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INHOUD





Met vertrouwen en dankbaarheid openden we in augustus 2010 het nieuwe televisieseizoen. 
Onder het toeziend oog van pers, vrijwilligers, medewerkers, ledenraad en relaties lanceerden 
we ons nieuwe motto: ‘Leef je geloof’. Die drie woorden, en het beeld van het kruis erbij, laten 
zien wie we zijn, wat we doen en waarom. Het is het wezen van ons als omroep, als bedrijf, als 
vereniging en als werkgever. In de presentatie werd zichtbaar waar we in de maanden daarvoor 
hard aan werkten; we kijken terug op een mooi en bijzonder jaar waarin we op kernachtige 
wijze zichtbaar konden maken wat ons drijft. 

Aan de andere kant was 2010 natuurlijk ook het jaar waarin het nieuwe kabinet ingrijpende 
bezuinigingen aankondigde. Wij hebben ons daarop voorbereid en blijven dat doen. Er ligt in 
ieder geval een stevig fundament en we zien ook voor de toekomst veel kansen om onze 
kerntaak te blijven vervullen.
 
Als omroepbedrijf hebben we naast die missie natuurlijk ook te maken met andere zaken die 
van invloed zijn op ons dagelijkse werk. We onderscheiden vier perspectieven die het werk van 
de EO bepalen. Vanuit die perspectieven kijken we terug op het afgelopen jaar, en vooruit naar 
de periode die voor ons ligt. Zo is daar de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), waarvan we 
onlosmakelijk deel uitmaken. En natuurlijk zijn onze leden evenzeer bepalend: zij zijn de spil 
van de EO als vereniging, het is ook namens hen dat we missionair zijn. Ook vanuit de bedrijfs-
voering kijken we naar onze werkzaamheden: onze mensen, het budget en ons vermogen om te 
innoveren. Maar bovenaan staat de missie als eerste en belangrijkste perspectief. De missie die 
we verwoorden met ‘Leef je geloof’. 

 
Arjan Lock    Jaap Kooij

1. VOORWOORD
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Missie evangelische OMrOep
1.  De EO is een zelfstandige omroepvereniging binnen het publieke 

bestel. De medewerkers hebben het verlangen om vanuit een persoon-
lijke relatie met Jezus Christus het Goede Nieuws van Gods Koninkrijk 
vorm te geven en door te geven. Vanuit dit verlangen wil de EO via 
de massamedia zoveel mogelijk mensen bereiken en bouwen aan de 
samenleving.

2.  Betrokken leden dragen de EO. Een groot ledental zorgt voor  
verankering in de samenleving.

3. De EO genereert inkomsten als aanvulling op de publieke middelen.
4.  De EO is een goed rentmeester van de toevertrouwde mensen en  

middelen en is dienstbaar aan anderen.

leef je gelOOf
Identiteit. Dat was het woord van 2010. Dit kwam tot uiting in de lancering van het nieuwe motto
‘Leef je geloof’. Woorden die hun wortels hebben in de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 2 vers 20: 
‘(..) Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij 
heeft prijsgegeven’. Niet voor niets is dit motto voor de EO gekozen. ‘Leef je geloof’ staat voor een totale 
ommekeer. Het leven verandert compleet door het geloof. Het bepaalt wie we zijn, wat we doen en waarom. 
Dit alles hebben we in het afgelopen jaar daarom opnieuw vastgelegd in onze identiteitsnotitie. Ook was ‘Leef 
je geloof’ het uitgangspunt bij de opstelling van ons meerjarenplan 2010-2013. 

De verkondiging van het evangelie van Jezus Christus op radio, tv en internet is en blijft onze ‘core business’. 
In 2010 zijn we er wederom goed in geslaagd om met een brede programmering voor elk genre en op elk net 
missionair te zijn. God op Nederland 1, 2 en 3. 

Zelfbewust
In 2010 hebben we dus vastgehouden aan ons eigen missionaire geluid. Dit alles binnen het kader van het 
omroepbestel, volgens de spelregels in Hilversum: tijdsloten, genres, tv-netten en kijkcijfers. We hebben laten 
zien dat we met trots onderdeel zijn van een groter bestel en als missionaire omroep daarin zelfs een ‘smaak-
maker’ zijn. 

plurifOrM
Naast een mooi jaar was 2010 ook een onrustig jaar. Niet alleen voor de EO, maar voor alle omroepen. Met alle 
ontwikkelingen in Den Haag en de zware bezuinigingen in het vooruitzicht, ligt een onzekere toekomst voor 
ons. In Hilversum is iedereen het er inmiddels over eens dat de publieke omroep juist nu haar bestaansrecht 
moet halen uit de reden van haar ontstaan: pluriformiteit en onderscheidende programma’s. Het onderstreept 
waarom de EO zich verbonden voelt met de publieke omroep. De EO heeft vanwege de christelijke identiteit 
een lange geschiedenis in ‘anders-zijn’ en vertegenwoordigt tegelijkertijd een belangrijke groep mensen in 
ons land: we zijn er immers namens hen. Een eigen geluid is voor de EO haar kracht en dus een vanzelfspre-
kendheid. Dat geluid willen we graag laten horen, tussen al die andere geluiden in het publieke bestel.

2. DE MISSIE

hOuten kruisje
Het houten kruisje, een kettinkje om je nek, is het persoonlijke symbool dat terugkomt in 
onze uitingen. Vanuit onze relatie met Jezus Christus staan we in het leven. Hij is onze Verlosser 
en ons Voorbeeld. Als christenen weten we ons verbonden door zijn onverdiende genade.



vier het feest Met Ons Mee Op eO.nl/feest!
‘Leef je geloof’ betekent dat we de komst van Jezus Christus in de 
wereld vieren! In de laatste weken van 2010 nodigden we daar ieder-
een voor uit in een speciale ‘Leef je geloof’ kerstcampagne. In spotjes 
op tv en radio, in onze bladen en op internet riepen we uit: vier het 
feest met ons mee op eo.nl/feest! De link verwees naar een speciale 
kersteditie van het online EO Magazine: een sfeervolle uitgave met  
alles over onze eindejaarsprogramma’s, een interview met Arjan Lock 
en de kerstwensen van bijna alle presentatoren. De campagne was 
een welverdiende strik om onze inhoudelijke en missionaire einde-
jaarsprogrammering van 2010.
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Zwaar weer vOOr ‘linkse hObby’s’ 
Wat voor weer was het in Den Haag? Zwaar weer. Wat opviel was het negatieve sentiment rond de publieke 
omroep die werd weggezet als ‘linkse hobby’. En voorlopig lijkt het nog niet op te klaren. De angst dat er fors 
bezuinigd zou moeten worden, werd met het regeerakkoord van het nieuwe kabinet werkelijkheid: de publieke 
omroep dreigt bijna een derde van het budget kwijt te raken en dat zal grote gevolgen hebben. Met de komst 
van de nieuwe Mediawet, zal de publieke omroep het al in 2013 met 50 miljoen euro per jaar minder moeten 
doen, oplopend tot 200 miljoen euro per jaar vanaf 2015. In het akkoord wordt zelfs gedreigd met een tv-
zender minder, het stoppen van de themakanalen en een bundeling van de bestaande omroepen. Wel ziet Den 
Haag heil in het behoud van de omroepverenigingen, een kwalitatief hoogwaardig programma-aanbod voor 
een breed publiek en een grotere invloed van de omroepen op het beleid van de NPO. 

antwOOrd npO en OMrOepen
De NPO en omroepen zien ook in dat er bezuinigd moet worden maar stelden hiervoor eigen condities op. Ze 
benadrukken vooral het belang van een pluriform bestel, onafhankelijk van politiek en commercie. Uniek in de 
wereld en met een wezenlijke bijdrage aan onze democratie. 
Bestuurlijke vereenvoudiging van het bestel kan daarentegen wel worden nagestreefd en een efficiencyslag 
moet worden gemaakt. Bijvoorbeeld door de bundeling of samenwerking en het terugbrengen van de 
overheadkosten. Uiteindelijk moet op basis van de huidige inzichten het aantal spelers in het bestel worden 
teruggebracht tot acht. Een vermindering van digitale kanalen en websites is ook bespreekbaar. Tot slot moet 
de programmering nog doelmatiger en de inhoud van de programmering meer publieke waarde hebben. Zich 
onderscheidend op basis van de kernwaarden van de NPO: verbindend, verrijkend en verrassend.

en de eO?
De EO is een voorstander van een eenvoudiger bestel en juicht het streven naar een meer efficiënte manier 
van werken toe. Al in 2010 en de jaren daarvoor bereidden we ons voor op noodzakelijke veranderingen. Dat 
ging en gaat niet zonder offers. Dat gaan we ongetwijfeld ook in de jaren voor ons merken. De niet direct aan 
programma’s en projecten toe te rekenen kosten (bijvoorbeeld overhead) worden in de toekomst verder door-
gelicht. We kunnen minder en moeten goedkopere programma’s maken en aankopen. En waar mogelijk zullen 
we moeten samenwerken, zon-
der dat het de eigen identiteit 
en de missie schaadt. Boven 
alles geldt echter voor ons: de 
omvang en de positie van de 
omroep blijven ondergeschikt 
aan de keuze voor een onder-
scheidende bijdrage vanuit het 
motto ‘Leef je geloof’. 
Een positief onderdeel van 
de zorgelijke ontwikkeling in 
omroepland was en is de her-
waardering van een pluriform 
omroepbestel met onderscheidende kwalitatieve programma’s. Van oudsher is dat toch het bestaansrecht van 
ons publieke bestel. Eigenheid wordt weer gewaardeerd. En dat klinkt de EO als muziek in de oren. Herkenbare 
kwaliteit en toegankelijke programma’s met een missie op alle zenders.

