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“Als we geloven in
het echte gesprek
is het God die de
richting bepaalt.”

Als je gelooft
in echte gesprekken

kanten te belichten, altijd met als doel

we van elkaar leren?’ stond in deze

om bruggen te slaan. Denk hierbij aan

gesprekken centraal. In de Raad van

In 2019 zijn we gestart met de

vergeving en het erkennen van schuld,

Toezicht zijn goede gesprekken gevoerd

maar ook begrip voor elkaar hebben

over de strategie en de inhoudelijke

en openstaan om juist het gesprek aan

keuzes. In een mooie mix van toezicht

te gaan over deze onderwerpen, hoe

houden en wijsheid bij elkaar zoeken

verschillend we er ook instaan. Dat

ontstond draagvlak en visie. In de

leverde intense, soms moeizame, maar

Ledenraad lag de focus op het voeren

vooral ook constructieve gesprekken op.

van gesprekken over het bereiken van

campagne ‘Als je gelooft in échte
gesprekken’. Een campagne waarin
de EO laat zien hoe belangrijk het is
dat we als mensen met elkaar blijven
praten. De EO wil dit gesprek op alle
mogelijke manieren faciliteren. Ik kan
wel zeggen dat voor de EO 2019 ook
echt in het teken stond van ‘het gesprek
voeren’. We spraken over onderwerpen
als homoseksualiteit, het Nederlandse
slavernijverleden en over eenzaamheid.
Deze onderwerpen hebben we serieus
aangepakt, door ze van verschillende

migrantenchristenen, de contentstrategie
We hebben meer het gesprek

en specifieke content zoals ‘Visie’. In de

opgezocht met de kerken die we

Ledenraad zitten mensen die met grote

vertegenwoordigen. We hebben

betrokkenheid bij de missie van de EO

geluisterd en gepeild wat hun behoefte

meedenken over de koers.

is en hoe we hen op een goede manier
kunnen representeren. ‘Wat kunnen
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De verscheidenheid die de Ledenraad
vertegenwoordigt, laat de veelkleurigheid
van onze leden zien. Dat niet iedereen
zich kon committeren aan de koers van
de EO is bijzonder jammer. Wel zijn we
door het interne gesprek gegroeid in
het leren omgaan met geloofsdiversiteit.
Met de erkenning dat we elkaar nodig
hebben om op een onderscheidende
manier de missie van de EO zichtbaar te
maken, kijken we met vertrouwen naar
de komende jaren.

“Er zijn in 2019 veel
puzzelstukjes bij
elkaar gekomen.”
Drie domeinen
In 2018 zijn we begonnen om onze
identiteit opnieuw woorden te geven.
Met als resultaat onze corporate story,
het merkmanifest en ons merkpaspoort.
Om vanuit die identiteit meer focus aan
te brengen in onze content hebben
we gekozen voor drie domeinen.
Hierdoor kunnen we de komende jaren
veel duidelijkere keuzes maken welke
content we willen maken en over welke
onderwerpen. Door het kader van de
domeinen gaan we allemaal dezelfde
kant op en kunnen we beter evalueren
of datgene wat we gemaakt hebben ook
geslaagd is. We gaan hierdoor bewuster
met onze content om en kunnen er ook
beter op sturen. Het project over slavernij
is hier een goed voorbeeld van en ook
het onderwerp ‘eenzaamheid’. Mensen

voelen dat dit belangrijke thema’s zijn.
Het is mooi hoe wij als EO Dwight van
van de Vijver in ‘Geboeid, terug naar
de plantage’ zijn confrontatie met het
verleden hebben laten aangaan en dat
we dat gesprek buiten de polarisatie om
konden voeren.

Domein
veelkleurigheid van God
• Moderne geloofsvragen
en nieuwe geloofsvormen
• Wereldwijde kerk
(migrantenchristenen,
EO Metterdaad, christenvervolging)
• Natuur (genieten)

Domein hoopvolle
samenleving
• Duurzaamheid (verantwoordelijk)
• Recht doen
(zoeken naar recht doen en herstel)

Domein echte relaties
• Trouw in relaties
• Waardevolle opvoeding (en gezin)

De brief van Slob
Politiek gezien stond 2019 in het teken
van ‘de visiebrief van Slob’. In deze brief
beschrijft minister Slob de visie van
het kabinet over de toekomst van het
publieke omroepbestel.

Ik zie kansen in de brief van minister
Slob. De brief beschrijft het belang van
omroepverenigingen in een pluriform
mediabestel en de ruimte die er moet
komen om ook online zichtbaar aanwezig
te zijn als omroepen. Ik maak me wel
zorgen om de financiële kaders die
eruit voortkomen. Want ook financiële
beperkingen zijn een bedreiging voor de
pluriformiteit. Daarom moet er met zorg
gekeken worden naar de consequenties
van minder reclame en de beperkte
mogelijkheden om goedkoper te werken.
Het mooie is dat de EO er binnen het
geheel van de publieke omroep sterk voor
staat, dankzij de keuzes die de afgelopen
jaren zijn gemaakt in content, merk en
verbinding met de kerken (protestants en
joods). Zaak blijft om vanuit wie wij zijn
een stuttende bijdrage te leveren aan het
geheel van de publieke omroep.

Wendbare organisatie
Onze ambitie was om de organisatie
in 2019 wendbaarder te maken. In het
begin van het jaar dachten we dat dit
om een flexibele schil zou gaan, dus
meer op aantallen mensen. Gedurende
het jaar zijn we tot het inzicht gekomen
dat het meer met de cultuur van de
organisatie te maken heeft en niet met
de omvang van de organisatie. Hoe snel
kunnen we als mediabedrijf inspelen op
veranderingen? Integraal werken speelt
hierbij een belangrijke rol; mensen op de
juiste plek zetten, oog hebben voor talent
en professionaliteit en minder leunen op
hiërarchie. We hebben duidelijk meer
geïnvesteerd in de ontwikkeling van
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onze mensen. We hebben een werksfeer
gecreëerd waarin elkaar feedback geven,
eigen regie over je ontwikkeling en
investeren in jezelf centraal staan.

Samenwerkingen
We hebben ook meer geïnvesteerd in
de samenwerkingen met andere
maatschappelijke organisaties. Zo laten
we zien dat we goed verankerd zijn in
de maatschappij. Daarin hebben we
ook duidelijke keuzes gemaakt. We
hebben met een aantal partijen een
nauwe samenwerking zoals de PKN,
het Leger des Heils en het NBG. We
werken mee aan mooie projecten zoals
de Kerkproeverij en het event Groen
Geloven van initiatiefnemer Tear. IJM
vindt onderdak in ons pand en dat maakt
dat we elkaar goed weten te vinden.

“Juist door wie we
zijn, kunnen we een
belangrijke bijdrage
(blijven) leveren.”
Hoogtepunt in 2019
Er gebeurt iedere dag te veel bij
de EO om me te beperken tot één
hoogtepunt van het afgelopen jaar. Dit
zit in verschillende dingen. Ik denk dan
aan ‘Visie’ die het elke week weer voor
elkaar krijgt om een mooi magazine
te realiseren. Daar kijk ik echt vol
bewondering naar. Afgelopen jaar stond
ook in het teken van de doorbraak van de
podcasts, zoals de succesvolle podcast

‘De Ongelooflijke Podcast’ en ‘Eerst
dit’. Ik ben enorm trots en blij met de
ontwikkeling van het nieuwe EO-merk
en de bijbehorende huisstijl. Er zijn in
2019 heel veel puzzelstukjes bij elkaar
gekomen, waardoor we langlopende
doelen hebben gerealiseerd én we een
stevige vloer hebben gelegd voor de
komende jaren.
Ik heb het afgelopen jaar weer met
veel plezier door de gangen van de EO
gelopen. We hebben een gaaf bedrijf.
Door de mensen die er werken, door de
plek die we in de samenleving mogen
innemen en door de wetenschap dat
mensen echt iets hebben aan wat de
EO doet. In een professionele, creatieve
omgeving mogen werken aan het
zichtbaar maken wie God—in zijn Zoon
Jezus— wil zijn voor deze wereld en voor
ons mensen, is een groot voorrecht.
Voor 2020 is het de uitdaging om te
luisteren naar wat mensen van ons
als mediabedrijf verwachten en aan
te sluiten bij hun behoeften. Wat nog
belangrijker is: om een open oor te
hebben voor wat God ons te zeggen
heeft. Want als we geloven in het echte
gesprek is Hij degene die de richting
bepaalt. Dan kunnen we met passie en
ontspanning ons werk doen. Overtuigd
van Gods trouw en liefde geloof ik dat
God zijn plan voltrekt.
Arjan Lock
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Vanuit onze missie willen we, in volle

die worstelen met eenzaamheid. De

op zoek naar zijn roots. Samen met Ella,

overtuiging van Gods liefde voor

vijf geportretteerden, waaronder de

Thirza en Joey reisde hij naar Suriname

iedereen, verhalen vertellen en mensen

14-jarige Valentina en transgender

om meer te ontdekken over het land van

in beweging brengen. Toch is het—juist

Jessah, vertelden in portretten van tien

hun voorouders en het slavernijverleden.

in de spits van het leven—nodig om

minuten over hun eenzaamheid en de

De zoektocht bracht Dwight uiteindelijk

soms even stil te staan. In dit hoofdstuk

strijd om hieruit te komen. Met kerst

bij de plantage waar zijn voorouders

nemen we je mee naar de highlights

kwamen de vijf deelnemers bij elkaar

leefden als slaaf.

van de EO in 2019. Benieuwd naar

voor een kerstdiner.

ons volledige programma-overzicht

Interactieve webdocumentaire

of de video waarin we terug-

In samenwerking met Het

blikken op 2019? Blader dan

Scheepvaartmuseum maakten we in

naar pagina 14.

2019 een interactieve webdocumentaire
(geboeid.com) over slavernij. Fictieve

Je bent niet alleen.

personages maakten op waarheid
gebaseerde verhalen mee uit het

In 2019 stond het thema

slavernijverleden en namen de kijker

‘eenzaamheid’ hoog op onze agenda. Een

mee in de keuzes van toen. Dolores

maatschappelijk relevant thema, dat veel
Nederlanders direct of indirect raakt.
The Passion
Het thema van The Passion was in 2019
‘Je bent niet alleen’. We legden hierbij
de nadruk op aandacht voor elkaar,
voor eenzaamheid en talloze initiatieven
om mensen bij elkaar te brengen. The
Passion in Dordrecht trok dit jaar 2,7
miljoen kijkers. Op Facebook had The
Passion in het eerste half jaar van 2019
een bereik van 5,5 miljoen. Op YouTube
werd in 2019 bijna 11 miljoen minuten
naar video’s van The Passion gekeken. In
de week na The Passion werd het slotlied
‘Je bent niet alleen’ het meest bekeken.

Kerstfeest in de Stad

de webdocumentaire regelmatig hun

honderdduizenden kijkers elk jaar een

persoonlijke reflectie op het verhaal.

vast onderdeel van de kerstbeleving.
Dit jaar zongen OG3NE, Wolter Kroes,

Voorstelling ‘Amazing Grace’

Samantha Steenwijk en Jamai diverse

In november organiseerde ‘Eva’ de

kerstsongs en vertelden cliënten van
het Leger des Heils aangrijpende,
persoonlijke verhalen. Het evenement
vond plaats in Maassluis. EO-presentator
Bert van Leeuwen presenteerde het
podiumprogramma en Anne-Mar Zwart
deed verslag van de lichtjestocht.

Geboeid.

Proef Eenzaamheid

was voor ons het thema ‘geboeid’, dat

In het programma ‘Proef Eenzaamheid’

gaat over slavernij. In 2018 werden de

het leven van een leeftijdsgenoot die
zich eenzaam voelt. Met het programma

en Jörgen Raymann gaven gedurende

‘Kerstfeest in de Stad’ is voor

Eveneens een groot thema voor dit jaar

leefden zes personen een week lang

Leeuwin, Defano Holwijn, Lange Frans

Surinaamse slavenregisters geopend. Dit
opende voor ons deuren voor het maken
van nieuwe verhalen.

muzikale theatervoorstelling ‘Amazing
Grace’. In de voorstelling kwamen twee
verhalen tot leven, waarin de zoektocht
naar vrijheid centraal stond.

Echte gesprekken.
In december 2019 was het thema
‘Als je gelooft in échte gesprekken’ de
basis voor de corporate campagne.
Gelijktijdig lanceerden we ook onze
nieuwe huisstijl. Wij willen, overtuigd van
Gods liefde voor iedereen, verhalen delen
van échte mensen over het echte leven.
Gesprekken spelen in onze programma’s
hierbij een grote rol.

lieten we mensen ervaren hoe het is om
eenzaam te zijn en lieten we zien dat

• Kefah Allush

eenzaamheid verder gaat dan ‘slechts’

wint Sonja Barend Award

het ontbreken van sociaal contact.

