverslag moet ondertekening van de
overeenkomst nog plaatsvinden.

Nevenactiviteiten
Het resultaat uit nevenactiviteiten wordt
bepaald door de opbrengst uit verkopen
in het boekjaar te verminderen met de
directe kosten, zijnde de kosten voor
vervaardiging, verzending of exploitatie van het materiaal. De overige niet
direct aan de producten toe te wijzen
projectgebonden kosten, waaronder de
organisatiekosten, worden toegerekend
aan het jaar waarop deze kosten betrekking hebben.

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld
volgens de indirecte methode. De
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen.

Verbonden partijen
De vorige vaststellingsovereenkomst
voor de vennootschapsbelasting was
van toepassing van 2001 tot en met
2016. Namens de omroepverenigingen is PricewaterhouseCoopers met
de Belastingdienst in gesprek over de
afspraken omtrent de winstbepaling
met ingang van 1 januari 2017. In de
afstemming met de Belastingdienst zijn
de volgende afspraken gemaakt:
• Integrale belastingplicht in de vennootschapsbelasting: de Publieke
omroepverenigingen worden geacht
met hun hele vermogen een onderneming te drijven en zijn daardoor
vennootschapsbelastingplichtig.
• Fiscale behandeling van de RMA en
ORMA: dotaties en onttrekkingen aan
de RMA en ORMA lopen via de fiscale
winst- en verliesrekening.
• Fiscale behandeling van ontvangen giften
en erfstellingen: De in een jaar ontvangen giften/erfstellingen worden niet als
voordeel uit onderneming aangemerkt
indien en voor zover ze de in een jaar
gedane toevoeging aan de RMA en/of
ORMA overstijgen.
• Evaluatie: vijf jaar na aanvang van de
afspraken vindt een evaluatie plaats
van de gemaakte afspraken.
• Op het moment van opstellen van dit

Transacties met verbonden partijen
worden toegelicht voor zover deze niet
onder normale marktvoorwaarden zijn
aangegaan. Van deze transacties wordt
de aard en de omvang van de transactie
en andere informatie die nodig is voor
het verschaffen van het inzicht toegelicht.

Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie
geven over de feitelijke situatie per
balansdatum en die blijken tot aan
de datum van het opmaken van de
jaarrekening worden verwerkt in de
jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie
per balansdatum worden niet in de
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke
gebeurtenissen van belang zijn voor
de oordeelsvorming van de gebruikers
van de jaarrekening, worden de aard en
de geschatte financiële gevolgen ervan
toegelicht in de jaarrekening.

Wet normering topinkomens

4.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2018 ( X € 1.000)
1. Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen
en terreinen

Inventaris
en
inrichting

Facilitaire
apparatuur
e.d.

3..475

837

1.943

3.055

88

9.398

10.748

-67

-5

-852

-440

-

-1.364

-1.888

Saldo aanschafwaarde

3.408

832

1.091

2.615

88

8.034

8.860

Afschrijvingen

-1.327

-594

-1.566

-2.235

-60

-5.782

-6.738
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5

852

440

-

1.364

1.888

-1.260

-589

-714

-1.795

-60

-4.418

-4.850

2.148

243

377

820

28

3.616

4.010

40

36

179

-

37

292

595

Hard- en
software

Vervoermiddelen

Totaal
2018

Totaal
2017

1 januari 2018
Aanschafwaarde
Buitengebruikstelling

Buitengebruikstelling
Saldo afschrijvingen
Boekwaarde
Bij: investeringen
Af: desinvestering
Af: afschrijvingen
Bij: afschrijvingen
desinvestering

-

-

-

-

-

-

-57

-179

-115

-175

-355

-26

-850

-979

-

-

-

-

-

-

47

-139

-79

4

-355

11

-558

-394

3.448

868

1.270

2.615

125

8.326

9.398

Afschrijvingen

-1.439

-704

-889

-2.150

-86

-5.268

-5.782

Boekwaarde

2.009

164

381

465

39

3.058

3.616

31 december 2018
Aanschafwaarde

De afschrijvingstermijnen zijn als volgt:
• bedrijfsgebouwen:
• op terreinen wordt niet afgeschreven;
• inventaris en inrichting:
• facilitaire apparatuur:
• hard- en software:
• v ervoermiddelen:

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

Aanschaffingen boven de € 2,5 worden geactiveerd. Aanschaffingen tot en met € 2,5 komen direct ten laste van de exploitatierekening.
De WOZ-waarde van de gebouwen en terreinen is in 2018 € 6.585 (2017: € 6.585).
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.

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens in de (semi)publieke
sector (WNT) heeft de EO zich gehouden
aan de bepalingen van en krachtens de
Wet normering topinkomens.
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3. Voorraden

2. Financiële vaste activa
Deelnemingen

2018

2017

Stand 1 januari

58

152

Kapitaalstorting

200

250

-252

-344

6

58

Resultaat
Stand 31 december

Onder de post deelnemingen is het aandeel van de Evangelische Omroep van 50% in Endeo VOF te Amersfoort opgenomen. De
activiteiten van Endeo VOF zijn in 2018 beëindigd, de juridische afwikkeling vindt in 2019 plaats.