3. DE PUBLIEKE OMROEP

vijf theMa’s ter inspiratie
In 2010 stelden we vijf thema’s vast die we vanuit het motto ‘Leef je  
geloof’ de komende jaren verder willen uitwerken: God/geloof/ 
geloofsgenoten, Samenleving, Schepping, Relaties en Mensen in 
nood. De thema’s kwamen niet uit de lucht vallen. Allen belichamen 
de voor ons belangrijkste relatierichtingen: God, schepping en  
medemens. Voor de intekening van 2010 lieten we ons al door de 
thema’s inspireren. In 2011 gaan we op tv, radio en internet verder met 
de thema’s aan de slag.



intekenen
Bij de intekening voor 2011, kwam de EO goed te voorschijn. Maar liefst 80% van haar programma’s voor 2011 
zijn als missionair te bestempelen. Het is dan ook ons streven om op alle zenders vertegenwoordigd te zijn: 
toegankelijk voor verschillende doelgroepen en met zowel een brede als smalle programmering. We zijn er voor 
betrokken gelovigen. Maar maken ook programma’s voor mensen die niets hebben met het christelijk geloof; 
formats die net zo goed missionair zijn, maar aansprekend op een andere manier. 

Net als in 2010: 

nederland 1
De Pelgrimscode 
Na acht afleveringen, een uitputtende tocht van meer dan 2000 km en het uitvoeren van talloze opdrachten in 
drie landen, ontknoopte De Pelgrimscode zich tijdens een zinderende finale in de heilige stad Jeruzalem. Acteur 
en fotomodel Dirk Taat versloeg John de Wolf en mocht 15.000 euro besteden aan een goed doel. Maar liefst 
tien bekende Nederlanders deden aan het programma mee: Sandra Reemer, Henk Schiffmacher, Sonja Silva, 
Lucia Rijker, Esmaa Alariachi, Melody Klaver, Reinier van den Berg en Geert Hoes. Zij en de kijkers werden 
meegenomen naar de landen uit de Bijbel en leerden op speelse wijze meer over de belangrijke bijbelse ge-
beurtenissen die daar plaatsvonden. 

Onverwacht Bezoek 
Onverwacht Bezoek was opnieuw een succesvol programma op Nederland 1. Marion Lutke bezocht Nederlanders 
die hun land om zeer uiteenlopende redenen voorgoed verlieten. Ze moesten hun dierbaren achterlaten om een 
totaal nieuw bestaan op te bouwen in verre en soms totaal andere oorden. Marion neemt daarom een 
onverwachte bezoeker mee... We portretteerden in 2010 ook mensen die Nederland verlieten vanuit idealen. 
Ze gingen op pad met een missie en vanwege hun betrokkenheid op mensen in nood. 
 
Knevel en Van den Brink 
Voor het vierde seizoen op rij waren de heren Knevel en Van den Brink er weer met hun gelijknamige late-night 
talkshow. Dit jaar leverde dat, onder andere in de weken voor de verkiezingen en het WK-voetbal, weer interes-
sante gasten en gesprekken op. Een programma dat past bij de EO; het gesprek van de dag wordt afgesloten 
door twee christen presentatoren die hun tafelgenoten op eigen wijze ondervragen.

nederland 2
De Kist
Herman Wegter reed voor bij uiteenlopende BN’ers. Op het dak van zijn Fiat 500 lag een doodskist. En dan kun je 
niet anders dan het over de belangrijkste levensvragen hebben. Dat deze serie ook in 2010 te zien was, is niet van-
zelfsprekend geweest. Een tweede seizoen van De Kist zat er eigenlijk niet in, maar omdat de EO dit missionaire 
format niet graag zag verdwijnen, werd er alsnog ruimte voor gemaakt met inzet van de eigen middelen.
 
Mattheüs Masterclass 
Voor het tweede jaar gingen bekende Nederlandse artiesten klassiek. En niet zomaar: zij waagden zich aan 
de ontroerende en ingewikkelde Mattheüs Passion van Bach. Zowel technisch als emotioneel een uitdaging 
voor de deelnemers Henk Westbroek, Thomas Berge, Ellen ten Damme, Jette van der Meij, Nathalie Makoma 
en Antonie Kamerling. Zij werkten toe naar een slotuitvoering onder leiding van Maarten Koningsberger. Het 
tragische overlijden van Antonie Kamerling in oktober raakte ons. Onze gedachten gingen en gaan uit naar zijn 
vrouw Isa, zijn kinderen Merlijn en Vlinder, familie en vrienden.
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Moraalridders
In Moraalridders ontvingen Andries Knevel en Tijs van den Brink wekelijks bijzondere personen uit en achter 
het nieuws. Met hen gingen ze eerlijk, met open vizier en op het scherpst van de snede in gesprek over hun 
diepere drijfveren, hun keuzes en meningen. Een unieke manier om actuele onderwerpen uit de samenleving 
te bespreken en zichtbaar te maken.
 
Uitgesproken
Een mooi voorbeeld van samenwerking met behoud van eigenheid, is de bijdrage van de EO aan het actuali-
teitenprogramma Uitgesproken (sinds 1 september 2010 twee avonden per week op Nederland 2). De tijdsbalk 
deelt de EO met de VARA en WNL. De kracht van deze samenwerking met twee karakteristieke omroepen, met 
ook een sterk eigen geluid, wordt zichtbaar in de verscheidenheid in nieuwsduiding. De EO deed het goed en 
bracht in het oog springende items. Bijvoorbeeld over: mishandeling van christelijke asielzoekers in AZC’s; 
start van de omstreden embryo-selectie; de toename van hulpvraag door armen aan kerken; of het verbod op 
het dragen van christelijke symbolen door medewerkers van een Amsterdams vervoersbedrijf. De EO heeft een 
rijke traditie in het maken van hoogwaardige journalistieke programma’s vanuit een christelijke identiteit. 
Goed nieuws dus dat de EO dat, ook in het veranderde bestel, kan blijven doen. Uitgesproken WNL zendt van-
uit onze EO-studio uit, goed om ook op die praktische manier te kunnen samenwerken.
  
nederland 3
Bestemming Onbekend
In dit nieuwe programma overviel presentator Klaas van Kruistum nietsvermoedende jonge vakantiegangers 
op een vliegveld. Hij vroeg hen om hun tickets naar een heerlijke zon- en feestvakantie te verscheuren en in te 
wisselen voor tickets naar een onbekende bestemming. Ze werden aan het werk gezet in een goede doelen-
organisatie om iets te betekenen voor iemand die duizenden kilometers verderop onder de meest erbarmelijke 
omstandigheden (over)leeft. Maar dat wisten ze bij hun vertrek nog niet.
 
Veertig dagen zonder jou
Na twee seizoenen 40 dagen zonder seks, kwam de EO in 2010 met 40 dagen zonder jou. In dit programma probeerden 
stellen hun relatie of huwelijk te redden. Onder begeleiding van therapeut Hans Groeneboer leefden zij 40 dagen 
gescheiden van elkaar en probeerden zij verwoed de liefde weer terug te vinden. Bij dit programma ontwikkelden 
we de online cursus ‘Red je relatie’. Een recordaantal aanmeldingen stroomde daarvoor binnen.

Upside Down  
Eenmalig was er Upside Down. Hierin haalden jongeren met een verstandelijke beperking hilarische en confronterende 
grappen uit met bekende en onbekende Nederlanders. Onder aanvoering van presentatrice Mirjam Bouwman ging 
een vast team, van vier jongens met een verstandelijke beperking, daarbij tot het uiterste. Zij staken de draak met 
zichzelf en hun omgeving, die hen nogal eens onderschatte. Upside Down werd uitgezonden tijdens TV-Lab, een 
week op Nederland 3 waarin omroepen worden uitgedaagd te komen met nieuwe, creatieve formats. Programma’s 
die hoog gewaardeerd werden door een jury, maakten kans uit te groeien tot een serie. Upside Down kreeg die hoge 
waardering en zien we dus terug in 2011! 

Op zoek naar God 
Opnieuw was er vlak voor kerst de indrukwekkende zoektocht van BN’ers op zoek naar God. Lizelotte van 
Dijk, Dennis van der Geest en Gordon zetten al hun vooroordelen zoveel mogelijk opzij en gingen op zoek. Dit 
programma, met name de deelname van Gordon, maakte veel los bij de EO-achterban. De kijker kon echter 
kennismaken met kanten van de BN’ers die we nog niet kenden. Daarnaast was de serie ook een spiegel voor 
christenen: hoe brengen wij ons geloof aan niet-christenen over?

