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1. VOORWOORD
Niet om wat je doet, maar om wie je bent. In de aanloop naar kerst maakte de EO dit jaar een kerstcommercial. Presentator
Bert van Leeuwen nodigde voorbijgangers uit om met hem mee te gaan. Hij plaatste hen op het podium van een theater. Toen
het gordijn openging, viel de nietsvermoedende passant een staande ovatie ten deel. Niet omdat ze een briljante prestatie hadden geleverd, maar om wie ze zijn. In dertig seconden vertelden we het verhaal van Gods liefde, gekoppeld aan het kerstverhaal.
God houdt van ons, onvoorwaardelijk. En Jezus is daarvan het levende bewijs. Dit laten zien is de drijfveer van iedereen die
zich inzet voor de EO. Dit maakt de EO tot een unieke omroep. Als omroep hebben we het lef om echt over God te vertellen. We
willen laten zien hoe mensen bij Jezus steeds weer op verhaal kunnen komen. Die bijzondere liefde is te mooi om voor onszelf te
houden.
Dat we dit mogen doen stemt ons dankbaar. Dit jaar in het bijzonder. Want we vierden in 2017 het 50-jarige bestaan van de
EO. Al 50 jaar vertellen we verhalen over het geloof en het volgen van Jezus. En in april vierden we dit feest op verschillende
manieren. Er waren jubileumreizen voor onze leden. Het EO-personeel beleefde een dag vol sportieve activiteiten met een zinderend feest als besluit. Oud-EO’ers kwamen weer eens langs aan de Amersfoortseweg om het jubileum te vieren. En we vertelden
erover. Wat heeft 50 jaar EO Nederland gebracht? In de serie ‘Toen was geloof heel gewoon’ onderzocht Andries Knevel hoe het
christelijke geloof de afgelopen 50 jaar is veranderd.
2017 was ook het jaar van 500 jaar protestantisme. 500 jaar geleden zette Maarten Luther de kerk in beweging. En die
beweging is doorgegaan. Met de tv-special In ‘Holland staat een kerk’ op Hervormingsdag op 31 oktober wisten we - vanuit de
Laurenskerk in Rotterdam - 1 miljoen kijkers te boeien met muziek, videomapping en conferences over 500 jaar protestantisme.
Ook in andere programma’s - online, op de radio en op tv - en via een speciale campagne ‘Maarten bracht de kerk in beweging’
stonden we hierbij stil.
En de beweging gaat door. Ook binnenshuis. We werkten dit jaar aan een nieuw Meerjarenbeleidsplan waarin we de lijnen
uitzetten voor de komende jaren. We zijn een omroep binnen de NPO en met een brede maatschappelijke functie. En dat zijn we
van harte. Dat vraagt om precieze keuzes. Ook het mediagedrag verandert. Er is sprake van stevige concurrentie. Aanbieders
van series als Netflix of online podia zoals Facebook vragen om toekomstbestendige keuzes voor de Publieke Omroep in Nederland. Samen met de Ledenraad en Raad van Toezicht spraken we daarover. Hoe ziet een toekomstbestendige EO er dan uit? Wie
werken hieraan mee? Dit jaar nam de EO afscheid van mijn mededirecteur Jaap Kooij die bestuurder werd bij de NPO. De EO is
hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet.
Steeds duidelijker wordt dat we bij de EO elkaar en anderen nodig hebben om de kracht van onze boodschap over het voetlicht
te brengen. 2017 was het jaar van integraal werken en van het begin van een nieuwe managementstructuur om de samenwerking binnen het bedrijf te versterken, zodat we zoveel mogelijk mensen met onze boodschap echt bereiken. De technische term
hiervoor is impact. We willen dat mensen geraakt worden door wat we maken. En dan maakt het niet uit of we de boodschap
vertellen in 30 seconden of in een spectaculaire show waarvoor je thuisblijft. Als mensen zich weer omkeren en Gods liefde
herkennen, is onze missie geslaagd. Daar ging het ons om. Ook het afgelopen jaar.
Arjan Lock

Directeur Evangelische Omroep
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2. MISSIE EN ORGANISATIE
HOE ORGANISEREN WE HET WERK? EN WAT
ZIJN ONZE DRIJFVEREN?
De formulering van een duurzame visie op de koers van
de EO was een belangrijke leidraad in 2017. De aanloop
naar het Meerjarenbeleidspan 2018-2021 stond in het
teken van een diepgaande bespreking om deze visie op
het spoor te komen. Als extern adviseur was dr.ir. Jan van
der Stoep aangetrokken (lector journalistiek en communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede). Onder
leiding van Janneke de Leede (corporate communicatie)
werden er diverse gesprekken gevoerd met betrokkenen
binnen en buiten de EO. Leidinggevenden, leden van
het managementteam, maar ook externe stakeholders
zoals bestuurders van andere omroepen en kerkleiders
of opiniemakers en trendsetters in christelijk Nederland
waren gesprekspartner om te komen tot een evenwichtige, beleidsmatige kijk op de toekomst van de EO. Het
Management Team belegde een meerdaagse retraite in
het voorjaar om na te denken over de koers van de EO
voor de komende jaren.
In november 2017 waren de contouren van het plan
helder. De tekst van het Meerjarenbeleidsplan zoals die
in november 2017 is vastgesteld, opent met een definitie
van de EO waarin doelstelling en uitwerking van de missie beschreven staan.
“De Evangelische Omroep is een mediabedrijf. We
maken onderdeel uit van de publieke omroep. Daar
maken we voor verschillende doelgroepen content en
laten we een eigen christelijk geluid horen. Door onze
verbinding met leden, kerken en maatschappelijke
organisaties leveren we een bijdrage aan een 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.
Als medewerkers van de Evangelische Omroep zoeken
we naar Gods bedoeling met deze wereld en ons eigen
leven. We proberen te ontdekken wie Jezus is en wat zijn
leven, sterven en opstanding betekent voor de wereld
van vandaag. Jezus liet in alle radicaliteit zien wat liefde
voor God en liefde voor de naaste inhoudt. Dat deed hij
vaak op het scherpst van de snede. Al meer dan 2000
jaar zet de christelijke boodschap mensen in beweging.
Het Evangelie is een boodschap van geloof, hoop en
liefde. Een boodschap die vaak haaks staat op het leven
hier en nu. Jezus had een realistische kijk op de wereld
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en keek niet weg wanneer hij met ziekte, schuld of lijden
werd geconfronteerd. Dat stimuleert ons om mensen
nabij te zijn in hun wanhoop en verdriet, om onrecht
aan de kaak te stellen, om niet alleen mooie verhalen te
vertellen, maar ook verhalen die ongemakkelijk zijn en
schuren.”
De verhalen die de EO vertelt, staan niet op zichzelf. De
EO beoogt mensen in beweging te zetten. Het idee is
dat de invloed van de EO meer is dan de optelsom van
kijk- en luistercijfers. Om dit voor elkaar te krijgen is een
nieuwe wijze van werken onvermijdelijk.
De belangrijkste opgaven voor de EO de komende jaren
zijn:
• Zichtbaarheid
Meer dan in het verleden komt het erop aan dat het mediaaanbod van de Evangelische Omroep onderscheidend is en een
hoge urgentiewaarde bezit. Dat vereist een goede contentstrategie. Welke mediaproducten zijn leidend en zetten we in de
etalage en welke producten hebben een meer ondersteunende
rol of zijn bedoeld voor specifieke doelgroepen (…) De content
die de Evangelische Omroep maakt, moet voor zoveel mogelijk
mensen beschikbaar en vindbaar zijn.
• Integraal werken en verbinden van platforms.
Dit vereist een integrale manier van werken waarin over
grenzen van afdelingen (radio, televisie, internet, bladen,
verenigingsactiviteiten) heen samengewerkt wordt. Het vereist
ook dat je via een diversiteit aan platforms mensen weet te
raken en maatschappelijke thema’s op de agenda weet te zetten. Je moet daar zijn waar het publiek is.
• Sturen op impact.
We willen onderdeel uitmaken van een beweging waarin
burgers, kerken en maatschappelijke organisaties met elkaar
samenwerken. Een beweging waarin onrecht aan de kaak
wordt gesteld en waarin we zoeken naar hoe God het leven
bedoeld heeft. Daartoe trekken we op met iedereen die een
of meerdere idealen met ons deelt. De specifieke taak van de
Evangelische Omroep binnen deze beweging is om content te
maken die prikkelt, die mensen uit hun comfortzone haalt en
uitnodigt om mee te doen. We willen die maatschappelijke
thema’s agenderen die urgent zijn en om verandering en vernieuwing vragen.
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Hoewel deze doelen gelden voor de komende jaren,
kan gesteld worden dat ook in 2017 de bovengenoemde punten bij veel programma’s en content van
de EO al een rol speelden. In dit opzicht is 2017 niet
alleen het jaar waarin het Meerjarenbeleidsplan werd
doordacht en geschreven, maar ook in praktijk werd
geoefend. Zo gesteld is het Meerjarenbeleidsplan niet
alleen een vergezicht, maar ook een vertrekpunt dat
in dit verslagjaar al bedrijfsmatige en redactionele
keuzes bepaalde.
Het gesprek over de toekomst van de EO werd nog
eens versterkt door het voortgaande gesprek over
de koers van de EO dat al in september 2016 extra
urgentie kreeg door de onrust in en rond de EO rond
het besluit uit 2012 om de joodse en protestantse
stroming te representeren. De gesprekken die hierover

gevoerd waren, kregen een formele wending toen
verontruste leden zich kandideerden voor de ledenraad naast de kandidaten die vanuit de ledenraad
waren voorgedragen. In het voorjaar waren er EOledenraadsverkiezingen, omdat er meer kandidaten
dan beschikbare plaatsen waren voor de vrijgekomen
plaatsen in dit bestuurlijke gremium. De vier kandidaten die niet door de ledenraad voorgedragen waren,
werden uiteindelijk gekozen.
We willen groeien in hoe we samen kunnen bouwen
aan een gemeenschappelijk huis, zonder te ontkennen
dat er verschil van inzicht bestaat. Verschillen kunnen
pijn doen en schuren, ze kunnen soms ook helpen om
onszelf en anderen te corrigeren.
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“2017 is het jaar waarin we begonnen zijn om het verhaal van
de EO steeds meer centraal te stellen. Een voorbeeld daarvan
is de kerstcampagne met online portal EO.nl/vooriedereen die
we samen met andere afdelingen binnen de EO hebben
neergezet. Het gaat om de inhoud. Dit betekent concreet dat
we geen proefabonnees meer werven en dat we minder
actiematig werken met cadeaus en kortingen.
In de werving van leden en donateurs werkten we zoveel
mogelijk samen met bestaande EO-programma’s waaronder
Geloof en een Hoop Liefde, The Passion, Kerstfeest op de Dam
en In Holland staat een kerk (cd). Rondom deze titels werven
we leden en donateurs. De Vrienden van Nederland Zingt zijn
een aparte groep donateurs die specifiek Nederland Zingt
steunen. Als dank daarvoor kregen ze een gratis kaartje voor
de Nederland Zingt Dag en de Nederland Zingt cd.
We waren dit jaar groot aanwezig op Opwekking in het kader
van ons 50-jarig jubileum. Verder zijn we als EO aanwezig
geweest om leden en donateurs te werven bij de Libelle zomerweek, Margriet winterfair, Huishoudbeurs en natuurlijk onze
eigen Nederlang Zingt Dag en EO Jongerendag!”
Debora de Groot - marketing
De EO-organisatie ging in 2017 van start met een nieuwe
opzet van clusters. Er zijn drie clusters te onderscheiden
waarbij steeds koppels van twee MT-leden leidinggeven.
Deze clusters zijn:
Cluster 1: Content Innovatie en NPO onder leiding van
Jacomien Nijhof en Bertus Tichelaar
Teams: Aankoop, drama, content innovatie, nieuwe
media, communicatie, klantenkennis, schema zaken.
Het cluster Content Innovatie en NPO is verantwoordelijk voor het bedenken van nieuwe content en het
geplaatst krijgen van die content, primair betaald door
en op de platforms van de NPO. De werkzaamheden
betreffen de innovatiecyclus van ontwikkeling naar
concretisering, realisering en optimalisatie van content.
Doordat Content Innovatie bij die hele cyclus betrokken
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is, optimaliseren we het innovatief vermogen van de EO
en verhogen we de impact van onze content. Door deze
manier van integraal werken en ontwikkelen is de vraag
naar impact altijd in beeld. Omgekeerd volgen de mensen van innovatie de realisatie van programma-ideeën,
wanneer deze in het productiecluster worden gerealiseerd. Het denken in programma’s is losgelaten. Het
cluster bedenkt content, dat wil zeggen inhoud die over
verschillende platforms - zoals tv, online, print, radio of
meet ups - wordt uitgerold. Voorbeelden daarvan zijn: In
Holland staat een kerk, Tijs en de Ramadan en Van Harte. Het
is de kunst om de relatie tussen de verschillende platforms juist in te schatten. Waar zitten de doelgroepen?
Met welke content bereiken we hen? Het gaat daarbij
om een goede mix van lineaire en digitale content en
participatie mogelijk maken.
Cluster 2: Contentproductie onder leiding van Hans
van der Linden en Marianne Brug
Teams: Mediaservice en producties en flexibel aantal
content-teams gebaseerd op lopende titels.
Dit cluster vertaalt de boodschap van de EO in de productie van content waarmee de EO impact wil creëren.
De EO is een omroep met een eigen geluid dat je ergens
anders niet hoort.
Uiteindelijk wordt alle content geproduceerd vanuit
de missie van de EO, die diverse doelgroepen wil laten
kennismaken en inspireren met de verhalen over God &
Jezus. Dat gebeurt op expliciete wijze in content producties als De Verandering, Verhalen uit de schatkist, Kerststerren,
de Nationele Bijbelquiz, In Holland staat een kerk en Adieu
God. Met programma’s als Eenzaamheid, Van Nablus naar
Nineve, De Anti Pest Club en Familiediner inspireert de EO
vanuit belangrijke waarden als verzoening, liefde en
gerechtigheid die direct herleidbaar zijn naar onze missie.
Bij het cluster Content Producties staat de boodschap
centraal, maar wordt ook gekeken hoe we deze boodschap kunnen vertalen naar content die binnen de
kaders geproduceerd kan worden. In dat kader is een
teamsamensteller aangenomen en een leidinggevende
voor de productionele kant om de professionele kant
van de content producties te verhogen.
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Cluster 3: EO Communities, New Business en bedrijfsvoering onder leiding van Tineke van der Velde-Zijlstra
en Goos van Steinvoorn
Teams: Visie, EO-Community, Beam, Eva, Ik mis je,
Nederland Zingt, Radio 2-5, Representatie, Financiën,
ICT, Facilitaire dienst, Klantencontactcentrum (KCC),
Marketing en fondswerving New Business en P&O
Het cluster is verantwoordelijk voor EO-communities,
New Business en bedrijfsvoering. Daaronder vallen EOmerken als Visie, Eva, Beam, Lazarus, NL Zingt of Ik mis je.
Daarnaast zoekt dit cluster naar nieuwe wegen bijvoorbeeld innovatieconcepten met externe partners. Een
voorbeeld daarvan in 2017 is Dag6, een privaat-publieke
samenwerking. Aan al deze merken liggen communities

“Trots zijn we op de totstandkoming van de Bijbel Dichtbij. Een nieuwe Bijbel met toepassingen
en uitleg met als vertaling de Bijbel in Gewone
Taal. Er is twee jaar gewerkt aan de samenstelling van deze Bijbel in nauwe samenwerking met
het Nederlands Bijbelgenootschap. In oktober
2017 vond de feestelijke lancering plaats.”
Emiel Hop, EO Uitgaven
ten grondslag die op hun beurt weer verantwoordelijk
zijn voor de realisatie van content voor diverse platforms zoals online en tv. Ook de vereniging EO en alle
content en activiteiten die hieruit voortvloeien zijn de
verantwoordelijkheid van dit cluster. Ook de marketing
- gericht op inkomsten en nieuwe relaties werven - hoort
erbij. Daarnaast heeft dit cluster als taak de bedrijfsvoering van de EO. Hoe ziet de geldstroom van de EO eruit
en hoe kunnen we op verantwoorde wijze onze uitgaven
en inkomsten stroomlijnen?
Ook in 2017 had ongeveer een derde van de EO-geldstroom externe oorsprong zoals ledenbijdragen, giften
en fondswerving. Om dit goed te kunnen sturen is in
2017 een nieuw customer relation managementsysteem
Salesforce ingevoerd. De implementatie van Salesforce
was een lang en complex project, onder andere omdat
Salesforce gekoppeld moest worden met de andere EOsystemen. Op 1 november ging Salesforce live. Onder

“Je zou kunnen zeggen dat we een nieuwe motor hebben
gekregen. Van de buitenkant zie je het niet, maar dat we met
meer kracht en snelheid op weg gaan, dat staat vast.”
Debora de Groot, hoofd marketing over invoering Salesforce
de motorkap van alle klantgerichte werkzaamheden
zit een zogenaamd CRM-systeem. Dit is een IT-systeem
waarin de gegeven van iedereen die bij de EO betrokken
is, bijgehouden worden: leden, donateurs, abonnees,
evenement-bezoekets etc. De administratie van alle
EO-klanten wordt hierin bijgehouden. Het oude systeem
heette UIS. Salesforce is het nieuwe systeem. Dankzij
Salesforce is het zicht op wie de EO bereikt, verscherpt.
In oktober 2017 organiseerde de EO samen met
Indigitous #HACK een 48-uur durende Hackathon in
het EO-gebouw in Hilversum. Tijdens deze Hackathon
werkten software- en website-ontwikkelaars, designers
en business strategen samen met andere christelijke
creatievelingen wereldwijd aan verschillende challenges
op digitaal gebied. Dit zijn meestal projecten waar ze
gedurende hun eigen werktijd niet aan toe komen, maar
die zeker de moeite waard zijn om uit te zoeken. In een
klein team bouwden ze in een weekend een idee uit tot
een functioneel concept of zelfs verder.

Integraal werken is niet alleen een kwestie van technische
infrastructuur, het vereist ook een verandering van organisatie (…). Maar het vraagt ook om rust en tijd om elkaars
mogelijkheden en talenten echt te leren kennen. (…) Dat is een
fase waar we doorheen moeten en die niet altijd even makkelijk zal zijn. We moeten leren samenwerken over de grenzen
van de eigen afdeling en organisatie heen en in die samenwerking onze kracht en ook onze beperkingen leren kennen. Een
nieuwe manier van werken helpt ons echter ook om competitiever te worden, ons nog scherper te richten op de inhoud van
onze boodschap en de impact die we willen realiseren.
Goos van Steinvoorn, manager Bedrijfsvoering
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3. CONTENT EN PLATFORMS
WAT HEBBEN WE GEMAAKT?
De EO was dit jaar actief op meerdere podia: radio,
televisie, online en events. De inzet om content gericht
te werken betekent dat de activiteiten van de EO niet
opgesloten worden op een enkel podium of binnen één
enkele titel. De opdracht aan de makers is om dwarsverbanden te zoeken en hierover in het allereerste stadium
van creatie over na te denken. Dit heet integraal werken.
Soms is de aanleiding om buiten de kaders van programma’s te werken vanzelfsprekend, zoals dit jaar bij
het jubileum 50 jaar EO of de herdenking van 500 jaar
protestantisme. Maar vaker dient vooraf bedacht te
worden of en hoe content kan uitwaaieren over zoveel

“Dat beeld van Willibrord, een man, gedreven
door de liefde van Christus, die in heidense
streken rondtrok om het evangelie te brengen, dat
spreekt me aan. Zo’n 1300 jaar na
Willibrord is het christelijke geloof nog
springlevend, maar heeft het heel andere
vormen aangenomen dan toen. Als EO zoeken we
naar manieren om in deze tijd de boodschap van
het evangelie te laten klinken.”
Arjan Lock
mogelijke podia. Met als doel natuurlijk het realiseren
van impact. Niet alle content van de EO van het afgelopen jaar is te vangen in overstijgende onderwerpen
of projecttitels. In 2017 zette de EO de eerste stappen
op het pad van integraal werken. Dat we aan het begin
staan is ook te zien in de bespreking van content uit
2017 in dit jaarverslag. In de systematiek van verslaglegging worden de titels besproken bij het podium dat
leidend is. Zoveel is duidelijk: het nieuwe dient zich
aan: dwarsverbanden zoeken en buiten de grenzen van
programma’s en podia denken. Maar het oude is nog
zichtbaar, de programmatitels en de podia die ook in dit
jaarverslag de indeling bepalen, maken dat duidelijk.