De voorraden bestaan uit onderhanden werk ad € 5.075 (2017: € 4.880). 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 2018 is € 256 (2017: € 153) 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 € 2.393 (2017: € 2.224).
Deze zijn als volgt te specificeren:

Titel
Media-aanbod

Aantal
afleveringen

Naam
organisatie

2Doc: Before the Fall

1 Mediafonds

2Doc: Behind the blood

1 Mediafonds

2Doc: Church of the Advocate

1 NPO-fonds

Totale
Bijdrage
in €
100

NPOfonds

Mediafonds

Overige
derden

-

100

-

72

-

72

-

114

114

-

-

2Doc: Daymohk

1 Mediafonds

140

-

140

-

2Doc: De onverharde weg naar vrede

1 NPO-fonds

92

92

-

-

2Doc: Farewell Paradise

1 NPO-fonds

97

97

-

-

2Doc: Here we move, here we groove

1 NPO-fonds

104

104

-

-

2Doc: Het Kamp

1 Mediafonds

130

-

130

-

2Doc: Hoe Sosruko het vuur stal van de reus

1 NPO-fonds

109

109

-

-

2Doc: Idealisten van Samar

1 NPO-fonds

109

109

-

-

2Doc: Last male standing

1 Mediafonds

89

-

89

-

2Doc: Mijn vader, Nour en ik

1 Mediafonds

89

-

89

-

2Doc: On the couch

1 Mediafonds

108

-

108

-

2Doc: Prison for profit

1 NPO-fonds

55

55

-

-

2Doc: Stop Filming Us!

1 NPO-fonds

108

108

-

-

2Doc: Strohalmen van de verbeelding

1 NPO-fonds

88

88

-

-

2Doc: TAZARA

1 Mediafonds

140

-

140

-

2Doc: Tellen en niet bang zijn

1 NPO-fonds

94

94

-

-

2Doc: Through the barricades

1 NPO-fonds

93

93

-

-

2Doc: Tuitjenhorn

1 Mediafonds

140

-

140

-

2doc:Heelt leven wonden?

1 NPO-fonds

106

106

-

-

Judas

1 NPO-fonds

108

108

-

-

Het geheugen van Auschwitz

1 NPO-fonds

19

19

-

-

Zapp Echt Gebeurd: Mensjesrechten 2019

9 NPO-fonds

50

50

-

-

Zapp Echt Gebeurd: Mensjesrechten 2019

9 SOS Kinderdorpen

20

-

-

20

Zapp Echt Gebeurd: Mensjesrechten 2019

9 Liliane Fonds

15

-

-

15

Zapp Echt Gebeurd: Mensjesrechten 2019

9 Diverse bijdragen

4

-

-

4

2.393

1.346

1.008

39

Aansluiting ‘vermindering van
voorraad’ in balans
Er zijn geen bijdragen vanuit commerciële sponsoring en CoBO-fonds.

Er is geen voorraad verkoopproducten meer aanwezig (2017: € 20).
Op het onderhandenwerk is een voorziening in mindering gebracht van € 76 (2017: € 200).
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4. Vorderingen

7. Voorzieningen

De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

De post voorzieningen betreft de volgende voorzieningen: pensioenrechten, groot onderhoud, jubilea en loop- baantraject. De
voorzieningen zijn allen langlopend van aard.

4.1 Handelsdebiteuren
De handelsdebiteuren bedragen € 3.731 (2017: 4.001). Op de debiteuren is een voorziening voor oninbaarheid in mindering
gebracht van € 555 (2017: € 85). Door een achterstand in het aanmanen van de debiteuren hebben we extra aan de voorziening
voor oninbaarheid moeten doteren.
Verloop voorziening dubieuze debiteuren

2018

2017

Stand 1 januari

85

73

Af: onttrekking

-1

-16

Bij: dotatie/vrijval

471

28

Stand 31 december

555

85

4.2 Deelnemingen

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 zowel in 2017 als 2018 een disconteringsvoet is gehanteerd van 1,0 %.
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, evenals in 2017, 1,0 %.
De voorziening loopbaantraject ad € 209 (2017: € 151) is gevormd op grond van de CAO voor omroeppersoneel. In 2018 is € 84
gedoteerd aan de voorziening en € 26 besteed aan opleidingen op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Deze post betreft een vordering op Endeo VOF inzake doorberekende kosten € 0 (2017 € 16).

4.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

De voorziening groot onderhoud heeft betrekking op egalisatie van de kosten voor groot onderhoud voor het bedrijfsgebouw aan
de Oude Amersfoortseweg te Hilversum.

Deze post betreft een vordering op de Belastingdienst inzake vennootschapsbelasting.

4.4 Overige vorderingen
De overige vorderingen zijn € 208 hoger dan in 2017.
De overige vorderingen bestaan voornamelijk uit nog te ontvangen bedragen € 507 (2017: € 340), te ontvangen nalatenschappen
€ 430 (2017: € 510), rekening courant NPO € 301 (2017: € 37) en rekening courant Stichting Metterdaad € 1 (2017: € 147).

Pensioenen

Groot
onderhoud

Totaal
2018

Totaal
2017

493

497

151

1.240

2.381

2.292

Af: onttrekking

-111

-15

-26

-347

-499

-229

14

11

84

160

269

318

396

493

209

1.053

2.151

2.381

Stand 31 december

De overlopende activa zijn € 216 hoger dan in 2017, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door € 257 aan meer vooruit
betaalde kosten.

Loopbaantraject

Jubilea

Stand 1 januari
Bij: dotatie

4.5 Overlopende activa

8. Kortlopende schulden

5. Liquide middelen

8.1 Schulden aan leveranciers
2018

2017

Spaartegoeden

2.552

6.856

Overige liquide middelen

8.889

5.725

11.441

12.581

Totaal

Voorzieningen

De liquide middelen zijn in 2018 afgenomen met € 1.140. Voor een toelichting op deze afname verwijzen we naar pagina 59 waar
het kasstroomoverzicht is opgenomen.
De spaartegoeden zijn in 2018 niet op langlopende deposito’s of in andere langer lopende spaarvormen weggezet. De gemiddelde rente over 2018 bedroeg 0,01% (2017: 0,13%). De gemiddelde rentevoet bedraagt voor uitstaande spaartegoeden per 31
december 2018 0,04% (2017: 0,05%). De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

6. Eigen vermogen
Voor een toelichting van op het eigen vermogen wordt verwezen naar de hiervoor opgenomen toelichting bij de enkelvoudige
balans (pagina 85).