DE PUBLIEKE OMROEP



Meer dan televisie
De EO is meer dan televisie. Ook via de radio, internet en met onze ledenbladen Visie en Eva lieten we van ons 
horen en zien. Alle media worden benut en deze zullen in de nabije toekomst steeds meer integreren en elkaar 
versterken. In 2010 was er bijvoorbeeld Eva tv: een ontspannend tv-magazine dat, net zoals Eva Magazine vrouwen 
wilde inspireren en toerusten. Helaas komt het programma in 2011 niet terug.

radiO
Op Radio 1 presenteerden Michiel Gouman, Tijs van den Brink en Elsbeth Gruteke elke werkdag Dit is de Dag. 
In het tweede deel van het jaar moest het programma uitwijken van de late ochtend naar de middag. Toch wist 
de redactie er opnieuw een succesvol, goed-beluisterd Radio 1-programma van te maken. Met de verandering 
van het uitzendtijdstip wist de EO er bovendien een nieuw Radio 1-programma bij te onderhandelen: Dit is de 
Zondag. Hierin worden inspirerende persoonlijkheden een uur lang bevraagd over hun drijfveren, hun geloof, 
hun hoop en hun liefde. De presentatie was in handen van Jeroen Snel en Elsbeth Gruteke. 

Ook het programma Open Huis op Radio 5 verhuisde na de zomer succesvol naar ‘tussen de middag’. Een 
kansrijk tijdstip, met betere luistercijfers! Met veel dankbaarheid maakten we bovendien onze weekendpro-
gramma’s op Radio 5. Met onder andere Praise op zaterdag en De muzikale fruitmand trekken de zaterdag- en 
zondagochtend al jaren een trouwe groep luisteraars. Wekelijks voelen ze zich opgebouwd en getroost door de 
bekende en nieuwe christelijke muziek die de redactie ten gehore brengt.

Op Radio 3 viel Xnoizz op met in het oog -of beter oor- springende acties. Zo konden luisteraars op 17 januari, 
tijdens de week van gebed, voor zich laten bidden. Op 3FM tijdens JouwWeekendFinale! met presentator Klaas 
van Kruistum konden luisteraars gebedspunten doorgeven via sms, e-mail of twitter. In de studio bad een 
groep luisteraars en BN’ers voor de onderwerpen die binnenkwamen. Overigens moest het programma in 2010 
ook een tegenvaller incasseren. Het werd met een uur verkort van 20.00 - 24.00 uur naar 22.00 - 01.00 uur. Een 
verandering waardoor het bereik werd beperkt en formats moesten worden omgegooid. Resultaat daarvan is 
onder andere de duopresentatie in JouwWeekendFinale! van Klaas van Kruistum met Miranda van Holland. Het 
vlaggenschip van het christelijke label is en blijft natuurlijk het Xnoizz Flevofestival. Een vierdaags event dat in 
2010 weer volop werd bezocht door christelijke jongeren uit het hele land. 

Op Radio 2 nam Alfred van der Wege het stokje over van Jan Willem Roodbeen. Hij kwam met zijn eigen 
programma HalverWege, waar luisteraars aan het einde van de werkdag en het begin van hun avond 
getrakteerd worden op muziek van ‘toen en nu’.
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hOe werkt het in hilversuM?
Tijdens de zogenaamde ‘intekening’ worden de programma’s van de omroepen verdeeld voor het daarop-
volgende seizoen. Het is een uitgebreid afwegingstraject tussen de NPO en de onderlinge omroepen. Met 
elkaar streven we naar een hoogwaardig bestel: verbindend, verrijkend en verrassend. Daartoe is ieder net 
verdeeld in verschillende programmagenres en zijn er eisen voor het bereik en de kwaliteit van de verschil-
lende programma’s. Bovenal geldt de gewenste identiteit van ieder net: Nederland 3 is er voor alle mensen 
die zich jong voelen. Nederland 2 is het net voor verdieping en zingeving. Nederland 1 is de familiezender. 
De programma’s vragen per net en tijdstip van uitzending dus een totaal andere invulling. De EO streeft 
bij de intekening voor de plaatsing van programma’s die ‘Leef je geloof’ ondersteunen. We tekenen breed 
in, want we verlangen ernaar op ieder net aanwezig en zichtbaar te zijn met onze missie, toegankelijk voor 
verschillende doelgroepen.  



internet
Op internet lanceerde de EO in de veertig dagen voor Pasen de SpiritualiteitWijzer.
Hiermee kan iedere Nederlander achterhalen welke van de negen spirituele talen bij hem of haar past.  
Het spectrum aan spirituele talen loopt uiteen van ‘de taal van de traditie’ tot ‘de taal van de natuur’. Deze  
SpiritualiteitWijzer werd ontwikkeld in samenwerking met de makers van KiesKompas.    
Uit de SpiritualiteitWijzer (internet) is ook een Radio 5 programma ontstaan: Jouw spiritualiteit.

Andersom blijft internet natuurlijk belangrijk om onze programma’s te ondersteunen en te versterken. De 
website bij Het Familiediner was in 2010 bijvoorbeeld zeer succesvol. Door vanuit ‘cliffhangers’ in het programma 
te verwijzen naar meer beeldmateriaal op de site, vonden kijkers hun weg naar eo.nl/hetfamilidiner. Op de 
website van De Pelgrimscode was veel ruimte voor missionaire verdieping. En enthousiastelingen over Op zoek 
naar God konden dat online uiten door op Facebook ‘vriend’ van het programma te worden. Een mechanisme 
dat als een olievlek 8000 mensen op internet samenbracht.
 
aan de slag
Programma’s gaan soms diep voor kijkers. Om hen niet met vragen te laten zitten, is er altijd het telefoon-
nummer en e-mailadres van EO Nazorg. Maar EO Nazorg gaat verder. Met e-cursussen in het verlengde van 
onze programma’s kunnen kijkers ook zelf met thema’s aan de slag. Vanuit het programma 40 dagen zonder 
jou ontstond de e-cursus ‘Red je relatie’. Bij Op zoek naar God ontwikkelde EO Nazorg de e-cursus ‘Op zoek 
naar...?’. En dat veranderen écht 
kan, zoals in het programma 
De Verandering, konden mensen 
zelf ontdekken met de cursus 
‘Veranderen kan!’. 
   
Meer dan een hObby
Wat de EO betreft: het publiek 
bestel waarbij de breedte van de 
samenleving vertegenwoordigd 
is, is dus meer dan een hobby. 
Het is ons heel veel waard. Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo. Verbinden, verrijken, verrassen. Wij doen dat 
vanuit ons eigen motto: ‘Leef je geloof’.

Metterdaad: 1,8 MiljOen vOOr haïti
Via televisie, radio en internet haalde EO-Metterdaad in twee weken 
tijd 1,8 miljoen voor Haïti binnen. EO-Metterdaad werkte voor dit doel 
samen met verschillende partners, zoals World Relief, Woord & Daad 
en Hart voor Haïti. EO-Metterdaad is een stichting gelieerd aan de EO 
die zich bezighoudt met fondsenwerving voor christelijke projecten 
over de hele wereld.

DE PUBLIEKE OMROEP



Metterdaad: 1,8 miljoen voor Haïti
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Zowel voor de publieke omroepen, als voor de EO in het bijzonder zijn de leden van levensbelang. Voor de EO 
niet alleen in getal, maar ook in hun meeleven, gebed en ondersteuning. In het bijzonder de inzet van alle 
vrijwilligers maakt veel mogelijk. Investeren in de relaties met onze leden was daarom in 2010, net als de jaren 
daarvoor, een van de speerpunten. Meer nog dan werving van nieuwe leden. Eerder dat jaar, tijdens de leden-
telling van de publieke omroep, bleek de EO alsnog de derde omroep in grootte. Een opvallend en bemoedi-
gend gegeven, ook afgezet tegen de voortschrijdende individualisering en de ontkerkelijking.

bruggenbOuwer
Met ruim 400.000 leden was de EO ook in 2010 een omvangrijke vereniging. Al deze leden hebben gemeen dat ze 
achter de missie van de EO staan, dus achter het brengen van het Evangelie op radio, tv en internet. Een uiterst 
belangrijke gemene deler, maar daarnaast vormen de leden ook een kleurrijke en bonte verzameling christenen 
met uiteenlopende visies en meningen. Dat bleek vooral uit een grootschalig imago-onde rzoek dat de EO begin 
2010 deed. De leden van de EO zijn, net als de christenen in het land, onderling steeds meer verschillend in geloofs-
beleving en steeds minder te typeren als één groep. We hebben dezelfde kern, namelijk ons geloof in God en in de 
relevantie van de Bijbel als richtlijn voor ons leven. Desondanks maken we verschillende keuzes. 

Dat merkten we ook uit de waardering en de afkeuring van verschillende programma’s die de EO, vanuit haar 
missie, bracht. En dat leverde soms de nodige spanning op. Spanning was er bijvoorbeeld door de deelname 
van Gordon aan het programma Op zoek naar God. Toch zetten we het plan met hem door. In de serie draaide 
het om de oprechte en persoonlijke zoektocht van de gasten naar God. Gordon is een aansprekend gezicht 
voor de kijkers van Nederland 3. We hoopten dat kijkers zich zouden herkennen in zijn zoektocht. De EO wil 
iedereen bereiken met de boodschap van Gods liefde. Dit programma zagen we daarom als een kans om aan 
Gordon, de andere twee BN’ers -Lizelotte van Dijk en Dennis van der Geest- en alle Nederland 3-kijkers te 
laten zien wie God voor hen kan zijn. 