ONLINE EN SOCIALS
Social media zijn voor de EO-podia om te verbinden, te

wijzen op verhalen, maar ook om verhalen op te halen
die weer elders een plek krijgen op een ander platform.
In alle gevallen bieden ze de kans om van volgers deelnemers te maken. De Facebookpagina van The Passion
met 120.000 volgers is de grootste EO social media
community (naast de EO Facebookpagina met 83.000
volgers), maar ook media als Youtube, Twitter (19.000
volgers) en Instagram (10.400 volgers) zijn niet meer weg
te denken in de online communicatiemix. Voor elk van
deze podia geldt dat maatwerk vereist is. Aanhef, wijze
van reageren en de berichten zelf dienen met aandacht
te gebeuren wanneer je reacties wilt ontlokken.
Binnen de corporate EO.nl omgeving zijn er twee
werkwijzen te onderscheiden. Binnen de verschillende
EO-televisietitels wordt specifieke content voor een
bepaalde doelgroep aangeboden. Daarnaast zijn er een
aantal EO-merken die zich zelfstandig online profileren.
Sommige vinden hun oorsprong in printuitingen met
een lange EO-geschiedenis, zoals Visie en Eva. Andere
zoals Lazarus.nl of Dag6.nl zijn van recentere datum.
Eva.nl, Lazarus.nl en Visie.nl ontwikkelden zich - zoals
bij Beam.nl al eerder gebeurde - in 2017 tot een bredere
community. Dat betekent een eigen website en socials.
Beam is als enige EO-label ook actief op Spotify en
plugt daar de beste en nieuwste muziek van christelijke
artiesten.
Ook voor kortlopende projecten bood online perspectief in 2017. 500 jaar protestantisme bundelde alle
activiteiten van de EO en van partners van de EO met
een tijdelijke eigen portal 500jaar.nl, maar ook het EOjubileum en de kerstcampagne kreeg een eigen digitale
voordeur om mensen te leiden naar de specifieke
content.
Opvallend is dat de EO-vlag steeds minder leidend is
voor bezoekers. Sites worden bezocht vanwege een
specifieke vraag of interesse. De speciale Bijbelportal
met wekelijks 30.000 unieke bezoekers is van dit laatste
een goed voorbeeld.
In 2017 namen we ook afscheid van een aantal producten. De gelovenportal hield op te bestaan en Visie.nl
kreeg een brede taakstelling om het nieuws in christelijk
Nederland te volgen. En online actief zijn betekent ook
monitoren en waar nodig bij sturen. De Samen Geloven
app voor gezinnen, die in 2015 is gelanceerd, had te
weinig gebruikers. De Dag6 nieuws app werd in 2017
gelanceerd maar kent aan het eind van 2017 nog een te
beperkt aantal abonnees. De online webshop stopte aan
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Visie.nl
We kunnen de koffie thuis niet voor je inschenken; wel kunnen we
de meest actuele en inspirerende verhalen voor je selecteren en
één keer per week naar je mailbox sturen.
Beam.nl
Beam is…enthousiast over Jezus. We willen zijn voorbeeld volgen
en met elkaar zijn liefde en positiviteit uitstralen naar iedereen
om ons heen. Onze naam is geïnspireerd op de Bergrede waar
Jezus zegt: laat je licht schijnen, wees een lichtstraal (= BEAM).
Eva.nl
Eva inspireert vrouwen om vanuit Bijbels perspectief verschil te
maken in het leven van alledag.
Bijbel online
In de Bijbel raken de wereld van God en de wereld van mensen
elkaar. Ontdek wie God is en wat Hij met jou te maken heeft.
Dag6
Het laatste nieuws en beste achtergronden voor € 9,90 per
maand. Met artikelen van Dag6 en een selectie uit de Volkskrant
en Het Nederlands Dagblad. Elke vrijdag het weekblad met interviews en de beste achtergronden. Download de app en probeer
Dag6 gratis.
Lazarus.nl
Lazarus zoekt nieuwe woorden en manieren om te geloven. Wij
zijn (nu nog) een online magazine, een cursus en een tour.

12

het journalistieke hart van de EO voor de dagelijkse
actualiteit. In Dit is de Dag is tussen 18.30 en 19.00 uur
’s avonds dagelijks gelegenheid voor debat en opinie.
Langs de Lijn EO wordt gemaakt samen met de NOS.
Sportverslaglegging en een goed gesprek over de actualiteit wisselen elkaar af. De EO-presentatoren op NPO
Radio 1 in 2017 waren Tijs van den Brink, Margje Fikse,
Renze Klamer en Herman Wegter. Naast NPO Radio 1
is NPO Radio 5 een belangrijk EO-podium. Vertrouwde
EO-titels als Open Huis, EO Live, de Muzikale Fruitmand
en Zin, zout en zegen of Nederland zingt op verzoek zijn
hier vaste waarden. In september 2017 startte de EO
met een nieuwe titel op NPO Radio 5. Marleen Stelling
ontvangt in een nieuw programma Nog even zondag op
de late zondagavond een gast uit de wereld van kerk
en geloof en bespreekt zijn of haar zondagsbeleving.
Meerdere presentatoren bepalen het geluid van de EO
op NPO Radio 5: Tom Herlaar, Petra de Joode, Yvonne
Sprunken, Ron Stoeltie en Marleen Stelling zijn de vertrouwde EO-stemmen op deze zender. Op de zenders
NPO Radio 2, 3FM en 4 is de EO present in het weekend. In Joram trapt Joram Kaat op vrijdagavond op NPO
Radio 3FM het weekend af met ‘de nieuwste tracks en
sappige verhalen’. Op zaterdagochtend kun je op NPO
Radio 4 tussen 9.00 en 10.00 uur wakker worden met
klassieke muziek met een religieuze signatuur. Elsbeth
Gruteke presenteert deze Musica Religiosa. En Henk van
Steeg luidt op NPO Radio 2 het weekend weer uit op
zondagavond in het programma Thank God it’s Sunday.
Radio is een gemakkelijke manier om dicht bij mensen
te zijn. Zo was het NPO Radio 5 programma Open Huis
tijdens de Week van de Zorg tussen 13 en 18 maart te
gast bij zorginstellingen in Nederland. Maar ook de
vierdelige serie OUDstanding! is een voorbeeld hiervan.
Ook de redactie van Dit is de Dag dook in de wereld
van de verpleeghuiszorg. Presentatrice Margje Fikse
besprak verpleeghuizen die erin slagen om ouderen
beter te verzorgen met behulp van nieuwe technieken
en nieuwe ideeën.

het einde van 2017. De concurrentie van grote webshops
is te groot en de vraag naar cd’s en dvd’s is afgelopen
jaren drastisch gedaald. Er worden nog wel producten
aangeboden, maar in een andere vorm met minder
risico. Toch bieden ook deze activiteiten belangrijke
leermomenten. Zo ontvouwt zich een steeds duidelijker
beeld wat de online inzet van de EO dient te zijn en ontstaat er een portfolio van verschillende activiteiten.

TELEVISIE

RADIO

Gods liefde en onze liefde voor Jezus

Op NPO Radio 1 en NPO Radio 5 zorgt de EO dagelijks
voor programma’s. In Langs de Lijn EO en in het programma Dit is de Dag op NPO Radio 1 klopt nog altijd

EO-content op televisie kent een aantal vaste titels.
Het geloof staat centraal. Nederland Zingt, Ik mis je of
De Verandering zijn hier belangrijke voorbeelden van.
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“In EO live ontvang ik elke zaterdagavond interessante gasten, met wie ik spreek over christelijk nieuws, boeken
en muziek. Tijden het EO Live-event komen we met
ons programma naar je toe.”
Yvonne Sprunken over de EO Live-event in Zwolle op 28
oktober; een special radio-avond in schouwburg Odeon in
Zwolle met muziek en gasten.
De Verandering laat op bijzondere wijze zien hoe het
geloof een mensenleven totaal kan veranderen. Om dit
soort verhalen te vertellen zijn we creatief en zoeken
we de breedte op. De EO is een omroep die het leven
bestrijkt. Het geloof gaat immers over het hele leven.
Daarom maakten we ook dit jaar Het Familiediner op
NPO 1. Op tweede paasdag zond de EO een speciale
aflevering van Het Familiediner uit ter gelegenheid van
50 jaar EO: Het Familiediner XL. Samen met een grote
groep oud-deelnemers keek Bert van Leeuwen terug
op ruim vijftien jaar Het Familiediner. In het najaar van
2017 startte een nieuw seizoen van dit programma.
En de EO is er voor heel Nederland. Presentatoren Bert
van Leeuwen, Henk van Steeg, Hella van der Wijst en
Mirjam Bouwman trokken daarom ook dit jaar voor
het programma Geloof en een Hoop Liefde door heel
Nederland op zoek naar authentieke dorpsverhalen,
karakteristieke stadsgezichten en inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde. Na vijf jaar kwam dit
jaar in december de allerlaatste uitzending.
De EO wil het geloof onder de aandacht brengen en
gaat daartoe het gesprek met mensen die niet nadrukkelijk gelovig zijn. Wat is hun perspectief op leven en
dood? In De Kist ontmoette Kefah Allush ook dit jaar
bekende Nederlanders en ging met hen in gesprek
over het leven en de dood. Te gast waren dit najaar
onder meer Jörgen Raymann, Marianne Zwagerman,
Wim Helsen en Hugo Borst. Ook in Adieu God? werd
dit gesprek dit jaar gevoerd door Tijs van den Brink
met diverse gasten zoals Jeroen Pauw, Paul van Vliet,
en Lilianne Ploumen. In het najaar startte er weer een
serie. En ook dat leverde weer verrassende inkijkjes
op. Maarten ’t Hart was verrassend positief over zijn
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christelijke opvoeding. En in het najaar maakte een
moslim voor het eerst zijn opwachting in Adieu God?.
Dennis Honing was te gast. Ooit een radicaal moslim,
later columnist voor de site GeenStijl.
En de EO laat zien dat het christelijke geloof diepgeworteld is in onze cultuur en nog altijd een boodschap
heeft die ons aller harten raakt. Zoals op NPO 1 in The
Passion en bij Kerstfeest op de Dam. The Passion kwam
dit jaar vanuit Leeuwarden. Op het Wilhelminaplein
maakten 12.000 mensen het evenement live mee. Er
waren ruim 3 miljoen kijkers voor de tv-registratie
van dit spektakel dat de EO maakt samen met KRONCRV. Dit jaar was er ook speciale Passion Talks met
Renze Klamer online te bekijken. Ook hiervoor tikte de
teller bijna 1 miljoen kijkers aan. Xander de Buisonjé,
Leona Philippo, Dwight Dissels en Do brachten op
eerste kerstdag het kerstgevoel in de huiskamer. Aan
de hand van sfeervolle muziek, hoopvolle verhalen en
indrukwekkende ontmoetingen vierden de EO en het
Leger des Heils, met publiek en met de kijkers thuis, de
geboorte van Jezus.
En dat het christendom nog altijd diepgeworteld is
in onze cultuur bleek ook uit de jaarlijkse Nationale
Bijbelquiz dat een breed publiek weet te boeien. Dit jaar
op tv in de eerste week van november op NPO 2. Ook al
ging christen Dwight Dissels er met de winst vandoor.
Hij was een van de drie bekende Nederlanders die dit
jaar de degens kruisten tijdens de Nationale Bijbelquiz
2017. Onder leiding van Bert van Leeuwen testten zij

“In een wereld die steeds verder individualiseert,
brengen wij mensen bij elkaar om samen het
kerstfeest te vieren. Dat doen we door samen
te zingen op de Dam, maar ook door langs
te gaan bij deelnemers van het Leger des
Heils.” Do, Dwight, Leona en Xander bezoeken
allemaal een project van deze organisatie. Deze
projectbezoeken maken indruk: de artiesten en
de kijkers worden geraakt door de persoonlijke
verhalen.”
Bert van Leeuwen
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hun Bijbelkennis en worden daarin gesteund door
medespelers uit het hele land. De medespelers vormden drie digitale teams - gelovigen, niet-gelovigen en
andersgelovigen - en speelden de quiz thuis live mee
via een app. Co-host dit jaar was Marleen Stelling.
De EO is betrokken bij ouders en kinderen. Zo zonden
we in januari 2017 Het geheime leven van vierjarigen uit op
NPO 1. In juni vond ook een nieuwe editie plaats van
het programma Jij en Ik waarin kinderen samen met
hun vader of moeder een bekende hit zingen voor het
goede doel War Child. De aanloop naar de uitzending
op 14 juni was online te volgen. Vader David en dochter
Stella wonen de competitie op NPO 1. Dankzij Jij en Ik
kon War Child 4378 extra oorlogskinderen helpen in de
veertien landen waar ze werken.
Op 17 mei herhaalde de EO-dramafilm De Punt uit 2009
over de treinkaping in Drenthe van 40 jaar geleden.

“Ik voelde best enige druk. Als christen wil je toch
laten zien dat je wat van de Bijbel weet. Dan is
het wel heel leuk dat het je lukt om te winnen.”
Dwight Dissels, winnaar Nationale
Bijbelquiz 2017

En eerbied voor Gods schepping was in 2017 ook een
goede reden om de mooiste natuurseries op televisie
uit te zenden. Zo was er Spy in the wild tijdens de zomer
waarin wilde dieren werden gespot door de ogen van
hun soortgenoten. En in december 2017 startte de nu
al legendarische natuurserie Blue Planet II. In Engeland
keken eerder maar liefst 10 miljoen mensen naar deze
indrukwekkende kijkcijferhit van de BBC. Op oudjaarsavond zond de EO Het verhaal van een ijsberenfamilie uit,
een natuurfilm met unieke beelden, ingesproken door
Dieuwertje Blok. Maar ook het in eigen huis gemaakte
Rail Away laat de wereld zien. Verstilde televisie levert
dit op, niet alleen van de natuur maar ook van de wijze
waarop mensen per trein reizen op verschillende plaatsen in de wereld.
Gods liefde en onze liefde voor Jezus geven we handen
en voeten door om te zien naar anderen dichtbij en ver

De succesvolle EO-dramaserie Als de dijken breken uit 2016
was vanaf 19 oktober te zien in het buitenland. De zesdelige
serie is verkocht aan de zender AMC Networks, bekend van
onder andere Breaking Bad en Mad Men. Onder de naam
The Swell ging Als de dijken breken zo naar onder meer de
Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada, Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland, Australië en Nieuw-Zeeland, via het
nieuwe Video on Demand kanaal ‘Sundance Now’. In Als de
dijken breken is te zien hoe een hedendaagse watersnoodramp
Nederland en delen van Vlaanderen in zijn greep houdt. De
serie met onder andere Gijs Scholten van Aschat, Susan Visser, Loek Peters, Bianca Krijgsman, Janni Goslinga en Frank
Lammers was eind vorig jaar een hit op NPO 1 en het Vlaamse
Eén.
weg. Ook dit jaar bracht EO Metterdaad televisie- en
radio-uitzendingen waarin we verhalen vertellen over
projecten die we financieel steunen. Vaste tv-titels
rond EO Metterdaad dit jaar waren Geloof en een Hoop
Liefde, Nederland Zingt. Op de radio was er elke week
een uitzending op zaterdag (Over de grens) in het EOprogramma EO Live.
500 jaar protestantisme
Rond 31 oktober was 500 jaar protestantisme in
belangrijk deel van de programmering van de EO.
Met een speciale campagne Maarten bracht de kerk in
beweging, actief relatiebeheer, een eigen portal en
ruime aandacht voor het thema 500 jaar protestantisme op zowel radio, tv, in print en online, liet de EO
tussen 28 oktober en 6 november de relevantie zien
van het protestantisme voor de Nederlandse samenleving. Hoogtepunten was de muzikale tv-special In
Holland staat een kerk op dinsdagavond 31 oktober
op NPO 1. In Holland staat een kerk liet zien wat 500
jaar Reformatie ons land heeft gebracht en hoe onze
cultuur hierdoor is gevormd. Op de Laurenskerk in
Rotterdam kwamen de verhalen van vijfhonderd jaar
protestantisme tot leven door 3D-videomapping.
In Holland staat een kerk was de eerste Nederlandse
tv-productie die 3D-videomapping op deze schaal en
in combinatie met televisie toepaste. In de kerk was
livemuziek van Stef Bos, Leona Philippo, het Radio
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Filharmonisch Orkest o.l.v. James Gaffigan, de Eric van
Tijn Band, en het Kirsten Michel Choir. Jörgen Raymann nam als cabaretier de kijker mee in hoe hij 500
jaar protestantisme beleefde. EO-presentator Andries
Knevel trok het land in en peilde hoe de reformatie en
onze cultuur samenhangen.
De registratie van de Nationale Viering 500 jaar Reformatie vanuit de Domkerk in Utrecht in aanwezigheid
van koning Willem Alexander op zondagochtend 5
november op NPO 2 was live te volgen via een speciale stream. Maar ook andere programma’s deden
mee zoals Nederland Zingt liederen uit de reformatie, De
Kapel met Mirjam Kollenstaart over de betekenis van
het protestantisme en Geloof en een Hoop Liefde vanuit
‘In Holland staat een kerk-stad’ Rotterdam. In Het
Vermoeden waren Lutherkenner Katharine Kunter te
gast en een week later Kees Posthumus die met een
Luther-voorstelling volle kerken trok. En in Blauw Bloed
een terugblik op de Nationale Viering 500 jaar protestantisme waar Koning Willem Alexander bij aanwezig was.
Uiteindelijk keken er meer dan één miljoen mensen
naar In Holland staat een kerk, het vlaggenschip van de
televisieprogrammering rond 500 jaar protestantisme.
Maar er was meer dan een mooi kijkcijfer. Er was een
integraal campagneteam waarin disciplines als communicatie, (online) marketing, representatie en tv
vertegenwoordigd waren. Hier werden dwarsverbanden gelegd. Ook Eva en Visie besteedden veel aandacht
rond 31 oktober aan 500 jaar protestantisme.
Nieuwe relaties zijn aangegaan buiten de EO: ANWB
die wandelingen organiseerden, het Duits Verkeersbureau dat ook betrokken was bij de uitzending over het
land van Luther die op 10 januari 2018 is uitgezonden.
Oude relaties zijn bestendigd. Dankzij het Duits Verkeersbureau keerden alle bezoekers huiswaarts met
het meest verkochte gadget item van 500 jaar Reformatie: Luther in Playmobil-uitvoering.
Blauw Bloed
Blauw Bloed is het Royalty programma van de Publieke
Omroep met aandacht voor de vorstenhuizen van
Europa, de Oranjes, de staatsbezoeken, bijzondere
koninklijke sieraden, royaltymode en het laatste,
koninklijke nieuws. Elke zaterdagavond is het programma op NPO 2 te zien. In de tweede helft van 2017
weer als live-uitzending.
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“Leuk! We gaan weer goede christelijke
opiniegesprekken voeren. De basis is dat we iets
willen toevoegen aan een bestaand onderwerp.
Bij de #metoo-discussie bijvoorbeeld, praten we
over de vraag of het zou kunnen helpen om seks
en liefde weer aan elkaar te koppelen. Dat heb ik
nog nauwelijks gezien de afgelopen weken.”
Tijs van den Brink
ACHTERGROND EN DUIDING
De dagelijkse actualiteit wordt in het publieke bestel
op televisie verzorgd door andere omroepen. De EO
kiest voor achtergronden en duiding. Zo ook in het
christelijke opinieprogramma De Tafel van Tijs met Tijs
van den Brink op NPO 2 was zowel te zien in het voorjaar als in het najaar van 2017.
Spraakmakend in het voorjaar van 2017 was Tijs en de
ramadan. EO-presentator Tijs van den Brink ging op
een bijzondere manier in gesprek met Nederlandse
moslims. In Tijs en de ramadan werd Tijs door een onlinepanel van 100 mensen aangestuurd toen hij tijdens
de ramadan in de wereld dook van zijn islamitische
landgenoten. Zo verbleef hij een aantal dagen bij een
Nederlands moslimgezin om met hen mee te vasten
en het Suikerfeest mee te maken. Via internet volgden
de 100 Nederlanders Tijs daarbij op de voet en sturen
hem met hun vragen, reacties en commentaar verder
op pad.
In Van Ninevé naar Nazareth vervolgde presentator Kefah
Allush in de zomer van 2017 zijn fascinerende ontdekkingstocht die hij in 2016 startte, langs vergeten volken
en onbekende verhalen in het Midden-Oosten. Kefah
Allush liet het andere, onbekende gezicht van deze
door conflicten en oorlogen geteisterde regio zien.
Achtergrondreportages en duiding gaan bij de EO een
stap verder. We willen in beweging zetten en mensen
anders laten kijken. Zo vroeg de EO in het kader van de
Autismeweek tussen 1 en 8 april in Talent Autisme aandacht voor specifieke talenten die mensen met autisme
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hebben. En in de week tegen Eenzaamheid - de laatste
week van september - portretteerde de EO vijf mensen
die eenzaam zijn in Wie kent mij nog?. Dagelijks deelde
één hoofdpersoon zijn of haar levensverhaal waardoor
de eenzaamheid tastbaar werd. Samen met Coalitie
Erbij, initiatiefnemer van de landelijke week tegen de
eenzaamheid, hoopte de EO het thema eenzaamheid
onder de aandacht te brengen en mensen in beweging
te krijgen richting mensen in hun eigen omgeving die
eenzaam zijn. Via speciale website konden mensen
in contact komen met de hoofdpersonen. De eenzaamheid van de hoofdpersonen was tastbaar en na
aanleiding van hun verhalen en oproep ‘wie kent mij
nog?’ kwamen veel reacties binnen. Bekenden van
vroeger, maar ook onbekenden; iedereen was geraakt
door hun verhaal en wilde iets voor hen betekenen.
Op kerstavond 2017 blikte de EO, samen met de vier
eenzamen uit de serie Wie kent mij nog? terug op de
afgelopen maanden. Ietje (79), Harold (46), Peter (37)
en Walter (84) vertelden aan het kerstdiner hoe het nu
met hen gaat.
En altijd is er bij de EO ruimte om geloofsvragen te
stellen. In de vierdelige serie Waarom zijn we op aarde?
bespraken een niet-gelovige filmmaker en een gelovige
wetenschapper gezamenlijk de vragen rond de zin van
het leven.
Het experiment
Op NPO 3 geeft de EO samen met andere omroepen
ruimte aan jonge makers. Op deze zender zoekt ook de
EO het experiment, soms letterlijk. De rode draad hier
is medemenselijkheid en oog krijgen voor iedereen.
In The Homeless Experience verruilde actrice Imanuelle
Grives, bekend van o.a. Vechtershart en Wie is de mol?
voor drie weken haar huis voor een leven op straat.
En in Vrienden van de Bijlmer testte presentator Johan
Eikelboom de gastvrijheid in de Bijlmer; 48 uur trok hij
op met Bijlmerbewoner Gideon.
De EO participeerde ook in 3Lab Teledoc Campus.
Dit is een gezamenlijk project van NPO, CoBO, het
Nederlands Filmfonds en het Mediafonds voor de
ontwikkeling van documentairetalent. Twee films
nam de EO voor haar rekening; 80 % ongeschikt vertelt
over de worsteling van gehandicapte mensen. Filmmaker Mari zit een rolstoel vertelt zijn verhaal. In
Dokter Co. doorkruist de tachtigjarige dokter Co op zijn
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“The Homeless Experience was
een intense ervaring. Ik denk wel
een van de meest intense van
mijn leven. Het constant op je
hoede moeten zijn breekt je. Zowel
mentaal als fysiek. Hoe sterk je ook
bent, de straat verandert je en zal
je, als je er te lang verblijft, pakken
en nooit meer loslaten.”
Imanuelle Grives
fiets Amsterdam en bezoekt vluchtelingen in vervallen garages en leegstaande gebouwen. Ze leven in
erbarmelijke omstandigheden; alcoholmisbruik en
onderlinge conflicten zijn aan de orde van de dag. Wat
drijft de oude dokter om het onvoorwaardelijk voor
hen op te nemen?
De EO zond ook de film Searching for Aliens uit, het
afstudeerproject van studenten aan de Amsterdamse
Filmacademie. De film was in juni al te zien in Filmmuseum Eye in Amsterdam.
Na acht jaar kwam in 2017 ook 40 Dagen Zonder Seks
weer terug op televisie. Zes jonge mensen met een
behoorlijk heftig seksleven kregen de opdracht om 40
dagen lang alle vormen van seks links te laten liggen.
Presentator Johan Eikelboom volgde de deelnemers.
Een bijzondere rol was weggelegd voor Fajah Lourens
die als personal coach met de deelnemers optrok.
Nieuw waren de Climax Colleges. Een serie van zes
online masterclasses rond de vraag ‘wat is goede
seks?’ Daarnaast konden kijkers via een special appnummer vragen stellen aan deskundigen. We maakten
daarbij gebruik van de mensen van stichting Chris.
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“We hebben gewonnen van goede concurrenten.
Deze prijs is ook een opsteker voor de
Nederlandse jeugd tv. Het doel van het festival
is het belonen van originaliteit, kwaliteit en
creativiteit in amusementsprogramma’s en het
bevorderen van uitmuntendheid in televisie en
nieuwe media.”
Robert Fortuijn, EO-eindredacteur
Kinderprogramma’s na het winnen van de
Gouden Roos
KINDEREN - NPO ZAPP
De kinderprogramma’s van de EO zijn bestemd voor
Zapp (NPO 3), de kinderprogrammering van de NPO.
Onze boodschap is ‘iedereen telt mee’. En waar dit kan
vertellen we over het geloof. Een voorbeeld hiervan is
Verhalen uit de schatkist waarin verteller Kimberley de
Bijbel aan de allerkleinsten vertelt.
In het nieuwe EO-kinderprogramma Hallo, ik heb kanker
filmden dit jaar vier tieners en hoe hun leven met
kanker eruitziet. Het programma met Anne-Mar Zwart
als presentator werd genomineerd voor de Gouden
Stuiver, de prijs voor het beste jeugdprogramma op
het Gouden Televizier Gala. Het programma won de
Cinekid Kinderkast publieksprijs. Ook EO is de serie
Mensjesrechten. In elke aflevering staat één artikel van
de Rechten van het kind centraal. Overal ter wereld
worden afleveringen op festivals vertoond en valt de
titel regelmatig in de prijzen.
In een gloednieuw seizoen van de Anti Pest Club ging
presentator Anne-Mar Zwart dit jaar opnieuw de strijd
aan tegen pesten in de klas. Van 18 t/m 22 september
werd het uitgezonden tijdens de themaweek ‘Zapp
Tegen Pesten’. Het programma bracht een bezoek aan
basisschoolklassen waar wordt gepest. De Anti Pest
Club wil er samen met de hele klas voor zorgen dat de
sfeer verandert en iedereen in de klas met plezier naar
school gaat. Dit jaar won de Anti Pest Club de Gouden
Roos (Rose d’Or) gewonnen tijdens het Europese
Festival in Berlijn, de prestigieuze internationale prijs