De schulden aan leveranciers zijn € 438 lager dan in 2017. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere schulden per 31
december 2017 in verband met grote producties door buitenproducenten, investeringen in software en inlenen extern personeel.

8.2 Overige schulden
De overige schulden zijn € 200 lager dan in 2017.
De overige schulden bestaan voornamelijk uit schulden waarvoor nog geen facturen zijn ontvangen ad € 827 (2017: € 1.499),
verplichtingen inzake de nieuwe cao ad € 0 (2017: € 200) en verplichtingen inzake schadeloosstellingen ad € 690 (2017: € 0)

8.3 Overlopende passiva
De overlopende passiva zijn € 480 lager dan in 2017.
De overlopende passiva bestaat onder andere uit vooruitontvangen lidmaatschaps- en abonnementsgelden ad € 5.278 (2017:
€ 5.415), vooruitontvangen abonnementsgelden Filternet € 0 (2017: € 176) en verplichtingen ten behoeve van het personeel ad
€ 2.184 (2017: € 2.376).

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
De EO heeft overeenkomsten gesloten met contractuele verplichtingen voor Media-aanbod van € 2.889 (2017: € 2.702). Van de
totale verplichting is de looptijd voor € 2.000 maximaal een jaar (2017: € 1.947). De looptijd van de overige verplichtingen ad €
890 is maximaal 28 maanden (2017: € 755). Verder heeft de EO per 31 december 2018 geen garanties afgegeven aan leveranciers.
De EO heeft 2 bankgaranties afgegeven ten behoeve van de Egyptische overheid, van elk € 28, dit was nodig voor de invoer van
beeld en geluidmateriaal.
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Ten behoeve van producties die in 2019 (of later) zullen worden uitgezonden, zijn reeds door subsidieverstrekkers toezeggingen
gedaan voor € 582 (2017: € 479).

4.6 Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening 2018 (X € 1.000)

Televisie

Overig
Media
Aanbod

Nevenactiviteiten

Verenigingsactiviteiten

Organisatiekosten

3.086

26.098

1.579

-

-

6.906

37.669

37.046

-

1.603

3

-

-

-

1.606

1.472

De EO heeft verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van Nederlandse geconsolideerde deelnemingen voortvloeiende schulden; deze bedroegen € 1.071 (2017: € 1.147).

Transacties met verbonden partijen
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Radio

Totaal
2018

Totaal
2017

Baten
1. Media-aanbod
2. Programmagebonden eigen bijdragen
3. Opbrengst programmabladen

-

-

-

4.375

-

-

4.375

4.716

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten

-

-

-

2.703

-

-

2.703

3.055

5. Opbrengst verenigingsactiviteiten

-

-

-

-

9.164

-

9.164

9.658

6. Overige bedrijfsopbrengsten

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Barteringbaten

-

-

-

87

-

-

87

85

3.086

27.701

1.582

7.165

9.164

6.906

55.604

56.032

2.179

9.726

867

1.345

478

4.346

18.941

18.463

552

2.187

220

346

132

1.089

4.526

4.515

19

182

1

1

-

647

850

979

270

20.046

1.558

2.577

2.037

-

26.488

27.378

68

550

64

90

229

3.502

4.503

4.798

-

-

-

410

2.306

-2.716

-

-

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. Barteringlasten

-

-

-

82

-

5

87

85

3.088

32.691

2.710

4.851

5.182

6.873

55.395

56.218

-2

-4.990

-1.128

2.314

3.982

33

209

-186

16. Resultaat deelneming

-

-

-

-252

-

-

-252

-344

17. Rentebaten en inkomsten uit
beleggingen

-

-

-

1

-

1

12

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
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Som der financiële baten en lasten

-

-

-

-252

1

-

-251

-332

Vennootschapsbelasting

-

-3

-

-

-

-

-3

-3

Exploitatieresultaat voor toerekening
Eigen Bijdragen

-2

-4.993

-1.128

2.062

3.983

33

-45

-521

24. Toerekening resultaat nietprogramma gebonden Eigen Bijdrage

2

4.948

1.128

-2.062

-3.983

-33

-

-

Saldo uit gewone bedrijfsvoering
na belastingen

-

-45

-

-

-

-

-45

-521

26. Over te dragen reserve voor
media-aanbod

-

-

-

-

-

-

-

-

Exploitatieresultaat na overdracht

-

-45

-

-

-

-

-45

-521

28. FTE gemiddeld

39

137

30

23

8

83

320

321

29. FTE ultimo

41

134

26

23

10

86

320

320
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Een nadere specificatie van de baten over 2018 is als volgt:

2. Programmagebonden eigen bijdragen

1. Media-aanbod

Een nadere specificatie van via buitenproducenten ontvangen bijdragen uit fondsen, overige bedragen e.d. (niet opgenomen in
de exploitatierekening van de EO) is als volgt:

Omroepbijdrage TV (incl. 18, opbrengst SVOD NPO Start Plus)