Als omroep willen we middenin die diverse en kleurrijke groep christenen staan en daarin een bruggenbouwer 
zijn. Onze missie is daarin de samenbindende factor. Juist daarom blijven onze leden ondanks hun diverse op-
vattingen achter de EO staan. Dat bleek ook uit het imago-onderzoek: het overgrote deel van de EO-leden gaf 
aan enthousiast tot zeer enthousiast te zijn over de omroep. Daar zijn we blij mee. We blijven het gesprek met 
onze leden aangaan en streven naar openheid over de keuzes die we vanuit een missionair hart maken. De EO 
ziet zichzelf als een van de vele raderen in het geheel van christenen en christelijke organisaties die hetzelfde 
doel nastreven. 

OntMOeting  
Ook in 2010 is de ontmoeting met leden en belangstellenden gezocht en gevonden. Tienduizenden kwamen 
weer af op evenementen en bijeenkomsten door het hele land.
Natuurlijk was daar de 36e EO-Jongerendag met meer dan 30.000 bezoekers in een uitverkocht stadion Gelre-
Dome. De Nederland Zingt-dag in de jaarbeurshallen in Utrecht trok meer dan 10.000 bezoekers. Maar ook 
de Gezinsdag in Cinemac Ede, de Eva-dagen, het Eva Vriendinnenweekend en De Royaltydag waren een groot 
succes. Tijdens de evenementen konden leden in contact treden met de directie en de presentatoren.

ledenraad en raad van tOeZicht 
De EO is een vereniging met leden. Die leden weten zich vertegenwoordigd door de Ledenraad. Een belangrijk 
orgaan, dat is samengesteld uit de breedte van de achterban. De Ledenraad kwam in 2010 drie maal bijeen. 
Er werd invulling gegeven aan de formele taken zoals het bespreken van het Jaarverslag, het vaststellen van 
de Jaarrekening, het goedkeuren van het beleid van de Raad van Bestuur over 2009 en het goedkeuren van 
het toezicht van de Raad van Toezicht over 2009. In dit jaar werden ook de ledenraadsverkiezingen voorbereid 

4. DE LEDEN



en vond een herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht plaats. Daarnaast was er volop ruimte voor 
gesprekken over de missie en de identiteit van de EO. De nieuwe identiteitsnotitie en de daaraan gerelateerde 
onderwerpen passeerden de revue. Het MJB 2010-2013 werd besproken, evenals de strategie rond de inteke-
ning televisie 2011 en de nieuwe imago-campagne ‘Leef je geloof’. Een belangrijk onderwerp na de zomer wa-

ren de politieke ontwikkelingen 
en de mogelijke gevolgen daar-
van voor de EO. Verder werd 
voor het eerst gebruik gemaakt 
van een breed opgezette vorm 
van programma-evaluatie: in de 
voorjaarsvergadering werd het 
programma De Kist besproken.

De Raad van Toezicht houdt 
onafhankelijk toezicht op de 
Raad van Bestuur van de EO. De 
Raad van Toezicht legt in haar 
eigen verslag verantwoording 
af van haar toezichthoudende 
werkzaamheden. De Raad van 
Bestuur en de Raad van Toezicht 
kwamen in 2010 negen keer 
bijeen.

In 2010 werden in beide orga-
nen de notitie identiteitsbeleid 
en het Meerjarenbeleidsplan 
2010-2013 goedgekeurd. 
Een stevig fundament werd 
neergelegd voor de toekomst 
van de EO. 

iMagO OnderZOek
“Als je ziet waar de EO allemaal rekening mee moet houden, dan denk ik dat de premier het makkelijker 
heeft”; een EO-lid deed deze uitspraak tijdens het grootschalige imago-onderzoek, dat de EO begin 2010 
hield. Enkele punten onder elkaar.
De EO verandert. Veel kijkers vinden deze verandering positief en geven de EO een hoger waarderingscijfer 
dan twee jaar geleden. Van de leden is 83% enthousiast tot zeer enthousiast over de omroep. Er zijn ook span-
ningsvelden: één op de vijf christelijke kijkers geeft aan moeite te hebben met de verandering. Zij noemen de 
boodschap van EO vooral ‘minder krachtig’ dan voorheen. We zijn ervan overtuigd dat een missionaire koers 
per definitie spanning op levert. Maar hoe onmogelijk het dilemma van de EO wellicht lijkt, wij kiezen ervoor 
midden in het spanningsveld te gaan staan. Verbonden met onze leden, maar ook duidelijk missionair, brug-
gen slaand naar niet christelijke kijkers. Spelend met de mogelijkheden van de zenders en steeds afwegend 
hoe expliciet de verkondiging kan en moet zijn. Veel van de deelnemers aan het onderzoek snappen dit 
dilemma en gunnen de omroep daarin speelruimte.
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eva-dagen en geZinsdag 
Op 6, 12 en 13 maart vonden op verschillende locaties in het land de 
Eva-dagen plaats. Het thema: ‘de voorjaarsschoonmaak’, wat moet 
God bij jou opruimen zodat je echt kan zijn? Sprekers waren Wim 
Grandia en psychologe Christa Ludwick. De muziek was in handen van 
Annemieke Koelewijn en haar band. Ook Gerald Troost trad op.   

nederland Zingt-dag
De Evangelische Omroep ontving op 10 april – de zaterdag direct na 
Pasen – meer dan 10.000 bezoekers in de Jaarbeurs Utrecht. Het thema 
was: ‘Omdat Hij leeft - Nederland Zingt na Pasen’. Een maand voor 
aanvang was het evenement al uitverkocht. Massale koor- en samen-
zang, bijzondere sprekers en muzikale optredens zorgden voor een 
bijzondere en opbouwende dag.  

36e eO-jOngerendag
In juni vond de 36ste EO-Jongerendag plaats in GelreDome Arnhem. 
Ruim 30.000 jongeren bezochten het geheel uitverkochte stadion. 
Spreker van de dag was Tiemen Westerduin. Hij ging in op het thema 
van de dag: Freedom is here. Delen van de dag werden als proefproject 
in 3D opgenomen. De EO was de eerste omroep die dit faciliteerde. 
De EO-Jongerendag werd van 12.00 tot 17.00 uur live uitgezonden 
op Nederland 2, gepresenteerd door Manuel Venderbos en Klaas 
Kruistum. Het themakanaal Spirit24 stond het hele weekend van 4 tot 
6 juni in het teken van de EO-Jongerendag.



verantwOOrdelijk
Kwaliteit, professionaliteit en rentmeesterschap stonden ook in 2010 hoog in het vaandel bij de bedrijfsvoering 
van de EO. We hebben geprobeerd zo verantwoordelijk mogelijk om te gaan met de middelen die ons werden 
toevertrouwd. Onder andere op facilitair gebied: we stapten over op groene energie. En het papier dat we voor 
intern gebruik inkopen heeft voortaan altijd een FSC-keurmerk.

krap
Aan de andere kant was 2010 ook het jaar waarop qua financiën al pas op de plaats gemaakt moest worden. Dit 
kwam omdat er minder geld verdeeld werd over de omroepen en ook door de invoering van de Erkenningenwet: 
het minimaal gegarandeerde budget en de zendtijd waarop iedere omroep kan rekenen, werd naar beneden 
bijgesteld. De EO was al geruime tijd van te voren op de hoogte van deze ontwikkelingen en richtte de organi-
satie hier al deels op in. 

huisvesting
En dat de fundamentele veranderingen van het omroepbestel álles in beweging zetten werd in 2010 al direct 
voelbaar. Het jaar 2010 zou voor de EO namelijk een belangrijk jaar worden op het gebied van huisvesting. Ver-
gevorderde plannen werden gemaakt om toe te werken naar een gebouw met meerwaarde: met een eigentijdse 
inrichting en een efficiënte indeling die past bij het bedrijf. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie 
werden bij de plannen betrokken en zetten zich ervoor in. Maar de onzekerheid in Hilversum noodzaakte ons 
om de plannen voorlopig te pauzeren. Eén van de doelen uit het huisvestingsplan zal wel worden behaald; het 
voormalige bandenarchief werd verbouwd, waarna straks ruimte is gecreëerd voor de medewerkers die nu nog 
werken in een naburig kantoor. We zien ernaar uit om in 2011 met alle collega’s onder één dak te werken.

innOvatief
Een mediabedrijf als de EO moet blijven innoveren. Dat is een hele uitdaging; de ontwikkelingen volgen 
elkaar in hoog tempo op. Informatie wordt steeds op nieuwe manieren aangeboden en ook het gedrag van de 
ontvanger verandert continu. Het biedt tevens ongekende kansen en de EO heeft ook afgelopen jaar mensen 
en techniek binnen het bedrijf vrijgemaakt om die kansen te benutten en inhoud te geven. Een mooi voorbeeld 
waren de opnamen van de EO-Jongerendag in 3D. 