voor beste Europese kinderprogramma. Tijdens en na
afloop van deze nieuwe afleveringen konden kinderen
en scholen gratis Anti Pest Club-polsbandjes bestellen
via zapp.nl/antipestclub om een eigen Anti Pest Club
op te richten. Hier werd massaal gehoor aan gegeven.
En dat het een programma met impact is werd ook
duidelijk toen in het najaar van 2017 duidelijk werd
dat alle 60.000 Anti Pest Club-polsbandjes op zijn. In
de week tegen het pesten verzorgde de EO ook online
een nieuwe serie #Kelseyislelijk. Een week lang werd
Kelsey, die op haar school te maken krijgt met een
pestsituatie, gevolgd. Elke dag waren er realtime twee
nieuwe scenes online. Het verhaal en de personages
uit de serie waren uitgebreid te volgen op Instagram.
Op zaterdag 24 september was het hele verhaal te zien
op NPO Zapp.
Hoe geef je je leven vorm en hoe zit het leven in elkaar
zijn andere leidende vragen in de kinderprogramma’s.
Het lijkt elke week een onmogelijke opdracht: van
afgedankte kledingstukken een compleet nieuwe én
hippe outfit te maken. Toch slaagde Hip voor Nop er
ook dit jaar weer in. Een nieuwe look voor een citytrip,
iets origineels voor een YouTube-kanaal of een nieuwe
outfit voor een surfkamp; niets is te gek voor het Hip
voor Nop-team. Presentatrice Anne-Mar en een stylist
geven de ‘besties’ een metamorfose waar de meiden in
konden stralen.
In december 2017 startte ook een gloednieuw seizoen
van Topdoks. Hier steken presentatrice Rachel en dokter Elbert opnieuw de handen uit de mouwen. Op de
spoedeisende hulp, bij de brandweer, de reddingsbrigade en in het Topdokslab bewijzen Rachel en Elbert
opnieuw hoe briljant het lichaam is.

“In Israël zien we met eigen ogen waar Jezus leefde. We zijn
letterlijk op de plek waar men denkt dat Jezus is geboren. Ook
bezoeken we andere plekken uit de Bijbel, zoals Jeruzalem
en het Meer van Galilea. Dan komen de verhalen ineens heel
dichtbij.”
Anne-Mar Zwart
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Een kinderprogramma geplaatst zien te krijgen rond
geloof is niet eenvoudig. Toch lukte het dit jaar. In het
nieuwe EO-programma Kerstster van het jaar werkten
zes bekende Zapp-gezichten zich in het zweet tijdens
een avontuurlijke roadtrip door Israël. Niek Roozen
en Belle Zimmerman van Brugklas, Sosha Duysker en
Pascal Tan van Het Klokhuis en SpangaS-acteurs Timo
Wils en Iris van Loen ontdekten onder leiding van presentator Anne-Mar meer over het kerstverhaal. Doel
van de deelnemers was het verwerven van de eretitel
‘Kerstster van het jaar’.

DOCUMENTAIRES
In 2017 waren er twee EO-documentaire labels. Allereerst was er EOdocs. Daarnaast was ook het label
IKONdocs afzender van EO-documentaires. Dit laatste
label vloeit voort uit de overgangssituatie rond de
opheffing van de 242 omroepen sinds 1 januari 2016,
de IKON in het bijzonder. Vanwege herkenbaarheid op
festivals en langdurige productietijd zijn een aantal
EO-documentaires die onder verantwoordelijkheid van
de voormalige IKON gemaakt zijn, onder dit label uitgebracht. Het IKONdocs label wordt vanwege lopende
afspraken met makers nog gevoerd tot uiterlijk 2018.
Komend jaar bouwen we aan een nieuw duurzaam
documentairemerk voor de EO. Daarbij worden we
geholpen door de ervaring van beide labels.
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EOdocs
Terugkerend thema in veel EO-documentaires is de
nadruk op de kracht en kwetsbaarheid van individuele
levens. Zoals Jezus niet alleen de menigte toesprak,
maar ook de afzonderlijke mens uitnodigde om zich
te laten zien. Zo liet de EO in de documentaires van
dit jaar mensen opstaan en hun verhaal vertellen. Dit
is bijvoorbeeld het geval in Burma Storybook. Deze film
ging over de Birmese dichter en activist Maung Aung
Pwint die terugblikt op zijn leven. Een groot deel zat
hij in de gevangenis. Naast de film verscheen ook een
Burma Storybook in print en de uitzending viel samen
met de opening van het 48ste Poetry International.
Ook de uitzending van Hersenleed op 8 juni over twee
viel samen met een voor de film relevant moment:
World Brain Tumor Day. Deze film volgt twee hersenchirurgen en hun patiënten tijdens de behandeling
van een hersenaandoening. De patiënt staat ook
centraal in andere EOdocs. Zoals in Pilotenmasker over
het ziekenhuisleven van kinderen met kanker. De EO
zond in 2017 ook de voor een Oscar genomineerde Life,
Animated uit. De film gaat over Owen Suskind die op
driejarige leeftijd plotseling zijn spraakvermogen en
fijne motoriek verliest. Via Disney animaties blijkt de
wereld vervolgens toch begrijpelijk te zijn voor Owen.
De ontwikkeling van kinderen speelt ook in De wereld
van Puck over de komst van een zwaar gehandicapt
kind in het leven van filmmaker Gert-Jan de Vries. The
Grown Ups was een documentaire over mensen met het
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PRIJZEN DOCUMENTAIRES
The Long Season
Best Dutch Documentary op Idfa
The war show
Best Documentary, Bodil Awards 2017
Special Mention Jury Prize, DMZ International Documentary Film Festival 2017
Human Rights Award. Dokufest International Documentary and Short Film Festival 2017
Best Use of Footage in a Factual Production at FOCAL International Awards 2017
Best Nordic Documentary (Dragon Award) at Göteborg Film Festival 2017
Audience Award at Nuremberg International Human Rights Film Festival 2017
Life, Animated (aankoop)
Meerdere prijzen
The Grown-ups (international co-productie)
Special Jury Award at Gramado Film Festival 2017
Zeno Mountain Award at Miami Film Festival 2017
Winnie (international co-productie)
Directing Award at Sundance Film Festival 2017
Als de giraffen komen (Nederlandse co-productie)
Special Jury Mention for Vivid Metaphorical Portrayal of Palestine-Israel Conflict Tragedy at Flahertiana

syndroom van Down boven de 45. Na jaren begint het
veilige en vertrouwde te vervelen.
Van een andere orde is Nothing is forgiven over een
Marokkaanse journaliste die na de Arabische lente
haar thuisland Marokko ontvlucht en een nieuw
professioneel leven begint op de redactie van Charlie
Hebdo. De wereldpolitiek klinkt ook door in Als de giraffen komen. Dr. Sami vecht voor zijn dierentuin, de enige
in Palestijns gebied. Binnen het Israëlisch-Palestijnse
conflict is het niet zo gemakkelijk een dierentuin te
leiden. Wie zitten er meer opgesloten door Israëlische
muur, de dieren of de bewoners? Maar oorlogen uit het
verleden kunnen levens langdurig tekenen. Dat is het
geval in De Stamhouder. Dit is een documentaire over
het dramatische familieverhaal van schrijver-journalist
Alexander Münninghof. Zijn vader ontvluchtte Letland
vanwege de terreur van de Sovjet-Unie en ging vervolgens in dienst bij de Waffen SS om aan het oostfront te
vechten, in de hoop naar Letland terug te keren. Hoe
hangen grote en kleine geschiedenis samen?

IKONdocs
In de IKONdocs aandacht voor de maatschappelijke
thema’s die de Wereldraad van Kerken agendeerde en waardoor de voormalige IKON zich liet inspireren,
zoals vrede, rechtvaardigheid, mensenrechten en oude
en nieuwe vormen van kerkelijke gemeenschap en
verbondenheid. Titels dit jaren waren onder meer The
Borneo Case over de vernietiging van het regenwoud of
Ik alleen in de klas. Deze film laat zien wat de invloed is
van subtiele en minder subtiele vormen van racisme
op het leven van jonge Nederlanders. Opvallend was
The War Show waarin een jonge radiopresentatrice uit
Damascus de oorlog van Syrië van heel nabij toont.
De documentaire Snelwegkerk van regisseur Elsbeth
Fraanje werd 29 september 2017 bekroond met het
Gouden Kalf voor Beste Korte Documentaire tijdens
de 37ste editie van het Nederlands Film Festival in
Utrecht. Fraanje is er volgens de jury in geslaagd het
onderwerp van deze vervreemdende film, de bezoekers
van kerkjes langs de Autobahn, met een bewust gekozen visuele stijl en een zorgvuldig sounddesign naar
een hoger plan te tillen. De film wordt uitgezonden in
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het najaar van 2018. Met kerst was er de film Hier ben ik
over de activiteiten van dominee Ad van Nieuwpoort
op de Amsterdamse Zuidas.

REPRESENTATIE
De taak om het protestantisme te vertegenwoordigen
past bij de missie van de Evangelische Omroep. We
willen als Evangelische Omroep graag de plek zijn waar
het christelijke geluid in de media wordt gehoord.
Om het evangelie van Jezus Christus krachtig te laten
horen is het belangrijk dat christenen zoveel mogelijk
met een mond spreken. De representatietaak helpt
ons om ons als Evangelische Omroep stevig in de
samenleving te verankeren en mede namens de kerken
te spreken. De Nederlandse Publieke Omroep moet
recht doen aan de verschillende stemmen die in onze
samenleving aanwezig zijn. Dat betekent dat ook de
kerken een natuurlijke plek in het bestel horen in te
nemen.
Binnen de protestantse kerken bestaat een grote
diversiteit aan stemmen. Er zijn stemmen die met
elkaar schuren, of elkaar zelfs uitsluiten. Niet iedere
stem die in de protestantse kerken gehoord wordt,
past in strikte zin bij de missie van de Evangelische
Omroep. Dat is een feit waar we niet voor weg willen
lopen. Ruimte geven aan verschil is nodig om het protestantisme goed te kunnen vertegenwoordigen. Het
is belangrijk dat in de media de breedte van de kerken
zichtbaar wordt.
Daar waar de taak om het protestantisme te vertegenwoordigen past bij de missie van de Evangelische
Omroep ligt dat voor de representatie van de Joodse
kerken minder voor de hand. Joden en christenen
verschillen fundamenteel over de vraag of Jezus de
Messias is of niet. Dat neemt niet weg dat we een hoge
mate van verwantschap voelen met het Joodse volk.
Het Joodse geloof vormt de bakermat van onze eigen
christelijke traditie. Zonder de Joodse traditie kunnen
we ook onze eigen traditie niet begrijpen. Bovendien
is het belangrijk dat binnen het publieke bestel ook
het Joodse geluid gehoord wordt. Het is een eervolle
opdracht om onderdak te bieden aan de Joodse kerken
en hen te ondersteunen bij het maken van mediaproducten.
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Wat is representatie?
De NPO geeft als opdracht dat representatie zowel het
vertegenwoordigen van de gehele achterban van een
stroming betreft als het bedienen van een algemener publiek. Aan deze dubbele doelstelling dienen de
programmatitels, die met de gelden voor deze taak zijn
bestemd, te worden getoetst.
“Per stroming maken we tijdens de concessieperiode
afspraken met omroepen over een minimaal aantal uren
op televisie voor levensbeschouwelijke programma’s.
Voorwaarde is dat de omroepen die zich hiervoor
aanmelden, moeten kunnen aantonen dat zij de
desbetreffende stroming vertegenwoordigen, dicht bij
de achterban staan en met hun levensbeschouwelijke
aanbod voldoen aan de doelstellingen van het net. De
bedoeling is dat we zo de achterban van een stroming
en een algemener publiek bedienen.”
Citaat uit Concessiebeleidsplan NPO 2016- 2020
De EO vertaalt deze opdracht als volgt:“Binnen het
protestantse en joodse aanbod maken we onderscheid
tussen programmaformats die - als serie bekeken - een
representatieve functie hebben voor de gehele stroming
en formats die meer de afspiegeling van een specifieke
deelstroming genoemd kunnen worden.
Marleen Stelling presenteerde dit jaar naast het Vermoeden ook De Nachtzoen en het nieuwe radioprogramma
Nog even zondag op NPO Radio 5, dat de opvolger is van
De Vermoedenviering dat in juli van 2017 stopte. Nog even
zondag, met elke week een andere gast uit kerkelijk
Nederland, is bedoeld om de relatie met de te representeren kerken te verstevigen. De Kapel verwelkomde twee
nieuwe sprekers: Andries Knevel en Mirjam Kollenstaart.
Aan het eind van 2017 verwelkomde de afdeling representatie Andries Knevel ook als presentator. Zijn komst
versterkt het profiel van de protestantse programmering waarbij we de hele breedte, van progressief tot
behoudend, een plaats willen geven in de programma’s.
Ook andere EO-presentatoren werden ingezet dit jaar in
de programmering van de afdeling: Hella van der Wijst
presenteerde De Nieuwe Dag. Vanaf een hoge plek in de
natuur of de stad zagen vier gasten de zon langzaam
ondergaan en opkomen en vertelden ze waar ze in een
weerbarstige wereld een nieuwe morgen zien dagen.
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Wat vertelt een begraafplaats over de cultuur en historie
van een land? In de vijfdelige serie Gewijde Grond reisde
presentator Kefah Allush langs begraafplaatsen op
Sicilië, in Amsterdam, Dublin, Sarajevo en Lissabon; op
zoek naar de ziel van Europa.
In de zomer maakte de afdeling representatie de serie
Mea Culpa over het kwaad met Trouw journalist Stevo
Akkerman in gesprek met theologen en een onderling
gesprek tussen Augustinus, Kierkegaard, Luther en
Calvijn onder leiding van Marleen Stelling.
De protestantse programmering verslaat belangrijke momenten in het protestantse geestelijk leven.
Allereerst zijn dat een aantal kerkdiensten op hoogtijdagen zoals Kerst en Pasen maar ook de viering op 31
oktober van 500 jaar Reformatie vanuit de Domkerk in
Utrecht werd op tv uitgezonden en was via een speciale
livestream te bekijken.
De interlevensbeschouwelijke prinsjesdagviering in
september ter gelegenheid was voor Wilfred Kemp
(KRO-NCRV) en Kefah Allush (EO) aanleiding om op
zoek te gaan naar wat Nederland bezielt in tijden
van wantrouwen en polarisatie. Hoe krijgen we het
vertrouwen in elkaar en in politici terug? Aan de hand
van het thema Vertrouwen tussen hoop en vrees delen
religieuze leiders, gelovige en ongelovige politici,
bestuurders en schoolklassen hun boodschap voor
het Binnenhof. De afdeling representatie verzorgde
ook op NPO 2 een live registratie van het gesprek
tussen Angela Merkel en Barack Obama tijdens Duitse
Kirchentag op 28 mei.
In de week van 500 jaar Reformatie was er Verlangen naar Veiligheid. Hoogleraar en terrorisme expert
Beatrice de Graaf ging in gesprek met Tijs van den
Brink over het kwaad. Is het einde van het kwaad
mogelijk?

JODENDOM
De Joodse programmering in 2017 bestond voor een
belangrijk deel uit documentaires. Hiertoe werd ook
samenwerking gezocht met de documentaireafdeling
van de EO.
Begin 2017 zond de EO De film die nooit afkwam uit. Eind
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jaren werkte cineast Frans Bromet aan een film over
holocaust overlever en kunstschilder Sieg Maandag.
Hij was het jongetje van de beroemde foto in het
Amerikaanse tijdschrift LIFE dat vlak na de bevrijding
van concentratiekamp Bergen-Belsen zijn vrijheid
tegemoet liep. De film Life’s Picture werd destijds
niet afgemaakt door een conflict tussen Bromet en
de producent die een heroïsche film over de Tweede
Wereldoorlog voor ogen stond, terwijl Bromet het
juist klein en persoonlijk wilde houden. De film moest
antwoord geven op de vraag hoe je verder kunt leven
na het trauma van een concentratiekamp.
De Holocaust was een terugkerend thema in de Joodse
programmering. In De muur van Rubens is beeldend kunstenaar Joop Rubens (75) op zoek naar zijn ware Joodse
identiteit. Geboren in de oorlog, maar zijn ouders
praatten er nooit over. Onbekende Amsterdammers
vertelden hun verhaal in de film Het vergeten getto. In
1942 werden meer dan driehonderd joodse vervolgden
ondergebracht in het getto Astendorp in Amsterdam
Noord. Pas in 2015 erkende de Duitse overheid dat hier
een getto was.
Het heden stond centraal in Daarom ben ik hier. Marcel
Prins verhaalt in dit drieluik over het veranderende
imago van Israël in Nederland. Anders dan bij andere
landen gaat de beeldvorming over de Joodse staat vaak
gepaard met veel emoties. Aanleiding voor de programmering van dit drieluik was de herdenking van de
Zesdaagse oorlog van 1967, in 2017 50 jaar geleden.
Tenslotte aandacht voor het joodse religieuze leven.
De Talmoed is een van de belangrijkste bronnen van
het jodendom. Het zijn de eeuwenoude mondelinge
verklaringen van het Oude Testament, die later op
schrift zijn gesteld. Ze vormen de basis om het jodendom te kunnen begrijpen. In totaal bestaat de Talmoed
uit 63 delen en zo’n 13.000 pagina’s. In De Sleutel van het
Leven was Jacob de Leeuwe (67) bezig aan een onmogelijk monnikenwerk: het vertalen van de Talmoed in het
Nederlands. Nooit eerder heeft iemand dat gedaan.
Maar als je het De Leeuwe vraagt, zijn de wijsheden
uit de Talmoed veel breder inzetbaar, ook voor de nietjoodse maatschappij. In tien jaar tijd heeft De Leeuwe
bijna drie delen vertaald.
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Op zondag 17 december presenteerde de EO het
unieke concert The New York Cantors in de Snoge. De uitzending vindt plaats tijdens het Joodse Chanoekafeest.
Drie wereldberoemde jonge cantors (voorzangers) uit
New York - Yaakov Lemmer, Azi Schwartz en Netanel
Hershtik - geven een speciaal concert in de Portugese
Synagoge in Amsterdam waarvan de EO een registratie programmeert. De artistieke leiding is in handen
van dirigent Jules van Hessen en zijn 34 leden tellende
orkest.