EO-presentator Kefah Allush won

EO-presentator Bert van Leeuwen

de Sonja Barend Award voor zijn

bezocht de eenzame personen om

gesprek met Oud-commandant der

het verhaal achter de eenzaamheid te

Strijdkrachten Peter van Uhm in het

ontdekken.
Wie kent mij nog?
Tijdens de landelijke ‘Week tegen
Eenzaamheid’ in oktober deelden we
de levensverhalen van vijf mensen

televisieprogramma ‘De Kist’. Volgens
de jury wist Kefah Allush “op integere
Tv-programma ‘Geboeid’

manier exact de juiste toon te vinden”.

In het programma ‘Geboeid - terug naar
de plantage’ ging Dwight van de Vijver
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• Een 10 van Sonja Barend

allemaal langs. Om het 15-jarig bestaan

gaven antwoord op grote vragen als:

voor Tijs van den Brink

te markeren, ging Blauw Bloed een

‘Bestaat God?’, ‘Is vrije wil een illusie?’

Sonja Barend bestempelde onze

bijzondere samenwerking aan met het

en ‘Hoe zit het met goed en kwaad?’.

EO-presentator Tijs van den Brink in

royaltymagazine Vorsten. Dit magazine

De serie is gemaakt in samenwerking

2019 als persoonlijk favoriet. Tijs kreeg

deelde 15 bijzondere en emotionele

met het Abraham Kuyper Center.

van haar een 10 voor zijn gesprek met

momenten van de afgelopen jaren. Ook

Voor elke aflevering zijn bijbehorende

Bas Heijne in het programma ‘Adieu

was Blauw Bloed lange tijd in de race

gespreksvragen geschreven. Daarnaast

God?’.

voor de Gouden Televizier-Ring. Het

organiseerde Lazarus tijdens het

programma behaalde een plaats in de

Graceland Festival een speciaal ‘Tegen

top-25.

beter weten in?’-wetenschapsdebat met

• Gesprek over homoseksualiteit
In de zomer van 2019 voerden we
het gesprek over homoseksualiteit.
Dat deden we aan de hand van
programma’s als ‘Ik ben er geen, ik
ken er geen’ en ‘De kast, de kerk & het
koninkrijk’. Ook gaf Visie uitgebreid
aandacht aan dit thema in haar
magazine. Terugkijkend hebben we in
onze programmering onvoldoende de
breedte van dit onderwerp belicht.

Emanuel Rutten, Rik Peels en Michiel van

Visie.
Van klein geluk tot grote,
maatschappelijke thema’s en persoonlijke
geloofsverhalen. Visie deelt elke week
verhalen waarin hoopvol leven en
geloven centraal staan. Zo vertelde
cabaretier Chris Verlaan in een
themanummer over autisme, welke
invloed dit heeft op zijn dagelijks leven
en onderzocht de Visie-redactie hoe

• EO-gesprekskaarten
& Smart Speaker
Om onze kijkers de mogelijkheid
te geven het échte gesprek aan te
gaan, kan iedereen gesprekskaarten
bestellen. Ook is het mogelijk om een
gesprek aan te gaan via de Smart
Speaker, waarbij EO-presentator
Bert van Leeuwen vragen stelt en het
gesprek begeleidt.

geloven werkt als je autisme hebt. Ook
maakte Visie in maart 2019 een korte
roadtrip door Engeland. Centraal stond
de vraag: ‘Zijn de Britten blij of juist niet
blij met de Brexit?’. Het resulteerde in
een themanummer vol markante Britten.
Verder verscheen in 2019 een prachtig
paasnummer aan de hand van de
zeven kruiswoorden, haakte Visie met
themanummers aan bij verschillende
EO-programma’s als Mannen in het Wild
en Geboeid én stond het magazine stil
bij 100 jaar radio. In november verscheen
een themanummer over de radio, met
daarin onder meer een interview met
Frits Spits. Een speciale editie van Visie
was het kerstnummer, waarin Reinder
IJmker (de man van Kinga Bán) voor
het eerst zijn verhaal vertelt. Ook online
deelde Visie volop christelijk nieuws,

15 jaar Blauw Bloed.
Hét royaltyprogramma van de Publieke

geloofsverhalen en mediatips.

Omroep vierde in 2019 haar 15-jarig

Geloof en wetenschap.

jubileum. De vorstenhuizen van

Onder de naam ‘Tegen beter weten in?’

Europa, de Oranjes, de staatsbezoeken,

presenteerde Lazarus in het voorjaar

bijzondere koninklijke sieraden en

van 2019 een nieuwe serie over geloof

royaltymode; in Blauw Bloed komt het

en wetenschap. Tien wetenschappers

Elk.

Podcasts.
Liefhebbers van podcasts konden in
2019 genieten van een divers aanbod
EO-podcasts. Zo maak je in ‘Het Kan
Je Buurman Zijn’ elke maand kennis
met een heel gewoon persoon met een
bijzonder verhaal, vertellen pubers over
hun leven in de podcast ‘FRANKIE’ en
hoor je in boekenpodcast ‘De eerste
zin’ inspirerende gesprekken met
gelovige auteurs. Ook lanceerden we ‘De
Ongelooflijke Podcast’ en ‘Holy Hits’.
Eerst dit
‘Eerst dit’ is de dagelijkse Bijbelpodcast
van de EO en IZB die luisteraars helpt
om met God te leven en Jezus te volgen.
Kees van Ekris, Hanneke Ouwerkerk,
Jeannette Westerkamp, Dirk de Bree
en Jan-Maarten Goedhart verzorgen bij
toerbeurt elke werkdag een Bijbellezing
en overdenking van zo’n zeven minuten.
Het bereik van ‘Eerst dit’ groeide in 2019
(een jaar na de lancering) naar zo’n
50.000 luisteraars per dag. Ook gingen
we in 2019 met ‘Eerst dit’ over van
WhatsApp naar een eigen app.
De Ongelooflijke Podcast
Journalist David Boogerd en theoloog
Stefan Paas voeren elke maand
verdiepende gesprekken over de
relevantie van het geloof in een steeds
ongeloviger Nederland.
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Onder meer Arjen Lubach, Maarten van

Vernieuwd: de

Rossem, Herman Finkers, Beatrice de

zondagochtendprogrammering

Graaf en Gert-Jan Segers deelden in ‘De

De start van het nieuwe televisieseizoen

Ongelooflijke Podcast’ hun visie op dit

in september 2019 grepen wij aan

onderwerp.

voor twee (ver)nieuw(d)e programma’s
op de zondagochtend: ‘Zie je zondag!’

Holy Hits specials
Bij het NPO Radio 2-programma ‘Holy
Hits’ verschijnt elke maand een podcast
met verdiepende verhalen. “Met deze
podcast-specials willen we het gesprek
openen en mensen uitdagen om verder
te kijken”, legt presentator Martine ten
Klooster uit. In 2019 sprak Martine onder
meer met Matthijn Buwalda, Lecrea en
Jon Foreman (Switchfoot).

en ‘Nederland Zingt Dichtbij’.

Jongeren.
BEAM was ook in 2019 dé plek waar
jongeren met elkaar het gesprek
aangingen over het geloof. Aan de hand
van content die volledig gericht is op hun
leeftijd, werden jongeren via alle BEAMplatforms dagelijks geïnspireerd om te
groeien in hun geloof en te leven vanuit

EO-presentator Marleen Stelling gaat in
‘Zie je zondag!’ op zoek naar de kracht
van de lokale kerk. ‘Nederland Zingt
Dichtbij’ wordt gepresenteerd door Jurjen
ten Brinke en is een samenvoeging
van de programma’s ‘Nederland Zingt
op Zondag’ en ‘De Kapel’. Muziek en
persoonlijke verhalen voeren in dit
programma de boventoon.

het voorbeeld van Jezus.

Radio.
Naast de tv-programma’s en podcasts
die we maken, zijn we dagelijks te horen
op de radio. De EO maakt 60 uur radio
per week. We blijven hierbij een stabiele,
betrouwbare factor op verschillende
radiozenders, voor verschillende
doelgroepen.
EO-presentatoren Henk van Steeg en
Margje Fikse zijn wekelijks te horen op
NPO Radio 1 in het programma ‘Langs
de Lijn En Omstreken’. Live sport,
persoonlijke gesprekken bij het nieuws en
het nieuws van de avond wisselen elkaar
op een vanzelfsprekende manier af in dit

EO-Jongerendag
De welbekende EO-Jongerendag werd in
2019 voor het eerst in Rotterdam Ahoy
georganiseerd. Het thema van dat jaar
was ‘BEAM THE LIGHT!’. Er kwamen
15.000 jongeren op het evenement af.
Maandverbandactie in
samenwerking met EO Metterdaad
BEAM kwam in november 2019 samen
met EO Metterdaad op voor meiden in
het noordoosten van Tanzania. Er heerst
daar een groot taboe op menstruatie,
waardoor er weinig kennis, voorlichting
en materiaal is. Om deze meiden te

radioprogramma.

helpen, riep BEAM hun volgers op om

Martine ten Klooster presenteert elke

deze actie haalde BEAM €12.310 op

week het programma ‘Holy Hits’ op
NPO Radio 2. Hier klonken in het
afgelopen jaar 1.200 nieuwe christelijke
tracks. Joram Kaat presenteert elke

hun uurloon (of meer) te doneren. Met
waarmee 4.103 meiden in Tanzania
geholpen konden worden aan AFRIpads:
wasbaar maandverband, gemaakt door
een lokale ondernemer.

zondagavond het programma ‘Kaat tot
Laat’ op NPO 3FM. Ook op NPO Radio 5
laten we het EO-geluid goed horen met
programma’s als ‘EO Live’, ‘De Muzikale
Fruitmand’, ‘Groot Nieuws’ en ‘Zin, Zout
en Zegen’.

Nieuw in 2019.

Nieuw: ‘Meer dan Goud’
In dit programma, dat we in de zomer
van 2019 uitzonden, leerden we de mens
achter de medaille kennen. Zes oudtopsporters leefden een week lang onder
één dak. Jarenlang zetten Leontien van
Moorsel, Erben Wennemars, Bas van de
Goor, Hans van Breukelen, Kim Lammers
en Elis Ligtlee alles op alles om de beste
te worden en te blijven. In ‘Meer dan
Goud’ vertelden ze wat de medailles hen
hebben opgeleverd, gekost en geleerd én
wat uiteindelijk meer waard is dan goud.
Nieuw: ‘Mannen in het Wild’
EO-presentator Bert van Leeuwen nam

2019 was voor ons het jaar om een

voor dit nieuwe programma zes mannen

aantal bekende programma’s in een

die midlife klachten ervaren mee op reis

nieuw format te gieten en een aantal

naar de Italiaanse bergen. Ze gingen

nieuwe programma’s te introduceren.

de confrontatie aan met zichzelf en

Met onze programma’s willen we altijd

hun omgeving: zonder telefoon, zonder

christelijke waarden laden voor een

stromend water en zonder andere luxe.

breed publiek en proberen we impact

In elke aflevering kwam het thema

te genereren in de maatschappij. Ook

‘zingeving’ opnieuw naar voren: ‘Doet het

zoeken we de actualiteit op.

ertoe dat ik besta?’
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Actueel: Ik mis je-special
over 5 jaar na MH17
Het televisieprogramma ‘Ik mis je’ stond
op 13 juli in het teken van vijf jaar na de
MH17-ramp. EO-presentatoren Minella
van Bergeijk en Arjan Lock spraken met
Peter van der Meer en Jaap en Diana
Westerveld die familieleden verloren.
Ook Luchtmachtpiloot Dick van Gasteren,
die de kisten terug naar Nederland vloog,
vertelde zijn verhaal.

En verder.
Gouden Televizier-Ring
De tv-programma’s ‘Blauw Bloed’ en
‘Rail Away’ zaten in 2019 bij de laatste
25 genomineerden van de TelevizierRing. ‘Rail Away’ behaalde zelfs de top
10! Hoewel de prijs niet gewonnen werd,
zijn beide programma’s zeer geliefd bij
de kijker en niet meer van de buis weg
te denken. Bij ‘Rail Away’ geniet de
kijker van treinen, prachtige vergezichten
en sfeervolle muziek. ‘Blauw Bloed’ is
al jaren dé bron voor al het koninklijk
nieuws.