2018

2017

26.098

24.130

Omroepbijdrage Radio

3.086

3.265

Omroepbijdrage Overig Media Aanbod

1.579

1.583

Omroepbijdrage organisatiekosten

6.906

6.744

-

1.324

37.669

37.046

Inzet overgedragen reserve voor media aanbod (ORMA)
Totaal

Titel
Media-aanbod

Aantal
afleveringen

Naam
organisatie

Totale
Bijdrage
in €

NPOfonds

Mediafonds

Overige
derden

2Doc: Het Kamp

1 Mediafonds

130

-

130

-

2Doc: Het nieuwe dorp

1 NPO-fonds

152

152

-

-

2Doc: Legendes of Stalin

1 Mediafonds

57

-

57

-

2Doc: Onze manier van leven

1 Mediafonds

132

-

132

-

2Doc: Rebel

1 Mediafonds

126

-

126

-

2Doc: Snelwegkerken

1 Mediafonds

132

-

132

-

Aankoop Series

1 NPO

57

-

-

57

After the ceasefire/land of
myth and prophecy

1 Mediafonds

47

-

47

-

Back to the Taj Mahal

1 Mediafonds

16

-

16

-

vooronderzoek NPO-fonds

20

20

-

-

1 CliniClowns

12

-

-

12

De Ander

vooronderzoek NPO-fonds

21

21

-

-

Een jongen uit Plan Zuid

vooronderzoek Mediafonds

7

-

7

-

Esther & Channa

vooronderzoek NPO-fonds

19

19

-

-

Binnenkinderen
CliniClowns

10

-

-

10

192

-

-

192

9 NPO-fonds

72

72

-

-

Mensjesrechten serie 2018

9 Stg Het Vergeten Kind

20

-

-

20

Mensjesrechten serie 2018

9 SOS Kinderdorp

20

-

-

20

Mensjesrechten serie 2018

9 Liliane Fonds

15

-

-

15

Mensjesrechten serie 2018

9 Stichting Creative Court

14

-

-

14

Mensjesrechten serie 2018

9 Diverse bijdragen

4

-

-

4

Mensjesrechten serie 2018

9 NHK Japan prize

2

-

-

2

Mensjesrechten serie 2018

9 Sthichting AMREF Nederland

2

-

-

2

Nederland Zingt dag

2 Kaartverkoop

219

-

-

219

Passion Talk

1 KRO-NCRV

3

-

-

3

Jij en Ik

1 Warchild

Jongerendag

1 Kaartverkoop

Mensjesrechten serie 2018

Solace

vooronderzoek NPO-fonds

20

20

-

-

Sprekende Hand

vooronderzoek NPO-fonds

21

21

-

-

The New Season

vooronderzoek NPO-fonds

29

29

-

-

Wilde Ganzen
Aansluiting exploitatierekening

52 Stichting Wilde Ganzen/IKON

35

-

-

35

1.606

354

647

605

De organisaties die hebben bijgedragen aan programma’s van de EO zijn niet gelieerd aan de EO. Er zijn geen bijdragen vanuit
commerciële sponsoring of CoBO-fonds ontvangen.
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Specificatie bijdragen derden via buitenproducenten

Titel
Media-aanbod

Aantal
afleveringen

Er zijn geen bijdragen vanuit commerciële sponsoring, NPO-fonds en Mediafonds.

Naam
organisatie

Totale
Bijdrage in €

CoBO

Overige
derden

1

-

1

142

142

-

7

-

7

30

30

-

5

-

5

1 Fred Foundation

10

-

10

2Doc: De Deal

1 Witfilm BV

10

-

10

2Doc: De rode ziel

1 CoBO

2Doc: De rode ziel

1 Nederlands fonds voor de film

2Doc: De rode ziel

2Doc IDFA Primeur: But Now is Perfect

1 Pieter van Huystee

2Doc IDFA Primeur: Sylvana, demon of diva

1 CoBO

2Doc: Back to the Taj Mahal hotel

1 Witfilm BV

2Doc: De Deal

1 CoBO

2Doc: De Deal

1 Stichting Vluchtelingenwerk

2Doc: De Deal

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
2018.

3. Opbrengst programmabladen

Opbrengst abonnementsgelden
Opbrengst advertenties
Totaal

2018

2017

3.870

4.139

505

577

4.375

4.716

2018

2017

1.242

1.471

87

221

352

307

88

88

-

182

-

182

1 We Jansenfonds

15

-

15

2Doc: De rode ziel

1 Zeppers Film

15

-

15

2Doc: Gangway to a Future - Vluchtelingen
redden op de Middellandse Zee

1 Holland Harbour Productions BV

22

-

22

Opbrengst Dvd’s en boeken

2Doc: Onderkomen

1 Art of Impact

35

-

35

Doorbelaste kosten St. EO Metterdaad

2Doc: Onderkomen

1 Stichting Democratie & Media

20

-

20

Diversen

1.022

1.056

2Doc: Onderkomen

1 Limburg 1

5

-

5

Totaal

2.703

3.055

2Doc: Onderkomen

1 CTM Docs en Melief Film

15

-

15

2Doc: Onze manier van leven

1 Stichting Democratie & Media

15

-

15

2Doc: The Bastard

1 Filmfonds Production Incentive

52

-

52

2Doc: The Bastard

1 CoBO

55

55

-

2Doc: The Bastard

1 Een van de jongens

2

-

2

2Doc: The long season

1 CoBO

60

60

-

2Doc: Waarheen leidt de weg?