EVENTS
Jubileum
2017 stond voor een belangrijk deel in het teken van
het gouden jubileum van de EO. Op 21 april bestond
de EO 50 jaar. Deze verjaardag werd gemarkeerd met
een aantal evenementen en acties naar het grote
publiek en de vereniging. Zaterdag 18 maart vond in
het EO-gebouw een speciale jubileumeditie van het
EO Live-event plaats met live muziek en ontmoetingen
met Arjan Lock, Henk Binnendijk en Andries Knevel.
Zo vierde de EO op 22 april in de Utrechtse jaarbeurs
met ruim 10.000 bezoekers het jubileum op de Nederland Zingt Dag. De bezoekers genoten een hele dag
van optredens, sprekers en verrassende programmaonderdelen. De dag werd door het publiek met een
8+ als rapportcijfer gewaardeerd. In dezelfde week
verscheen naar alle leden en donateurs het speciaal
in het leven geroepen EO-magazine ‘Abraham’. De
Bijbelse Abraham werd in dit magazine naar het heden
gehaald op een toegankelijke wijze. Zestig procent
van de donateurs heeft het magazine gelezen en het
merendeel gaf aan dat deze vorm een prettige manier
is om op de hoogte te worden gehouden door de EO.
Eind april trokken 450 EO-leden met elkaar door Israël.
De speciale jubileumreis naar het beloofde land kende
verschillende reisprogramma’s. Op zondag hielden
we een grote kerkdienst in Jeruzalem waarin we met
elkaar bij het jubileum stilstonden. O.a. ds. Arie van der
Veer, ds. Bas Pleisier, voorganger Kees Kraayenoord en
diverse EO-collega’s werkten aan deze reis mee. Andere
EO-jubileumreizen dit jaar waren een reis van 19 dagen
naar Zuid-Afrika en een 8-daagse kerstcruise over
Nederlandse en Belgische wateren. Verschillende televisieformats besteedden aandacht aan het jubileum: de
speciale uitzending van Het Familiediner, Geloof en een

Hoop Liefde vanuit het EO-gebouw en een speciale serie
in de zomer Toen was geloof heel gewoon.
Eind juni vond een driedaags zomerfestival plaats in
en rond het EO-gebouw. Verschillende labels van de
EO gaven dit weekend acte de présence waaronder
een gezinsdag op zaterdag waar ca 1.500 bezoekers op
afkwamen. In totaal maakten dit weekend 3.000 mensen kennis met de redacties en producten van de EO.
Verlegen met verschil
Het is een goede traditie dat de EO in een jubileumjaar een onderzoek houdt. Daarom vroegen we
onderzoeksbureau Motivaction onderzoek te doen
onder Nederlanders tussen de 25 en 45 jaar die zich
protestants noemen. Wat bindt hen en waar liggen de
verschillen? Het onderzoek wees uit dat onder protestanten de verscheidenheid in geloofsopvatting groot is.
Op 13 november vond het inspiratie-festival Verlegen
met verschil plaats in Beeld en Geluid in Hilversum waar
de resultaten van dit onderzoek aan ca 300 genodigden werd gepresenteerd. In workshops konden
bezoekers doorpraten over verschillen in de kerk en
de toekomst van het christendom in Nederland en
Europa. Tijs van den Brink presenteerde deze dag een
speciale editie van de Tafel van Tijs met representan-

“We zijn de omroep van de oecumene van het hart en
tegelijkertijd voelen we de ingewikkeldheid van de kerkelijke
verschillen. We ervaren de stille en soms hardop uitgesproken
verwijten dat de missie in het geding is. Die verschillen zijn
er en die moeten we benoemen. Dan ontstaat er ruimte om
daarover met elkaar in gesprek te gaan. De EO wil graag een
rol spelen in het faciliteren van die geloofsgesprekken.”
Arjan Lock
ten van de vier type protestanten die in de resultaten
van het onderzoek leidend waren. Aansluitend werd
doorgepraat aan de tafel van Tijs met onder meer
ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers en ds. Karin
van den Broeke van de Protestantse Kerk in Nederland.
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TOEN WAS GELOOF HEEL GEWOON
Mijn vader was van voor de oorlog kind van Kuyper en Colijn mannenbroeders, orgelklanken, Institutie van Calvijn, tijd van werken om den brode, maar het kon niet met
brood alleen, bidden voor het avondeten, zondagsrust en nergens heen.
En op een dag werd alles anders de kerk stond niet meer in het midden en hij zat daar
met gevouwen handen en zag een andere tijd beginnen maar hield zich vast aan zijn
principes, man van daden bij het woord, man van houvast en tradities, samen zingen in
een koor.
Toen was geloof heel gewoon en onweerlegbaar was de waarheid van de Vader en de
Zoon, toen de schaduw van de oorlog langzaam wegtrok uit dit land, land van wolken en
van woorden, land van God en middenstand.
Mijn moeder was van voor de oorlog, het leven was nog afgelijnd, altijd binnen grenzen
blijven, God is groot en wij zijn klein, heel het leven stond geschreven, van de wieg tot
aan het graf, een rechte weg om niet te dwalen en je wist altijd waar je was.
Maar die tijd van Tien Geboden, ze viel langzaam uit elkaar, dansen was niet meer des
duivels, alles lag opeens op straat. Vrije liefde, idealen, een bonte optocht trok voorbij en
een deel van haar wou meegaan, maar het was niet meer haar tijd.
Toen was geloof heel gewoon en onweerlegbaar was de waarheid van de Vader en de
Zoon, toen de schaduw van de oorlog langzaam wegtrok uit dit land van wolken en van
woorden, land van werken en van kerken, land van God en middenstand.
Stef Bos
Tekst van de titelsong van de gelijknamige tv-serie die de EO uitzond in de zomer van
2017 ter gelegenheid van 50 jaar EO. Op 31 oktober 2017 zong Stef Bos dit lied live
met begeleiding van het Radio Filharmonisch Orkest in de muziekspecial over 500 jaar
protestantisme
‘In Holland staat een kerk’.
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EO Jongerendag
In GelreDome Arnhem vond de 43ste editie van de EO
Jongerendag plaats. Een dag vol muziek, ontmoeting,
inspiratie en bemoediging. Zo’n 20.000 jongeren uit
heel het land kwamen bij elkaar rond het thema ‘Fear
not’. Dance-duo Capital Kings trapte de dag af. Lindz
West van de Britse band LZ7 sprak over het thema ‘Fear
not’. Singer-songwriter Philippa Hanna sloot het middagprogramma af met muziek waarin liefde voor God
en elkaar centraal staat. Ook waren er optredens van
de Canadese rockband Hawk Nelson en folk-popband
Rend Collective.
BEAM-concerten for King & Country
De afgelopen drie jaar vond het BEAM Festival plaats
in De Melkweg in Amsterdam, maar deze locatie werd
te klein voor een grote en populaire band als For King
& Country. BEAM week daarom uit naar Veenendaal
zodat meer mensen samen konden genieten. De band
van broers Joël en Luke Smallbone speelde op 9 en 10
november in De Basiliek in Veenendaal. De twee concerten van deze band waren volledig uitverkocht.

PRINT
Visie
Hoopvolle journalistiek
In september 2017 lanceerde Visie een gloednieuwe
website: visie.eo.nl. De website EO-Geloven is in deze
nieuwe site opgegaan, zodat het archief van meer
dan 10.000 verhalen behouden blijft. De redacties van
EO-Geloven en Visie zijn samengevoegd, waardoor er
nu één integrale Visie-redactie is die werkt voor het
wekelijkse Magazine, de website en social media (FaceBook, Twitter, Instagram). Voor veel mensen is Visie

“In de Bijbel staat 365 keer dat we
niet bang hoeven te zijn, Joram;
voor elke dag de bemoediging
‘Fear not!’. Je hoeft je niet te laten
leiden door angstige gedachten. We
mogen feestvieren voor Hem!”
Joram Kaat tijdens EO Jongerendag

Lazarus 7keer7 tour trok zes weken door het land om te
onderzoeken wat ‘progressief christen zijn’ inhoudt: je loopt
vast met je geloof. Het werkt niet meer, het klopt niet meer.
Tegelijk vermoed je dat het ook zo mooi zou kunnen zijn.
Als het maar eens lucht kreeg en kon ademen... Net als ooit
Lazarus, die vriend van Jezus. Nieuw leven in een oud geloof.
Geloven door de toekomst in het heden te trekken. Dat is
progressief christendom. Reinier Sonneveld gaf met zeven
punten een betekenis aan de term ‘progressief christendom’:
“We blijven ons ontwikkelen in onze denkbeelden over
God. Want stilstaand water bederft. Achter elke bocht
schuilt weer een ander avontuur. Misschien ontdekken we
morgen weer nieuwe inzichten.” Tijdens de slotavond van de
succesvolle derde Lazarus 7keer7 tour verwoordde Marieta
van Driel, eindredacteur online magazine, hoe mensen zich
bemoedigd voelen door Lazarus: “Bij Lazarus ervaren mensen
theologische ruimte, vallen kerkmuren weg en wordt er over
kerkmuren heen gekeken. Samen met mijn teamleden probeer
ik met Lazarus een herberg te zijn. Een herberg waar mensen
mogen genieten, lotgenoten kunnen ontmoeten, kunnen
uitrusten en versterkt weer op pad kunnen gaan.”
naast een vertrouwde rtv-gids ook een gewaardeerd
christelijk magazine is. Visie koos ervoor het woord
‘gids’ opnieuw lading te geven: EO-Visie wil mensen
als christelijke gids helpen om te leven met God. We
brengen hoopvolle, persoonlijke verhalen, verdiepende
thema’s, christelijk nieuws en mediatips. De vormgeving
werd opgefrist en Visie kreeg een nieuw logo.
Visie is ook een platform om de verhalen rond de EO
te vertellen en werkt graag samen met andere EOafdelingen. In juni organiseerde Visie in samenwerking
met Nederland Zingt de verkiezing van de ‘Beste Kerkband van Nederland’. Visie vertelt ook de verhalen van
christelijke organisaties. Het eerste nummer van 2017
bevatte bijvoorbeeld veel verhalen over vervolgde
christenen, in samenwerking met Open Doors. De abonnees ontvingen ook de Ranglijst Christenvervolging als
bijlage. Begin december besteedde Visie in magazine en
online veel aandacht aan de Week van het Leven, waarin
verschillende christelijke organisaties het belang van
bescherming van ongeboren leven benadrukken.
Dat Visie ook meer inzet op christelijke journalistiek
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voorgaande jaren vroegen de vrouwen om een persoonlijk en afsluitend Ministry-gebed: vanuit een verlangen
om God volledig toe te laten in hun leven. Dit evenement was een prachtige afronding van het jaarthema
‘Onze Vader’, een thema dat inspireerde tot gebed en
groeien in gebed.

PUBLIEKE OMROEP

leidde in september tot kamervragen van ChristenUnie
en SGP naar aanleiding van een artikel over christenvervolging in Rotterdam.
Eva
2017 was een rijk jaar voor Eva waarin werd gestart met
een content strategische manier van werken: meer en
meer werden thema’s en verhalen zowel online, als in
het magazine en tijdens de evenementen op een unieke
en aanvullende manier te verteld.
Eind 2016 lanceerde Eva het volledig gerestylde magazine. Op de mat van de lezeressen viel een magazine
met een ‘volwassen’ uitstraling. Eigentijds, evenwichtig
en rustig: dankzij een zacht kleurenpalet en meer ruimte
voor de artikelen en foto’s. In 2017 ging dit nieuwe uiterlijk ‘zitten als een jas’. Urgente en actuele onderwerpen
kwamen langs en een scala aan inspirerende vrouwen
vertelden hun verhaal aan de trouwe abonnees.
De trends die spelen in het medialandschap gingen ook
aan Eva niet voorbij. Sterker nog: Eva streefde ernaar
met deze trends mee te bewegen om zo de brede
doelgroep te blijven bereiken. Daarom vergrootte Eva de
online activiteiten met als gevolg dat de online bezoekcijfers (voor de website en voor Facebook) flink omhoog
gingen.
De evenementen waren als vanouds geliefd. Ook de
nieuwe evenementen. ‘Eva’s Zomerfestival’ was een
groot vriendinnenfeest in de tuin van de EO. En met Eva
on Tour ging Eva het land in met muziek, inhoud en zelfs
een pop-up store. Tijdens de twee Eva-vriendinnenweekenden verdiepten de vrouwen zich aan de hand van C.S.
Lewis’ Narnia in het Koninkrijk van God. Meer dan in
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Een sterke NPO en een sterke EO gaan samen. Nieuw
mediagedrag, globalisering en digitalisering bepalen de
koers. Meer interactie met de kijker en vernieuwing zijn
zaken waar de NPO de EO bij gelegenheid aan herinnert. In het Concessiebeleidsplan 2016-2020 zet de NPO
het publiek voorop. Dit beleidsplan ligt ten grondslag
aan de afspraken die gemaakt zijn met ministerie van
OCW.
Het contact met de NPO raakt aan deze zaken, maar
het gaat ook heel concreet over financiën, plaatsing
van programma’s en het overleg over nieuwe titels. De
gesprekken met de NPO waarin de wensen van de EO
en die van de NPO bij elkaar komen, zijn soms pittige
gesprekken. De NPO bewaakt de zenders, de EO is een
omroep met een duidelijke missie. Ook in 2017 was het
de kunst voor de EO om content te realiseren die voluit
gemaakt is vanuit de missie van de EO en tegelijkertijd
bijdraagt aan een sterke en toekomstbestendige NPO.
Eervol was de overstap van directeur Jaap Kooij naar de
NPO als bestuurder. Hij werd hier verantwoordelijk voor
de portefeuille financiën en bedrijfsvoering.
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4. 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 (o.a.
management en afdelingshoofden). Hiervoor wordt
uitgaande van het meerjarenbeleidsplan jaarlijks
een jaarplan en begroting opgesteld. Via periodieke rapportages en forecasts wordt de voortgang
van de plannen bewaakt aansluitend bij de verantwoordelijkheidsniveaus. Hierbij worden ook andere
prestatie-indicatoren gehanteerd waaronder gegevens
over kijkgedrag.

ICT
Ook dit jaar werd gewerkt aan het up-to-date houden
en verbeteren van onze automatiseringssystemen en
infrastructuur. Samen met Juridische zaken is gewerkt
aan het inventariseren van privacygevoelige verwerkingen in het bedrijf. Dit is nodig om te kunnen voldoen
aan de algemene verordening gegevensbescherming
(AVG). In 2017 zijn er vier datalekken gemeld bij de
AP (Autoriteit Persoonsgegevens). Deze datalekken
hadden een beperkte omvang en zijn naar volle tevredenheid van de AP afgehandeld. Informatie-beveiliging
heeft doorlopend hoge prioriteit. Deze is in 2017
opnieuw verder aangescherpt door technische maatregelen aan de infrastructuur en door vergroten van de
bewustwording bij de gebruikers.

Technische innovatie
In 2017 is geëxperimenteerd met het ontwikkelen van
chatbots. Verder is onderzoek gedaan naar multifactorauthenticatie, ter verhoging van de beveiliging. Dit is
vervolgens toegepast op het nieuwe CRM-systeem. Op
basis van de kennisgebieden datascience en bigdata is
een concept ontwikkeld voor het herkennen van fans
van content en hun interesse-gebieden. Verder is kennis
opgedaan van Business Process Management (BPM)
op basis van Office365, hetgeen in 2018 projectmatig
wordt ingezet om integraal werken – waarbij we met
elkaar, over grenzen van afdelingen heen, meer gaan
samenwerken – verder te bevorderen. Ook is een pilot
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gedaan met het maken van interactieve dashboards op
basis van data uit het financiële systeem. Er is onderzoek gedaan naar de verbetering van de systemen voor
videoproductie (geïntegreerd SAN/MAM). Tot slot zijn
de mogelijkheden van Augmented Reality verkend.

HUISVESTING
Het EO-gebouw wordt gekenmerkt door een modern
en flexibel huisvestingsconcept. Daarmee wordt
samenwerking, flexibiliteit en creativiteit sterk gestimuleerd en gefaciliteerd. In het najaar van 2017 vond
een grote interne verhuizing plaats waarbij diverse
teams en redacties logischer werden gehuisvest, om
samenwerking en aansturing te verbeteren.

KLIMAATNEUTRALE OMROEP
Duurzaamheid en duurzaam ondernemen is vanzelfsprekend in hoe we werken, de EO is een duurzame
organisatie waarbij we steeds streven naar verlaging
van onze CO2-uitstoot. Onder meer door lager papierverbruik en minder vliegreizen. We maken gebruik
van groene stroom en stimuleren het gebruik van
openbaar vervoer en elektrische auto’s. In 2017 is het
aantal oplaadpalen uitgebreid. De vergunning voor
installatie van zonnepanelen is verleend, installatie zal
begin 2018 plaatsvinden. De resterende CO2-uitstoot
compenseerden we opnieuw in een bosproject in Bolivia: tegenover iedere ton CO2-uitstoot werden bomen
aangeplant. De EO nam hiermee de verantwoordelijkheid voor de uitstoot die werd veroorzaakt in onze
bedrijfsvoering. Ook in 2017 waren we een klimaat
neutrale omroep!

RISICOMANAGEMENT
In een veranderende tijd, waarbij zowel interne als
externe factoren een rol spelen, is het essentieel om
bewust stil te staan bij het risicoprofiel van de EO. Dit
doet zij dan ook. Het nemen van risico’s is inherent aan
het geven van invulling aan een omroepvereniging.
Door een bewuste afweging te maken tussen onze
doelstellingen, risico’s en rendement, streven we naar

EO Jaarverslag 2017

een verantwoorde, beheerste en integere bedrijfsvoering in een omgeving die vraagt om creativiteit
en flexibiliteit. Op deze wijze vergroten wij de kans
op het behalen van onze strategische doelstellingen.
Wij werken met een risicostrategie die gebaseerd is
op risico’s en rendement, waarbij dit nooit ten koste
mag gaan van onze reputatie en de reputatie van de
publieke omroep.
Onze risicogovernance
Het managen van deze risico’s vormt een integraal
onderdeel van het gevoerde beleid en ligt formeel vast
in de onderdelen strategie, operationele activiteiten,
financiële positie, financiële verslaggeving en compliance (naleving wet- en regelgeving, inclusief de code
Goed bestuur). De Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht zijn zich bewust van het belang van een adequaat risicomanagement en zijn goed op de hoogte
van de belangrijkste risico’s en onzekerheden binnen
de organisatie en binnen de mediaomgeving en zijn
van mening dat de interne risicomanagement- en controlesystemen waarmee de organisatie brede risico’s
beheerst, in 2017 adequaat hebben gewerkt.
Bij het tot stand brengen en uitvoeren van risicomanagement hebben zowel de Raad van Bestuur als de
Raad van Toezicht een eigen rol. De Raad van Bestuur
is verantwoordelijk voor:
• het benoemen van strategische risico’s en beheersmaatregelen;
• de ontwikkeling en implementatie van het proces
van risicomanagement in de organisatie;
• regelmatig up to date houden van de risicobeoordeling en de beheersmaatregelen;
• toetsing van de beheersmaatregelen om risico’s te
verminderen;
• verantwoording afleggen over het verloop van het
proces van risicomanagement en de mate waarin
de organisatie in control is, onder andere het afgeven van een bedrijfsvoeringsverklaring.
De Raad van Toezicht heeft de volgende verantwoordelijkheid:
• geven van advies aan de Raad van Bestuur t.a.v.
risicomanagement;
• toetsen of relevante ontwikkelingen in het proces
van risicomanagement zijn verankerd;

•
•
•

kritische reflectie op de eigen rol in het proces van
risicomanagement;
toetsen of de Raad van Bestuur voldoende in control is door toepassing van risicomanagement;
toetsen of er sprake is van een risicocultuur binnen
de EO.