gOed bestuur en integriteit
Sinds vier jaar werken we als publieke omroep aan de invoering en naleving van de Richtlijnen van de Code 
Goed Bestuur. Het afgelopen jaar heeft de EO vooral geïnvesteerd in de registratie van nevenfuncties van 
medewerkers. De nevenfuncties zijn beoordeeld op tegenstrijdig belang en op belangenverstrengeling. De EO 
heeft stappen gezet in de ontwikkeling van de automatisering van de Registers. Medewerkers zullen vanaf 2011 
een automatische melding krijgen voor het registreren en actualiseren van gegevens in de Registers Neven-
functies, Geschenken en Financiële belangen. In 2010 heeft de EO meegedaan met een onderzoek, verricht 
door de CIPO, over de wijze waarop omroepen de gedragscode toepassen en controleren. De beoordeling van 
de EO was zeer positief en het rapport omschreef de verschillende procedures die bij de EO ontwikkeld zijn als 
voorbeeld voor andere omroepen. 
De bedrijfvoeringsverklaring is te vinden onder de overige gegevens op pagina 40.

cOllega’s
Rentmeesters zijn we ook in de omgang met elkaar als EO-medewerkers onderling en in onze relaties met 
externe relaties. Hierin speelt ons motto ‘Leef je geloof’ een hoofdrol. Onze gedreven en professionele mede-
werkers werken vanuit ‘Leef je geloof’ aan programma’s en producten. Juist ook voor de toekomst is het van 
belang dat we elkaar hierin zoeken, van elkaar leren en elkaar inspireren. De missie en onze identiteit vormden 

5. DE BEDRIJFSVOERING
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Het jaar 2010 zou voor de EO namelijk een belangrijk jaar worden op het gebied van huisvesting. 
De onzekerheid in Hilversum noodzaakte ons om de plannen voorlopig te pauzeren. 



in 2010 de rode draad in de gesprekken die we als directie hadden met medewerkers, tijdens de presentatoren-
bijeenkomsten of op de leidinggevendendagen. En ook in 2011 investeren we in een open cultuur, waarbij 
directie en medewerkers en medewerkers onderling elkaar vinden rondom de missie en waarbij transparantie 
bestaat als het gaat om beleidsbeslissingen of keuzes voor programma’s. 
Dankbaar blijven we met ons wekelijkse Wij-ding. Iedere week praten collega’s elkaar bij over wat speelt bij de 
EO. We vieren onze missie en brengen ons werk bij God. We weten ons van Hem afhankelijk. Daar willen we in 
dankbaarheid bij stil blijven staan!

Op personeelsgebied hebben we in 2010 veel geïnvesteerd in ontwikkeling van medewerkers en hiermee in 
de groei van professie en kwaliteit. Zo werd de HR-gesprekscyclus aangepast en organiseerden we diverse 
incompany-opleidingen. 
In 2011 starten we met het aanbieden van loopbaanontwikkelingtrajecten: iedere EO-medewerker kan eens in 
de vijf jaar een loopbaanontwikkeladvies krijgen.

Het gezondheidsbeleid blijft een ander aandachtspunt. Verschillende ARBO-instrumenten zijn op dit gebied 
toegepast. Zo was er de mogelijkheid voor medewerkers van 50 jaar en ouder om deel te nemen aan een 
Periodiek Medisch Onderzoek, zijn gehoormetingen en werkplekonderzoeken gedaan en organiseerden we de 
training ‘Basic Safety & Security’. 

financiën
In 2010 bedroegen de totale baten € 62,4 miljoen, hetgeen € 2,7 miljoen lager is dan 2009 (4%). Ondanks de 
lagere baten is toch een licht positief resultaat gerealiseerd. Dit resultaat is bereikt omdat ook de  
lasten teruggebracht konden worden met € 1,5 miljoen. Per saldo is het resultaat ten opzichte van vorig boek-
jaar € 1,5 miljoen verminderd. Een nadere toelichting is te vinden in de jaarrekening, verderop in dit verslag.

De investeringen bedroegen in 2010 € 0,6 miljoen. Deze hadden voornamelijk betrekking op investeringen in 
hard- en software. De investeringen lagen ruimschoots onder de afschrijvingen in 2010 van € 1,5 miljoen. 

In 2010 werden geen leningen afgesloten. De beschikbare liquide middelen waren ruim voldoende om de  
activiteiten te financieren en beliepen per balansdatum € 16,2 miljoen (2009: € 17,3 miljoen).

Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2010 € 12,7 miljoen en maakt daarmee 36% uit van de totale  
financiering uit. Het eigen vermogen blijft hiermee nog € 5,4 miljoen onder het toegestane maximum. Een na-
dere toelichting van het eigen vermogen is te vinden in de toelichting bij de balans in de jaarrekening (verder-
op in dit verslag). De financiering vindt voorts plaats door middel van kortlopende schulden en voorzieningen.

tOekOMst
Door het verslag heen wordt al duidelijk dat de krappere budgetten in 2010 en de op handen zijnde bezuinigin-
gen een flexibele en efficiënte organisatie vereisen. Al onze investeringsplannen, bijvoorbeeld in ons gebouw, 
hangen samen met ‘het Hilversume klimaat’. En na een bezuinigingsslag die al plaatsvond in 2010 zullen in de 
komende jaren zowel de niet direct aan programma’s en projecten toe te rekenen kosten (bijvoorbeeld over-
head) als de programmakosten omlaag moeten. Tijd voor een nog bewustere bedrijfsvoering dus. Overigens 
kijken we hierbij niet alleen naar de cijfers: we vinden het maken van een kwaliteitsslag evenzo  
belangrijk. Zo gaan we al sinds 2010 gesprekken aan met medewerkers over de inzet van hun talent op de 
juiste plek in of buiten het bedrijf. 

DE BEDRIJFSVOERING
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in MeMOriaM 

Op 30 april overleed BertJan Heij na een ernstige ziekte. BertJan was 
sinds 2003 een betrokken lid van de Ledenraad van de EO. Hij nam die 
verantwoordelijkheid serieus en speelde in de Ledenraadsvergaderingen 
een actieve rol. De missie van de EO om mensen met het Evangelie te 
bereiken, lag hem na aan het hart. We zullen BertJan in de Ledenraad 
missen, en bidden God om troost voor zijn vrouw en kinderen. BertJan 
is 63 jaar geworden.

Op 14 augustus 2010 ging Annie Bakker naar haar Hemelse Vader.  
Haar overlijden doet ons veel verdriet. Ze was 50 jaar oud. Annie 
werkte sinds 2002 bij de EO op de afdelingen Marketing en Onderzoek. 
We zijn dankbaar voor wie ze was en wat ze voor de EO betekend heeft. 
We gedenken haar als een warm en betrokken mens, maar ook als zeer 
bekwaam in haar vak. We missen haar.

Met verdriet ontvingen wij ook het bericht dat Ere-lid Gerard van  
Malkenhorst op 5 september was overleden. Gerard was van 1981 tot 
2005 actief binnen het Bestuur van de EO. We kenden hem als een 
betrokken, kundig en mooi mens. Een man die volop in het leven stond 
en vanuit een persoonlijke relatie wandelde met God. Gerard was vol van 
de missie van de EO. Ook na zijn bestuurslidmaatschap bleef hij betrok-
ken bij het werk van de omroep. We zijn dankbaar voor wat hij betekend 
heeft.

Ondanks de door de overheid aangekondigde bezuinigingen zullen in 2011 de totale inkomsten slechts margi-
naal lager zijn. Er wordt voor 2011 uitgegaan van een tekort dat ten laste van de reserve voor media-aanbod zal 
worden gebracht.

Voor wat betreft de samenwerking met andere omroepen waarop de NPO stuurt, is het uitgangspunt voor 
de EO helder: ook wij zijn bereid een bijdrage te leveren omdat we vinden dat het in Hilversum eenvoudiger 
moet. We steken ons hoofd dan ook niet in het zand voor de nodige veranderingen. Tegelijkertijd vinden we 
dat omroepen met een helder geluid niet gedwongen samen moeten gaan. De ‘smaakmakers’ van het bestel 
moeten in de toekomst op eigen wijze hun unieke geluid uit kunnen blijven dragen. Onze missie, verwoord in 
het motto ‘Leef je geloof’, is glashelder en staat voorop bij alles wat we doen. We zijn hier zuinig op. We staan 
voor onze identiteit en onderzoeken de vormen van samenwerking die we mogelijk achten. 
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PROGRAMMAMAtRIx EO 2010
titel net dOelstelling 

npO
kijktijd-
aandeel

geMiddeld 
aantal 
kijkers per 
afleve ring
x1000

aantal
afleveringen 

waar-
dering

prOgraMMa’s 2010 (6+) (behalve kinderprogramma’s en herhalingen binnen 7 dagen)