NieuwLicht over ongeboren leven
Sinds 2019 kunnen ouders hun
levenloos geboren kindje, ongeacht
de leeftijd hiervan, laten registreren in
het bevolkingsregister. De ongeboren
kinderen worden hiermee erkend als een
persoon met een naam. EO-presentator
Tijs van den Brink ging op onderzoek uit
met het programma NieuwLicht. Want
wat betekent dit voor de manier waarop
we naar ongeboren leven kijken? Stelt
de overheid daarmee dat kindjes onder
de 24 weken (het moment waarop
een abortus niet meer mogelijk is) toch
mensen zijn in plaats van foetussen?
Tijs van den Brink was de eerste die dit

Mijlpalen
5 jaar ‘Anti Pest Club’
Tijdens de Week tegen Pesten
zonden wij voor het vijfde jaar op rij
het met een Gouden Roos bekroonde
Maatschappelijke impact:
‘Tygo in de Psychiatrie’
Na het veelbesproken programma
‘Tygo in de GHB’ van 2018, startte
Tygo Gernandt in 2019 met succes
het gesprek over de geestelijke
gezondheidszorg. Hij onderzocht hoe
psychische labels worden opgeplakt en
vroeg zich af of dit de juiste manier is.
Tygo volgde Jason, een 21-jarige jongen
die dertien labels heeft, en de 37-jarige
Jeroen bij wie vanaf zijn elfde verkeerde
diagnoses zijn gesteld. Het programma
had veel maatschappelijke impact.
Nieuw: het live-programma
‘Tel je zegeningen’
In het nieuwe live-programma ‘Tel je
zegeningen’ ging EO-presentator Jesse
Brandsen op zoek naar waar Nederland
dankbaar voor is. Van maandag tot
en met donderdag viel hij ergens in
Nederland een huis binnen om te vragen
naar de zegeningen van de dag. Met
het programma wilden we het gesprek
rondom het thema ‘dankbaarheid’ op
gang brengen.

kinderprogramma ‘Anti Pest Club’ uit.
EO-presentator Anne-Mar Zwart ging
langs bij vier basisschoolklassen waar
gepest wordt. De laatste aflevering
was een speciale, voor het vijfjarig
bestaan van het programma. Samen
met YouTuber Thomas van Grinsven, op
YouTube bekend als ‘Gewoon Thomas’,
sprak Anne-Mar met kinderen uit vorige
seizoenen over hoe het op dat moment

thema onder de aandacht bracht.
Grootschalige actie
EO Metterdaad op Lesbos
In september 2019 kwam EO Metterdaad
in actie voor de vluchtelingen in kamp
Moria op Lesbos. Het kamp dat ruimte
heeft voor 5.000 vluchtelingen was
op dat moment overvol: ruim 13.000
vluchtelingen zochten daar een veilig
onderkomen. EO Metterdaad was bij
hoge uitzondering welkom met een
televisieploeg en mocht bijna tien dagen
filmen. Dankzij de grootschalige actie van
EO Metterdaad is in totaal bijna 600.000

met hen ging.

euro opgehaald. Een groot deel van dat

10 jaar ‘Checkpoint’

de capaciteit van de medische zorg in het

Het kinderprogramma Checkpoint

bedrag is besteed aan de verbetering en
kamp.

vierde in 2019 haar tiende verjaardag.
In dit stoere programma voert
EO-presentator Rachel Rosier met haar
testteam allerlei experimenten uit. Het
is een leerzaam programma met een
knipoog.
200ste aflevering ‘Rail Away’
Al ruim 23 jaar is ‘Rail Away’ te zien op
tv. Het programma met sfeervolle
muziek, de bekende rustgevende stem
en prachtige vergezichten kent een
brede schare kijkers die fan zijn van deze
ultieme slow-tv. In 2019 brachten we
ook een postzegelset uit van ‘Rail Away’,
een echt collectorsitem.
EO Metterdaad - Lesbos Actie
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EO documentaires in de prijzen.
Titel

Award

One Child Nation

Everything
Must Fall

Festival

Grand Jury Prize for US Documentary

Sundance 2019

Best Director Documentary Feature

South African Film & TV Awards (SAFTAS) 2019

Vaclav Havel award for Best Documentary

One World Festival Praag 2019

Best Documentary - Golden Alexander (over 50'
International Competition)

Thessaloniki Documentary Festival 2019

Meesterverteller 2018

Stichting Verhalende Journalistiek

Dictector NL Award

DDG - VEVAM

Cinephil Award - Best World Documentary

Busan Int.Film Festival

SOS-Children Village Prize

Dok.fest Leipzig

Special Jury Award Documentary

TRT Documentary Days Istanbul

Special Jury award at DOK.fest

Dok.fest Leipzig

Winner first jury prize + Audience award

International Film Festival of Buenos Aires

Audience award

Rudnik Russia

Winner Best film award + Audience award

Iceland, Icedocs

Winner Best documentary film Award

Balinale Film Festival (Indonesia)

Winner first Jury prize

Mexico, docsMX

Best International Feature

International Human Rights Festival

AND the Audience Award

(FICDH) in Argentina

Filmprijs van de stad Utrecht (Debuutprijs)

NFF

The Golden Horn – Best Film

Krakow Film Festival 2019

KFF Recommendation

Krakow Film Festival 2019

Best Israeli Documentary

Docaviv Israel 2019

Golden Alexander – Best Documentary

Thessaloniki Documentary Festival 2019

FIPRESCI

Thessaloniki Documentary Festival 2019

Jury Prize

Hong Kong International Film Festival

Special Mention

Sheffield

Award for Best Documentary

Monte Carlo Television Festival

The Bastard

Bruce Lee &
the Outlaw

The Advocate Lea Tsemel

Mother
Dollar Heroes
(uit Why Slavery)
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Programmaoverzicht 2019.
Project

Afleveringen

Aantal kijkers
(x1.000)

Kijktijdaandeel
(%)

Waardering

NPO 1
Big Cats

3

562

16,8

8,3

Dynasties

3

880

14,0

8,1

Dynasties hh

5

539

15,6

8,2

Earth: een onvergetelijke dag hh

1

915

17,8

8,4

Earth from space

4

913

15,2

8,3

Gepest van 9-5

1

560

10,7

7,2

Islands of America

15

403

10,0

7,9

Islands of Australia

4

919

19,5

8,0

Je geld of mijn leven

3

615

14,6

8,1

Kerstfeest in de Stad

4

731

15,9

7,9

Mannen in het wild

1

537

9,9

7,4

March of the penguins

6

509

11,8

7,9

Meer dan goud

2

653

15,2

8,3

Nederland Waterland hh

6

244

16,2

*

Proef: Eenzaamheid

8

519

11,8

7,6

Serengeti

6

769

12,4

8,3

The making of Dynasties

3

88

9,7

*

The Passion

3

2.663

40,0

8,0

TV Monument: The Passion

1

154

16,9

*

‘s Werelds grootste rivieren

3

438

7,5

8,2

2Doc IDFA Primeur: #387

1

36

1,3

*

2Doc: Ademloos

1

150

3,4

*

2Doc IDFA Primeur: Advocate

1

41

1,6

*

2Doc IDFA Primeur: One Child Nation

1

438

7,5

8,1

2Doc: After Inez hh

1

20

1,7

*

NPO 2
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Project

Afleveringen

Aantal kijkers
(x1.000)

Kijktijdaandeel
(%)

Waardering

2Doc: Bruce Lee and the Outlaw

1

76

2,7

*

2Doc: Buddy

1

298

5,2

8,1

1

66

2,8

*

2Doc: De onverharde weg naar vrede

1

50

1,6

*

2Doc: De zaak Tuitjenhorn

1

692

10,8

8,4

2Doc: Everything must fall

1

78

2,8

*

2Doc: Exit

1

70

2,5

*

2Doc: In the name of your daughter

1

144

5,0

*

2Doc: Jane

2

148

5,0

*

2Doc: Land of the Free hh

1

31

3,2

*

2Doc: Lost Boys, 5 jaar later

1

132

2,2

*

2Doc: Lost Warrior

1

55

2,2

*

2Doc: Nothing is Forgiven hh

1

36

2,1

*

2Doc: Parallel (Het vermoorde theater)

1

47

1,7

*

2Doc: Samar, vliegen we of vallen we

1

41

1,4

*

2Doc: Tanzania Transit

1

61

2,0

*

2Doc: Thank You for Playing hh

1

16

1,4

*

2Doc: The good terrorist (For the love of
Allah)

1

51

1,9

*

2Doc: The Reformist

1

28

1,1

*

2Doc: The Valley of Salt hh

1

23

2,2

*

2Doc: The Witchdoctor Hunters

1

37

1,7

*

2Doc: Verward

1

299

4,7

*

14

90

5,2

*

1

153

6,3

*

22

64

3,4

*

Andries en de wetenschappers

5

68

2,3

*

Andries en de wetenschappers hh

6

34

1,9

*

BEAM presents EO-Jongerendag 2019

1

9

0,7

*

Ben-Gurion, epiloog + hh

2

47

3,8

*

2Doc: Daymohk, het land van de
voorouders

Adieu God?
Alles komt terug
Andries

16

Project

Afleveringen

Aantal kijkers
(x1.000)

Kijktijdaandeel
(%)

Waardering

Blauw Bloed

37

449

9,5

7,7

Blauw Bloed Compilatie

10

311

8,6

7,6

1

277

9,0

7,8

Blue Planet 2 hh

7

360

8,4

8,5

Bultruggen: een detectiveverhaal

1

372

6,8

7,9

Café Lazarus

8

75

2,7

*

Chacham Zwi Asjkenazi hh

1

22

1,3

*

1

491

8,1

7,8

De grootste rivieren van de wereld

3

438

7,5

8,2

De Kanarie in de Kolenmijn hh

3

53

2,5

*

23

48

4,2

*

2

136

5,5

*

De Kist

15

112

6,0

*

De Nachtzoen

65

24

2,7

*

De Nationale Synode door
de ogen van Stefan Paas

1

9

1,1

*

De Rendieren Familie & ik hh

1

417

8,4

8,1

15

112

3,1

*

De Verandering hh

5

52

2,0

*

Deux jours, une nuit hh

1

86

5,3

*

Galut, leven als normale mensen

1

30

1,2

*

Geboeid - terug naar de plantage

4

282

4,9

7,7

Geboeid - terug naar de plantage hh

6

39

3,2

*

Gewijde Grond hh

5

27

3,5

*

Het Familiediner hh

15

68

9,6

*

Het Vermoeden

21

30

2,4

*

Ik Mis Je

21

155

4,6

8,0

Ik Mis Je + hh

78

78

7,5

*

1

119

6,4

*

Blauw Bloed Special:
The Royal Babies of Windsor

Charles & Di: The Truth Behind Their
Wedding

De Kapel
De kast, de kerk & het koninkrijk + hh

De Verandering

Im Labyrinth des Schweigens
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Project

Afleveringen

Aantal kijkers
(x1.000)

Kijktijdaandeel
(%)

Waardering

Je zal maar uitverkoren zijn hh + 1 nieuw

7

28

1,7

*

Karl Barth - Gods vrolijke
verzetsstrijder hh

1

46

5,4

*

Kerkdienst

4

58

4,9

*

Leegstaand Monument

1

52

3,1

*

Metterdaad

48

57

2,6

*

Metterdaad

52

30

2,8

*

1

51

2,7

*

Naches

13

27

1,4

*

Naches hh

32

25

3,0

*

Natuur op 2: Animal Babies hh

3

239

7,5

*

Natuur op 2: De olifantenfamilie en ik hh

2

117

6,6

*

Natuur op 2: De Rendieren Familie & ik

1

236

7,1

*

Natuur op 2: Earth's great seasons hh

4

148

7,9

*

Natuur op 2: Een woelig jaar + hh

2

158

4,7

*

Natuur op 2: Great American thaw hh

6

94

3,8

*

Natuur op 2: Het verhaal
van een ijsberenfamilie hh

2

154

4,4

*

Natuur op 2: Jachtluipaarden,
van welp tot jager hh

1

64

3,5

*

Natuur op 2: Kangaroo Dundee
en andere dieren hh

2

61

3,8

*

Natuur op 2: Leven in de Rimboe
met Gordon Buchanan hh

3

108

3,5

*

Natuur op 2: Sneeuwdieren hh

1

83

2,7

*

Natuur op 2: Spy in the wild hh

5

125

4,1

*

Natuur op 2: Superkleine dieren + hh

3

117

5,0

*

Nederland Zingt

32

137

3,9

7,9

Nederland Zingt Dichtbij

17

59

5,0

*

Nederland Zingt op Zondag

36

63

6,0

*

NieuwLicht

25

117

3,6

*

Mevrouw de Premier
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Project

Afleveringen

Aantal kijkers
(x1.000)

Kijktijdaandeel
(%)

Waardering

Operatie Market Garden

1

34

2,8

*

Parallel hh

1

17

0,7

*

Planet Earth 2 hh

6

196

6,7

*

Rail Away

2

250

6,2

8,0

Rolstoel Roadmovie

3

259

5,0

8,3

Rolstoel Roadmovie hh

3

32

4,5

*

Safta Judith hh

1

33

2,3

*

Selma hh

1

70

4,1

*

Sign of the times hh

5

13

0,9

*

Sing it loud, koorzang uit Tanzania

2

57

3,4

*

Skip it! hh

1

48

2,7

*

Sleutel van het leven hh

1

12

0,6

*

Songs of Praise hh

41

33

2,3

*

Spion in de sneeuw

1

260

4,3

*

Stad van verlangen

1

23

1,9

*

Still Alice hh

2

110

5,9

*

Supersnelle valk

1

319

5,2

8,3

Tedje & Meijer: De belofte van liefde hh

1

43

3,3

*

Tel je zegeningen

20

68

1,7

*

The Good Lie hh

1

87

4,8

*

The making of Oom Jo - De verbeelding
van een onthutsende familiegeschiedenis
hh

2

45

1,6

*

The wonder of animals hh

8

78

4,1

*

64

412

9,0

7,7

Van Atlas tot Arabië

6

506

8,3

8,0

Van greppel tot voorgrond - De Joden van
de Oekraïne

1

34

1,3

*

Voordat ik geboren werd hh

1

65

3,6

*

Waarom zijn we op aarde? hh

4

20

3,8

*

Typisch Veluwe/Marken/Tuinzigt verkiezingen/Vinkeveen/Land van Hulst/
Dwingeloo
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Project

Afleveringen

Aantal kijkers
(x1.000)

Kijktijdaandeel
(%)

Waardering

Wat is dan goed?