Door de Raad van Bestuur en vervolgens in de Raad
van Toezicht wordt bij de periodieke risicoanalyse in
een risicomatrix aandacht besteed aan de verschillende omroep- en verenigingsactiviteiten. Per platform
worden per activiteit de key performance-indicatoren
toegelicht, waarbij in het geval van TV en radio tevens
de presentatoren in de analyse zijn begrepen. De kijkrichtingen daarbij zijn te onderscheiden naar de missie
van de EO, de NPO, de achterban en de bedrijfsvoering. Per onderdeel worden de risico’s gekwalificeerd.
In onze bedrijfsvoeringverklaring (zie hierna) leggen
we dit ook vast.
De externe accountant neemt kennis van de wijze
waarop binnen financieel beheer en financieel toezicht
aandacht wordt gegeven aan toekomstige risico’s,
risicomanagement, de systemen hieromtrent en rapportage hierover aan de Raad van Toezicht.
Ontwikkelingen 2017
We hebben in 2017 verder gewerkt aan het bevorderen
van het bewustzijn voor een rechtmatige en doelmatige besteding van zowel de publieke als de private
middelen die ons zijn toevertrouwd. De verantwoordelijkheid voor de naleving van wet- en regelgeving en
adequate inrichting van administratieve organisatie
en interne beheersing heeft regelmatig de aandacht
gehad van het bestuur en de toezichthouders. De
auditcommissie (financiële commissie van de Raad van
Toezicht) ziet op bovengenoemde aspecten specifiek
toe. Risicomanagement staat daarmee periodiek op de
agenda van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van
Toezicht.
Wij hebben in 2017 de volgende verantwoordelijkheden
genomen op het gebied van risicomanagement:
• scherper definiëren van strategische risico’s en
beheersmaatregelen;
• verder ontwikkelen, implementeren en verankeren
risicomanagementproces in de gehele organisatie;
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•
•
•

•

onzekerheid ten aanzien van het verkrijgen van
goede en relevante uitzendmomenten toegenomen. Hierbij speelt ook het risico van onvoldoende
innovatiekracht om aan te kunnen sluiten bij
veranderende vraag en het risico van niet kunnen
voldoen aan de kwaliteitseisen aan programma’s.
Hiervoor zijn een aantal beheersmaatregelen
getroffen. In 2017 is een nieuw meerjarenbeleidsplan 2018 – 2021 opgesteld dat aansluit op de taak
van de publieke omroep en de identiteit en profiel
van de EO. In 2017 is al een start aan de uitvoering
hiervan gegeven doordat een scherpere focus is
aangebracht op innovatie en programma-ontwikkeling, o.a. door het vrijspelen van extra budget
en versterken van het innovatieteam. Daarnaast
verstevigt de EO haar positie door goede relaties te
onderhouden met sleutelfunctionarissen bij NPO
en met producenten. Tenslotte bewijst de EO haar
toegevoegde waarde door te zorgen voor maatschappelijke verankering middels samenwerkingen
met kerken en maatschappelijke organisaties.
Het vervullen van de representatietaak (vertegenwoordigen van protestantse en joodse kerken)
verstevigt de positie van de EO.

periodiek updaten van risicobeoordeling en
beheersmaatregelen;
toetsen van werking van risicobeperkende
beheersmaatregelen;
verantwoording afleggen over de mate waarin
het risicomanagementproces is verlopen en
verantwoording afleggen over de wijze waarop de
organisatie in control is;
eind 2017 is een project gestart gericht op het verbeteren van ons risicomanagementsysteem. Dit zal
in de eerste helft van 2018 leiden tot de implementatie van aanvullende maatregelen om de werking
van ons risicomanagementsysteem te versterken.

Voornaamste risico’s en onzekerheden
In het risicomanagementproces hebben wij de
voornaamste risico’s en onzekerheden onderkend en
daarop onze interne beheersingsmaatregelen genomen om die risico’s te beheersen. Bij de identificatie
van de onzekerheden hebben wij de volgende categorieën benoemd: strategische risico’s, operationele
risico’s, financiële risico’s, risico’s op het gebied van
verslaggeving en wet- en regelgeving. De voornaamste
onderkende risico’s en onzekerheden zijn:
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•

Wijziging van de wetgeving en budgetkaders in de voortdurend gevoerde bespreking rondom de positie van de
Publieke Omroep, waardoor het publieke bestel als geheel
en daarmee ook de EO positie zou kunnen verliezen (strategisch risico).
Beheersmaatregelen: nauwlettend volgen van de
ontwikkelingen in het bestel, betrokkenheid en
regelmatig overleg met instanties als het ministerie, politici, NPO, STER, collega-omroepen,
deskundigen van buitenaf en het Commissariaat
voor de Media. Er wordt continue gewerkt aan het
toekomstbestendig maken van de publieke omroep
door als collectief van omroepen en NPO innovatief
te blijven, te zoeken naar mogelijkheden om de
kosten zo laag mogelijk te houden, en de inkomsten te vergroten en hierover gestructureerd in
overleg te blijven.

•

Achteruitgang van de positie van de EO in het publieke
bestel (strategisch risico).
Door het loslaten van het ledenaantal als uitgangspunt bij de toewijzing van publieke middelen is de

•

De pluriformiteit van de verschillende kerkelijke stromingen en de representatieve taken voor enkele stromingen
kunnen leiden tot verwijdering tussen leden/achterban en
het omroepbedrijf (strategisch risico).
Het risico bestaat dat leden zich onvoldoende
betrokken weten met de programmering van de
EO. Tevens het risico dat de NPO identiteitsprogramma’s van de EO onvoldoende ruimte biedt en
het risico dat de governancestructuur van de EO
onvoldoende aansluit op de vereiste slagvaardigheid in een dynamisch medialandschap.
De genomen beheersmaatregelen zijn: actief
relatiebeheer, regelmatig organiseren van ontmoetingen en consultaties met (groepen uit) de
achterban.
Tevens is in 2017 gewerkt aan een vernieuwde
corporate story die nauw aansluit op de missie van
de EO en haar activiteiten. Deze zal in 2018 worden
geïntroduceerd en worden ondersteund door een
corporate publiciteitscampagne.
Er is periodiek nauw overleg tussen de verschillende bestuursorganen en de Ledenraad. En in 2017
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is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden
ter vereenvoudiging van de bestuursstructuur.
En door de herstructurering en invoering van integraal werken in de organisatie kunnen belangen
van stakeholders en keuzes in contentproductie
beter op elkaar worden afgestemd.
•

•

Beveiliging van digitale informatie wordt steeds belangrijker (operationeel risico)
Hierbij gaat het om het risico dat o.a. door
cybercriminaliteit digitale informatie van de EO in
verkeerde handen komt en financiële en imagoschade veroorzaakt. Hiertegen zijn de volgende
beheersmaatregelen genomen: beveiliging van
computers en digitale infrastructuur, het vergroten
van bewustwording bij medewerkers, opstellen
van protocol ingeval een datalek zich voordoet. In
2017 zijn aanvullende maatregelen genomen om
te kunnen voldoen aan de eisen van de algemene
verordening gegevensbescherming (AVG). In 2018
zullen hiertoe verdere maatregelen worden genomen.
Het eigen vermogen is enigszins beperkt en kan niet
worden aangevuld. Verder is het maximum voor de
Reserve voor media-aanbod in 2016 voor de EO verlaagd
(financieel risico).
De financiële en liquiditeitspositie van de EO zijn
zonder meer goed te noemen en de productierisico’s zijn beperkt doordat de productie van
content (o.a. programma’s) in de meeste gevallen
pas wordt gestart nadat de budgettoezegging is
verkregen. Deze gegevens leiden al tot beperking
van de risico’s.
Daarnaast bestaan risico’s van kostenoverschrijdingen en wegvallen van inkomsten, waardoor
tekorten kunnen ontstaan en het eigen vermogen
wordt uitgehold.
Genomen beheersmaatregelen zijn: het opstellen van jaar- en projectbegrotingen gebaseerd op
jaarplannen, waarop nauwlettend wordt gestuurd.
Voortschrijdende forecasts geven periodiek inzicht
in de verwachte financiële eindejaarspositie.

•

Niet voldoen aan wet- en regelgeving (compliance risico)
Dit betreft het niet kunnen voldoen aan nieuwe en
bestaande wet- en regelgeving wat o.a. kan leiden
tot financiële en reputatieschade. Dit risico wordt
beheerst door de ontwikkelingen op het gebied
van wet- en regelgeving nauwlettend te volgen,
inclusief de naleving binnen de organisatie. De
afdeling juridische zaken en de compliance officer
spelen hierin een voorname rol.
In 2017 heeft de implementatie plaatsgevonden
van gewijzigde governance regelgeving alsmede
maatregelen op het gebied van privacybescherming.

Risicohouding
De risicohouding is het totale risico dat de organisatie
bereid is te accepteren om de strategische doelstellingen te behalen en haar maatschappelijke, juridische
en financiële verplichtingen na te komen. De risicohouding wordt vastgesteld door de verschillende aspecten
die van invloed zijn op de risicohouding te bespreken
en af te wegen.
De overall risicohouding (risk attitude) van de EO
wordt als ‘balanced’ beoordeeld. 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 afwegingen bij
het nemen van beslissingen. De risicohouding t.a.v.
financiële risico’s is kritisch te noemen.
Vervolg risicomanagement 2018
In 2018 zal het systeem van risicomanagement verder
worden verbeterd. Hierbij zal met de Raad van Toezicht
verder worden afgestemd over de risicobereidheid van
de EO uitgaande van onze risicohouding. Dit proces zal
leiden tot het formuleren van ondernemingswaarden
die worden opgenomen in het beleid, dan wel leiden
tot aanscherping van bestaand beleid.
Bedrijfsvoeringverklaring
Op alle landelijke publieke omroepinstellingen is een
omroepbrede gedragscode van kracht, te weten de
‘Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke
Omroep 2012’. De Evangelische Omroep conformeert
zich aan deze gedragscode. Eén van de onderdelen
van de ‘Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit
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2012’ is dat ieder jaar een bedrijfsvoeringverklaring
wordt afgegeven door de leiding van de Evangelische
Omroep.
Bedrijfsvoering is in deze verklaring als volgt
gedefinieerd: ‘de sturing en beheersing van de
bedrijfsprocessen binnen de organisatie om de
gestelde (beleids)doelstellingen te kunnen realiseren’.
Ten behoeve van deze verklaring zijn volgende onderwerpen nader beschreven:
•

•

•
•
•

•

risicomanagement: de wijze van sturing en beheersing inzake de onderstaande risico’s:
- strategische risico’s
- operationele risico’s
- financiële risico’s
- compliance risico’s (naleving wet- en regelgeving)
administratieve organisatie en het systeem van
informatievoorziening
- managementinformatiestromen
- registratie van verplichtingen en contracten
kwaliteitsborging: de wijze van sturing en beheersing inzake kwaliteitsdoelstellingen (beleid)
personeel: de wijze van sturing en beheersing
inzake personeelsdoelstellingen (beleid)
integriteit:
de wijze van sturing op en beheersing van integriteitsdoelstellingen (beleid);
- uitleg van afwijkingen betreffende de ‘Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke
Omroep 2012’; en informatie over misbruik en
oneigenlijk gebruik.
scheiding van publieke en private geldstromen:
sturing en beheersing inzake de scheiding van
hoofd- en neventaken.

Van de bovenstaande onderwerpen is een beschrijving
van de sturing en beheersing op hoofdlijnen in het
bestuursverslag opgenomen.
Binnen de Evangelische Omroep is in het bijzonder
aandacht geweest voor de volgende onderwerpen:
• Nemen van aanvullende maatregelen om te voldoen
aan de algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) die van kracht wordt in mei 2018
• Verbeteren cybersecurity rond onze informatiebeveiliging door technische maatregelen aan de
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infrastructuur en het vergroten van bewustwording
van medewerkers.
• Verbeteren van het risicomanagementsysteem
Op basis van de huidige inzichten en onderkende risico’s verklaart de Raad van Bestuur van de Evangelische
Omroep dat niet is gebleken dat de bedrijfsvoering in
2017 niet heeft gefunctioneerd. Deze bedrijfsvoeringverklaring heeft het besturende orgaan besproken met
het toezichthoudende orgaan.

FINANCIËN
De EO is er in het financiële beleid op gericht om een
gezonde, stabiele financiële huishouding te voeren met
voldoende middelen om content te produceren waarmee onze missie kan worden 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.
Per 31 december 2017 is de EO een financieel gezonde
organisatie met een goede solvabiliteit. Het eigen
vermogen bedraagt € 10 miljoen, ofwel 38% van het
balanstotaal (2016: 37%).
De verhouding tussen de kortlopende vorderingen +
stand liquide middelen in verhouding tot de kortlopende schulden (current ratio) bedraagt factor 1,63
(2016: 1,54). Hieruit blijkt dat de EO goed in staat is om
aan haar verplichtingen te voldoen.
De kasstroom in 2017 was negatief € 578 (2016: negatief € 2.306). Het verschil wordt o.a. veroorzaakt door
lagere investeringen in 2017. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de jaarrekening 2017. Door de
gezonde vermogenspositie en liquiditeit maakt de EO
geen gebruik van externe financieringsbronnen.
Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening daalde in
2017 ten opzichte van het vorige boekjaar met
€ 1,4 miljoen van € 0,9 miljoen positief tot € 0,5 miljoen
negatief. In 2016 moest € 1,3 miljoen toegevoegd
worden aan de ORMA (Overgedragen Reserve Media
Aanbod) vanwege overschrijding van de maximale
stand van de Reserve Media Aanbod voor de EO ad
€ 4 miljoen. Deze ORMA is in 2017 geheel ingezet op de
programmering. In 2017 heeft geen overdracht plaatsgevonden. Hierdoor bedraagt het exploitatieresultaat
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na overdracht in 2017 EUR 0,5 miljoen negatief ten
opzicht van € 0,4 miljoen negatief in 2016.
De daling van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2017 met € 1,4 miljoen ten opzichte van 2016 kan
als volgt worden verklaard:
De totale bedrijfsopbrengsten zijn gedaald met
€ 4 miljoen, mede als gevolg van lagere opbrengsten
media-aanbod. In 2016 waren deze opbrengsten hoog
o.a. vanwege een eenmalige grote dramaproductie. Deze daling werd gecompenseerd daar lagere
bedrijfslasten ad € 2,7 miljoen, o.a. door lagere
productiekosten. Per saldo daalt het bedrijfsresultaat
met € 1,3 miljoen. De 50% deelneming in VOF Endeo is
in 2016 gestart in samenwerking met het Nederlands
Dagblad. Endeo ontwikkelt een nieuw informatieplatform onder de naam Dag6, gericht op een jongere
doelgroep. Dit product is medio 2017 gelanceerd. De
opbrengsten blijven nog achter bij de verwachtingen,
waardoor eind 2017 o.a. aanvullende marketingmaatregelen zijn genomen. Het 50% aandeel in het
aanloopverlies steeg met € 0,1 miljoen tot 0,3 miljoen
en is ten laste gebracht van het resultaat van de EO.
Door de alsmaar dalende rentevoet zijn de renteopbrengsten wederom sterk gedaald.
Ook voor 2018 verwachten wij de solvabiliteits- en
liquiditeitspositie te kunnen continueren, waardoor
voldoende middelen beschikbaar zijn om te kunnen
blijven innoveren en investeren om onze missie te kunnen realiseren.

PERSONEELSBELEID
Het aantal medewerkers in dienst van de EO en het
Productiehuis EO B.V. is vrijwel gelijk gebleven. Eind
2017 waren er 373 medewerkers (2016: 375) in dienst,
in totaal 320 fte (2016: 321 fte).
De verhouding tussen mannen en vrouwen is vrijwel
gelijk gebleven: 54% van onze medewerkers is vrouw
(2016: 55%) en 46% van onze medewerkers is man
(2016: 45%).
De verhouding tussen dienstverbanden voor bepaalde
tijd en onbepaalde tijd is in de loop van het jaar niet
veel gewijzigd: 70% van onze medewerkers heeft een
vast dienstverband (2016: 70%) en 30% heeft een
tijdelijk dienstverband (2016: 30%). De organisaties EO

en het Productiehuis EO B.V. verschillen hierin sterk.
Bij de EO is 80% van de medewerkers in vaste dienst en
bij Productiehuis EO B.V. is 25% 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 is een fors
financieel voordeel om medewerkers in loondienst te
nemen voor een tijdelijke periode in plaats van in te
huren via een uitzend- of payroll-constructie. Het grote
voordeel voor medewerkers is de betere rechtspositie,
omdat de arbeidsovereenkomsten gesloten worden
onder toepassing van de cao voor het Omroeppersoneel.
In 2017 zijn we gestart met recruitment. De arbeidsmarkt is meer in beweging vanwege de aantrekkende
economie en de EO wil graag in haar wervingsbeleid
proactief zijn op de markt van professionals die passen
bij de identiteit van de EO. Het recruitmentplan dat in
2017 tot stand gekomen is moet de arbeidsmarktpositie van de EO versterken.
Er kwamen in 2017 85 medewerkers in dienst (2016:
120) en gingen er 83 medewerkers uit dienst (2016:
80). Tot en met 2015 was deze doorloopsnelheid van
arbeidsovereenkomsten veel lager; de verhoging van
de doorloopsnelheid heeft te maken met het in loondienst nemen van medewerkers voor korte perioden in
plaats van inhuur via een uitzend- of payroll-constructie.
De omzet bij het uitzend-payrollbureau is in de afgelopen jaren fors afgenomen. Zetten wij in 2014 nog
ruim 2,5 miljoen euro om, in de afgelopen jaren is dit
gedaald naar ongeveer 8 ton in 2017 (2016: 8 ton).
De uitvoering van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties levert naast veel werk ook een te hoge mate van
onzekerheid op, vanwege de onduidelijke wettelijke
situatie in Nederland. We hebben ons gericht op een
nieuw gecentraliseerd proces om zo goed mogelijk aan
de wet- en regelgeving te voldoen. Dit heeft geleid tot
1.000 opdrachtovereenkomsten in 2017. We hebben
daarmee het proces maximaal op orde en zo veel als
mogelijk garanties dat we op een goede wijze inhuren
en fiscale én arbeidsrechtelijke problemen voorkomen.
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Naast dat er zo’n 20 incompany-opleidingen zijn
georganiseerd waaraan ruim 125 medewerkers hebben deelgenomen, is er een vervolg gegeven aan de
feedbacktrainingen door het stimuleren van intervisie.
Er zijn intervisiegroepen gevormd, die vooral bij de
start ondersteuning en begeleiding hebben gekregen.
Nieuw waren in 2017 de lifestylecoaches. In het kader
van voorkomen van ziekteverzuim heeft de EO deze
aangeboden. Er zijn 15 medewerkers in 2017 gestart
met lifestylecoaching.
Het ziekteverzuim binnen de EO bedraagt 4,31% (2016:
3,89%). Het is daarmee hoger dan de afgelopen jaren,
hetgeen zorgen baart. Het ziekteverzuim is vooral
hoog onder mannen tot 40 jaar, vrouwen tot 33 jaar en
vrouwen vanaf 40 jaar. We besteden er extra aandacht
aan, mede met onze nieuwe bedrijfsarts. Het verzuim vanwege WIA is met 0,2% vrijwel gelijk gebleven
(2016: 0,16%). Het zwangerschaps- en bevallingsverlof
bedroeg 0,67% (2016: 0,91%) en het ziekteverzuim
vanwege zwangerschap en bevalling was 0,18% (2016:
0,13%).
Het ziekteverzuim binnen het Productiehuis EO B.V.
is uitgekomen op 1,62% (2016:1,23%). Er was in deze
jonge onderneming geen verzuim vanwege WIA (2016:
0%). Het zwangerschaps- en bevallingsverlof bedroeg
1,08% (2016: 1,64%) en het ziekteverzuim vanwege
zwangerschap en bevalling was 0,36% (2016: 0,01%).

LEDENRAAD
In 2017 vergaderde de Ledenraad drie keer. Het presidium van de Ledenraad bestond per
31 december 2017 uit Willem Smouter (voorzitter),
Peter van der Bijl (vicevoorzitter) en Sari HoekstraVerburg (secretaris).
Er werd een commissie ingesteld voor de werving en
selectie van aftredende en herkiesbare RvT-leden. In
verband met het vertrek van Suzan Koning werd in de
april-vergadering de heer Pieter Oudenaarden als lid
van de Raad van Toezicht benoemd. In de decembervergadering werden mevrouw Jolanda de Heer en
de heer Jur Zandbergen voor een nieuwe periode
benoemd als lid van de Raad van Toezicht.
De Ledenraad stelde de jaarrekening 2016 vast en
verleende decharge voor het gevoerde beleid door de
Raad van Bestuur en het gehouden toezicht door de
Raad van Toezicht. Er werd advies uitgebracht over het
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op te stellen Meerjarenbeleidsplan 2018-2021.
In 2016 is besloten een onderzoek in te stellen naar de
governance-structuur. Dit onderzoek is in het voorjaar
van 2017 gestart. Onder leiding van het bureau The
Midfield zijn executive sessions georganiseerd waaraan
o.a. leden van de Ledenraad en de Raad van Toezicht
deelnemen. De Ledenraad kreeg eveneens tijdens de
vergaderingen de gelegenheid over dit onderwerp mee
te praten. De resultaten van het onderzoek worden in
2018 gepresenteerd.
De Ledenraad stond stil bij het vertrek van Jaap Kooij
en werd geïnformeerd over de procedure die gevolgd
werd rond de vacature.
Een aantal leden van de ledenraad was aftredend en
niet herkiesbaar. Van hen werd afscheid genomen in
de april-vergadering. Naast de kandidatenlijst die door
de Ledenraad in december 2016 is vastgesteld zijn door
leden van de Vereniging kandidaten voorgedragen. Dat
betekende dat er openbare verkiezingen gehouden
moesten worden. De commissie werving & selectie van
de ledenraad heeft dit traject voorbereid en daaraan is
vervolgens uitvoering gegeven. Uiteindelijk zijn 5 van
de voorgedragen kandidaten door de leden benoemd
in de ledenraad.
In alle vergaderingen is de Ledenraad door de Raad
van Bestuur geïnformeerd over het onderwerp representatie.
Naast de vergaderingen is ook een tweetal werkbezoeken georganiseerd. Op deze manier kregen
ledenraadsleden en EO-medewerkers de gelegenheid
kennis te maken en met elkaar in gesprek te gaan.

RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht bestond in 2017 uit de volgende
leden: Jolanda de Heer-Verheij (secretaris), Reinie
Melissant-Briene (vicevoorzitter), Pieter Oudenaarden, Evert Jan Ouweneel, Bas Plaisier, Willem Smouter
(voorzitter) en Jur Zandbergen.
De EO spant zich in voor een evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen in de Raad
van Toezicht. Vóór 1 januari 2017 bestond de RvT uit
3 vrouwen en 4 mannen. Bij het vertrek van één van
de vrouwelijke leden van de Raad van Toezicht leden
per 1 januari 2017, is bewust gezocht naar een vrouwelijke vervanger, maar helaas niet gevonden. Op dit
moment bestaat de Raad van Toezicht uit 2 vrouwen
en 5 mannen. Bij de eerstvolgende vacature zal het een
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belangrijk aandachtspunt zijn om een vrouw te vinden
voor vervulling van de vacature.
De Raad van Toezicht vergaderde in 2017 acht keer. De
Raad keurde de jaarrekening 2016, het bestuursverslag 2016, de begroting 2018, het jaarplan 2018 en het
Meerjarenbeleidsplan 2018-2021 goed.
De Raad van Toezicht verleende decharge aan de Raad
van Bestuur over het gevoerde beleid in 2016.
Bespreekpunten tijdens de vergaderingen waren o.a.
(politieke) ontwikkelingen rondom het publieke bestel
en binnen de Publieke Omroep, intekening programmering 2018, compliance, rapport representatie
protestantisme, het lopende governance-onderzoek,
de samenwerking met het Nederlands Dagblad binnen Dag6 en de nieuwe governancecodes van NPO en
Commissariaat voor de Media. Tevens is met regelmaat
gesproken over risicomanagement.
In verband met het vertrek van Jaap Kooij, als lid van
de Raad van Bestuur, heeft de Raad van Toezicht
in overleg met het bureau Beljon & Westerterp een
wervingsprocedure opgestart. Na de eerste sollicitatieronde is er geen geschikte kandidaat voor de functie
gevonden. In september is besloten de vacature
voorlopig niet in te vullen. In de loop van 2018 zal een
evaluatie plaatsvinden en een definitief besluit worden
genomen over het al dan niet invullen van de vacature.
De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht heeft
plaatsgevonden onder begeleiding van een extern deskundige. Uit deze evaluatie is een aantal actiepunten
over het functioneren van de Raad geformuleerd met
de bedoeling deze punten gedurende het jaar terug te
laten komen.
De Raad van Toezicht heeft in 2017 het functioneren
van de Raad van Bestuur beoordeeld en een exitgesprek gevoerd met Jaap Kooij.

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP
Transparant werken en integer omgaan met publieke
middelen zijn voor de EO belangrijke waarden. De
interne compliance officer van de EO bewaakt de
naleving van de Richtlijnen ter bevordering van Goed
Bestuur en Integriteit Publieke Omroep (Code Goed
Bestuur 2012). De EO heeft de richtlijnen uit de Code
Goed Bestuur 2012 uitgewerkt in interne regelingen.
Medewerkers worden bij indiensttreding geïnformeerd
over deze regelingen en kunnen deze terugvinden op

het interne digitale informatieplatform van de EO.
Naast de Code Goed Bestuur 2012 geldt hanteert de
EO een eigen Mediacode en Redactiestatuut. In de
Mediacode wordt geborgd dat medewerkers bij het
maken van programma’s relevante wet- en regelgeving
naleven. In het Redactiestatuut is onder andere de
redactionele onafhankelijkheid uitgewerkt.
Net als in andere jaren is in 2017 aandacht besteed
aan onder andere de naleving van de richtlijnen inzake
nevenfuncties, belangenverstrengeling, buitenlandse
reizen, declaratiegedrag en aanbestedingsregels.
Per 1 januari 2018 gelden twee nieuwe regelingen die
in plaats komen van de Code Goed Bestuur 2012. Dat
betreft de Governancecode Publieke Omroep 2018
die is gepubliceerd door CIPO, en de Beleidsregels
Governance en Interne Beheersing van het Commissariaat voor de Media. De EO committeert zich aan de
naleving van de nieuwe Governancecode en Beleidsregels en zal hiertoe in 2018 de hiertoe noodzakelijke
aanpassingen in haar regelingen treffen.
Ten aanzien van naleving van de Code Goed Bestuur
2012 merkt de EO het volgende op:

RICHTLIJN 1: GOED BESTUUR EN TOEZICHT
De bestuurlijke inrichting van de EO is conform de
voorschriften in Richtlijn 1 van de Gedragscode Goed
Bestuur en Integriteit Publieke Omroep. De werkwijze,
taken, bevoegdheden, het benoemen, schorsen en
ontslaan van de (leden van de) Raad van Bestuur en
Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de EO. De
taakverdeling van de leden van de Raad van Bestuur en
van de leden van de Raad van Toezicht en de werkwijze
zijn, zoals vastgelegd in Richtlijn 1, neergelegd in een
reglement. De jaarinkomens van de leden van de Raad
van Bestuur en de Raad van Toezicht worden openbaar
gemaakt in dit bestuursverslag.

RICHTLIJN 2: INTEGRITEIT
Er zijn in 2017 vier meldingen geweest van geschenken
boven de € 50,-. Dat betrof in drie gevallen bedankbonnen voor het leveren van bijdragen aan activiteiten
van de EO en in één geval een afscheidsgeschenk. Er
zijn geen meldingen geweest van financiële belangen
of beleggingen. Het register financiële belangen en
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geschenken is terug te vinden op de website van de EO.
De nevenfuncties van de Raad van Toezicht en de Raad
van Bestuur zijn via de website openbaar gemaakt.
De registratie van nevenfuncties, financiële belangen,
beleggingen en geschenken van medewerkers verloopt
via een intern geautomatiseerd systeem. Deze registers liggen ter inzage bij de ‘compliance officer’ van
de EO. De registers zijn beoordeeld op tegenstrijdige
belangen en belangenverstrengeling.

Beloningskader. De EO voldoet dus aan deze richtlijn
en rapporteert hierover jaarlijks aan de NPO.

REGELING A: KLOKKENLUIDER
De EO heeft twee interne vertrouwenspersonen en
één externe vertrouwenspersoon, bij wie misstanden
kunnen worden gemeld. Er hebben zich in 2017 geen
meldingen voorgedaan.

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

RICHTLIJN 4: BELONINGSCODE PRESENTATOREN
PUBLIEKE OMROEP
Richtlijn 4 heeft betrekking op het Beloningskader
Presentatoren in de Publieke Omroep. In 2017 waren er
bij de EO geen uitzonderingen op het Beloningskader
Presentatoren in de Publieke Omroep. Bij nieuwe contractafspraken blijft de EO zich conformeren aan dit

IN MEMORIAM
Op 18 maart 2017 is onze collega Tonja Danker op 53-jarige leeftijd overleden. Tonja werkte al sinds 1985 bij
de EO op het Klantencontactcentrum. We kenden Tonja als een enorm trouwe en betrokken medewerkster.
Ze organiseerde bidstonden binnen het KCC en leefde altijd erg mee met de EO. Ook buiten de EO was ze
een betrokken vrouw, actief in haar kerkelijke gemeente en omgeving. Tonja laat haar man Willem en twee
kinderen Joan en Dave achter.
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5. PROGRAMMA’S
NPO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Project
Blue Planet
Het Familiediner
Het Familiediner XL
Het Geheime Leven van 4-jarigen
In Holland staat een kerk
Jij & Ik (War Child)
Kerstfeest op de Dam
Planet Earth + hh
Spy in the Wild
The making of Blue Planet
The making of Planet Earth
The Passion
The Secret Life of 4, 5 and 6 Year Olds

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Adieu God? + hh
Andries hh
Animal Babies
Atlantic hh
BEAM presents: EO Jongerendag 2017
Blauw Bloed
Bolwerk
De Kist + hh
De Tafel van Tijs
De Verandering
Deux jours, Une nuit hh
Earth’s Great Seasons
Fill the void hh
Geloof en een Hoop Liefde
Giraffen- Afrika’s vriendelijke reuzen
Ik Mis Je 25’
Ik Mis Je 15’
Ik Mis Je hh
In de voetstappen van Paulus
Jeruzalem: het ontstaan van de Heilige Stad
Jungle Animal Hospital
Le silence des églises hh
Metterdaad
Nationale Bijbelquiz
Natuur op 2: Animal Mums hh
Natuur op 2: Animal Super Parents hh
Natuur op 2: Batman in Mexico hh
Natuur op 2: Bevers maken het bont hh
Natuur op 2: De aard van het beestje hh
Natuur op 2: De gorillafamilie en ik hh
Natuur op 2: De Japanse Makaak hh
Natuur op 2: De poolwolvenfamilie en ik hh

Geplaatst
1
12
1
6
1
6
1
6+6
5
1
6
1
7

kdh*
1159
1047
1248
1018
1042
716
710
1361
921
3312
465

kta%**
17%
19%
17%
17%
17%
15%
12%
24%
17%
44%
9%

Waardering
8,3
7,5
7,5
7,9
7,7
7,6
7,7
8,3
8,3
8,1
7,7

18
40
3
6
1
39
3
16+1
12
17
1
4
1
136
1
13
40
21
2
3
1
1
67
1
3
3
1
1
1
2
1
3

124
38
366
164
27
473
116
132
238
175
51
370
125
142
308
192
115
109
84
142
314
122
53
358
83
82
74
88
87
128
115
81

5%
3%
7%
5%
3%
9%
3%
5%
4%
4%
3%
7%
3%
4%
6%
6%
10%
11%
4%
6%
6%
5%
4%
5%
4%
4%
4%
5%
4%
6%
3%
5%

7,6
7,3
-

*Kdh = Kijkdichtheid in duizendtallen; kta%** = Kijktijdaandeel

44

EO Jaarverslag 2017

NPO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Project
Natuur op 2: De ritselaars van de natuur hh
Natuur op 2: De Spookbeer hh
Natuur op 2: Dieren op het Dievenpad hh
Natuur op 2: Earth Flight hh
Natuur op 2: Gieren, beestachtig mooi hh
Natuur op 2: Great Barrier Reef hh
Natuur op 2: Het avontuur van opgroeien hh
Natuur op 2: Het mysterie uil hh
Natuur op 2: Hidden India hh
Natuur op 2: Hoe een luipaard leert vissen hh
Natuur op 2: Lands of the monsoon hh
Natuur op 2: Leven in de rimboe hh
Natuur op 2: Leven onder het bladerdak hh
Natuur op 2: Life Story hh
Natuur op 2: Maatjes in de Natuur hh
Natuur op 2: Pinguin postkantoor hh
Natuur op 2: Pinguïns Undercover hh
Natuur op 2: Planet Earth hh
Natuur op 2: Poema’s in de Rocky Mountains hh
Natuur op 2: Return of the giant killers + hh
Natuur op 2: Shark hh
Natuur op 2: Superschattige Dieren hh
Natuur op 2: The Wonder of Animals hh
Natuur op 2: Wild Alaska hh
Natuur op 2: Wild Arabia hh
Natuur op 2: Wild Brazil hh
Natuur op 2: Wild France hh
Natuur op 2: Wild Japan hh
Natuur op 2: Wild Patagonia hh
Nederland Zingt
Nederland Zingt hh
Nederland Zingt op Zondag
Philomena hh
Rail Away
Rail Away hh
Rot op met je religie
Selma
Still Alice
Talent: Autisme
The Good Lie
Tijs en de ramadan
Toen was geloof heel gewoon
Van Ninevé tot Nazareth
Why Are We Here?
Wie kent mij nog?
Wie kent mij nog? Eenzame kerst
Wilden Westen

Geplaatst
3
1
1
6
1
3
1
1
3
1
5
1
6
6
1
1
6
11
1
1+1
1
1
6
3
6
6
4
6
6
37
12
53
1
5
39
5
1
1
5
1
3
5
6
4
5
1
3

kdh*
102
94
85
93
90
133
80
200
103
124
94
113
89
82
97
103
95
112
100
96
131
153
256
105
111
99
125
116
147
217
172
86
217
589
278
465
84
339
368
70
226
158
485
89
297
192
457

kta%**
5%
6%
4%
5%
5%
7%
4%
7%
5%
6%
5%
6%
5%
5%
4%
6%
5%
6%
5%
4%
5%
6%
7%
5%
5%
5%
5%
5%
6%
5%
5%
7%
5%
9%
6%
7%
4%
7%
7%
3%
4%
4%
9%
2%
7%
3%
8%

Waardering
8,0
7,4
8,1
8,3

*Kdh = Kijkdichtheid in duizendtallen; kta%** = Kijktijdaandeel
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NPO
2
2
2

Project
Wildernis onder water
Wildernis onder water hh
Woman in gold

3
3
3

3Lab: Vrienden van de Bijlmer
40 dagen zonder seks
BEAM presents EO-Jongerendag
muziekspecial
De Punt hh
Downtown Dinner
Downtown Dinner hh
Homeless Experience
Off Track (telefilm)

3
3
3
3
3
Zapp
Zapp
Zapp
Zapp
Zapp
Zapp
Zapp
Zapp
Zapp
Zapp
Zapp
Zapp
Zapp
Zapp
Zapp
Zapp
Zapp
Zapp
Zapp
Zapp
Zapp
Zapp
Zapp
2
2
2
2
2
2
2
2

Geplaatst
6
6
1

kdh*
406
231
168

kta%**
7%
6%
5%

Waardering
8
-

1
6
1

86
217
38

2%
4%
1%

-

1
5
4
6
1

162
265
110
244
165

4%
4%
2%
2%
3%

7,8
-

1
34
262
5+5
28
24
4
13
5+5
2
14
9
18
16
9
5
5
3
1
1
1
1
1

2500*
64
29
46
29
11
10
11
26
1
16
54
19
8
6
25
47
28
34
14
22
28
12

40%
23%
5%
20%
11%
8%
22%
19%
2%
18%
23%
17%
16%
11%
19%
37%
29%
30%
20%
20%
34%
23%

-

1+1
1
3+3

233
50
83

6%
3%
5%

-

3
1
1
1+1
1

48
48
33
49
56

2%
3%
1%
2%
3%

-

#Kelsey is lelijk
Checkpoint
Checkpoint hh
Hallo, ik heb kanker (Kika) + hh
Hip voor Nop
Hip voor Nop hh
Kerstster van het jaar
Koek & Ei Moestuin hh
Nederland in 2050 hh
Sam’s Kerst hh
Snuf de hond hh
Topdoks
Topdoks hh
Verhalen uit de Schatkist
Verhalen uit de Schatkist hh
Zapp Anti Pest Club
Zapp Your Planet: Expeditie HaaiAlarm
Zapp Your Planet: HaaiAlarm
Zappbios: Achtste groepers huilen niet hh
Zappbios: Bouwdorp hh
Zappbios: Chestnut hh
Zappbios: Het grote rin tin tin avontuur hh
Zappbios: Papieren vliegtuigjes hh
Joods:
2Doc: De film die nooit afkwam + hh
Bloeme’s raadsel
Daarom ben ik hier: Een Joodse filmmaker en
de kwestie Israël + hh
De Kanarie in de Kolenmijn hh
De Mezoeza hh
De muur van Rubens
Het Vergeten Getto (Asterdorp) + hh
Moeder & Grunberg hh

*Kdh = Kijkdichtheid in duizendtallen; kta%** = Kijktijdaandeel
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NPO
2
2
2
2
2
2
2

Project
Nesj Nasj hh
Skip it + hh
Spinoza, een vrije denker hh
The New York cantors in concert
Voordat ik geboren werd
Waarheen leidt de weg?
Zoek de verschillen hh

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
Zapp
Zapp

2Doc:
2Doc: Als de giraffen komen
2Doc: Behind the altar
2Doc: Burma Storybook
2doc: De erfenis
2Doc: De Griekse Winter
2Doc: De Stamhouder
2Doc: De wereld volgens Puck
2Doc: Hersenleed
2Doc: Het zit in de genen hh
2Doc: Hier ben ik
2Doc: IDFA Primeur: Pilotenmasker
2Doc: Ik alleen voor de klas
2Doc: Jesus town, USA hh
2Doc: Land of the enlighted
2Doc: Life, animated
2Doc: Maria, I need your lovin’
2Doc: No burqas behind bars hh
2Doc: Nothing is forgiven
2Doc: Plaza Man hh
2Doc: Prison sisters
2Doc: Thank you for Playing
2Doc: The Borneo Case
2doc: The Giant is Falling
2Doc: The Grown-Ups
2Doc: The Valley of Salt
2Doc: The War Show
2Doc: Tokyo Idols
2Doc: Twin sisters hh
2Doc: Vergeet mij niet hh
2Doc: Vliegend voedsel
2Doc: Winnie
3Lab: 80% Ongeschikt
3Lab: Dr. Co
3Lab: Searching for aliens
Zapp Echt Gebeurd: Mensjesrechten
Zapp Echt Gebeurd: Mensjesrechten hh

Geplaatst
3
1+1
1
1
1
1
3

kdh000*
27
30
73
205
47
24
40

kta%**
1%
1%
3%
5%
3%
2%
2%

Waardering
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
2

86
131
76
91
176
162
481
496
154
164
358
120
29
118
391
93
134
133
358
155
75
98
132
152
61
102
179
85
47
215
120
63
133
15
16
13

3%
4%
2%
3%
5%
5%
8%
7%
4%
3%
5%
4%
1%
3%
7%
3%
4%
4%
5%
4%
2%
3%
4%
4%
2%
3%
5%
4%
6%
3%
4%
2%
4%
1%
6%
5%

8,3
8,3
8,4
8,1
8,4
-

*Kdh = Kijkdichtheid in duizendtallen; kta%** = Kijktijdaandeel

47

NPO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Project
Protestant:
De Kapel
De Nachtzoen
De Nieuwe Dag + hh
De Pelgrim hh
Gewijde Grond
Het Vermoeden
Kerkdienst
Kirchentag Berlijn met Obama en Merkel
Liefde in tijden van verwarring hh
Mea Culpa
Songs of Praise
Verlangen naar veiligheid
Wat bezielt Nederland? Boodschap voor het BinnenhofWilde Ganzen

Geplaatst

kdh*

kta%**

Waardering

40
153
4+10
4
5
38
6
1
6
3
29
1
1

67
28
19
23
162
34
81
111
28
51
40
78
98

5%
2%
3%
2%
4%
2%
6%
7%
2%
2%
2%
4%
4%

-
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37

3%

-

*Kdh = Kijkdichtheid in duizendtallen; kta%** = Kijktijdaandeel
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6. ONDERTEKENING VAN HET BESTUURSVERSLAG
Hilversum, 12 maart 2018

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

A.J. Lock

J.M. de Heer-Verheij
R.W.J. Melissant-Briene
P.I.W. Oudenaarden
E.J. Ouweneel
B. Plaisier
W. Smouter
J. Zandbergen
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7.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (X € 1.000)
(NA BESTEMMING VAN HET RESULTAAT)

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

Financiële vaste activa (2)
Deelnemingen
Vlottende activa
Voorraden (3)
Onderhanden werk en gereed
product m.b.t. media aanbod
Overige voorraden

2016

PASSIVA

2.148

2.374

Eigen vermogen
Algemene reserve (6.1)
Reserve voor media-aanbod (6.2)

243
377
820
28
3.616

365
650
557
64
4.010

58

152

4.880

5.623

20
4.900

59
5.682

4.001
16
9

1.175
25
-

Overige vorderingen (4.4)
Overlopende activa (4.5)

1.057
210
5.293

1.597
3.231
6.028

Liquide middelen (5)

12.581

13.159

26.448

29.031

Vorderingen
Handelsdebiteuren (4.1)
Deelnemingen (4.2)
Belastingen en premies sociale
verzekeringen (4.3)

Totaal
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2017

2017

2016

6.597
3.479
10.076

6.597
4.000
10.597

493
497
151
1.240
2.381

541
507
127
1.117
2.292

2.999
1.231

4.190
1.251

5
1.772
-

1.177
1.324

7.984
13.991

8.200
16.142

26.448

29.031

Voorzieningen (7)
Voor pensioenen
Voor jubilea
Voor loopbaantraject
Voor groot onderhoud

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers (8.1)
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden inzake pensioenen
Overige schulden (8.2)
Overgedragen reserve voor
media-aanbod (8.3)
Overlopende passiva (8.4)

Totaal
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7.2 GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING 2017 (X € 1.000)
2017

2016

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

37.046
1.472
4.716
3.055
9.658
85
56.032

41.297
1.103
4.970
2.695
9.882
6
64
60.017

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

18.463
4.515
979
27.378
4.798
85
56.218

17.561
4.068
1.171
31.319
4.688
64
58.871

Bedrijfsresultaat

-186

1.146

16. Resultaat deelneming
17. Rentebaten
Som der financiële baten en lasten

-344
12
-332

-248
44
-204

Saldo uit gewone bedrijfsuitvoering voor belastingen

-518

942

Vennootschapsbelasting
Saldo uit gewone bedrijfsvoering na belastingen

-3
-521

-10
932

-

-1.324

Exploitatieresultaat na overdracht

-521

-392

Fte gemiddeld
Fte ultimo

321
320

301
321

Baten

26. Over te dragen reserve voor media-aanbod

53

7.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2017 (X € 1.000)
2017

2016

I Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat

-521

-392

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

979
89
547

1.171
69
848

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

782
735
-2.151
-87

-1.093
124
-1.002
-1.123

595
-10
-94
491

1.031
152
1.183

-578

-2.306

12.581
13.159

13.159
15.465

-578

-2.306

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Investeringen in financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen I - II
Liquide middelen einde boekjaar
Liquide middelen begin boekjaar
Mutatie liquide middelen
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7.4 ALGEMENE TOELICHTING
ACTIVITEITEN
Het doel van Vereniging de Evangelische Omroep, statutair en feitelijk gevestigd in Hilversum (Oude Amersfoortseweg 79), is het ‘bevorderen in de ruimste zin des woords van de verkondiging van het Koninkrijk Gods door de
prediking van het Evangelie van Jezus Christus via radio en televisie’, één en ander te realiseren in het kader van de
doelstellingen van de vereniging (zie statuten).
VERSLAGGEVINGSPERIODE
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.
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 Financiele 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. 22 december 2017.
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 BW2 Titel 9, het Handboek, de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving
en jurisprudentie, dan weegt in juridisch opzicht BW 2 Titel 9 het zwaarst, vervolgens het Handboek –als zijnde
een ministeriële regeling- en daarna jurisprudentie en de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De
grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
TOEPASSING VAN ARTIKEL 402 BOEK 2 BW
De financiële gegevens van de 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.
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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. Voor een overzicht van de andere deelnemingen wordt verwezen naar pagina 62.