1800-2400 uur      
40 dagen zonder jou 3 8 323 5 5.0 6.8
Afslag UMC Utrecht 1 23 813 16 15.8 7.8
Bestemming onbekend 3 6 242 6 4.9 7.7
Blauw bloed 2 50 593 13 11.6 7.6
Catherine voor de verandering 2 9 193 6 4.2 
Dokters van VUMC 1 4 693 16 17.2 8.0
Door de wereld 2 33 232 5 5.1 
De dorpsdokter 1 31 810 16 16.2 7.6
Earth 2 1 461 5 11.7 8.4
Eva TV 2 9 129 4 2.4 
Het Familiediner 1 16 1578 20 25.9 7.4
Geloof & ‘n hoop liefde 2 9 212 8 4.6 
God in de lage landen 2 6 368 8 5.4 7.8
Goud wierook & mirre 2 4 220 4 3.5 
Grootste royaltykenner van Nederland 2 4 597 9 9.9 7.3
De Grote bijbelquiz 2 1 768 12 11.1 7.6
Hoe doe jij dat.nu 2 13 89 6 3.8 
Hoe verknal ik mijn relatie? 3 1 286 5 4.2 6.9
Ik mis je 2 8 510 7 7.6 7.9
Ingang oost 1 39 997 16 18.8 7.8
Intensive care 1 6 829 16 14.4 7.9
Jong 3 19 339 7 4.8 7.8
Jong special (Volendam) 3 1 987 5 14.5 8.2
Kerstfeest op het plein 1 1 561  18.2 7.6
De Kist 2 7 268 7 4.5 
Knevel & Van den Brink 1 44 940  20 24.4 7.1
Korenslag 2 7 540 9 8.1 7.6
Mattheüs masterclass 2 4 301 9 6.3 8.2
Mijn loverboy, het echte verhaal 3 1 425  7.5 7.6
Moraalridders 2 31 403 5 6.1 7.1
Namens jou 1 6 538 17 8.8 7.7
Nederland Zingt 2 50 262 7 6.8 7.8
Netwerk 2 69 658 9 10.7 7.5
Onverwacht bezoek 1 6 1492 20 25.8 7.7
Op zoek naar God 3 6 306  4.5 7.7
De Pelgrimscode 1 8 892 17 12.9 7.8
Planet earth 2 10 422 6 6.7 8.4
Rail away 2 20 268 4 4.5 8.1
De Rechtbank 1 4 882 17 13.8 7.5
Retour Uruzgan 2 2 202 8 2.8 
Saving africa’s witch children 2 1 283 5 6.5 8.7



titel net aantal
afleveringen 

geMiddeld 
aantal 
kijkers per 
afleve ring
x1000

kijktijd-
aandeel

titel net dOelstelling 
npO

kijktijd-
aandeel

geMiddeld 
aantal 
kijkers per 
afleve ring
x1000

aantal
afleveringen 

waar-
dering

Scrooged 3 2 239 7 5.1 
That’s the question 2 242 327 4 6.8 7.6
Uit elkaar 2 4 474 7 7.0 6.7
Uitgesproken 2 31 539 9 8.1 7.2
Upside Down 3 1 230  3.9 
De Verandering: het lied van je leven 2 12 188 8 4.2 
Vreemde tralies 3 3 135  3.7 
Wildlife africa 2 5 325 8 7.9 8.1
1700-1800 uur      
Nederland Helpt 2 37 197 5 8.3 
Nederland Helpt presenteert Doeners 2 6 184 5 8.6 
Nederland Helpt terug naar Haïti 2 1 237 5 11.5 
0800-1700 uur      
Jongerendag 2 2 30  2.5 
Nederland Zingt op zondag 2 60 149  11.3 

kinderprOgraMMa’s (3-12 jaar)

tot 14:00 uur    
Checkpoint  (Z@pp) 51 69 19.2
Xmix  (Z@pp) 33 55 22.6
vanaf 14:00 uur    
Elly en de wiebelwagen  (Z@ppelin) 50 23 15.7
Snuf de hond  (Z@pp) 15 51 13.2
Verborgen verhalen  (Z@pp) 101 15 7.7
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6. JAARREKENING



Het boekjaar 2010 is afgesloten met een licht positief exploitatiesaldo van € 0,2 miljoen. Hiermee is het exploi-
tatiesaldo € 1,5 miljoen lager uitgekomen ten opzichte van 2009. Het lagere resultaat wordt enerzijds verklaard 
door lagere bedrijfsopbrengsten van € 2,7 miljoen, anderzijds door lagere bedrijfslasten van € 1,5 miljoen en 
daarnaast lagere rentebaten van € 0,3 miljoen. De lagere bedrijfsopbrengsten houden voornamelijk verband 
met lagere baten voor media-aanbod (€ 1,6 miljoen). De opbrengsten programmabladen en verenigingsactivi-
teiten blijven € 0,3 miljoen achter bij het vorig boekjaar, terwijl de opbrengst van de overige nevenactiviteiten 
met € 0,8 miljoen is afgenomen. 
De lagere bedrijfslasten in 2010 worden voornamelijk verklaard door de bijzondere waardevermindering in 
2009 (€ 0,9 miljoen) en vermindering van de overige bedrijfskosten met € 0,4 miljoen.

Na verwerking van het resultaat bedraagt het eigen vermogen ultimo 2010 € 12,7 miljoen. De reserve voor 
media-aanbod, die onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen, bedraagt per 31 december 2010 € 6,1 miljoen, 
en bevindt zich daarmee ruim onder het door de NPO toegestane maximum van € 11,5 miljoen (naar de goed-
gekeurde stand van ultimo 2009). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar pagina 33 van dit verslag. 

3.1 inleiding
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3.2  balans per 31 deceMber 2010 (x € 1.000)
            (na besteMMing van het resultaat)

 
activa                                                      2010             2009           passiva 2010 2009
 
Vaste activa   
Materiële vaste activa   eigen vermogen  
Bedrijfsgebouwen en terreinen 3.241  3.760 Algemene reserve 6.597  6.597 
Inventaris en inrichting 52  131 Reserve voor media-aanbod 6.112  5.872 
Facilitaire apparatuur 305  472 Bestemmingsreserve DDV - 57 
Hard- en software 1.125  1.301   
 4.723  5.664   12.709  12.526 
Vlottende activa:   
voorraden 3.306  2.823 voorzieningen 3.591  3.571 
      
vorderingen   kortlopende schulden   
Op handelsdebiteuren 5.688  6.121 Schulden aan leveranciers 4.353  2.542 
Overige vorderingen 760  471 Belastingen en sociale verzekeringen 1.025  1.038 
Belastingen  973  518  Overige schulden en 
Overlopende activa 3.627  494  overlopende passiva 13.570  13.667 
 11.048  7.604  18.948  17.247 
    
liquide middelen 16.171  17.253     
          
totaal 35.248 33.344  totaal 35.248  33.344 
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3.3  explOitatierekening 2010 (x € 1.000)

 2010 2009
baten  
Media-aanbod 42.436 44.091
Opbrengst programmabladen 7.413 7.841
Opbrengst overige nevenactiviteiten 3.666 4.460
Opbrengst verenigingsactiviteiten 8.623 8.461
Overige bedrijfsopbrengsten 260 270
  
som der bedrijfsopbrengsten 62.398 65.123
  
lasten  
Lonen en salarissen 17.107 17.587
Sociale lasten 4.434 4.279
Afschrijvingen op materiële vaste activa 1.537 2.210
Bijzondere waardevermindering - 879
Directe productiekosten 34.605 33.815
Overige bedrijfslasten 4.887 5.314
  
som der bedrijfslasten 62.570 64.084 
 
saldo uit gewone bedrijfs- -172 1.039
uitoefening vóór rentebaten  
  
Rentebaten 355 611
  
exploitatiesaldo 183 1.650

JAARREKENING



3.4 kasstrOOMOverZicht 2010 (x € 1.000)

 2010 2009 

i kasstroom uit operationele activiteiten  
Exploitatieresultaat media-aanbod      -6.127 -3.707
Exploitatieresultaat verenigings- en nevenactiviteiten 6.310 5.357
Aanpassen voor:  
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.537 2.210
Bijzondere waardevermindering     - 879
Mutatie voorzieningen 20 1.341
bruto kasstroom uit operationele activiteiten 1.740 6.080
  
Mutatie voorraden -483 2.763
Mutatie vorderingen -3.444 2.523
Mutatie kortlopende schulden 1.701 -5.237
netto kasstroom uit operationele activiteiten -486 6.129
  
ii kasstroom uit investeringsactiviteiten  
Investeringen in materiële vaste activa -596 -883
Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 151
kasstroom uit investeringsactiviteiten -596 -732
  
Mutatie liquide middelen i - ii -1.082 5.397
  
Liquide middelen einde boekjaar 16.171 17.253
Liquide middelen begin boekjaar 17.253 11.856
  
Mutatie liquide middelen -1.082 5.397
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3.5 tOelichting

waarderingsgrOndslagen

algemeen
Alle vermelde bedragen zijn veelvouden van € 1.000.

De door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vastgestelde regeling, die regels voor 
de inrichting van de jaarrekening voorschrijft, is per 12 augustus 2009 vastgelegd in het “Regeling Handboek 
Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster 2009”. Deze jaar-
rekening is opgemaakt met in achtneming van deze regeling.

balans
Waardering geschiedt op nominale waarde, tenzij anders vermeld.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde, verminderd met afschrij-
vingen op basis van de geschatte economische levensduur.

Waardering van het onderhanden werk (voorproducties) geschiedt tegen de directe kosten (inclusief Direct 
Niet Direct Toerekenbare kosten). De van derden ontvangen bijdragen aan een programma worden in minde-
ring gebracht op de waardering.

Overige voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijzen, dan wel tegen de lagere directe opbrengstwaar-
de, indien lager.

Op vorderingen is waar nodig een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.
Er zijn geen vorderingen van materieel belang met een looptijd langer dan een jaar.