4

65

2,6

*

Wat is heilig? Rowan Williams
op bezoek in Nederland

1

7

0,5

*

Wie kent mij nog?

6

199

4,4

*

12

90

4,2

*

1

39

3,2

*

18

74

7,1

*

1

35

1,6

*

3Doc: Ik ben er geen, ik ken er geen

1

96

2,4

*

3Lab: Alleen op de wereld

1

97

4,4

*

3Lab: Dit is je laatste kans

1

38

2,4

*

3Lab: Genocide in Twente hh

1

61

3,9

*

3Lab: Het beloofde land

1

100

5,6

*

3Lab: Torso

1

76

3,0

*

3Lab: Traag naar de hemel

1

66

3,1

*

Been there done that

8

185

3,2

8,1

Believer hh

1

30

1,4

*

129

12

2,1

*

Checkpoint zaterdagochtend

20

46

6,5

*

Checkpoint zaterdagmiddag

18

62

2,6

*

6

199

3,3

*

35

40

3,3

*

8

25

2,4

*

28

45

1,9

*

5

38

2,6

*

85

21

2,8

*

Wildernis onder water 1 en 2 hh
Woman in gold hh
Zie je zondag!
Zoon van Mokum

NPO 3

NPO Zapp
Angelina Ballerina hh

De Boomhut Battle
De dodelijkste 60 hh
De Staatsgreep
Hip voor Nop
Jack Power Check
Lassie Animated hh
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Project

Nelly & Cezar hh

Afleveringen

Aantal kijkers
(x1.000)

Kijktijdaandeel
(%)

Waardering

54

9

1,6

*

134

6

1,6

*

Pipi, Pupu & Rosemarie hh

48

9

1,6

*

Snuf de hond hh

14

49

2,3

*

Topdoks zaterdag

15

96

12,9

*

Topdoks zondag

50

143

4,7

*

Verborgen Verhalen

8

40

1,9

*

Verhalen uit de schatkist

4

17

1,6

*

22

21

1,8

*

Zapp Anti Pest Club

5

36

1,9

*

Zapp Echt Gebeurd

9

97

1,9

*

Zapp Your Planet 2019 Power Check

5

46

2,5

*

Zappbios: Achtste groepers huilen niet hh

1

73

10,0

*

Zappbios: Anne of Green Gables 1 en 2
hh en 3

3

66

2,7

*

Zappbios: Bouwdorp hh

1

17

1,7

*

Zappbios: Bridge to Terabithia hh

1

98

4,1

*

Zappbios: Chestnut hh

1

67

4,8

*

Zappbios: Het nieuwe
leven van Whitney Brown hh

1

46

3,8

*

Zappbios: Papieren Vliegtuigjes

1

68

4,4

*

Zappbios: Red Raffi hh

1

67

5,2

*

Zappbios: Taiki + hh

2

74

6,4

*

Zappbios: Toen mijn vader een struik
werd

1

89

8,8

*

Olly, het kleine witte busje hh

Wat een beest! hh
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Radio overzicht 2019.
Project
NPO Radio 1
Dit is de Dag
Dit is de Zaterdag
Dit is de Zondag
Langs de Lijn en Omstreken

NPO Radio 2
Holy Hits
Thank God It’s Sunday

NPO Radio 5 (vervolg)
Open Huis
Thuis op 5
Vroeg op 5
Zin, Zout en Zegen

Podcastoverzicht 2019.
Project
Adieu God?
De eerste zin
De Kist

NPO 3FM
Kaat tot Laat
Tannaz

De Ongelooflijke Podcast
De Ontdekking
De week van Diederik
Eerst dit

NPO Radio 4

Eva Stilte Podcast

Musica Religiosa

FRANKIE
Het kan je buurman zijn

NPO Radio 5

Holy Hits

De Muzikale Fruitmand

Ik mis je

EO Live

Jodcast

Groot Nieuws

Lazarus

Musica Religiosa

Minella Meets

Nederland Zingt Gospel

Onderweg

Nog Even Zondag

Verhalen uit de schatkist

Onderweg

The Passion

22

EO Jaarverslag 2019

23

3

Regelen

EO Jaarverslag 2019

Het Meerjarenbeleidsplan van

kwaliteit van de werkzaamheden van de

Nieuwe ledenraadsleden

de EO loopt van 2018 tot en met

EO dienen. Het Meerjarenbeleidsplan, het

In 2019 vond ook de verkiezing van

2021. In 2019 gaven we invulling

Jaarplan en de Begroting zijn onderdelen

nieuwe ledenraadsleden plaats op basis

aan de meerjarenstrategie door

van de beleidscyclus. De RvB legt over

van de nieuwe statuten en reglementen.

onder andere:

het beleid verantwoording af aan de

Er zijn ruim 9.000 stemmen uitgebracht

• Het lanceren van een

Raad van Toezicht, de Ledenraad en

door de leden van de EO. Per 1 juni 2019

corporate campagne;

andere stakeholders.

zijn 21 nieuwe leden toegetreden tot de

• Het introduceren van

Ledenraad. De commissie ‘Werving en
De Raad van Bestuur bestaat

selectie van nieuwe ledenraadsleden’

sinds juni 2017 uit één persoon

heeft haar werkzaamheden voor deze

en wordt ondersteund door twee

verkiezingen succesvol afgerond. ‘Twee

bestuursadviseurs, de adjunct-

leden hebben in 2019 vroegtijdig

directeur en managers. De managers

afscheid genomen van de Ledenraad

• Belangrijke keuzes rondom

en stafhoofden worden aangestuurd

omdat zij zich niet konden vinden in de

het werven en behouden van

door de adjunct-directeur. De statuten

koers van de EO.’

duurzame ledenrelaties; en

bieden ruimte voor een één-, twee-

het content-impactmodel;
• Aandacht voor
maatschappelijke thema’s als
eenzaamheid en slavernij;

• Het faciliteren van integraal
werken op verschillende
plekken in de organisatie.

In juni 2019 verscheen de visiebrief
van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap over de
toekomst van het publiek omroepbestel
(getiteld: “waarde voor het publiek”).
De visiebrief benadrukt het belang van
externe pluriformiteit en wil omroepen
ruimte geven om meer profiel te laten
zien. Daarnaast bevat de brief diverse
maatregelen die de komende jaren in
wetgeving moeten worden omgezet en
die tot financiële druk kunnen leiden.
De EO werkt met de andere omroepen
en NPO aan oplossingen die een sterke
publieke omroep voor de toekomst
moeten borgen, met goede pluriforme

of driehoofdige RvB. Wanneer in de

Rol Ledenraad in 2019

toekomst een vacature ontstaat voor een

In 2019 vergaderde de Ledenraad

tweede of derde lid van de Raad van

drie keer. De Ledenraad stelde de

Bestuur zal de EO zich inspannen voor

jaarrekening 2018 vast en verleende

een evenwichtige verdeling van zetels

decharge voor het gevoerde beleid

over vrouwen en mannen.

door het Bestuur en het gehouden
toezicht door de Raad van Toezicht.

In 2019 kwam de vertaling van

De Raad van Bestuur informeerde de

de missie tot uiting in de nieuwe

Ledenraad tijdens de vergaderingen

corporate campagne “Als je gelooft”.

over belangrijke ontwikkelingen bij de

We formuleerden drie domeinen die

EO, en over de politieke ontwikkelingen

de content in verbinding brengen met

betreffende de toekomst van het

deze missie. Deze domeinen geven de

publieke bestel. Daarnaast sprak de

komende jaren richting aan de content-

Ledenraad over de merkstrategie, de

en merkstrategie van de EO.

corporate campagne en de content-

De drie domeinen waarmee we gaan

impact strategie. De Ledenraad vervulde

werken, zijn:

hierbij een belangrijke klankbordrol voor

• Als je gelooft in de
veelkleurigheid van God;
• Als je gelooft in een
hoopvolle samenleving; en
• Als je gelooft in echte relaties.

content die door een zo groot mogelijk
publiek gevonden wordt. Met content
die van publieke waarde is en omroepen
die maatschappelijk verankerd zijn in de
samenleving.

Governance
Raad van Bestuur

Ledenraad

de Raad van Bestuur. Verder is binnen
de Ledenraad intenstief gesproken
over de programma’s rond het thema
homoseksualiteit. We streefden ernaar
om door deze programma’s een platform
te bieden dat zou leiden tot gesprek. Na
evaluatie kwam echter naar voren dat er
behoefte was aan meer diversiteit in onze

In 2019 is de Ledenraad gaan werken

programmering over homoseksualiteit.

op basis van de nieuwe governance

De Ledenraad heeft dit jaar uitgebreid

afspraken die in 2018 zijn gemaakt. Na

stilgestaan bij het magazine ‘Visie’. Ook

een openbare werving op basis van een

leverde zij input voor het kerstnummer

openbaar profiel is de heer T. Segers

van ‘Visie’.

benoemd als onafhankelijk gespreksleider
van de Ledenraad. De commissie

Een speciale Ledenraad was de

De Raad van Bestuur (RvB) is

‘Werving en selectie gespreksleider’ is op

bijeenkomst in december. Tijdens deze

verantwoordelijk voor het beleid van

de afgesproken wijze betrokken geweest

bijeenkomst sprak de Ledenraad met

de EO. De RvB stuurt en coördineert

bij de selectie van de gespreksleider.

afgevaardigden van migrantenkerken

alle processen die de resultaten en de

en met Theoloog des Vaderlands
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Samuel Lee over hoe we de verbinding

van de leden was frequent afwezig. Het

met elkaar kunnen vinden.

bestuur was bij het grootste deel van
de 5 reguliere vergaderingen aanwezig,

Herbenoeming

met uitzondering van een aantal

De commissie ‘(Her)benoeming leden

agendapunten die buiten aanwezigheid

van de Raad van Toezicht’ adviseerde

van het bestuur behoren te worden

de heer E.J. Ouweneel opnieuw te

besproken. De financiële commissie en

benoemen als lid van de Raad van

identiteitscommissie vergaderden ieder

Toezicht. De Ledenraad heeft dit advies

drie keer. De remuneratiecommissie

opgevolgd en ging tot herbenoeming

heeft het beoordelingsgesprek met

over.

de bestuurder gevoerd, en voerde ter
voorbereiding daarop gesprekken met

Governance

een aantal personeelsleden van de EO.