1 CoBO

54

54

-

3Lab: Tijd en tij

1 CoBO

20

20

-

After the ceasefire/land of myth and prophecy

1 CoBO

55

55

-

After the ceasefire/land of myth and prophecy

1 Mondriaanfonds

32

-

32

Overige opbrengsten ten bate van de vereniging

After the ceasefire/land of myth and prophecy

1 PBS Unt. Sales MG

23

-

23

Totaal

After the ceasefire/land of myth and prophecy

1 Ostrovsky Family Fund

15

-

15

After the ceasefire/land of myth and prophecy

1 Holland Harbour Productions BV

18

-

18

Het Mysterie van de melkrobot

1 CoBO

151

151

-

The Passion

1 KRO-NCRV

296

-

296

The Passion

1 Stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost

200

-

200

The Passion

1 PKN

50

-

50

The Passion

1 Leger des Heils

50

-

50

The Passion

1 Kansfonds

50

-

50

The Passion

1 Tear

25

-

25

The Passion

1 Verus

25

-

25

The Passion

1 PKA

5

-

5

Bush piloten

8 Mission Aviation Fellowship Nederland

200

-

200

Jij&Ik voor War Child

1 Warchild

457

-

457

Kerstfeest in de Stad

1 Leger des Heils

150

-

150

Kerstfeest in de Stad

1 Rotterdam Festivals

Zet ‘m op!

1 Stichting CliniClowns Nederland

Totaal ontvangen bijdragen derden door
buitenproducent

74

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten

Opbrengst bladen

50

-

50

432

-

432

3.144

655

2.489

De opbrengst Dvd’s en boeken zijn afgenomen, omdat de EO met de commerciële activiteiten van de webshop is gestopt.
De doorbelaste kosten aan Stichting EO Metterdaad zijn toegenomen vanwege uitbreiding van de door te belasten activiteiten.
De post ‘diversen’ bestaat vooral uit opbrengsten van royalties en licenties en de verkoop van Filternet.

5. Opbrengst verenigingsactiviteiten
2018

2017

Contributies

5.119

5.213

Giften, legaten

3.626

4.153

419

292

9.164

9.658

De afname van de giften, legaten komt vooral door verminderde inkomsten uit legaten, € 250. De toename van de overige
opbrengsten ten bate van de vereniging komt vooral door de toename van het aantal activiteiten voor de leden.

7. Barteringbaten
2018

2017

Advertenties

87

85

Totaal

87

85

Voor specificatie zie de opstelling op pagina 83.

8. Lonen en salarissen
Het aantal fte’s per 31 december 2018 bedraagt 320 (2017: 320). Gemiddeld waren gedurende het gehele jaar 320 fte’s (2017:
321) werkzaam. Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.

9. Sociale lasten
De in de exploitatierekening verantwoorde pensioenpremie bedroeg in 2018 € 1.759 (2017: € 1.876).
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Wnt-verantwoording en bezoldiging bestuurders en leden van de raad van toezicht 2018

Toezichthoudende topfunctionarissen – Raad van Toezicht

Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Evangelische
Omroep. Het voor de Evangelische Omroep toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).

Gegevens 2018

Leidinggevende topfunctionarissen

A.J. Lock

J. Kooij

Voorzitter Raad van Bestuur

Adjunct Directeur

1/1 - 31/12

1/6 - 31/12

1

1

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

Functie(s)
Duur dienstverband
Omvang dienstverband (in fte)

W. Smouter

J.M. de Heer-Verheij

P. Oudenaarden

Functie(s)

Voorzitter

Secretaris

Lid

Duur dienstverband

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

5.500

3.500

3.500

Beloning

Gegevens 2018
bedragen in €

bedragen in €

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

178.270

89.564

Beloningen betaalbaar op termijn

13.824

7.885

Totale bezoldiging

5.500

3.500

3.500

Toepasselijk WNT-maximum

28.350

18.900

18.900

W. Smouter

J.M. de Heer-Verheij

P. Oudenaarden

Gegevens 2017
bedragen in €
Functie(s)

Voorzitter

Secretaris

Lid

Duur dienstverband

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Beloning

7.000

3.500

2.625

Totale bezoldiging

7.000

3.500

2.625

Toepasselijk WNT-maximum

27.150

18.100

13.575

R.W.J. Melissant-Briene

B. Plaisier

E.J. Ouweneel

Vice voorzitter

Lid

Lid

Totale bezoldiging

192.094

97.449

Gegevens 2018

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

189.000

110.250

bedragen in €
Functie(s)

Gegevens 2017
bedragen in €

Duur dienstverband

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

Beloning

3.500

3.500

3.500

Totaal bezoldiging

3.500

3.500

3.500

Toepasselijk WNT-maximum

18.900

18.900

18.900

R.W.J. Melissant-Briene

B. Plaisier

E.J. Ouweneel

Vice voorzitter

Lid

Lid

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

3.500

3.500

3.500

A.J. Lock

J. Kooij

Voorzitter Raad van Bestuur

Lid Raad van Bestuur

1/1 - 31/12

1/1 - 31/5

1

1

Gewezen topfunctionaris?

nee

Nee

Gegevens 2017

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

Ja

bedragen in €

Functie(s)
Duur dienstverband
Omvang dienstverband (in fte)

Functie(s)
Bezoldiging

Duur dienstverband

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

178.270

78.031

Beloning

Beloningen betaalbaar op termijn

14.355

5.981

Totaal bezoldiging

3.500

3.500

3.500

Totale bezoldiging

192.625

84.012

Toepasselijk WNT-maximum

18.100

18.100

18.100

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

181.000

75.417
Gegevens 2018

De bezoldiging van de Voorzitter Raad van Bestuur is in 2018 hoger dan de WNT-norm. De WNT kent een overgangsbepaling,
waarvan de EO gebruik maakt. Deze overgangsbepaling geeft ruimte om tot en met 2018 de bezoldiging te handhaven, daarna
is er een afbouwregeling om in drie jaar op de norm te komen. Aangezien de norm is geïndexeerd tot € 194.000 zal in 2019 de
afbouwregeling niet van toepassing zijn. Deze beloning is passend bij de zwaarte van de functie.

bedragen in €
Functie(s)
Duur dienstverband

J. Zandbergen
Lid
1/1 - 31/12

Beloning

3.500

Totaal bezoldiging

3.500

Toepasselijk WNT-maximum

18.900

Gegevens 2017
bedragen in €
Functie(s)
Duur dienstverband
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J. Zandbergen
Lid
1/1 - 31/12

Beloning

3.500

Totaal bezoldiging

3.500

Toepasselijk WNT-maximum

18.100
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Toelichting op nevenactiviteiten per cluster*

Presentatoren
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.