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 worden opgenomen voor kosten welke in volgende jaren zullen worden gemaakt en die hun 
oorsprong vinden in het huidige boekjaar of voorgaande jaren. 

De posten in vreemde valuta zijn gewaardeerd tegen de eindkoers per 31 december 2010. De koersverschillen 
zijn in de exploitatierekening verantwoord.

De Vereniging De Evangelische Omroep heeft een pensioenregeling bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds 
voor de Media PNO. Deze pensioenregeling dient geclassificeerd te worden als toegezegde-pensioenregeling. 
Op grond van paragraaf 310 van Richtlijn 271 is deze regeling in de jaarrekening verwerkt als toegezegde-bij-
drageregeling. De Vereniging De Evangelische Omroep heeft in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpen-
sioenfonds geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.

exploitatierekening
Kosten en opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

JAARREKENING



• De afschrijvingstermijnen zijn als volgt:
• bedrijfsgebouwen:  10 tot 40 jaar;
• op terreinen wordt niet afgeschreven;
• inventaris en inrichting:  5 jaar;
• facilitaire apparatuur:  5 jaar;
• hard- en software:  4 jaar;
• vervoermiddelen:  4 jaar.

In de exploitatierekening 2010 is een totaal bedrag voor afschrijvingen opgenomen van € 1.537. In 2009 is een-
malig een bijzondere waardevermindering toegepast op de materiële vaste activa van € 879. Dit hield verband 
met hogere exploitatiekosten, in vergelijking met opbrengsten, van de studiofaciliteiten.

De waarde in het economisch verkeer van de gebouwen en terreinen is ultimo 2009 getaxeerd op € 9,3 miljoen. 

In 2010 is in totaal € 0,6 miljoen geïnvesteerd in materiele vaste activa. Het grootste deel daarvan had betrek-
king op de aanschaf van hard en software (€ 0,5 miljoen). De afschrijvingen over de investeringen van 2010 
zullen grotendeels voor het eerst in 2011 van invloed zijn op de exploitatie. 

toelichting balans per 31 december 2010

1 Januari        
Aanschafwaarde 7.101 567 2.881 3.013 13.562 33.434
Buitengebruik stelling - - - - - 19.251
Saldo aanschafwaarde 7.101 567 2.881 3.013 13.562 14.183
      
Afschrijvingen -3.341 -436 -2.409 -1.712 -7.898 -25.413
Buitengebruik stelling - - - - - -19.251
Saldo afschrijvingen -3.341 -436 -2.409 -1.712 -7.898 -6.162  
       
boekwaarde 3.760 131 472 1.301 5.664 8.021
   
Bij: investeringen - - 109 487 596 883
Af: desinvesteringen - - -40 - -40 -1.500
Af: afschrijvingen -518 -79 -277 -663 -1.537 -2.210
Bij: afschrijving desinvestering - - 40 - 40 1.348
Bijzondere waardevermindering - - - - - -879 
Tot. mutaties boekjaar -518 -79 -168 -176 -941 -2.358
        
31 December        
Aanschafwaarde 7.101 567 2.951 3.501 14.120 13.566
Afschrijvingen -3.859 -515 -2.646 -2.376 -9.397 -7.902
boekwaarde 3.242  52 305 1.125  4.723  5.664

bedrijfs- 
gebouwen 
en terreinen 

inventaris 
en 
inrichting

facilitaire 
apparatuur

hard- en 
software

totaal 2010 totaal 2009

Materiële vaste activa
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voorraden
De voorraden voorproducties bestaan hoofdzakelijk uit onderhanden werk ad € 2.973 (2009: € 2.583). Dit on-
derhanden werk bestaat uit programma’s waarvoor reeds kosten gemaakt zijn, doch die nog niet zijn uitgezon-
den. Waardering van eigen programma’s geschiedt tegen de directe kosten (inclusief DNDT). De voorraad is 
toegenomen door een grote dramaproductie die uitgezonden wordt in 2011. De van derden ontvangen bijdra-
gen, die op de voorraad in mindering zijn gebracht, bedragen € 397 (2009: € 46). Het restant heeft betrekking 
op voorraad in verband met verkoop producten.

handelsdebiteuren
De vorderingen op handelsdebiteuren hebben voor € 4.709 (2009: € 5.410) betrekking op reeds voor het ko-
mend jaar gefactureerde contributies en abonnementsgelden.

Overige vorderingen
Het verschil in overige vorderingen wordt voornamelijk veroorzaakt door een hoger bedrag aan toegezegde 
nalatenschappen en de vordering op de publieke omroep.

belastingen
Dit betreft een vordering op de belastingdienst inzake omzetbelasting, door een aantal grote producties aan 
het einde van het boekjaar is de vordering hoger dan 2009. 

Overlopende activa
De overlopende activa zijn € 3,1 miljoen hoger dan 2009, hetgeen volledig wordt veroorzaakt door de 
pensioennota 2011. De pensioennota 2010 is in 2010 verwerkt (en niet eind 2009).

liquide middelen
(zie ook kasstroom overzicht)  
De specificatie van deze post luidt:

 2010 2009
    
Depositorekeningen 14.035  16.035
Overige liquide middelen 2.136 1.218
    
totaal 16.171 17.253

JAARREKENING



        totaal
Saldo 1 januari 2010         5.872
Vrijval DDV 2010  57
Saldo van de exploitatierekening 2010  183
 
saldo 31 december 2010  6.112

reserve voor media-aanbod
In het verleden kregen zendgemachtigden jaarlijks een bijdrage toegekend ter financiering van de kosten van 
hun omroepactiviteiten. De overschotten op deze subsidie mochten worden behouden om eventuele toe-
komstige tekorten mee te verrekenen. De Raad van Bestuur van de Publieke Omroep kan aan de reserve een 
maximum toekennen. Bij toepassing van de voorgeschreven rekenmethodiek door de Raad van Bestuur van 
de Publieke Omroep bedraagt ultimo 2010 de maximaal toegestane reserve voor media-aanbod € 11,5 miljoen 
(naar de goedgekeurde stand van 31 december 2009). 

Zoals reeds in de toelichting bij de algemene reserve aangegeven is, dient de reserve voor media- aanbod ook 
ter aanvulling van de algemene reserve voor het behouden van een toereikend eigen vermogen. De reserve 
voor media-aanbod is in zijn totaliteit bedoeld voor toekomstige programmering.
In onderstaand overzicht is het verloop van de reserve voor media-aanbod weergegeven:

De bestemmingsreserve De Digitale Voorziening (DDV) is in 2006 ontstaan voor een bedrag van € 458. Gedu-
rende 2006 tot en met 2010 is deze reserve vrijgevallen. De laatste vrijval van deze voorziening in 2010 ad € 57 
is ten gunste van de reserve voor media-aanbod verwerkt.

De deposito’s kenden een gemiddelde rentetermijn van 2 maanden. De gemiddelde rente over 2010 bedroeg 1,9%. 

algemene reserve
De algemene reserve is sinds 1 januari 1993 bevroren. De bevriezing van de algemene reserve is gebaseerd op 
een wetswijziging die tot stand gekomen is na een onderzoek naar het eigen vermogen van de omroepen. Ten 
tijde van dat onderzoek had de Evangelische Omroep nog de B-status. In dit onderzoek is een aantal normen 
voor een minimale omvang van het eigen vermogen geformuleerd. Op basis van deze normen is de algemene 
reserve niet toereikend gegeven de huidige omvang van de organisatie. Daarom dient de reserve voor media-
aanbod voor een belangrijk deel als aanvulling op de algemene reserve.
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kortlopende schulden
schulden aan leveranciers
Vanwege een aantal grote producties in december en voorbereidingen voor producties in 2011 is het saldo 
schulden aan leveranciers ultimo 2010 € 1.811 hoger dan in 2009.
 
Overige schulden en overlopende passiva
Het onderdeel overige schulden en overlopende passiva heeft voor € 7.622 (2009: € 8.056) betrekking op voor-
uit ontvangen abonnements- en contributiegelden. 

niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
De EO heeft overeenkomsten gesloten inzake de afname van producten en faciliteiten voor totaal 
€ 3.568 (2009: € 4.400). De resterende looptijd van de verplichtingen is maximaal 12 maanden.
Verder heeft de EO garanties afgegeven aan leveranciers voor een bedrag van € 51 (2009: € 51).

   
  pensioen   groot 2010 2009
 afvloeiing rechten jubilea Onderhoud totaal totaal
      
Stand 1 januari 1.276 760 316 1.219 3.571 2.230 
Bij: dotatie 809 55 54 330 1.248 1.457
Af: onttrekking 1.154 35 39 - 1.228 116
      
stand 31 december 931 780 331 1.549 3.591 3.571

voorzieningen
De post voorzieningen betreft de volgende voorzieningen: afvloeiingsvoorziening, pensioenrechten, voorzie-
ning groot onderhoud en jubileumgratificaties. 

De voorziening afvloeiing is gevormd voor de in de komende jaren optredende kosten die verband houden met 
een in 2009 genomen besluit om het personeelsbestand gericht aan te passen. Na aanpassing zal de flexibili-
teit en de kwaliteit van het bedrijf verbeteren.