De commissie ‘Evaluatie governance’ is in
2019 tussentijds bij elkaar gekomen om

Een aantal leden van de Raad van

te spreken over de vertrouwelijkheid van

Toezicht sprak in het voorjaar van

de vergadering en de totstandkoming

2019 met de Commissie Integriteit

van de agenda. Zij heeft hierover ook

Publieke Omroep (CIPO). Eén lid van

aanbevelingen gedaan aan de Raad

de RvT bezocht in het najaar een

van Bestuur. Deze aanbevelingen zijn

CIPO-bijeenkomst over integriteit in

opgevolgd.

de praktijk. Alle leden van de Raad van
Toezicht hebben zoveel mogelijk de

Raad van Toezicht

vergaderingen van de Ledenraad en

De Raad van Toezicht (RvT) bestond

verschillende evenementen van de EO

in 2019 uit de volgende leden:
• Willem Smouter (voorzitter)
• Jolanda de Heer-Verheij (secretaris)
• Evert Jan Ouweneel (vicevoorzitter)
• Jacobine van den Brink
• Pieter Oudenaarden
• Bas Plaisier
• Jur Zandbergen
Per 1 januari 2019 is Jacobine van den
Brink toegetreden tot de Raad van
Toezicht; zij volgt Reinie MelissantBriene op die per 31 december 2018
is afgetreden. In verband hiermee
is Evert Jan Ouweneel benoemd tot
vicevoorzitter. Evert Jan Ouweneel was
per 31 december 2019 aftredend en
herkiesbaar. In de Ledenraad van 14
september 2019 is hij opnieuw benoemd
voor een periode van 4 jaar (per 1
januari 2020). Wanneer er een vacature
ontstaat, spant de EO zich in voor een
evenwichtige verdeling van zetels over
vrouwen en mannen.
Vergaderingen
De Raad van Toezicht kwam in 2019
bijeen in 5 reguliere vergaderingen. Geen

(zoals The Passion, Nederland Zingt Dag
en EO-Jongerendag) bijgewoond.
Taak
De Raad van Toezicht houdt toezicht op:
• De algemene gang van zaken in
de vereniging; en
• Het Bestuur en door het Bestuur
gevoerde beheer en beleid.
Daarnaast is de Raad van Toezicht
verantwoordelijk voor de taken en
bevoegdheden die hem bij de statuten
zijn toegekend. Hij staat het Bestuur,
gevraagd en ongevraagd, met raad
terzijde. De Raad van Toezicht richt zich
bij het vervullen van zijn taak uitsluitend
op het belang van de vereniging en
alle betrokkenen bij de vereniging. Ook
houdt de Raad van Toezicht in de gaten
of het doel van de vereniging wordt
verwezenlijkt in overeenstemming met
de grondslag.
Onderwerpen
Een aantal onderwerpen wordt elk jaar
in de Raad van Toezicht besproken. In
2019 stond de RvT stil bij het wederzijds
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functioneren tussen de Raad van

Commissies

Toezicht en het Bestuur. Dat deed zij

Remuneratiecommissie

mede aan de hand van de punten die
uit de zelfevaluatie 2018 naar voren
waren gekomen. De Raad van Toezicht
besprak daarnaast - buiten aanwezigheid
van het Bestuur - het functioneren van
het Bestuur en haar eigen functioneren.
Verder sprak en rapporteerde de Raad
van Toezicht over de programmaintekening 2019 en de risicoanalyse rond
programma’s, activiteiten, bladen, online
en presentatoren.
De Raad van Toezicht keurde het
jaarverslag 2018, de begroting
2020 en het jaarplan 2020 goed. De
jaarrekening en het accountantsverslag
zijn in aanwezigheid van de accountant
besproken. Tijdens een meerdaagse
bijeenkomst in oktober kwam het
onderwerp risicomanagement uitgebreid
aan de orde. Daarbij zijn de voornaamste
strategische en operationele risico’s
van de EO besproken en kwam de
risicohouding van het Bestuur aan de
orde. Ook heeft de Raad van Toezicht
de risicobereidheid verbonden aan
de strategie en activiteiten van de
EO vastgesteld. Verder is met de RvT
besproken hoe de EO intern invulling
geeft aan risicomanagement en hoe dit
verankerd is in de organisatie.
Tijdens de meerdaagse bijeenkomst vond
ook een gesprek plaats met leden van
migrantenkerken. Aanleiding hiervoor is
de ambitie van de EO om de betekenis
en impact van migrantenchristenen meer
zichtbaar te maken in de media.
Het Bestuur rapporteerde over de
naleving van de governancecode NPO
en de beleidsregels governance van
het Commissariaat voor de Media;
aandachtspunten hieruit zijn besproken.
Onderwerpen als de redactionele
onafhankelijkheid en de beloning van
bestuurder en de RvT kwamen hierbij ter
sprake. Overige specifieke onderwerpen
in 2019 waren het merkenbeleid,
contentstrategie, personeelsbeleid en de
toekomst van het publieke bestel.

De remuneratiecommissie bestond
in 2019 uit Pieter Oudenaarden en
Jolanda de Heer-Verheij. Zij hebben het
functioneringsgesprek met het Bestuur
gevoerd en ter voorbereiding daarop
met een aantal medewerkers van de EO

van de EO. Verder leverde het bijwonen
van Ledenraadsvergaderingen en EOevenementen een schat aan informatie
op.
Relatiebeheer
De Raad van Toezicht weet dat het
onderhouden van (interne en externe)

gesproken.

relaties met relevante stakeholders

Identiteitscommissie

de Raad ook in 2019 bewust

De identiteitscommissie bestond in 2019
uit Evert Jan Ouweneel en Bas Plaisier.
De commissie heeft het Jaarverslag
2018 en het Jaarplan 2020 besproken.
Ook sprak de Identiteitscommissie over
het programmatisch vervolg van de
Nashville Verklaring en de rol van de
EO bij nieuwsvoorziening (populisme/
tweedeling in maatschappij).
Financiële commissie
De financiële commissie bestond in
2019 uit Jacobine van den Brink en
Jur Zandbergen. De commissie heeft
de jaarrekening, het jaarverslag en het
accountantsverslag besproken, in het
bijzijn van de accountant en gedeeltelijk
buiten aanwezigheid van het bestuur.
Andere onderwerpen waren de forecasts,
de voortzetting van de samenwerking
met en de opdrachtverlening aan
de accountant, de begroting 2020,
terugkoppeling interimcontrole en
controleplan van de accountant en
risicomanagement bij de EO.

van groot belang is. Daarom zocht
contact met medewerkers van de
EO (o.a. via het gesprek met de OR),
vertegenwoordigers van (migranten)
kerken en andere achterbanorganisaties,
het Commissariaat voor de Media en
de NPO. De voorzitter van de Raad
van Toezicht onderhield de relatie met
voorzitters van andere omroepen.
Zelfevaluatie en ontwikkeling RvT
De Raad van Toezicht werkte in 2019
aan de ontwikkeling van de RvT-leden
afzonderlijk en de RvT als team. De EO
financierde en faciliteerde dit proces waar
nodig. Vragen die tijdens de zelfevaluatie
aan de orde kwamen, zijn:
• Voldoet de samenstelling van de 		
RvT aan de eisen en wensen?
• Zijn de individuele
competenties voldoende?
• Is de RvT kritisch genoeg naar
elkaar en naar de bestuurder?
• Hebben we het vooral over
strategische zaken (zoals de
toekomst van het omroepbestel) of

Informatievoorziening
De bestuurder heeft de plicht om de
RvT alle benodigde informatie tijdig
te verstrekken. Dit heeft de RvT nodig
om haar taak optimaal te kunnen
vervullen. Hier heeft de bestuurder
ook in 2019 ruim voldoende invulling
aan gegeven. Zowel schriftelijk, als
in de mondelinge toelichting tijdens
vergaderingen. Hiernaast heeft de RvT
via eigen kanalen informatie verzameld.
Informatie die RvT-leden hebben
gevonden in de media, werd onderling

zijn we druk met incidenten?
• Zoeken we genoeg naar wat we
niet zien? Dringen we door in de
werkelijkheid?
De Raad van Toezicht wil een kritisch
‘tegenover’ zijn voor de bestuurder.
Daarom onderhoudt de RvT nauw
contact met stakeholders binnen
en buiten de EO en zorgt ze voor
informatieverwerving via uiteenlopende
kanalen.

gedeeld. Uiteraard is ook regelmatig
gesproken met de Ondernemingsraad
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De Raad van Toezicht hecht veel waarde

reduceren en extra beveiligen van

In 2019 is het volgende onderhoud

aan openheid. Zo worden zorgen

de locaties waar data staat. Omdat

gedaan:

eerlijk benoemd en werken leden van

de EO-content steeds breder wordt

de RvT nauw samen aan het leveren

geproduceerd en gedistribueerd (van tv

van een constructieve bijdrage voor de

tot online), werkt ICT in 2020 ook aan

EO. Scholing is daarbij een onmisbaar

de verdere afstemming van alle digitale

instrument. Om die reden heeft bijna

productieprocessen.

de voltallige RvT in 2019 een training
riskmanagement gevolgd.

Facilitair
Huisvesting

Bedrijfsvoering.
ICT
In 2019 werkte de afdeling ICT verder
aan de efficiency van de systemen
en netwerken binnen de EO. Daarbij
werden processen zoveel mogelijk
gestandaardiseerd en volgens een
uniforme werkwijze opgezet. Belangrijke
aandachtspunten zijn privacy en security.
Voor beide zaken zijn voor de gehele ICTinfrastructuur analyses gemaakt en waar
nodig aanpassingen gedaan.
Ook in 2020 ligt de focus op het
beveiligen van data en het op een zo
veilige manier beschikbaar maken van
data (waaronder persoonsgegevens
en digitale content). Zo gaat de
afdeling ICT aan de slag met het

Het aantal huurders in het gebouw
was in 2019 gelijk aan 2018 (drie
organisaties, totaal 4% van ons
vloeroppervlak). De strategie van verhuur
van vloeroppervlak wordt actief gevoerd
en waar mogelijk verder uitgebreid in
de toekomst. De inkomsten uit verhuur
dragen bij aan de kostenbeheersbaarheid
van de facilitaire portefeuille.
Er waren in 2019 diverse grote interne
verhuisbewegingen als gevolg van
verschuivingen binnen portefeuilles.
Deze zijn zonder verbouw- en
verhuiskosten gefaciliteerd, passend
bij onze doelstellingen van flexibel en
activiteitgericht werken.
Onderhoud aan het gebouw is
uitgevoerd volgens de meerjaren
onderhoudsplanning.

• Buitenschilderwerk;
• Vernieuwing van
het restaurantplafond;
• Renovatie van het
monumentale tuinhekwerk.
Speciale aandacht in de huisvesting
ging verder naar de logo-wisseling
aan het einde van het jaar. Het nieuwe
EO-logo is doorgevoerd op diverse
gebouwelementen, zoals de entreepoort.
Veiligheid
Ultimo 2018 is een meervoudig
onderhandse aanbesteding gevoerd
voor de beveiliging van ons gebouw.
Deze aanbesteding heeft geleid
tot het samenwerken met een
nieuwe beveiligingspartner voor de
objectbeveiliging en het voortzetten
van de samenwerking met de
zittende partner voor de meldkamerdienstverlening. In de samenwerking
met de beide beveiligingspartners sturen
we op zoveel mogelijk onzichtbare
beveiliging, middels technische
voorzieningen. De beleving in het
entreegebied is gericht op openheid en
hospitality.

28

EO Jaarverslag 2019

Uitbestede diensten

naar een 100% recyclebaar exemplaar.

De nieuwe wetgeving heeft ook invloed

De samenwerking met onze

We hebben door middel van het project

op onze uitzend- of payrollinhuur. We

partners voor de catering- en

“Trees for All” zoveel mogelijk de CO2-

kijken gericht naar de manier waarop we

schoonmaakdienstverlening verliep

uitstoot gecompenseerd.

arbeidsrelaties aangaan. De omzet bij het
uitzend-payrollbureau is in de afgelopen

naar goede tevredenheid. De contracten
zijn ingericht met een gedegen

Personeelsbeleid

jaren fors afgenomen. De omzet is

managementsystematiek, waarbij op

Kengetallen

de afgelopen jaren gedaald van € 2,5

KPI-scores wordt gemonitord. Voor zowel
schoonmaak als catering zijn in 2019
interne klanttevredenheidsonderzoeken
uitgevoerd. De schoonmaak scoorde
daarbij een tevredenheidscijfer 7,2 en
onze cateraar kreeg een 8,6 als score.
Duurzaamheid
In overleg met een adviesbureau
bepaalden we in het eerste kwartaal
onze organisatiebrede ambitie op
het gebied van duurzaamheid. Deze
ambitie richt zich op het verminderen
van onze CO2-uitstoot op de onderdelen
Gebouw, Contentproductie en Vervoer.
Voor het onderdeel Gebouw leidde dit
tot de (geplande) vervanging van onze
stookinstallatie. We maken de overstap
van een gasgestookte CV-unit naar een
hybride opstelling met een gasgestookte
CV en een luchtwarmtepomp. De
luchtwarmtepomp wordt daarbij de
primaire verwarmingsbron. De CV
bestaat in deze opstelling uit 4 losse
units die afhankelijk van de warmtevraag
in het gebouw één voor één bijschakelen.
De CO2-reductie die met deze nieuwe
opstelling wordt bereikt, is ingeschat
op 110 ton (11% van onze totale
CO2-uitstoot). Hiermee hebben we de
CO2-uitstoot die gerelateerd is aan gas/
verwarming meer dan gehalveerd ten
opzichte van de oude installatie. In het
vierde kwartaal is de nieuwe CV-unit
aangeschaft en geplaatst.
De 302 zonnepanelen op het dak van
het EO-gebouw zorgden in 2019 voor
een opbrengst van 11% van ons totale

• Het aantal medewerkers in dienst
van de EO en het Productiehuis EO
B.V. is in 2019 met 4 toegenomen
(1%).
• Eind 2019 waren er 379

in 2019 ook flink gedaald. In 2018
was het nog 3,93%, in 2019 was het
ziekteverzuim 3,09%. Het verzuim
vanwege WIA is met 0,11% vrijwel

• De verhouding tussen mannen en
vrouwen is gelijk gebleven ten
opzichte van 2018: 53% van onze
medewerkers is vrouw en 47%
van onze medewerkers is man.
• De verhouding tussen
dienstverbanden voor bepaalde
tijd en onbepaalde tijd is in de loop
van het jaar niet veel gewijzigd:
66% van onze medewerkers heeft
een vast dienstverband (2018: 68%)
en 34% heeft een tijdelijk
dienstverband (2018: 32%). De
organisaties EO en het Productiehuis
EO B.V. verschillen hierin wel. Bij de
EO is 76% van de medewerkers
in vaste dienst (2018: 74%) en bij
Productiehuis EO B.V. is 16% van de
medewerkers in vaste dienst. De
reden hiervan is dat Productiehuis
EO B.V. met name bedoeld is voor
het aannemen van medewerkers
voor tijdelijk werk. Het gemiddelde
verloop bij het Productiehuis EO B.V.
was in 2019 met 48% dan ook hoog
in vergelijking met een gemiddeld
verloop van 15% bij de EO.
In 2019 is bewust gekeken naar de
flexibiliteitsbehoefte in verband met de

Andere duurzame veranderingen in 2019

is dat flexibiliteit duurder wordt. Dit

de vernieuwing van de EO-koffiebeker

Het ziekteverzuim binnen de EO is

in totaal 329 fte’s (2018: 320 fte).

nieuwe Wet Arbeid in Balans (WAB).