De directe productie kosten 2018 bestaan onder andere uit inhuur/aankoop derden € 10.813, diverse personeelskosten € 1.125,
drukwerk en verzendkosten € 2.460, uitzendrechten € 915 en diverse techniekkosten € 6.297.

Het bedrag dat in 2018 is besteed aan onafhankelijke producties zoals bepaald in artikel 2.116 t/m 2.121 van de Mediawet 2008
is € 6.433 (2017: € 7.726). Dit is 20,9% (2017: 25,5%) van het media-aanbod 2018 zoals bedoeld in artikel 2.149 van de mediawet
2008.

13. Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten 2018 bestaan onder andere uit overige personeelskosten € 814, huisvestingskosten € 819, hard- en
software kosten € 1.318 en extern personeel € 1.073.

cluster
4

cluster
5

cluster
6

cluster
7

Totaal

-

-

4.375

-

-

-

-

4.375

369

389

1.242

-

-

-

703

2.703

-

-

87

-

-

-

-

87

369

389

5.704

-

-

-

703

7.165

8. Lonen en salarissen

-

261

1.084

-

-

-

-

1.345

9. Sociale lasten

-

67

279

-

-

-

-

346

3. Opbrengst programmabladen
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
Som der bedrijfsopbrengsten
Lasten

10. Afschrijvingen

-

-

1

-

-

-

-

1

29

25

2.273

-

-

-

250

2.577

13.Overige bedrijfslasten

1

-

78

-

-

-

11

90

14 Toerekening organisatiekosten

2

15

375

-

-

-

18

410

15. Barteringlasten

-

-

82

-

-

-

-

82

32

368

4.172

-

-

-

279

4.851

337

21

1.532

-

-

-

424

2.314

16. Resultaat deelneming

-

-

-

-

-

-252

-

-252

Som der financiële baten en lasten

-

-

-

-

-

-252

-

-252

337

21

1.532

-

-

-252

424

2.062

12. Directe productiekosten

In de overige bedrijfslasten zijn accountantskosten begrepen van € 85 (2017: € 84). Deze kunnen verder als volgt worden gespecificeerd:
2018

2017

82

72

Andere controle opdrachten

-

3

Adviesdiensten op fiscaal terrein

3

9

85

84

Totaal

cluster
3

5. Barteringbaten

Onafhankelijk product

Onderzoek van de jaarrekening

cluster
2

Baten

12. Directe productiekosten

Accountantskosten

cluster
1

16. Resultaat deelneming
Dit betreft het aandeel van de Vereniging Evangelische Omroep in het negatief resultaat ad € 252 (2017: € -344) van de 50% deelneming in Endeo VOF. De activiteiten van Endeo VOF zijn in 2018 beëindigd, de juridische afwikkeling vindt in 2019 plaats.

18. Rentebaten

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat

Exploitatieresultaat voor
toekenningen Eigen Bijdragen

De rentebaten ad € 1 (2017: € 12) zijn beperkt. Dit wordt veroorzaakt door de lagere rentevoet op spaartegoeden.

*Voor de omschrijving van de clusters verwijzen wij naar de toelichting op de volgende pagina’s.

Vennootschapsbelasting

Cluster 1: De exploitatie van onverkort media-aanbod of publieke formats buiten de publieke media-opdracht

De vennootschapsbelasting ad € 3 (2017: € 3) is gebaseerd op het resultaat in de jaarrekening van Productiehuis EO B.V. en is
berekend op basis van het actuele belastingtarief. Voor de Vereniging Evangelische Omroep is over 2018 geen vennootschapsbelasting verschuldigd, omdat er sprake is van een compensabel verlies van € 25,8 miljoen. Voor de Vereniging en Productiehuis EO
B.V. kon geen fiscale eenheid worden verkregen.

Baten
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
7. Barteringbaten
Som der bedrijfsopbrengsten

2018

2017

369

608

-

15

369

623

-

-

Lasten
8. Lonen en salarissen
9. Sociale lasten
12. Directe productiekosten
13. Overige bedrijfslasten
14. Toerekening organisatiekosten
Som der bedrijfslasten
Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage

78

-

-

29

45

1

2

2

3

32

50

337

573
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Cluster 3: Het op de markt (laten) brengen van bladen: EVA

Cluster 2: Het verhuren van personeel of middelen, waaronder mede te verstaan het produceren van
AV-materiaal voor derden
Baten