De voorziening voor pensioenrechten is in 2005 gevormd ter dekking van de kosten voortvloeiend uit de over-
gangsmaatregelen 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 compensa-
tiemaatregel voor werknemers die reeds voor 1997 deelnamen aan de PNO Pensioenregeling I en waarvan het 
geboortejaar na 1 januari 1950 ligt. Gedurende 2010 is er € 55 gedoteerd en € 35 onttrokken aan deze pensi-
oenvoorziening. 

De voorziening voor jubileumgratificaties is gevormd ter dekking van kosten voor jubilea van de in vaste dienst 
zijnde personele formatie. 

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

JAARREKENING



De baten over 2010 zijn als volgt te specificeren:
 2010 2009
Media-aanbod  
Omroepbijdrage TV en Radio 40.152 41.997
Omroepbijdrage Internet 1.087 1.361
Omroepbijdrage Themakanalen 393 145
Subsidie uit fondsen, overige bijdrage e.d. 804 588
    
totaal 42.436 44.091
  
Opbrengst programmabladen  
Opbrengst abonnementsgelden 6.260 6.605
Opbrengst advertenties 1.153 1.236
    
totaal 7.413 7.841
  
Opbrengst overige nevenactiviteiten  
Opbrengst bladen 1.561 1.690
Opbrengst video’s en boeken 1.043 1.123
Diversen 1.062 1.647
    
totaal 3.666 4.460
  
Opbrengst verenigingsactiviteiten  
Contributies 4.934 5.076
Giften 3.095 2.617
Overige opbrengsten ten bate van de vereniging 594 768
    
totaal 8.623 8.461

Overige bedrijfsopbrengsten
Doorbelaste personeelskosten 
Stichting EO-Metterdaad  187 138 
Overige doorbelaste personeelskosten 73 132

totaal 260 270

toelichting exploitatierekening 2010
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Omschrijving bijdrage door                                                       bedrag

Living rights diversen 601
African Bambi Cobo 144
Living rights Cobo 136
Transnistrie diversen 56
Transnistrie Cobo 26
Boeing 747 diversen 24
Boeing 747 Cobo 8
  
totaal  995

Een nadere specificatie van de door de EO ontvangen bijdragen uit fondsen, overige bijdragen e.d. is als volgt:

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

Voor de overige bedrijsopbrengsten geldt dat, voor het deel dat betrekking heeft op doorbelaste personeels-
kosten aan de gelieerde stichting EO-Metterdaad, deze voortvloeien uit de overeengekomen afspraken die zijn 
gebaseerd op de kostprijs.

Een nadere specificatie van via buitenproducenten ontvangen bijdragen uit fondsen, overige bijdragen e.d. is 
als volgt:

Omschrijving           bijdrage door                                                              bedrag

God in de lage landen Cobo 153
Jongerendag/Nederland zingt dag informatiemarkt 143
De grote bijbelquiz  NCRV/NBG 72
Collectes tijdens opnames bezoekers 70
Video on demand npo 65
Oma Fleur themakanaal AKN/KRO 60
Rail away Cobo 48
Houtje touwtje themakanaal AKN/KRO 30
Familiediner themakanaal AKN/KRO 30
War of the century Cobo 27
God in de lage landen KTRO 25
Flevo tv Cobo 20
Retour Uruzgan Cobo 20
Overige Diversen 15
Gospelfestival Cobo 13
Sekjoeritie Cobo 10
XNoizz Christmas AKN/KRO 3
  
totaal  804

JAARREKENING



lonen en salarissen
Het aantal FTE’s per 31 december 2010 bedraagt 316 (2009: 321) gemiddeld waren gedurende het gehele jaar 
319 FTE’s (2009: 320) werkzaam.
In de Code Goed Bestuur en Integriteit zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van het vermelden van direc-
tiebeloningen voor bestuur en statutaire directie. 
Van de per 31-12-2010 aanwezige leden van de Raad van Bestuur was de bezoldiging als volgt:

 naam functie                                                salaris e.d.            pensioenpremie
Bezoldiging
Raad van Bestuur    
Salaris e.d. A.J. Lock Voorzitter Raad van Bestuur 162 38
Salaris e.d. J. Kooij Lid Raad van Bestuur 162 38 

De beloningen die op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens 
(WOPT) dienen te worden vermeld zijn als volgt (grens voor 2010 € 193). De motivatie voor de gepresenteerde 
beloningen is gelegen in het feit dat dit marktconforme beloningen voor de inhoud, omvang en zwaarte van de 
functies zijn.

De hierboven genoemde beloningen hebben betrekking op een voltijd dienstverband. De presentator is zowel 
ingezet voor omroep- als verenigingsactiviteiten.

Overige bedrijfslasten
In de overige bedrijfslasten zijn accountants- en advieskosten begrepen van € 87 (2009: € 112).

naam functie                                                  salaris e.d.               pensioenpremie

A.J. Lock Voorzitter Raad van Bestuur 164 38
J. Kooij Lid Raad van Bestuur 162 38
A.G. Knevel Presentator 177 44
   

bezoldiging naam functie beloning

Raad van Toezicht   
Vacatievergoeding A.P. de Boer Voorzitter 9
Vacatievergoeding M.R. Daniel Lid 3
Vacatievergoeding H. de Hek Secretaris 4
Vacatievergoeding S.H. Koning-Klapwijk Lid 6
Vacatievergoeding D.D. van der Stelt-Scheele Lid 4
Vacatievergoeding L. Touwen Vice-voorzitter 4
Vacatievergoeding J. van der Veer Lid 3
   33

Bij de per 31-12-2010 aanwezige leden van de Raad van Toezicht was de bezoldiging op grond van de vacatiere-
geling over de periode 01-01-2010 t/m 31-12-2010 als volgt:
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bedrijfsvoeringsverklaring

De Raad van Bestuur, bestaande uit de leden A.J. Lock en J. Kooij (hierna te noemen: het bestuur), verklaart dat 
niet is gebleken dat de bedrijfsvoering van de EO te kort is geschoten bij realisatie van de doelstellingen zoals 
onder meer vastgelegd in het Jaarplan 2010, voor de onderdelen:

-administratieve organisatie en de daarin verweven maatregelen van interne controle;
-de kwaliteit(sborging) van de werkprocessen en presentaties;
-persoonsbeleid, omvang en samenstelling van het personeel;
-toepassing of uitleg van afwijkingen betreffende de Richtlijnen en regelingen goed bestuur en integriteit;
-scheiding geldstromen en gegevensstromen bij hoofd- en neventaken en de neven- en verenigingsactiviteiten;
-beleggingsbeleid.

Namens het bestuur van de Evangelische Omroep,

A.J Lock
J. Kooij

7. OVERIGE GEGEVENS



statutaire bepaling resultaat

In de statuten van de vereniging staat in artikel F.10 lid 3 het volgende bepaald: “De directie stelt jaarlijks een 
jaarrekening op en een jaarverslag vast. De jaarrekening bevat een staat van uitgaven en ontvangsten over het 
afgelopen jaar en een balans per een en dertig december van dat jaar. Het jaarverslag bevat een verslag van 
de werkzaamheden van het afgelopen jaar, zowel voor wat betreft televisie, radio, verenigingsactiviteiten als 
de nadere activiteiten. De directie legt ter goedkeuring deze stukken, niet later dan in de maand juni, in een 
vergadering van de Raad van Toezicht voor.”
Omtrent de bestemming van het resultaat is niets opgenomen in de statuten van de vereniging. Hieromtrent 
zijn bepalingen opgenomen in de mediawet 2008. In artikel 2.135 lid 1 staat bepaald dat “tenzij bij of krach-
tens deze wet anders is bepaald, gebruiken NPO en de publieke media-instellingen al hun inkomsten voor de 
uitvoering van de publieke mediaopdracht. “Voorts is in artikel 2.176 lid 1 opgenomen: “ gereserveerde gelden 
voor de verzorging van media-aanbod worden in het volgende kalenderjaar besteed aan de doelen waarvoor 
zij oorspronkelijk bestemd zijn.”

bestemming van het resultaat

In overeenstemming met hetgeen is bepaald in de Mediawet hebben wij besloten het positieve resultaat ad 
€183.134 toe te voegen aan de “Reserve voor media-aanbod”.
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controleverklaring van de onafhankelijke accountant

afgegeven ten behoeve van het commissariaat voor de Media

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van Vereniging De Evangelische Omroep te Hilver-
sum gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010, het kasstroomoverzicht 
2010 en de exploitatierekening over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 
en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuurs- en jaarverslag, beide 
in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke 
media-instellingen, Wereldomroep en Ster 2009. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële 
rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze 
bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalin-
gen. Het bestuur is tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht 
om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
 Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster 
van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, 
Wereldomroep en Ster. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze 
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarreke-
ning geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedra-
gen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de 
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening 
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die re-
levant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving 
van de betreffende wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn 
in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te 
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalue-
ren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële 
rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkre-
gen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing van ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermo-
gen van Vereniging De Evangelische Omroep per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in over-
eenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-
instellingen, Wereldomroep en Ster.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 
2010, in alle van materieel belang zijnde aspecten, voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit 
houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 
bepalingen, zoals vermeld in het Controleprotocol landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en 
Ster van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, 
Wereldomroep en Ster.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
 
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar 
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 
Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:393 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toege-
voegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 
jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Rotterdam, 1 maart 2011

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door M. van Ginkel RA
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