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.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief
of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de
balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid
van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Financiële instrumenten omvatten bij de EO vorderingen, liquide middelen, langlopende schulden en kortlopende
schulden. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct
toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten
is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Op vorderingen wordt een noodzakelijke geachte
voorziening getroffen voor risico van oninbaarheid. 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 winst-en-verliesrekening opgenomen.
VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar.
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GEBRUIK VAN SCHATTINGEN
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de EO
zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningpost.
MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde, verminderd met lineaire
afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. Voor de vervoermiddelen wordt rekening
gehouden met een restwaarde.
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 waarderings-grondslagen die gelden voor onderhavige jaarrekening.
VOORRADEN ONDERHANDEN WERKEN EN GEREED PRODUCT M.B.T. MEDIA-AANBOD
De nog niet uitgezonden programma’s zijn gewaardeerd tegen de directe kosten. Onder de directe kosten zijn
opgenomen de personele kosten van eigen medewerkers en overige medewerkers, de facilitaire kosten en de
overige programmakosten. Kosten die niet direct aan het programma zijn toe te rekenen maken geen deel uit van
de directe kosten. De financieringsrente wordt niet toegerekend.
Waardering van het onderhanden werk (voorproducties) geschiedt tegen de directe kosten. De van derden ontvangen bijdragen aan een programma worden in mindering gebracht op de voorraadwaardering. Onderdelen van
de nog niet uitgezonden programma’s, betrekking hebbende op specifieke programma’s, worden gewaardeerd
op opbrengstwaarde als deze lager is dan de kostprijs. De opbrengstwaarde wordt vastgesteld middels de intekening (als gevolg van “geld op schema”) die ter beschikking wordt gesteld aan en vervolgens wordt geaccordeerd
door de netcoördinator. De desbetreffende specifieke programma’s worden gewaardeerd op de daarvoor ter
beschikking gestelde vergoeding door de netcoördinator.
In de voorraden onderhanden werk zijn geen herhalingsuitzendingen van eigen producties opgenomen. Overige
voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel tegen de directe opbrengstwaarde, indien lager.
VORDERINGEN
Op vorderingen is waar nodig een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.
Vorderingen voortkomend uit erfstellingen worden opgenomen in het jaar waarin de erflating plaatsvond, voor
zover deze bij het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.
VOORZIENINGEN
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders
vermeld.

57

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 deze uitvoerings-overeenkomst 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.
De financiële positie van pensioenfonds PNO Media verbeterde in 2017. De actuele dekkingsgraad steeg van
95,6% eind 2016 naar 105,1% eind 2017. Het beleggingsrendement van in totaal 8,1% leverde daaraan de grootste
bijdrage. Het gemiddelde totaalrendement in de laatste tien jaar is 7,5%.
PNO Media heeft in het voorjaar van 2017 een geactualiseerd herstelplan ingediend bij DNB. Daaruit blijkt dat het
fonds naar verwachting over voldoende herstelkracht beschikt om zonder verlaging van (opgebouwde) pensioenen op tijd de vereiste dekkingsgraad te bereiken. De vereiste dekkingsgraad voor PNO Media bedraagt ongeveer
123%. Deze dekkingsgraad moet het fonds binnen 10 jaar, thans dus in 2027, hebben bereikt.
Ondanks dit lange termijn uitzicht op een gezonde financiële positie, is er de eerstkomende jaren nog geen perspectief op indexatie voor (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. Volgens de huidige regels, kan het fonds
de pensioenen (gedeeltelijk) verhogen als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. Bovendien blijft de kans
aanwezig dat de (opgebouwde) pensioenen de komende jaren moeten worden verlaagd. Die kans is het grootst
in 2021 omdat de beleidsdekkingsgraad uiterlijk eind 2020 tenminste 104,1% moet zijn. Een pensioenfonds mag
namelijk niet langer dan vijf jaar achter elkaar een beleidsdekkingsgraad hebben die onder de minimaal vereiste
dekkingsgraad van 104,1% ligt. Per 31 december 2017 was de beleidsdekkingsgraad van PNO Media 102,0% (eind
2016: 91,4%). Doordat de beleidsdekkingsgraad in 2017 boven 100% kwam, zijn pensioenoverdrachten weer mogelijk.
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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 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.
VENNOOTSCHAPSBELASTING
De Vereniging Evangelische Omroep is onderworpen aan vennootschapsbelasting. Doordat in de Vereniging
jaarlijks de aftrekposten hoger zijn dan de baten is in de praktijk geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Het
verrekenbaar verlies bedroeg ultimo 2016 € 27,1 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 jaar-
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rekening 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.
De Evangelische Omroep heeft in het verleden met de Belastingdienst afgestemd dat zij integraal vennootschapsbelastingplichtig is. Met de Belastingdienst is een vaststellingsovereenkomst gesloten aangaande wijze waarop
de fiscale winst dient te worden bepaald. De Belastingdienst heeft de bestaande vaststellingsovereenkomst
opgezegd per 1 januari 2017. Sinds het maken van deze afspraak zijn relevante omstandigheden (met name de
Mediawet) ingrijpend gewijzigd. De Evangelische Omroep heeft daarom in 2016 haar vennootschapsbelastingplicht heroverwogen.
Er is sprake van een vennootschapsbelastingplicht voor zover een vereniging één of meer ondernemingen drijft.
De Evangelische Omroep heeft goede argumenten zich op het standpunt te stellen dat zij niet belastingplichtig is
voor de vennootschapsbelasting. Dit is bij de Belastingdienst aan de orde gesteld. De vennootschapsbelastingpositie in deze jaarrekening is in overeenstemming met de thans geldende afspraak vastgesteld. De discussie met de
Belastingdienst over de vennootschapsbelastingplicht en een eventuele nieuwe invulling daarvan met ingang van1
januari 2017 is momenteel nog gaande.
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.
WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft
de EO zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.
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7.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
( X € 1.000)
1. MATERIËLE VASTE ACTIVA
Bedrijfsgebouwen

1 januari 2017
Aanschafwaarde
Buitengebruikstelling
Saldo
aanschafwaarde
Afschrijvingen
Buitengebruikstelling
Saldo
afschrijvingen
Boekwaarde
Bij: investeringen
Af: desinvestering
Af: afschrijvingen
Bij: afschrijvingen
desinvestering

31 december 2017
Aanschafwaarde
Afschrijvingen
Boekwaarde

Inventaris Facilitaire
en
apparatuur Hard- en
e.d.

Totaal

Totaal

2017

2016

Vervoer-

en terreinen

inrichting

software middelen

5.012
-1.603
3.409

826
826

2.061
-5
2.056

2.704
-280
2.424

145
145

10.748
-1.888
8.860

11.308
-1.591
9.717

-2.638
1.603
-1.035

-461
-461

-1.411
5
-1.406

-2.147
280
-1.867

-81
-81

-6.738
1.888
-4.850

-7.158
1.591
-5.567

2.374

365

650

557

64

4.010

4.150

66
-292
-

11
-133
-

-113 1)
-160
-

631
-368
-

-57
-26
47

595
-57
-979
47

1.031
-1.171
-

-226

-122

-273

263

-36

-394

-140

3.475
-1.327
2.148

837
-594
243

1.943
-1.566
377

3.055
-2.235
820

88
-60
28

9.398
-5.782
3.616

10.748
-6.738
4.010

1) Inclusief € 223 HD TV subsidie van het CoBO-fonds.
De afschrijvingstermijnen zijn als volgt:
• bedrijfsgebouwen:
• op terreinen wordt niet afgeschreven;
• inventaris en inrichting:
• facilitaire apparatuur:
• hard- en software:
• vervoermiddelen:

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

Aanschaffingen boven de € 2,5 worden geactiveerd. Aanschaffingen tot en met € 2,5 komen direct ten laste van de
exploitatierekening.
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De waarde in het economisch verkeer (onderhandse verkoopwaarde bij voortgezet gebruik) van de gebouwen en
terreinen is ultimo 2009 door taxatiebureau Troostwijk getaxeerd op € 9,3 miljoen.
In 2017 is in totaal per saldo € 0,6 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het
onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
2. FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Deelnemingen

2017

2016

Stand 1 januari 2017
Kapitaalstorting
Resultaat
Stand 31 december 2017

152
250
-344
58

400
-248
152

Onder de post deelnemingen is het aandeel van de Evangelische Omroep van 50% in Endeo VOF te Amersfoort
opgenomen.

3. VOORRADEN
De voorraden bestaan hoofdzakelijk uit onderhanden werk ad € 4.880 (2016: € 5.623). 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 2017 is € 153 (2016: € 6) 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 € 2.224 (2016:
€ 283). Deze stijging wordt veroorzaakt door opheffing van het Mediafonds, waardoor alle toegekende bedragen
op titels in 2017 ineens aan de EO zijn uitbetaald.
Deze zijn als volgt te specificeren:
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Titel

Aantal
aflev.

Naam
organisatie

Totale
bedragen

NPOfonds

Media- Overige
fonds derden

De Molenaars van Afrika
Een jongen uit plan Zuid
Thuiswitz
After the ceasefire/land of myth
and prophecy
Vijf dagen in maart
Back to the Taj Mahal
2Doc: The good terrorist
2Doc: Legends of Stalin

1
1
1

Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds

140
7
36

-

140
7
36

-

1
1
1
1
1

Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds

47
19
17
29
57

-

47
19
17
29
57

-
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Titel

Aantal
aflev.

Naam
organisatie

2Doc: Het Kamp
2Doc: Rebel
2Doc: Onze manier van leven
2Doc: TAZARA
2Doc: 100UP
2Doc: On the couch
2Doc: Snelwegkerk
2Doc: Mijn vader, Nour en ik
2Doc: Wij en Zij
2Doc: Tuitjenhorn
2Doc: Daymohk
2Doc: Behind the blood
2Doc: Last male standing
2Doc: Het nieuwe dorp
Zapp Echt Gebeurd:
Mensjes-rechten
Zapp Echt Gebeurd:
Mensjes-rechten
Zapp Echt Gebeurd:
Mensjes-rechten
Zapp Echt Gebeurd:
Mensjes-rechten

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
NPO-fonds
Japen Prize en
andere bijdragen

9
9

Zapp Echt Gebeurd:
Mensjes-rechten

Totale
bedragen

NPOfonds

Media- Overige
fonds derden

130
126
132
140
134
108
132
140
130
140
140
102
140
106

106

130
126
132
140
134
108
132
140
130
140
140
102
140
-

-

3

-

-

3

NPO-fonds

31

31

-

-

15

-

-

15

9

Liliane fonds
Menzies World
Cargo Amsterdam

1

-

-

1

9

NPO-fonds en
andere bijdrage

22

22

-

-

2.224

159

2.046

19

Er zijn geen bijdragen vanuit commerciële sponsoring en CoBO-fonds.
De voorraad verkoopproducten bedraagt € 20 (2016: € 59). Op de voorraden is een voorziening in mindering
gebracht van € 228 (2016: € 352). Hiervan heeft € 200 betrekking op de voorraad onderhanden werk en € 28 op de
voorraad verkoopproducten. De voorraad onderhanden werk is € 743 lager dan vorig jaar. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door de vooruitontvangen bijdragen van het opgeheven Mediafonds, die in mindering is gebracht op
het onderhanden werk.
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4. VORDERINGEN
De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.
4.1 HANDELSDEBITEUREN
De handelsdebiteuren bedragen € 4,0 miljoen (2016: 1,2 miljoen). Hierop is een voorziening voor oninbaarheid in
mindering gebracht van € 85 (2016: € 74). De handelsdebiteuren zijn sterk toegenomen, doordat de prolongatie
2018 van het omroepblad en het lidmaatschap in januari 2018 is geïncasseerd. De prolongatie van 2017 werd al in
december 2016 geïncasseerd.
4.2 DEELNEMINGEN
Deze post betreft een vordering op Endeo VOF inzake doorberekende kosten.
4.3 BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
Deze post betreft een vordering op de Belastingdienst inzake vennootschapsbelasting.
4.4 OVERIGE VORDERINGEN
De overige vorderingen zijn € 0,5 miljoen lager dan in 2016, hetgeen voornamelijk verband houdt met de € 0,4
miljoen aan lagere vorderingen inzake nalatenschappen.
4.5 OVERLOPENDE ACTIVA
De overlopende activa zijn € 3,0 miljoen lager dan in 2016, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt doordat in
december 2016 de pensioenpremie 2017 was vooruitbetaald.
5. LIQUIDE MIDDELEN
Spaartegoeden
Overige liquide middelen

2017
6.856
5.725

2016
10.956
2.203

Totaal

12.581

13.159

De liquide middelen zijn in 2017 afgenomen met € 0,6 miljoen. Voor een toelichting op deze afname verwijzen we
naar pagina 52 waar het kasstroomoverzicht is opgenomen.
De spaartegoeden zijn in 2017 niet op langlopende deposito’s of in andere langer lopende spaarvormen weggezet.
De gemiddelde rente over 2017 bedroeg 0,13% (2016: 0,3%). De gemiddelde rentevoet bedraagt voor uitstaande
spaartegoeden per 31 december 2017 0,05 % (2016: 0,1%). 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 84).
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7. VOORZIENINGEN
De post voorzieningen betreft de volgende voorzieningen: pensioenrechten, groot onderhoud, jubilea en loopbaantraject. De voorzieningen zijn allen langlopend van aard.
De voorziening voor pensioenrechten is in 2005 gevormd ter dekking van de kosten voortvloeiend uit de overgangsmaatregelen voor 55-plussers met betrekking tot beëindiging van de prepensioenregeling. In 2006 is deze
voorziening uitgebreid met een dotatie van € 517 ter dekking van de kosten voortvloeiend uit de compensatiemaatregel voor werknemers die reeds voor 1997 deelnamen aan de PNO Pensioenregeling I en waarvan het
geboortejaar na 1 januari 1950 ligt. Aan deze voorziening ligt een actuariële berekening ten grondslag, waarbij
zowel in 2016 als 2017 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 2016, 1,0 %.
De voorziening loopbaantraject ad € 151 (2016: € 127) is gevormd op grond van de CAO voor omroeppersoneel. In
2017 is € 39 ingezet voor opleidingen op het gebied van loopbaanontwikkeling.
De voorziening groot onderhoud heeft betrekking op egalisatie van de kosten voor groot onderhoud voor het
bedrijfsgebouw aan de Oude Amersfoortseweg te Hilversum.

Voorzieningen

Pensioenen

Stand 1 januari

541

507

127

1.117

2.292

2.223

Bij: dotatie

33

10

63

212

318

300

Af: onttrekking

-81

-20

-39

-89

-229

-231

493

497

151

1.240

2.381

2.292

Stand 31 december

Jubilea

Loopbaantraject

Groot
onderhoud

Totaal
2017

Totaal
2016

8. KORTLOPENDE SCHULDEN
8.1 SCHULDEN AAN LEVERANCIERS
De schulden aan leveranciers zijn € 1,2 miljoen lager dan in 2016. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere
schulden per 31 december 2016 in verband met grote producties door buitenproducenten die in 2017 zijn uitgezonden.
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8.2 OVERIGE SCHULDEN
De overige schulden bestaan voornamelijk uit schulden waarvoor nog geen facturen zijn ontvangen ad € 948
(2016: € 674) en verplichtingen inzake de nieuwe cao ad € 200 (2016: € 0).
8.3 OVERGEDRAGEN RESERVE VOOR MEDIA-AANBOD
Op 10 mei 2016 is de Bindende Regeling Mediareserves vanwege artikel 2.174, eerste lid gewijzigd door de Raad
van Bestuur van de NPO. Als gevolg hiervan is de toegestane reserve media-aanbod van de Evangelische Omroep
gemaximeerd tot € 4 miljoen. Indien het maximum wordt overschreden, dient het meerdere te worden overgedragen aan de NPO. Op 31 december 2016 kwam de stand van de Reserve voor Media-aanbod hoger uit dan het
gestelde maximum. Het verschil ad € 1.324 miljoen is toen als “Overgedragen Reserve Media-aanbod (ORMA)”
opgenomen onder de kortlopende schulden. Deze ORMA is in 2017 geheel ingezet voor de programmering.
8.4 OVERLOPENDE PASSIVA
De overlopende passiva bestaat onder andere uit vooruitontvangen lidmaatschaps- en abonnementsgelden ad
€ 5.415 (2016: € 5.633) en voorzieningen ten behoeve van het personeel ad € 2.376 (2016: € 2.235).
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
De EO heeft overeenkomsten gesloten met contractuele verplichtingen voor Media-aanbod van € 2,7 miljoen.
Van de totale verplichting is de looptijd voor € 1,9 miljoen maximaal een jaar. De looptijd van de overige verplichtingen ad € 0,8 miljoen is maximaal 28 maanden. Verder heeft de EO per 31 december 2017 geen garanties
afgegeven aan leveranciers.
Ten behoeve van producties die in 2018 (of later) zullen worden uitgezonden, zijn reeds door subsidieverstrekkers
toezeggingen gedaan voor € 0,5 miljoen.
De EO heeft verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van Nederlandse geconsolideerde deelnemingen voortvloeiende schulden; deze bedroegen € 1,1 miljoen.
TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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7.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING 2017 (X € 1.000)

Radio
BATEN
1. Media-aanbod
2. Programmagebonden eigen
bijdragen
3. Opbrengst programmabladen
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
5. Opbrengst verenigingsactiviteiten
6. Overige bedrijfsopbrengsten
7. Barteringbaten
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
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
16. Resultaat deelneming
17. Rentebaten en inkomsten uit
beleggingen
Som der financiële baten en lasten
Vennootschapsbelasting
Exploitatieresultaat voor toerekening
Eigen Bijdragen
24. Toerekening resultaat nietprogramma gebonden Eigen Bijdrage
Saldo uit gewone bedrijfsvoering
na belastingen
26. Over te dragen reserve
voor media-aanbod
Exploitatieresultaat na overdracht
28. FTE gemiddeld
29. FTE ultimo
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Overig NevenMedia activiAanbod teiten

Televisie

Verenigings- Organisatieactiviteiten kosten

Totaal
2017

Totaal
2016

3.265 25.454

1.583

-

-

6.744

37.046

41.297

1.472
3.265 26.926

1.583

4.716
3.055
85
7.856

9.658
9.658

6.744

1.472
4.716
3.055
9.658
85
56.032

1.103
4.970
2.695
9.882
6
64
60.017

2.221
544

9.234
2.221

1.166
289

1.169
284

750
191

3.923
986

18.463
4.515

17.561
4.068

13
490
106
3.374

260
19.245
682
31.642

1.537
102
3.094

3.274
69
332
70
5.198

1
2.832
235
1.555
15
5.579

705
3.604
-1.887
7.331

979
27.378
4.798
85
56.218

1.171
31.319
4.688
64
58.871

-109

-4.716

-1.511

2.658

4.079

-587

-186

1.146

-

-

-

-344

-

-

-344

-248

-

-3

-

-344
-

12
12
-

-

12
-332
-3

44
-204
-10

-109

-4.719

-1.511

2.314

4.091

-587

-521

932

109

4.198

1.511

-2.314

-4.091

587

-

-

-

-521

-

-

-

-

-521

932

-

-

-

-

-

-

-

-1.324

-

-521

-

-

-

-

-521

-392

36
37

141
139

27
33

21
24

12
14

84
73

321
320

301
321
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Een nadere specificatie van de baten over 2017 is als volgt:
1. MEDIA-AANBOD
Omroepbijdrage TV
Omroepbijdrage Radio
Omroepbijdrage Overig Media Aanbod
Omroepbijdrage organisatiekosten
Inzet overgedragen reserve voor media aanbod (ORMA)

2017
24.130
3.265
1.583
6.744
1.324

2016
29.128
3.446
1.796
6.927
-

Totaal

37.046

41.297

De afname van de omroepbijdrage TV wordt vooral veroorzaakt door afname van het aantal uitzendingen van het
programma ‘Geloof en een Hoop Liefde’ en doordat in 2016 een grote dramaproductie is uitgezonden.
De afname van de Omroepbijdrage Overig Media Aanbod wordt vooral veroorzaakt doordat we op minder titels
dan voorheen toekenning hebben gekregen. Daarnaast hebben we op diverse titels minder bijdrage gekregen.
2. PROGRAMMAGEBONDEN EIGEN BIJDRAGEN
Een nadere specificatie van via buitenproducenten ontvangen bijdragen uit fondsen, overige bijdragen e.d. (niet
opgenomen in de exploitatierekening van de EO) is als volgt:
Titel
Televisie
Nederland Zingt Dag / Jongerendag
Zapp Your Planet

Aantal Naam
aflev. organisatie
2
2

2DOC: De Griekse winter
2DOC: De film die nooit afkwam
2DOC: Ik alleen in de klas
2DOC: Hier ben ik
Aankoop Series
2DOC: Pilotenmasker
2DOC: De Erfenis
2DOC: Maria, I need your lovin’
Wilde Ganzen
In Holland Staat Een Kerk

1
1
1
1
1
1
1
1
53
1

Vooronderzoek De Odyssee van
Edgar Hilzenrath
Vooronderzoek De Redding
Zapp Echt Gebeurd:
Mensjesrechten

1
1
8

Kaartverkoop /
Collecten
Wereld Natuur
Fonds
Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
NPO
Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
De Wilde Ganzen
Maatschappij van
Welstand
Mediafonds
NPO-fonds
Amref Flying
Doctors

Totale
bijdragen

NPOfonds

Media- Overige
fonds derden

316

-

-

316

252
130
121
101
57
56
54
40
40
35
25

-

130
121
101
57
54
40
40
-

252
56
35
25

23
23
20

23
-

23
-

20
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Titel
Zapp Echt Gebeurd:
Mensjesrechten
Zapp Echt Gebeurd:
Mensjesrechten
Zapp Echt Gebeurd:
Mensjesrechten
Vooronderzoek Een jongen uit
plan Zuid
Vooronderzoek Grace
2DOC: Als de giraffen komen
Zapp Echt Gebeurd:
Mensjesrechten
Vooronderzoek Reasoning
with restrictions
Kerstfeest op de Dam
Jij & ik
Zapp Echt Gebeurd:
Mensjesrechten
Zapp Echt Gebeurd:
Mensjesrechten
Zapp Echt Gebeurd:
Mensjesrechten
Zapp Echt Gebeurd:
Mensjesrechten
Zapp Echt Gebeurd:
Mensjesrechten

Aantal Naam
aflev. organisatie
8
Liliane Fonds

Totale
bijdragen
20

NPOfonds
-

St. Europese
Culturele Hoofdstad 2018
Stichting
Solidaridad
Mediafonds

20

-

-

20

20

-

-

20

17

-

17

-

NPO-fonds
Mediafonds
St. Fiep Westendorp Foundation
Mediafonds

17
15
13

17
-

15
-

13

12

-

12

-

10
10
10

-

-

10
10
10

8

-

-

8

8

Leger des Heils
Stichting War Child
Stichting Democratie en Media
Cinekid Gouden
Kinderkast 2015
Gift

3

-

-

3

8

Screening fees

2

-

-

2

8

Unicef Prize

2

-

-

2

1.472

40

610

822

8

8
1
1
1
8
1
1
1
8
8

Media- Overige
fonds derden
20

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
Titel Media-aanbod

Aantal Naam organisatie
aflev.