Baten

2018

2017

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten

1.242

1.471

10

8

1.252

1.479

311

349

85

93

1

-

655

626

46

30

146

127

-

-

1.244

1.225

8

254

2018

2017

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten

389

373

7. Barteringbaten

Som der bedrijfsopbrengsten

389

373

Som der bedrijfsopbrengsten

261

216

9. Sociale lasten

67

53

9. Sociale lasten

12. Directe productiekosten

25

94

10. Afschrijvingen

-

-

12. Directe productiekosten

15

7

13. Overige bedrijfslasten

368

370

Lasten
8. Lonen en salarissen

13. Overige bedrijfslasten
14. Toerekening organisatiekosten
Som der bedrijfslasten

Lasten
8. Lonen en salarissen

14. Toerekening organisatiekosten
15. Barteringlasten

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage

21

3

Cluster 3: Het op de markt (laten) brengen van bladen: VISIE

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage

Baten

2018

2017

3. Opbrengst programmabladen

4.375

4.716

77

62

4.452

4.778

7. Barteringbaten
Som der bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfslasten

Cluster 4: Het verkopen van producten of diensten van derden
Baten

2018

2017

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten

-

221

Som der bedrijfsopbrengsten

-

221

Lasten
8. Lonen en salarissen

773

604

Lasten

9. Sociale lasten

194

138

8. Lonen en salarissen

-

-

1.618

2.091

9. Sociale lasten

-

-

12. Directe productiekosten

-

195

13. Overige bedrijfslasten

-

1

14. Toerekening organisatiekosten

-

6

12. Directe productiekosten
13. Overige bedrijfslasten

32

15

229

159

82

70

Som der bedrijfslasten

2.928

3.077

Som der bedrijfslasten*

-

202

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage

1.524

1.701

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage

-

19

14. Toerekening organisatiekosten
15. Barteringlasten

*De doorberekende kosten voor het houden van een webshop zijn hierin begrepen (2017: € 98).

80

81

EO Jaarverslag 2018

Barteringcontracten

Cluster 6: Het oprichten van, of voor >20% deelnemen in, een entiteit
Baten

2018

2017

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten

-

-

Som der bedrijfsopbrengsten

-

-

8. Lonen en salarissen

-

-

9. Sociale lasten

-

-

12. Directe productiekosten

-

-

3

13. Overige bedrijfslasten

-

-

Totaal

14. Toerekening organisatiekosten

-

-

Som der bedrijfslasten

-

-

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren

-252

-344

Som der financiële baten en lasten

-252

-344

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage

-252

-344

Nr.

Participant barterovereenkomst

Aanvang

Einde

Prestatie aan de
omroepinstelling

Prestatie door de
omroep-instelling

1

Persgroep
Amsterdam

01-01-18

31-12-18

Advertenties in
landelijke dagbladen

Advertenties in
bladen

70

2

Max Mediaproducties
BV

01-08-18

31-08-18

Advertenties in
omroepblad

Advertenties in
omroepblad

5

26-10-18

Advertenties in Plus
Magazine

Bijsluiter van Plus in
Visie

Lasten

Deze nevenactiviteit heeft betrekking op de VOF Endeo te Amersfoort. Dit betreft een samenwerking tussen de Vereniging
Evangelische Omroep en Nedag Uitgevers B.V. (beiden voor 50%). Het exploitatieoverzicht 2018 is op grond van het Handboek
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016 separaat verstrekt aan het Commissariaat
voor de Media. De activiteiten van Endeo VOF zijn in 2018 beëindigd, de juridische afwikkeling vindt in 2019 plaats.

Cluster 7: Het op de markt (laten) brengen van overige producten of diensten; overig
Baten

2018

2017

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten

703

382

Som der bedrijfsopbrengsten

703

382

-

-

Lasten
8. Lonen en salarissen
9. Sociale lasten
12. Directe productiekosten
13. Overige bedrijfslasten
14. Toerekening organisatiekosten

06-09-18

12
87

Programmakosten per domein per platform (X € 1.000,-)
Televisie
Domein

NPO1

NPO2

NPO3

Z@PP(ELIN)

Totaal TV

Nieuws

-

-

-

-

-

Opinie

-

4.304

1.784

-

6.088

Sport

-

-

-

-

-

Samenleving

1.678

14.266

444

593

16.981

Kennis

1.714

3.393

38

2.968

8.113

Expressie

1.227

-

175

107

1.509

Amusement

-

-

-

-

-

Bijzondere kosten

-

-

-

-

-

4.619

21.963

2.441

3.668

32.691

NPO Radio 1

NPO Radio 2

NPO 3FM

NPO Radio 4

NPO Radio 5

Totaal Radio

-

-

-

-

-

-

553

-

-

-

-

553

-

-

-

-

-

-

859

80

94

45

1.119

2.197

Totaal

Radio
Domein
Nieuws

-

-

250

223

11

21

Samenleving
Kennis

-

-

-

-

-

-

Expressie

-

-

-

-

338

338

Amusement

-

-

-

-

-

-

Bijzondere kosten

-

-

-

-

-

-

1.412

80

94

45

1.457

3.088

18

30

Som der bedrijfslasten

279

274

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage

424

108

Deze activiteiten hebben vooral betrekking op Filternet. In 2018 is Filternet aan een derde partij verkocht.

SPN BV

Factuurbedrag

Opinie
Sport

Totaal

De rapportages van de programmakosten per domein zijn gespecificeerd op basis van de door de NPO op titelniveau toegekende
classificaties. Voor zover de classificaties nog niet definitief vaststaan (televisie 4e kwartaal 2018, radio 2e halfjaar 2018) zijn de
initiële classificaties gehanteerd die door de NPO zijn toegekend. De EO ziet geen aanleiding tegen deze initiële classificaties in
beroep te gaan.
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4.7 Enkelvoudige balans per 31 december 2018 (X € 1.000)

Programmakosten per domein per platform
Overig media-aanbod

ACTIVA

Domein
Nieuws
Opinie
Sport
Samenleving

245
2.027

Kennis

258

Expressie

180

Amusement

-

Bijzondere kosten

-

Totaal

2.710

2018

2017

Vaste activa

2018

2017

Algemene reserve

6.597

6.597

Reserve voor media-aanbod

3.434

3.479

10.031

10.076

Eigen vermogen (2)

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen

PASSIVA

2.009

2.148

Inventaris en inrichting

164

243

Facilitaire apparatuur e.d.