Monday in het bedrijfsrestaurant en

775K).

medewerkers (2018: 375) in dienst,

elektriciteitsverbruik.

waren de introductie van de Meatless

miljoen in 2014 naar 15K in 2019 (2018:

Een uitgangspunt in deze nieuwe wet
was voor de EO aanleiding om tijdelijke
dienstverbanden tegen het licht te
houden en waar mogelijk om te zetten
in een contract voor onbepaalde tijd.

gelijk gebleven (2018: 0,12%). Het
ziekteverzuim binnen het Productiehuis
EO B.V. kwam uit op 3,57% (2018:
1,30%). De stijging is te verklaren door
het feit dat het Productiehuis EO B.V.
een relatief jonge onderneming is en na
de eerste paar jaar met een heel laag
verzuim komt het Productiehuis op een
meer gemiddeld ziekteverzuim. Er was in
deze jonge onderneming geen verzuim
vanwege WIA (2018: 0%).
Ontwikkelingen in 2019
Het speelveld van de EO wordt
complexer en vraagt dat we opereren als
een flexibele, marktgerichte organisatie.
In 2019 besteedde de EO veel aandacht
aan werken vanuit verbinding met
verschillende specialismes in de
organisatie en dus voor een meer
integrale aanpak. In ons aannamebeleid
richten we ons op flexibel inzetbare
medewerkers, verbonden met onze
missie en in staat om zich integraal in
te zetten voor verschillende soorten
content en platforms. Deze nieuwe
manier van werken heeft ook invloed
op leiderschap. Daarom hebben alle
leidinggevenden binnen de EO in
2019 een leiderschapsontwikkeltraject
gevolgd en wordt in 2020 gewerkt aan
leiderschap door onze leidinggevenden
mee te nemen in de transitie van
management naar leiderschap.
De integrale manier van werken
vraagt om een gesprekscyclus die
daarbij aansluit. We werken dagelijks

met veel collega’s samen aan

voor talent ontwikkeling. Zo was er het

mooie 8,3. De volledige resultaten zijn

uiteenlopende content en ontwikkelen

EO traineeship, incompany opleidingen

in 2019 in vele verbanden (MT, OR,

ons zo elke dag. Eind 2018 heeft

en het kwaliteitscafé. En in 2019 is de

redacties, afdelingen) besproken en

de EO afscheid genomen van de

investering in opleiding en ontwikkeling

veel teams hebben concrete afspraken

beoordelingsgesprekken. Daar is een

van onze medewerkers verdubbeld ten

gemaakt om op basis van de resultaten

cyclus voor in de plaats gekomen die

opzichte van 2018. In totaal is er 368K

van het onderzoek verbeteringen door te

zich richt op de persoonlijke ontwikkeling

geïnvesteerd in opleidingen op maat voor

voeren.

van onze medewerkers. We dagen onze

onze medewerkers. Dit zorgt dat we ruim

medewerkers uit om gedurende het jaar

2,5% van onze loonsom investeren in de

We willen zichtbaar zijn op de

door middel van feedback en reflectie

ontwikkeling van onze medewerkers.

arbeidsmarkt om zo talenten aan onze
organisatie en missie te verbinden. Uit

gericht aan de slag te gaan met de eigen
ontwikkeling. Als EO faciliteren we voor

Eind 2018 is er een medewerkers-

onderzoek blijkt dat de betrokkenheid

medewerkers het gesprek met collega’s

onderzoek (MO) gehouden onder

bij het ‘merk’ van de nieuwe werkgever

en leidinggevende over samenwerking

de gehele EO, waaraan 80% van de

voor 95% van de sollicitanten op de

en ontwikkeling. Dit doen we onder

medewerkers heeft deelgenomen.

arbeidsmarkt een belangrijke motivator

andere door middel van een app. In 2019

Mooi om te zien is dat de resultaten

is in hun keuze om te solliciteren.

zijn er door medewerkers van de EO via

positiever zijn dan in 2014; de

Daarom brachten we in 2019 focus aan

deze app ruim 2.000 feedback vragen

laatste keer dat binnen de EO een

in het sterk profileren van de EO op de

gesteld. Ook hebben medewerkers de

medewerkersonderzoek plaatsvond.

arbeidsmarkt. In 2020 zal dit verder

tijd genomen om te reflecteren en zijn

Gemiddeld genomen liggen de scores

worden uitgebouwd. Door het vertellen

ze hierover met hun leidinggevende

boven die van de benchmark Nederland.

van verhalen over de producten van de

in gesprek gegaan. Het gesprek over

We constateren met trots dat de

EO maar ook over hoe het is om bij de

ontwikkeling zorgt voor investeringen

betrokkenheid van de medewerkers

EO te werken, willen we een herkenbaar

in het talent van onze medewerkers. In

bij de missie van de EO nog altijd

profiel creëren voor onze potentiële

2019 was er dan ook volop aandacht

buitengewoon hoog is, de score is een

nieuwe collega’s. Hierin hebben we
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aandacht voor de diversiteit van onze

lager, met name door lagere directe

bestuurder en op de algemene gang van

organisatie en over dit onderwerp voeren

productiekosten. Per saldo daalt het

zaken binnen de EO.

we intern en extern het gesprek.

bedrijfsresultaat met € 418 naar € 209
negatief (2018: € 209 positief).

Financiën (cijfers x 1.000)
Het financiële beleid richt zich op het
voeren van een gezonde en stabiele
financiële huishouding, met voldoende
middelen om content te produceren
waarmee onze missie wordt gerealiseerd.
Beschikbare eigen middelen uit giften,
legaten, inkomsten van (programma-)
bladexploitatie en nevenactiviteiten
worden mede ingezet om in de
programmering keuzes te kunnen maken
die nauw aansluiten bij de missie van de
EO. In 2019 is een nieuwe planning- en
controlcyclus geïntroduceerd binnen de
EO. Naast het budget is driemaal een
forecast opgesteld. Hierdoor is frequenter

Checks & balances
Binnen de EO zijn checks & balances

In 2016 is de EO in samenwerking

opgenomen in het governanceproces.

met het Nederlands Dagblad de vof

In 2017 is een analyse gemaakt van de

Endeo gestart. De EO heeft een 50%

adequaatheid van risicomanagement

deelneming in deze vof. Medio 2017 is

binnen de EO. In 2018 is er invulling

een nieuw informatieplatform opgericht

gegeven aan de uitkomsten van

voor een jongere doelgroep onder de

deze analyse. In 2019 is op een

naam Dag6. In 2017 en 2018 zijn de

gestructureerde wijze gewerkt

opbrengsten achtergebleven bij de

aan het verder expliciteren van het

verwachtingen. Daarom is dit initiatief per

risicoprofiel. Het risicoprofiel van de EO

eind 2018 gestopt. De administratieve

is een optelsom van de risicohouding,

afwikkeling heeft plaatsgevonden in

risicobereidheidsprincipes, strategische

2018 en 2019. Het resultaat van deze

risico’s en strategische beheersing.

deelneming was in 2019 € 1 negatief
(2018: € 252 negatief).

De onderdelen in de strategische
risicomanagementcyclus hebben

Ook in 2019 waren de renteopbrengsten

geleid tot een geëxpliciteerde

indien nodig, sneller worden bijgestuurd.

van € 1 beperkt (2018: € 1). De

risicohouding. Deze gehele strategische

vennootschapsbelasting is in 2019 € 13

risicomanagementcyclus is besproken en

Ultimo 2019 is de EO een financieel

(2018: € 3).

geaccordeerd door de Raad van Toezicht.

solvabiliteit. Het eigen vermogen

Risicomanagement

Risicomanagement functie

bedraagt € 9.754 (2018: € 10.031), dit is

Om een goede balans te houden

Risicomanagement is, als een

39% van het balanstotaal (2018: 40%).

tussen programmering en

De current ratio is 1,66 (2018: 1,71).

administratieve organisatie werkt de

Hieruit blijkt dat de EO goed in staat is

EO op een gestructureerde manier

om aan haar financiële verplichtingen te

aan risicomanagement binnen de

voldoen. De kasstroom was in 2019

organisatie. Er wordt een top-down

€ 5.853 negatief (2018: € 1.140

proces gevolgd dat is afgestemd tussen

negatief). Het verschil wordt met name

het Bestuur en de Raad van Toezicht.

veroorzaakt door de toename van de

Het risicomanagement bestaat uit vier

voorraden. Een nadere toelichting is

belangrijke thema’s:

gesproken over financiën en kan er,

gezonde organisatie met een goede

opgenomen in de jaarrekening 2019.
Door de gezonde vermogenspositie en
liquiditeit maakt de EO geen gebruik van
externe financieringsbronnen.
Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering
na belastingen daalde in 2019 ten
opzichte van 2018 met € 177 van
€ 45 negatief naar € 222 negatief.
Dit kan als volgt worden verklaard: de
totale bedrijfsopbrengsten zijn gedaald
met € 2.497. Dit komt met name
door een lagere opbrengst uit mediaaanbod doordat een aantal in 2019
geplande titels is doorgeschoven naar
2020. De bedrijfslasten zijn € 2.079

• Risico governance
• Risicostrategie
• Risicoprocessen
• Risicobewustzijn
Deze vier thema’s zijn volgens het
denk- en werkmodel Risk Appetite
Value Chain (RAVC) ingericht.

Risico governance
Bestuurlijke organen
De bestuurlijke organen van de EO zijn
het Bestuur en de Raad van Toezicht. Het
Bestuur legt verantwoording af aan de
Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht
houdt toezicht op het beleid van de

tweedelijnsfunctie, gepositioneerd binnen
de afdeling Financiën. In de praktijk
wordt nauw samengewerkt met de
Compliance Officer en de medewerkers
bij ICT die verantwoordelijk zijn voor de
informatiebeveiliging.
Compliance functie en functionaris voor
gegevensbescherming
De EO beschikt over een Compliance
Officer. Zij controleert op het correct
naleven van de ‘Beleidsregels
governance en interne beheersing’
van het Commissariaat voor de
Media, de ‘Governancecode Publieke
Omroep 2018’, de Mediawet, de
aanbestedingsrichtlijnen, de WNT en
andere relevante wet- en regelgeving.
De Compliance Officer is het centrale
loket voor alle compliance- en
integriteitsvraagstukken binnen de EO.
De EO beschikt eveneens over een
Privacy Officer die het centrale loket is
voor alle privacyvraagstukken binnen
de EO. Er is in 2019 één datalek van
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een beperkte omvang (onjuiste data

De verantwoording vindt plaats in dit

Risicohouding

ontvangen van verwerker) gemeld bij de

jaarverslag en door middel van registers

De risicohouding van de EO is in

Autoriteit Persoonsgegevens.

op onze website, eo.nl. Medewerkers van

2019 ongewijzigd vastgesteld op

de EO ontvangen jaarlijks een uitvraag

‘gebalanceerd’. Dit betekent dat het

In 2019 is de AVG (privacy

waarin de richtlijnen onder de aandacht

management van de EO bij haar

wetgeving) implementatie afgerond

worden gebracht. Ook ontvangen de

besluitvorming telkens de afweging

en is de werking van het ingerichte

medewerkers een meldingsformulier voor

maakt tussen risico en rendement.

privacy risicobeheersingsraamwerk

de verschillende registers.