2Doc: Als de giraffen komen
2Doc: Als de giraffen komen
2Doc: Als de giraffen komen
2Doc: Als de giraffen komen
2Doc: Als de giraffen komen
2Doc: Als de giraffen komen
2Doc: Als de giraffen komen
2Doc: Hersenleed
2Doc: Hersenleed
2Doc: Pilotenmasker
2Doc: Hier ben ik
2Doc: Hier ben ik
2Doc: Hier ben ik
2Doc: De Erfenis
2Doc: Burma Storybook
2Doc: Burma Storybook
2Doc: Burma Storybook

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2Doc: Burma Storybook
2Doc: Burma Storybook

1
1

2Doc: Burma Storybook
Land of the Enlightened
Land of the Enlightened
Land of the Enlightened
Land of the Enlightened
Land of the Enlightened
Land of the Enlightened
Land of the Enlightened
Land of the Enlightened
Land of the Enlightened
Land of the Enlightened
Land of the Enlightened
Land of the Enlightened
2Doc: Ik alleen in de klas
2Doc: Ik alleen in de klas
2Doc: Ik alleen in de klas
2Doc: Ik alleen in de klas
2Doc: Ik alleen in de klas
2Doc: De Griekse winter
2Doc: De Griekse winter

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CoBO
Volya Films
Nederlands Filmfonds
Media Slate
IIC
Canvas
VAF
CoBO
Nederlands Filmfonds
De Haaien BV
Nederlands fonds voor de film
CoBO
Zeppers film
Keydocs
Nederlands fonds voor de film
CoBO
Northern Norwegian Film Center
Co-Production
Democracy and Media Foundation
Freedom of Expression Foundation
Norway
Production Incentive Dutch Filmfund
Filmfonds
Canvas
Omroep Duitsland
VAF
Media Slate Funding
Commission Cinema CFB
SPF Ministere des Affaires Etrangeres
Irish Film Board
Taxshelter equity
Savage Film equity
Producent Savage Film deferral
Director deferral
CoBO
VSB Fonds
Fonds 21
St. Democratie en Media
De Familie
CoBO
Een van de jongens

Totale
Bijdragen

CoBOfonds

Overige
Bijdrage

100
7
113
25
15
6
50
126
83
5
130
47
2
8
140
55
45

100
126
47
55
-

7
113
25
15
6
50
83
5
130
2
8
140
45

15
30

-

15
30

51
50
20
110
238
50
34
35
100
249
40
149
35
34
25
25
15
2
19
3

34
19
-

51
50
20
110
238
50
34
35
100
249
40
149
35
25
25
15
2
3
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Titel Media-aanbod
2Doc: Vliegend voedsel
3Lab: Dr. Co
3Lab: Dr. Co
2Doc: De Stamhouder
2Doc: De Stamhouder
2Doc: De Stamhouder
Jij en Ik
Kerstfeest op de Dam
The Passion
The Passion
The Passion
The Passion

Aantal
aflev.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Naam organisatie
CoBO
CoBO
Nederlands Filmfonds
GP Film- en TV Producties
Deferment GP Film- en TV Producties
Stichting documentaire
De Stamhouder
Warchild
Leger des Heils
KRO-NCRV
Gemeente Leeuwarden
PKN
NBG

Totale
Bijdragen
52
20
15
10
17
37

CoBOfonds
52
20
-

Overige
Bijdrage
15
10
17
37

455
113
380
195
50
50

-

455
113
380
195
50
50

3.680

453

3.227

Er zijn geen bijdragen vanuit commerciële sponsoring, NPO-fonds en Mediafonds.
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 2017.
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3. OPBRENGST PROGRAMMABLADEN

Opbrengst abonnementsgelden
Opbrengst advertenties

2017
4.139
577

2016
4.362
608

Totaal

4.716

4.970

4. OPBRENGST OVERIGE NEVENACTIVITEITEN
Opbrengst bladen
Opbrengst video’s en boeken
Doorbelaste kosten St. EO Metterdaad
Diversen
Totaal

2017
1.471
221
307
1.056
3.055

2016
1.471
364
243
617
2.695

De opbrengst video’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’ is vooral toegenomen door een hogere opbrengst van royalties en licenties.
5. OPBRENGST VERENIGINGSACTIVITEITEN
Contributies
Giften
Overige opbrengsten ten bate van de vereniging

2017
5.213
4.153
292

2016
5.503
4.126
253

Totaal

9.658

9.882

De toename van de overige opbrengsten ten bate van de vereniging komt vooral door de activiteiten in verband
met het 50-jarig jubileum van de EO.

6. OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Opbrengsten dienstverlening

2017
-

2016
6
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7. BARTERINGBATEN
2017
85

Advertenties

2016
64

Voor specificatie zie de opstelling op pagina 81.
8. LONEN EN SALARISSEN
Het aantal Fte’s per 31 december 2017 bedraagt 320 (2016: 321). Gemiddeld waren gedurende het gehele jaar 321
fte’s (2016: 301) werkzaam. Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.
9. SOCIALE LASTEN
De in de exploitatierekening verantwoorde pensioenpremie bedroeg in 2017 € 1.668 (2016: € 1.460).
WNT-VERANTWOORDING EN BEZOLDIGING BESTUURDERS EN LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 2017
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 2017 € 181.000
(het algemeen bezoldigingsmaximum).
LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARISSEN
bedragen in €
Functie(s)
Duur dienstverband
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

A.J. Lock
Voorzitter Raad van Bestuur

J. Kooij
Lid Raad van Bestuur

1/1 - 31/12
1
nee
ja

1/1 - 31/5
1
nee
ja

178.270
14.355
192.625
181.000

78.031
5.981
84.012
75.417

De bezoldiging van de leidinggevende topfunctionarissen is in 2017 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 en daarna is er een periode dat de bezoldiging aangepast moet worden. Deze beloning
is passend bij de zwaarte van de functie.
BESTUURDERSBEZOLDIGING
Aan bezoldigingen met inbegrip van sociale lasten en pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383 lid 1 BW is in het
boekjaar voor de Raad van Bestuur een bedrag van € 290.262 (2016: € 399.509) verstrekt. Voor de leden van de
Raad van Toezicht betreft dit een bedrag van € 27.125 (2016: 27.816).
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TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN
bedragen in €
Functie(s)
Duur dienstverband
Bezoldiging
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Toepasselijk WMT-maximum

bedragen in €
Functie(s)
Duur dienstverband
Bezoldiging
Beloning
Totaal bezoldiging
Toepasselijk WMT-maximum

bedragen in €
Functie(s)
Duur dienstverband
Bezoldiging
Beloning
Totaal bezoldiging
Toepasselijk WMT-maximum

W. Smouter

J.M. de HeerVerheij
Voorzitter Raad van Secretaris Raad van
Toezicht
Toezicht
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12

P. Oudenaarden
Lid Raad van
Toezicht
1/4 - 31/12

7.000
7.000
27.150

3.500
3.500
18.100

2.625
2.625
13.575

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

B. Plaisier

E.J. Ouweneel

Lid Raad van
Toezicht
1/1 - 31/12

Lid Raad van
Toezicht
1/1 - 31/12

3.500
3.500
18.100

3.500
3.500
18.100

3.500
3.500
18.100

J. Zandbergen
Lid Raad van
Toezicht
1/1 - 31/12
3.500
3.500
18.100

De presentatoren van de Evangelische Omroep zijn zowel ingezet voor omroep- als verenigingsactiviteiten. De
beloningen van de presentatoren zijn lager dan de norm die geldt in het “Beloningskader Presentatoren in de
Publieke Omroep” (BPPO) zodat geen deel ten laste van de verenigingsgelden is gebracht.
BEZOLDIGING OF ONTSLAGUITKERING NIET-TOPFUNCTIONARISSEN
In 2017 waren de bezoldigingen of ontslaguitkeringen niet hoger dan het toepasselijk WNT-maximum van
€ 181.000.
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12. DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN
De directe productiekosten zijn met 4 miljoen afgenomen. Vanwege de afgenomen omzet op TV zijn ook de productiekosten afgenomen. Er zijn onder andere minder afleveringen van ‘Geloof en een Hoop Liefde’ uitgezonden.
ONAFHANKELIJK PRODUCT
Het bedrag dat in 2017 is besteed aan onafhankelijke producties zoals bepaald in artikel 2.116 t/m 2.121 van de
Mediawet 2008 is € 7.726 (2016: € 10.564). Dit is 25,5 % (2016: 30,7 %) van het media-aanbod 2017 zoals bedoeld in
artikel 2.149 van de mediawet 2008.
13. OVERIGE BEDRIJFSLASTEN
In de overige bedrijfslasten zijn accountantskosten begrepen van € 84 (2016: € 109). Deze kunnen verder als volgt
worden gespecificeerd:
Accountantskosten
Onderzoek van de jaarrekening
Andere controle opdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Totaal

2017
72
3
9
84

2016
67
12
30
109

17. RENTEBATEN
De rentebaten ad € 12 zijn ten opzichte van 2016 met € 32 afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door de lagere rentevoet op spaartegoeden.
VENNOOTSCHAPSBELASTING
De vennootschapsbelasting ad € 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 2017 geen
vennootschapsbelasting verschuldigd, omdat er sprake is van een compensabel verlies van € 27,1 miljoen. Voor de
Vereniging en Productiehuis EO B.V. kon geen fiscale eenheid worden verkregen.
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TOELICHTING OP NEVENACTIVITEITEN PER CLUSTER*
cluster cluster cluster
1
2
3
Baten
3. Opbrengst programmabladen
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
5. Barteringbaten
Som der bedrijfsopbrengsten
Lasten
8. Lonen en salarissen
9. Sociale lasten
12. Directe productiekosten
13. Overige bedrijfslasten
14. Toerekening organisatiekosten
15. Barteringlasten
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
16. Resultaat deelneming
Som der financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat voor
toekenningen Eigen Bijdragen

cluster
4

cluster cluster cluster
5**
6
7
Totaal

-

-

4.716

-

-

-

-

4.716

608
15
623

373
373

1.471
70
6.257

221
221

-

-

382
382

3.055
85
7.856

45
2
3
50

216
53
94
7
370

953
231
2.717
45
286
70
4.302

195
1
6
202

-

-

223
21
30
274

1.169
284
3.274
69
332
70
5.198

573

3

1.955

19

-

-

108

2.658

-

-

-

-

-

-344
-344

-

-344
-344

573

3

1.955

19

-

-344

108

2.314

*Voor de omschrijving van de clusters verwijzen wij naar de toelichting op de volgende pagina’s.
**De kosten voor het houden van een webshop ad € 98 zijn geheel doorberekend aan cluster 4.
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CLUSTER 1: DE EXPLOITATIE VAN ONVERKORT MEDIA-AANBOD OF PUBLIEKE FORMATS BUITEN DE PUBLIEKE
MEDIA-OPDRACHT
BATEN
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
Som der bedrijfsopbrengsten
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

2017
608
608

2016
124
124

45
2
3
50

2
2

558

122

CLUSTER 2: HET VERHUREN VAN PERSONEEL OF MIDDELEN, WAARONDER MEDE TE VERSTAAN HET
PRODUCEREN VAN AV-MATERIAAL VOOR DERDEN
BATEN
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
Som der bedrijfsopbrengsten
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
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2017
373
373

2016
324
324

216
53
94
7
370

157
36
122
8
323

3

1
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CLUSTER 3: HET OP DE MARKT (LATEN) BRENGEN VAN BLADEN: VISIE
BATEN
3. Opbrengst programmabladen
7. Barteringbaten
Som der bedrijfsopbrengsten

2017
4.716
62
4.778

2016
4.970
51
5.021

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

604
138
2.091
15
159
70
3.077

423
102
2.625
7
123
64
3.344

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage

1.701

1.677

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

2017
1.471
8
1.479

2016
1.471
13
1.484

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

349
93
626
30
127
1.225

310
80
588
22
117
1.117

254

367

CLUSTER 3: HET OP DE MARKT (LATEN) BRENGEN VAN BLADEN: EVA

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage
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CLUSTER 4: HET VERKOPEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN
BATEN
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
Som der bedrijfsopbrengsten
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

2017
221
221

2016
364
364

195
1
6
202

316
11
19
346

19

18

*De doorberekende kosten voor het houden van een webshop ad € 98 zijn hierin begrepen. (2016: €123)
CLUSTER 6: HET OPRICHTEN VAN, OF VOOR >20% DEELNEMEN IN, EEN ENTITEIT
BATEN
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
Som der bedrijfsopbrengsten

2017
-

2016
-

-

-

16. Resultaat deelneming
Som der financiële baten en lasten

-344
-344

-248
-248

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage

-344

-248

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

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 2017 is op
grond van het Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016 separaat verstrekt aan het Commissariaat voor de Media.
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CLUSTER 7: HET OP DE MARKT (LATEN) BRENGEN VAN OVERIGE PRODUCTEN OF DIENSTEN; OVERIG
BATEN
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
Som der bedrijfsopbrengsten

2017
382
382

2016
412
412

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

223
21
30
274

147
55
72
274

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage

108

138

Deze activiteit heeft betrekking op Filternet.
BATERINGCONTRACTEN
Participant barterPrestatie aan de omNr. overeenkomst
Aanvang Einde
roepinstelling
Persgroep
01-01-17 31-12-17 Advertenties in landelijke
1
Amsterdam
dagbladen

Prestatie door de
omroep-instelling
Advertenties in bladen

2

Inzetten commercials

15

Totaal

85

Grootnieuws Radio

01-12-17

31-12-17 Uitzenden kerkdienst 500
jaar reformatie

Factuurbedrag
70
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PROGRAMMAKOSTEN PER DOMEIN PER PLATFORM
TELEVISIE
x € 1.000,-

NPO 1

NPO 2

Domein
Nieuws
Opinie
Sport
Samenleving
Kennis
Expressie
Amusement
Bijzondere kosten
Totaal

2.912
997
475
4.384

2.887
16.167
1.550
235
20.839

NPO 3 Z@PP(ELIN)

239
1.452
221
1.912

1.003
3.432
72
4.507

Totaal TV

3.126
21.534
5.979
1.003
31.642

RADIO
x € 1.000,Domein
Nieuws
Opinie
Sport
Samenleving
Kennis
Expressie
Amusement
Bijzondere
kosten
Totaal

NPO Radio 1

NPO Radio 2

NPO 3FM

NPO Radio 4

NPO Radio 5

Totaal Radio

630
883
-

78
-

83
8
-

37
-

989
666
-

630
2.070
666
8
-

1.513

78

91

37

1.655

3.374

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 2017,
radio 2e halfjaar 2017) 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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PROGRAMMAKOSTEN PER DOMEIN PER PLATFORM
OVERIG MEDIA-AANBOD
x € 1.000,Domein
Nieuws
Opinie
Sport
Samenleving
Kennis
Expressie
Amusement
Bijzondere kosten
Totaal

0
0
0
0
0
0
0
0

Conform instructies d.d. 22 december 2017 van het Commissariaat voor de Media kan de vermelding van de programmakosten per domein voor het Overige Media-aanbod over 2017 achterwege blijven. De rapportage hierover
zal via de NPO op een later moment gestalte krijgen.
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7.7 ENKELVOUDIG BALANS PER 31 DECEMBER 2017
ACTIVA

2017

2016

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

Financiële vaste activa (1)
Deelnemingen

84

PASSIVA
Eigen vermogen (2)
Algemene reserve

2.148
243
377
820
28
3.616

2.374
365
650
557
64
4.010

461

544

4.880
20
4.900

5.623
59
5.682

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Vordering op deelnemingen

4.001
16

1.175
55

Overige vorderingen
Overlopende activa

1.058
209

1.596
2.911

5.284

5.737

Liquide middelen

11.250

12.036

Totaal

25.511

28.009

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

(X € 1.000)

Reserve voor media-aanbod

Voorzieningen
Voor pensioenen
Voor jubilea
Voor loopbaantraject
Voor groot onderhoud

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Schulden aan deelnemingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overgedragen reserve voor
media-aanbod
Overlopende passiva

Totaal

2017

2016

6.597

6.597

3.479
10.076

4.000
10.597

471
486
136
1.240

521
497
119
1.117

2.333

2.254

2.996
210

4.179
117

1.073
1.735

1.111
1.147

7.088
13.102

1.324
7.280
15.158

25.511

28.009
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7.8 ENKELVOUDIGE EXPLOITATIEREKENING 2017

(X € 1.000)

2017

2016

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

-333
-188

-202
-190

Resultaat na belastingen

-521

-392

7.9 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 2017 (X € 1.000)
ALGEMEEN
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2017 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
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.
DEELNEMINGEN IN GROEPSMAATSCHAPPIJEN
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

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

2017
461
461

2016
544
544

Dit betreft de volgende deelnemingen:
Naam:
Productiehuis EO B.V.
Endeo VOF

Vestigingsplaats
Hilversum
Amersfoort

Aandeel in geplaatst kapitaal
100%
50%
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Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Stand 1 januari 2017
Mutaties in het boekjaar:
Kapitaalstorting
Aandeel in resultaat deelnemingen
Stand 31 december 2017

Productiehuis EO B.V.
392

Endeo VOF
152

Totaal
544

11
403

250
-344
58

250
-333
461

2. EIGEN VERMOGEN
2.1 ALGEMENE RESREVE
De algemene reserve is sinds 1 januari 1993 bevroren op een niveau van € 6,6 miljoen. De bevriezing van de
algemene reserve is gebaseerd op een wetswijziging die tot stand gekomen is na een onderzoek naar het eigen
vermogen van de omroepen. Ten tijde van dat onderzoek had de EO nog de B-status. In dit onderzoek is een
aantal normen voor een minimale omvang van het eigen vermogen geformuleerd. Op basis van deze normen is de
algemene reserve niet toereikend gegeven de huidige omvang van de organisatie.
2.2 RESERVE VOOR MEDIA-AANBOD
Zendgemachtigden krijgen jaarlijks een bijdrage toegekend ter financiering van de kosten van hun 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
Saldo van de exploitatierekening
Over te dragen reserve media-aanbod
Stand 31 december

2017
4.000
-521
3.479

2016
4.392
932
-1.324
4.000

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 één en dertig 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 mediainstellingen 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.”
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
In overeenstemming met hetgeen is bepaald in de Mediawet hebben wij besloten het negatieve resultaat ad € 521
ten laste van de “Reserve voor media-aanbod” te brengen.
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Hoofdelijke aansprakelijkheid en garanties
De onderneming heeft verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van
Nederlandse geconsolideerde deelnemingen voortvloeiende schulden ten bedrage van € 1,1 miljoen.
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 € 11 (2016: € 47) en het negatief resultaat ad € 344 (2016: € -248) van de 50%
deelneming in Endeo VOF.
BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS
Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening.

Hilversum, 12 maart 2018

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

A.J. Lock

J.M. de Heer-Verheij
R.W.J. Melissant-Briene
P.I.W. Oudenaarden
E.J. Ouweneel
B. Plaisier
W. Smouter
J. Zandbergen
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7.10 OVERIGE GEGEVENS
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
AAN: DE RAAD VAN BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN VERENIGING DE EVANGELISCHE OMROEP
VERKLARING OVER DE IN DIT JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2017
ONS OORDEEL
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 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 2017 en van het resultaat over 2017 in
overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Mediainstellingen 2016 en de bepalingen bij en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector (WNT).
• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2017 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 2016.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige exploitatierekening over 2017;
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 2016 en de Regeling controleprotocol WNT 2017 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.
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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 2016 is vereist.
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
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 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
2016 en de bepalingen bij 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 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.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de instelling.
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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 2016, de Regeling controleprotocol WNT 2017, 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 controleinformatie 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 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, de financiële
rechtmatigheidscriteria 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.
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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.
Hilversum, 12 maart 2018

KPMG Accountants N.V.
E. Breijer RA
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