381

377

Hard- en software

465

820

Voorzieningen

39

28

Voor pensioenen

374

471

3.058

3.616

Voor jubilea

481

486

Vervoermiddelen

Voor loopbaantraject
Financiële vaste activa (1)
Deelnemingen

187

136

1.053

1.240

2.095

2.333

2.557

2.996

340

210

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

1.049

1.073

Overige schulden

1.547

1.735

Voor groot onderhoud
418

461

Vlottende activa

Kortlopende schulden

Voorraden

Schulden aan leveranciers

Onderhanden werk en gereed
product m.b.t. media aanbod

Schulden aan deelnemingen

Overige voorraden

5.075

4.880

-

20

5.075

4.900

Overlopende passiva
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Vordering op deelnemingen
Overige vorderingen
Overlopende activa

84

3.731

6.671

7.088

12.164

13.102

24.290

25.511

4.001

-

16

1.265

1.058

436

209

5.432

5.284

Liquide middelen

10.307

11.250

Totaal

24.290

25.511

Totaal
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4.8 Enkelvoudige exploitatierekening 2018 (X € 1.000)

2. Eigen vermogen
2018

2017

-243

-333

Overig resultaat na belastingen

198

-188

Resultaat na belastingen

-45

-521

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin
wordt deelgenomen na belastingen

2.1 Algemene reserve
De algemene reserve is sinds 1 januari 1993 bevroren op een niveau van € 6.597. 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

4.9 Toelichting op de enkelvoudige balans 2018 (X € 1.000)
Algemeen
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2018 van de Evangelische Omroep. Ten aanzien van de enkelvoudige exploitatierekening van de vereniging EO is gebruikgemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW. Voor zover
posten uit de enkelvoudige balans en de enkelvoudige exploitatierekening hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar
de toelichting op de geconsolideerde balans en exploitatierekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Zendgemachtigden krijgen jaarlijks een bijdrage toegekend ter financiering van de kosten van hun omroepactiviteiten. 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. Op basis van de Bindende Regeling Mediareserves d.d. 10 mei 2016 is deze door de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep bepaald op € 4 miljoen.
In onderstaand overzicht is het verloop van de Reserve voor media-aanbod weergegeven:

Stand 1 januari

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde
balans en exploitatierekening, met uitzondering van de hierna genoemde grondslagen.

2018

2017

3.479

4.000

-45

-521

-

-

3.434

3.479

Saldo van de exploitatierekening
Over te dragen reserve media-aanbod

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Stand 31 december

In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen 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.

1. Financiële vaste activa
2018

2017

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

418

461

Totaal

418

461

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 bestuursverslag vast. De jaarrekening bevat een staat van uitgaven en ontvangsten over het afgelopen jaar en een balans per
31 december van dat jaar. Het bestuursverslag 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

Dit betreft de volgende deelnemingen:
Naam:

Vestigingsplaats

Productiehuis EO B.V.

Hilversum

Aandeel in geplaatst kapitaal
100%

Endeo VOF

Amersfoort

50%

In overeenstemming met hetgeen is bepaald in de Mediawet hebben wij besloten het negatieve resultaat ad € 45 ten laste van de
“Reserve voor media-aanbod” te brengen.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Hoofdelijke aansprakelijkheid en garanties

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Stand 1 januari 2018

De onderneming heeft verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van Nederlandse
geconsolideerde deelnemingen voortvloeiende schulden ten bedrage van € 1.071.

Productiehuis EO B.V.

Endeo VOF

Totaal

403

58

461

Mutaties in het boekjaar:
Kapitaalstorting

-

200

200

Aandeel in resultaat deelnemingen

9

-252

-243

412

6

418

Stand 31 december 2018
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Fiscale eenheid
Er is een fiscale eenheid voor de omzetbelasting toegekend en gehanteerd voor de Vereniging Evangelische Omroep en Productiehuis EO B.V.

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.,
namelijk een winst van € 9 (2017: € 11) en het negatief resultaat ad € 252 (2017: € -344) van de 50% deelneming in Endeo VOF.
De activiteiten van Endeo VOF zijn in 2018 beëindigd, de juridische afwikkeling vindt in 2019 plaats.
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Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

5 OVERIGE GEGEVENS

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Vereniging De Evangelische Omroep

Hilversum, 14 maart 2019

Verklaring over de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

A.J. Lock

W. Smouter (voorzitter)
J.M. de Heer-Verheij (secretaris)
E.J. Ouweneel (vicevoorzitter)
J.E. van den Brink
P.I.W. Oudenaarden
B. Plaisier
J. Zandbergen

Ons oordeel
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 van Vereniging tot Bevordering van de Evangelieverkondiging Via
Radio en Televisie “De Evangelische Omroep” te Hilversum gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van Vereniging De Evangelische Omroep per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de
Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).
• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals
vermeld in de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO
2016.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige exploitatierekening over 2018;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden,
het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke
Publieke Media-instellingen en de NPO 2016 en de Regeling controleprotocol WNT 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Vereniging De Evangelische Omroep zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en
artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet
sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag, waaronder het verslag van de raad van toezicht;
• de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke
Media-instellingen en de NPO 2016 is vereist.
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle van
de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016 en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige
gegevens in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016 en de bepalingen
van en krachtens de WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals vermeld in de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen
en de NPO 2016. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te
selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken
over de effectiviteit van de interne beheersing van de instelling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten.
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot
stand zijn gekomen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de
significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing.
Amstelveen, 14 maart 2019
KPMG Accountants N.V.
E. Breijer RA

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de instelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate, maar geen absolute mate, van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
onze controle niet alle materiële fouten ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze,
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming
toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van
de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016, de Regeling
controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten
of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten, lasten en balansmutaties, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
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