Zij is zich bewust van de mogelijke
risico’s en laat zich niet alleen leiden

verder bestendigd. Het ingerichte
risicobeheersingsraamwerk is

Risicostrategie

door opportuniteiten. De weging

door de externe Functionaris voor

De EO heeft in 2019 het strategische

van de risicohouding is gedaan op

Gegevensbescherming (FG) getoetst en
de uitkomsten zijn vastgelegd in een FG
beoordelingsrapportage.
De FG heeft de mate van naleving
van privacyregelgeving door de EO
beoordeeld op basis van binnen de
EO beschikbare informatie. Daarbij
heeft de FG vastgesteld dat het privacy
volwassenheidsniveau van de EO op
strategisch en tactisch niveau in opzet

risicomanagementproces verder
doorontwikkeld van opzet en bestaan
naar verdere borging. Er is gekozen

een vijfpuntsschaal van: nul, kritisch,
gebalanceerd, opportunistisch en
maximaal.

voor het Risk Appetite Value Chain
(RAVC-)model voor het concretiseren
van het risicomanagementproces,
de risicohouding en risicobereidheid.
De functie van dit model is om een
gestructureerd proces te doorlopen zodat
er procesmatig geen hiaten zijn.

en bestaan voldoet aan de vereisten
van de AVG. De focus van de EO dient
zich nu te richten op het voltooien van
de implementatie van de AVG op alle
operationele processen. Op basis van

Besturingsfilosofie Management:
Gedrag, Leiderschap en Houding
Gebalanceerd

de rapportage heeft de FG voor de EO
aanbevelingen en een toezichtplan
geformuleerd om de beheersing van
de privacy risico’s naar een hoger
volwassenheidsniveau te brengen.

Reputatie Management:
Imago en Identiteit
Gebalanceerd

CIPO
Als onafhankelijk toezichtorgaan ziet de
Commissie Integriteit Publieke Omroep
(CIPO) toe op de handhaving en naleving
van de Governancecode Publieke
Omroep. Zij heeft geen toezichthoudende
taken in bestuursrechtelijke zin. De CIPO
faciliteert naleving van deze gedragscode

Algemene Risk Attitude
– Risico Houding
Gebalanceerd
Productie, Programma’s,
Uitvoering en IT
Gebalanceerd

op eigen initiatief met adviezen en
onderzoeken. Jaarlijks legt de CIPO
verantwoording af via een afzonderlijk
jaarverslag.
Verantwoording

Kapitaal Management:
Rendement en Solvabiliteit
Gebalanceerd

De verantwoording van de ‘Beleidsregels
governance en interne beheersing’
en de ‘Governancecode Publieke
Omroep 2018’ moet op een adequate
en toegankelijke wijze plaatsvinden.
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Risicobereidheidsprincipes
Op basis van de risicohouding is de
risicobereidheid gedefinieerd. De
risicobereidheidsprincipes kunnen
samengevat worden in:
• Besturingsfilosofie
De missionaire gedrevenheid van
de EO geeft bereidheid om mee te
bewegen met de omstandigheden
als de missie dat vraagt. Hierbij
heeft de EO altijd oog voor de kracht
van anderen (binnen en buiten) de
organisatie en werkt men met elkaar,
waarbij iedereen even belangrijk is.
• Reputatie Management
De EO is een gedreven organisatie
en is onderscheidend in haar geluid
over geloof, waarbij we geloven in het
goede te doen en anderen niet de maat
te nemen. De EO is een organisatie van
inclusiviteit, expliciteit en christelijke
integriteit.
• Productie, Programma’s,
Uitvoering en IT
Programma’s moeten qua vorm
en inhoud passen bij de tijd en de
doelgroep van de EO. De EO gelooft
dat hier beweging in zit. Bij de
uitvoering houdt de EO rekening met
de doelgroep, waarbij de ander zich
recht gedaan voelt.
• Kapitaal Management
De EO heeft een financiële
huishouding waarbij wordt
gewerkt vanuit de basisprincipes
van transparantie en controle. De
administratieve organisatie en interne
beheersingsprocessen zijn ingericht
naar doelmatigheid en rechtmatigheid,
in het besef dat het geld waarmee de
EO werkt van iedereen is.
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Strategische risico’s
Het management van de EO heeft onderstaande strategische risico’s geïdentificeerd en afgestemd met de Raad van Toezicht.

Strategisch risico

H-M-L

Beheersingsmaatregel

Inrichting van het publieke

Eigen visie van de EO en

bestel.

nemen van bestuurlijke

H-M-L

Eigenaar
Bestuurder

verantwoordelijkheid, door
in gesprek te blijven met alle
stakeholders (lobbyen).
De geloofsdiversiteit kan leiden

Investeren in interne en externe
gesprekken over geloofsdiversiteit.

MT en

De betaalbaarheid van het

Eigen visie van de EO en

Bestuurder

bestel.

nemen van bestuurlijke

tot spanning die kan afstralen

Bestuurder

op de EO.

verantwoordelijkheid, door
in gesprek te blijven met alle
stakeholders (o.a. Ster Reclame en
fondsen).
Verlies van zichtbaarheid van

De EO wil hier haar eigen visie in

MT en

het EO-merk en de content

volgen en zal binnen de wettelijke

Bestuurder

(door de opkomst van digitale

context experimenteren met

platforms).

mogelijkheden en het blijven
opzoeken van de dialoog met
stakeholders.

Het verandervermogen van de

Goed HR-plan (structuur-

MT en

EO.

en personeelsplanning) en

Bestuurder

visievorming op toekomstige
competenties.
Hoger wordende

Efficiënt samenwerken met

MT en

‘verantwoordingsdruk’

andere omroepen. En het gesprek

Bestuurder

door veranderende wet- en

blijven voeren met alle relevante

regelgeving.

stakeholders om een goede
balans te houden voor kosten,
terwijl er geen risico gelopen
wordt in beheerste en integere
bedrijfsvoering.

34

EO Jaarverslag 2019

Operationele risico’s
Er is een aantal risico’s op operationeel niveau die van invloed kunnen zijn op de continuïteit van de werkzaamheden binnen de EO
(primaire proces). Om de continuïteit te waarborgen, worden er periodiek risicoassessments uitgevoerd. De uitkomsten van deze
assessments zijn bepalend voor de beheersmaatregelen die worden genomen binnen de ondersteunende processen.

Operationeel risico

H-M-L

Beheersingsmaatregel

H-M-L

Eigenaar

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

Keten inzichtelijk maken en beleid/
werkwijze waar nodig aanpassen.

Media Services
& Producties

Onvoldoende beheersing van
‘shadow IT’.

Doelarchitectuur beschrijven en
implementatie Office 365 waardoor
het gebruik vermindert.

ICT

Reputatieschade door
hacken.

Beleid en identity management op
social media accounts.

ICT

Stroomuitval.

Uninterruptable Power Supply (UPS)
en noodstroomaggregaat.

Facilitair

Technische storingen (lift, CV,
toegangspoorten).

Certificatie, onderhoudscontracten en
eigen inspecties.

Facilitair

Veiligheidsrisico’s.

Brand: directe doormelding
naar brandweer en interne
gebouwcompartimentering,
blussystemen.
Agressie/bedreiging/bommelding:
noodknop receptiebalie met
directie doormelding naar
beveiligingsmeldkamer, interne
veiligheidsprocedures.

Facilitair

Financieel risico

voordoen. In de jaarrekening wordt

Er is een gestructureerd proces

Het is van groot belang dat er steeds

rekening gehouden met de verwachte

ingericht om te voldoen aan te zijn

voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn

financiële effecten daarvan. In 2019 was

aan de richtlijnen van de Raad voor

om aan de verplichtingen te kunnen

er geen sprake van claims.

de Jaarverslaggeving (RJ) en het
‘Handboek Financiële Verantwoording

voldoen. De liquiditeitspositie wordt
structureel gemonitord, onder andere

Risicoprocessen

Landelijke Publieke Media-instellingen

door liquiditeitsrapportages. Daarnaast

De risico’s en beheersmaatregelen

en de NPO 2016’. Als samenvatting

wordt er actief crediteurenen debiteurenbeheer uitgevoerd.
Compliance risico
De EO is onderhevig aan risico’s ten
aanzien van het naleven van wet- en
regelgeving. Om te waarborgen dat deze
worden nageleefd is een Compliance
Officer aangesteld.
Aansprakelijkheid en claims
Gelet op de complexe omgeving
waarin de EO zich beweegt, is het
onontkoombaar dat zich geschillen

worden geborgd in de planning & control
cyclus. Hierbij hebben alle zogenaamde
‘lines of defence’ een rol. De eerste
lijn, zijnde de afdelingshoofden en
medewerkers, bewaken de dagelijkse
risico’s. De tweede lijn, bestaande uit het
Hoofd Financiën & Risicomanagement,
de Business Controllers en Compliance

van de besprekingen binnen het
management en de Raad van Toezicht
zijn de voornaamste strategische,
operationele, financiële en compliance
risico’s weergegeven in dit verslag. Ook
de doelmatigheid en rechtmatigheid van
onze middelen is beschreven.

Officer, gaan met de eerste lijn in gesprek

Risicobewustzijn

op basis van het door het management

In 2019 hebben er risicomanagement-

bepaalde risicoprofiel. De accountant ziet

sessies plaatsgevonden met de

als externe auditor toe op de inrichting

individuele MT-leden. Deze sessies zijn

van het risicomanagement binnen de EO.

begeleid door een externe adviseur en
waren gericht op het bepalen van de
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individuele risicohouding, risicobereidheid

beheersing van het Commissariaat voor

openbaar te maken is nieuw, deze

en strategische risico’s. Vervolgens

de Media (‘Beleidsregels governance’) en

functies worden begin 2020 op de

hebben besprekingen plaatsgevonden

daarnaast de Governancecode Publieke

website van de EO geplaatst.

met het volledige MT/RvB om te komen

Omroep 2018 (‘Governancecode’).

tot een gewogen beeld voor de EO als

De Governancecode geeft een

De bestuurlijke inrichting van de EO

geheel. Daarnaast is het risicobewustzijn

nadere invulling aan de Beleidsregels

is conform de Governancecode. De

binnen de organisatie verder vergroot

governance. Daarom leggen we in

werkwijze, taken, bevoegdheden,

door middel van een e-learning die is

de verslaglegging verantwoording af

en verantwoordelijkheden van het

gedeeld met alle medewerkers. Ook

over naleving van de Governancecode,

Bestuur, de Raad van Toezicht en de

heeft er een aantal risk self assessments

waarmee ook invulling is gegeven

Ledenraad zijn vastgelegd in de statuten

plaatsgevonden met afdelingshoofden.

aan de naleving van de Beleidsregels

en reglementen van de EO. Als ook

Door bovengenoemde activiteiten uit te

governance. Om te voldoen aan de

de evaluatiemomenten van Raad van

voeren en hier bewust tijd en middelen

nieuwe Governancecode is in 2018

Toezicht en Bestuur, en afspraken over

voor vrij te maken is het risicobewustzijn

een aantal wijzigingen aangebracht in

verantwoording en verslaglegging.

verder geïntensiveerd.

de statuten en reglementen, zoals het

Conform regelgeving worden de

explicieter vastleggen van bevoegdheden

jaarinkomens van het Bestuur en de

Naleving Governancecode
Publieke Omroep 2018

en verantwoordelijkheden van het

Raad van Toezicht openbaar gemaakt in

Bestuur, de Raad van Toezicht en de

dit jaarverslag.

Voor de EO zijn de volgende regelingen

Ledenraad, evaluatiemomenten van Raad

omtrent governance en interne
beheersing van toepassing; allereerst
de Beleidsregels governance en interne

van Toezicht en bestuur en afspraken

Transparant werken en integer omgaan

over verantwoording en verslaglegging.

met publieke middelen zijn voor de EO

De verplichting om nevenfuncties van

belangrijke waarden.

belangrijke journalistieke functionarissen
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Hieronder lichten we per onderdeel

reizen naar het buitenland (anders dan

van de governancecode toe hoe deze

voor programmatische doeleinden) wordt

binnen de EO wordt nageleefd.

vooraf toestemming gevraagd en achteraf

1.
Principe 1 Cultuur
Ook het afgelopen jaar heeft de EO
op verschillende manieren aandacht
besteed aan het creëren van een cultuur
die bijdraagt aan de onafhankelijkheid
en integriteit van de mediaorganisatie.
Medewerkers worden bij indiensttreding
geïnformeerd over deze regelingen en
kunnen deze terugvinden op het interne
digitale informatieplatform van de EO. In
de Mediacode en het Redactiestatuut van
de EO wordt onder andere de redactionele
onafhankelijkheid geborgd. De interne
Compliance Officer van de EO bewaakt

verslag uitgebracht. Uitnodigingen voor
maaltijden, evenementen, werkbezoeken
en reizen mogen alleen onder bepaalde
voorwaarden worden aangenomen of
aangeboden. Verder wordt er jaarlijks
in januari aan alle medewerkers aan
de hand van een vragenlijst een
verklaring gevraagd over naleving van de
Governancecode over het voorgaande
jaar. De nevenfuncties van het Bestuur
en de Raad van Toezicht worden
openbaar gemaakt op de website. Als
ook de nevenfuncties van belangrijke
journalistieke functionarissen.

3, 4 & 5.

de naleving van de richtlijnen. Door de

Principe 3, 4 en 5 (Relatie) Bestuur

Compliance Officer is het afgelopen

en Raad van Toezicht

jaar het gesprek hierover gevoerd met

De in 2018 uitgevoerde wijzigingen met

managers en leidinggevenden. Hierbij

betrekking tot het governance traject,

kwamen onder andere de regels omtrent

hebben in 2019 een bestendige en goede

aanbesteding en de nevenfuncties ter

invulling gekregen. De bijeenkomsten

sprake. Jaarlijks bespreekt de Compliance

van de Ledenraad worden door een

Officer naleving van de Governancecode

onafhankelijke voorzitter geleid en de

met het MT en het Bestuur, waarbij ook

Ledenraad ontvangt haar informatie

concrete voorbeelden worden besproken.

rechtstreeks van het Bestuur. Jaarlijks

2.
Principe 2 Integer handelen
Alle medewerkers krijgen jaarlijks
een oproep om financiële belangen,
nevenfuncties en geschenken hoger dan
€ 50 op te geven in het register. Voor

voeren het Bestuur en de Raad van

6.
Principe 6 Risicobeheersing
Ter zake risicobeheersing is er in 2019
een kick-off geweest van een risicoawarenessprogramma voor medewerkers.
In een video wordt op een laagdrempelige
manier kennisgemaakt met verschillende
onderwerpen zoals cyber security, privacy,
compliance en het melden van eventuele
misstanden. De risicohouding, de
belangrijkste risico’s van de organisatie, de
beheersmaatregelen en het systeem van
risicobeheersing en controle is besproken
met en vastgesteld door het Bestuur en
de Raad van Toezicht.

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

Toezicht het gesprek over elkaars
functioneren en wederzijds functioneren.
Er is aandacht voor spiegeling,
ontwikkeling van deskundigheid en
professionaliteit. Leden van de Raad van
Toezicht worden openbaar geworven
middels een openbaar profiel.
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Verwachte gang van zaken

Personeelsbezetting

Onderzoek en ontwikkeling

Investeringen

In de begroting voor 2020 is, net als

De Evangelische Omroep heeft geen

Ultimo 2019 is een meervoudig
onderhandse aanbesteding gestart
voor aanschaf van de warmtepomp.
De luchtwarmtepomp zal ook ingezet
worden om gebouwdelen te koelen en
is naar verwachting operationeel vanaf
medio 2020. Een nadere toelichting
is opgenomen onder ‘Facilitair -

in 2019, een post opgenomen voor
afvloeiingskosten. Dit heeft betrekking op
relatief kleine reorganisaties. Er is geen
sprake van een grote herstructurering
in 2020. De verwachting is dat de
personeelsbezetting in 2020 in lijn ligt
met 2019.

Duurzaamheid.’

Risicomanagement

Financiering

op een gestructureerde wijze te

Naar verwachting is de omzet in
2020 hoger dan in 2019. Dit wordt
verklaard door een hogere omzet voor
dramaproducties. De ontwikkeling van de
omzet in de toekomst is sterk afhankelijk
van de genoemde strategische risico’s

Door het risicomanagementproces
doorlopen en hier tijd en middelen voor
vrij te maken, is het risicobewustzijn
verder toegenomen. In 2020 worden
in samenwerking en samenhang
met de verschillende afdelingen

immateriële vaste activa. In 2020
vinden er geen onderzoeks- en
ontwikkelingsprojecten plaats zoals
bedoeld in RJ 210.
Bijzondere gebeurtenissen
Naar aanleiding van het coronavirus
is gekeken naar de impact op deze
jaarrekening. Er is geen sprake van een
materiële impact op de balansposten
per jaareinde en het resultaat van 2019.
Er zijn ook geen overige bijzondere
gebeurtenissen waarmee in de
jaarrekening rekening behoeft te worden
gehouden.

ketenrisicoanalyses uitgevoerd.

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

Hilversum, 19 maart 2020
Raad van Bestuur 		

Raad van Toezicht

A.J. Lock

W. Smouter (voorzitter)
J.M. de Heer-Verheij (secretaris)
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4.1

Geconsolideerde balans per 31 december 2019 (X € 1.000)

(na bestemming van het resultaat)

ACTIVA

2019

2018

PASSIVA

2019

2018

Vaste activa

Eigen vermogen

Materiële vaste activa (1)

Algemene reserve (6.1)

6.597

6.597

Reserve voor media-aanbod (6.2)

3.212

3.434

9.809

10.031

Voor pensioenen

360

396

Voor jubilea

412

493

Voor loopbaantraject

217

209

1.061

1.053

2.050

2.151

Schulden aan leveranciers (8.1)

3.716

2.561

Belastingen en premies sociale
verzekeringen (8.2)

1.565

1.192

1

-

774

1.572

6.985

7.504

13.041

12.829

24.900

25.011

Bedrijfsgebouwen en
-terreinen

1.836

2.009

60

164

Facilitaire apparatuur e.d.

947

381

Hard- en software

345

465

67

39

3.255

3.058

Inventaris en inrichting

Vervoermiddelen

Voor groot onderhoud

Financiële vaste activa (2)
Deelnemingen

9

6
Kortlopende schulden

Vlottende activa
Voorraden (3)
Onderhanden werk en gereed product
m.b.t. media aanbod

10.932

5.075

10.932

5.075

3.555

3.731

-

9

Overige vorderingen (4.3)

936

1.265

Overlopende activa (4.4)

625

426

5.116

5.431

5.588

11.441

24.900

25.011

Belastingen en premies sociale
verzekeringen (4.2)

Liquide middelen (5)

Totaal

Schulden inzake pensioenen
Overige schulden (8.3)
Overlopende passiva (8.4)

Vorderingen
Handelsdebiteuren (4.1)

Voorzieningen (7)

Totaal
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4.2

Geconsolideerde exploitatierekening 2019 (X € 1.000)

2019

2018

34.675

37.669

2. Programmagebonden eigen bijdragen

2.273

1.606

3. Opbrengst programmabladen

3.852

4.375

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten

2.049

2.703

10.147

9.164

111

87

53.107

55.604

18.209

18.941

4.628

4.526

885

850

24.377

26.488

5.106

4.503

111

87

53.316

55.395

-209

209

-1

-252

17. Rentebaten en inkomsten uit beleggingen

1

1

Som der financiële baten en lasten

-

-251

-209

-42

-13

-3

-222

-45

-

-

-222

-45

Fte gemiddeld

324

320

Fte ultimo

329

320

Baten
1. Media-aanbod

5. Opbrengst Verenigingsactiviteiten
7. Barteringbaten
Som der bedrijfsopbrengsten

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

Bedrijfsresultaat

16. Resultaat deelneming

Saldo uit gewone bedrijfsuitvoering voor belastingen

Vennootschapsbelasting
Saldo uit gewone bedrijfsvoering na belastingen
26. Over te dragen reserve voor media-aanbod
Exploitatieresultaat na overdracht
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4.3

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2019 (X € 1.000)

2019

2018

-222

-45

885

850

-101

-230

562

575

-5.857

-175

Mutatie vorderingen

315

-138

Mutatie kortlopende schulden

212

-1.162

-4.768

-900

Investeringen in materiële vaste activa

1.082

292

Investeringen in financiële vaste activa

3

-52

1.085

240

Mutatie liquide middelen (I - II)

-5.853

-1.140

Liquide middelen einde boekjaar

5.588

11.441

Liquide middelen begin boekjaar

11.441

12.581

Mutatie liquide middelen

-5.853

-1.140

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat

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

Mutatie voorraden

Netto kasstroom uit operationele activiteiten (I)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (II)
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4.4
Algemene toelichting
Activiteiten
Het doel van Vereniging de Evangelische
Omroep (handelsregisternummer
320260480000), 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 de statuten). Deze jaarrekening
bevat de financiële informatie van zowel
de vereniging als de geconsolideerde
maatschappijen van de vereniging.

dat zij de winst- en verliesrekening

en haar groepsmaatschappijen en andere

vervangen door een exploitatierekening.

rechtspersonen waarover overheersende

Op de exploitatierekening zijn de

zeggenschap kan worden uitgeoefend

bepalingen omtrent de winst- en

dan wel waarover de centrale leiding

verliesrekening zoveel mogelijk van

bestaat. Groepsmaatschappijen zijn

overeenkomstige toepassing. Bij

deelnemingen waarin de organisatie een

toepassing van de omvangscriteria

meerderheidsbelang heeft, of waarop op

volgens de artikelen 396 en 397 Boek

een andere wijze een beleidsbepalende

2 BW dient het begrip netto-omzet

invloed kan worden uitgeoefend. Bij de

te worden geïnterpreteerd als de

bepaling of beleidsbepalende invloed kan

totale baten (inclusief subsidies en

worden uitgeoefend, worden financiële

bijdragen van derden) van de publieke

instrumenten betrokken die potentiële

media-instelling. Wanneer sprake is

stemrechten bevatten en direct kunnen

van afwijkingen tussen BW 2 Titel 9,

worden uitgeoefend waardoor ze de

het Handboek, de richtlijnen van de

organisatie meer of minder invloed

Raad voor de Jaarverslaggeving en

verschaffen.

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

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande
van een verslaggevingsperiode van een
kalenderjaar. Deze jaarrekening heeft

grondslagen die worden toegepast voor
de waardering van activa en passiva en
de resultaatbepaling zijn gebaseerd op
historische kosten.

2019.

Toegepaste standaarden
Op de jaarrekening zijn de bepalingen
en inrichtingseisen van toepassing zoals
deze zijn vastgelegd in Titel 9 van het
Tweede Boek van het Burgerlijk Wetboek
(hierna te noemen BW 2 Titel 9) en de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
Nadere uitwerking wordt gegeven in het
‘Handboek Financiële Verantwoording
Landelijke Publieke Media-instellingen’
en de NPO 2016 uitgegeven door
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, geldend voor de
omroepinstellingen, aangevuld met
aanvullende bepalingen van het
Commissariaat voor de Media d.d. 17

De posten in de geconsolideerde
jaarrekening worden opgesteld volgens
uniforme grondslagen van waardering en
resultaatbepaling van de groep. Nieuw
verworven deelnemingen worden in
de consolidatie betrokken vanaf het
tijdstip waarop beleidsbepalende invloed
kan worden uitgeoefend. Afgestoten
deelnemingen worden in de consolidatie

betrekking op het boekjaar 2019, dat is
geëindigd op balansdatum 31 december

Consolidatiemethode

Toepassing van
artikel 402 Boek 2 BW
De financiële gegevens van de
Vereniging de Evangelische Omroep
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.

betrokken tot het tijdstip van beëindiging
van deze invloed. Dit is onderdeel van de
consolidatiekring.
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.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande
van de continuïteitsveronderstelling. De
verwachting is dat het coronavirus hier
geen impact op heeft.

januari 2020.

Groepsmaatschappij Productiehuis
EO B.V. is integraal geconsolideerd.
De EO participeert voor 50% in Endeo
VOF. De EO heeft het resultaat van
Endeo VOF niet geconsolideerd, maar
vermeld onder resultaat deelneming in
de exploitatierekening in lijn met artikel

Op grond van artikel 2.172, eerste lid

Grondslagen voor consolidatie

Mediawet 2008, is BW 2 Titel 9 van

Consolidatiekring

toepassing op de landelijke publieke

De geconsolideerde jaarrekening omvat

media-instellingen met dien verstande

de financiële gegevens van de vereniging

389.1-3.
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Grondslagen voor waardering
van activa en passiva

aan voldoen worden niet in de balans

verantwoord als niet in de balans

verwerkt, maar worden aangemerkt

opgenomen verplichtingen.

als niet in de balans opgenomen activa.

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. Activa die hier niet

Een verplichting wordt in de balans

Een in de balans opgenomen actief

opgenomen wanneer het waarschijnlijk is

of verplichting blijft op de balans

dat de afwikkeling daarvan gepaard zal

opgenomen als een transactie niet leidt

gaan met een uitstroom van middelen die

tot een belangrijke verandering in de

economische voordelen in zich bergen

economische realiteit met betrekking tot

en de omvang van het bedrag daarvan

het actief of de verplichting. Dergelijke

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

transacties geven evenmin aanleiding

Onder verplichtingen worden mede

tot het verantwoorden van resultaten.

voorzieningen begrepen. Verplichtingen

Bij de beoordeling of er sprake is van

die hier niet aan voldoen worden niet

een belangrijke verandering in de

in de balans opgenomen, maar worden

economische realiteit wordt uitgegaan
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van de economische voordelen en risico’s

Financiële activa en financiële

zullen toekomen aan de onderneming

die zich naar alle waarschijnlijkheid in

verplichtingen worden in de balans

en de kosten van het actief betrouwbaar

de praktijk zullen voordoen en niet op

opgenomen op het moment dat

kunnen worden vastgesteld.

basis van voordelen en risico’s waarvan

contractuele rechten of verplichtingen ten

De materiële vaste activa worden

redelijkerwijze niet te verwachten is dat

aanzien van dat instrument ontstaan.

gewaardeerd tegen de historische
aanschafwaarde, verminderd met

zij zich zullen voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet

Een financieel instrument wordt niet

lineaire afschrijvingen op basis van de

langer in de balans opgenomen indien

langer in de balans opgenomen indien

geschatte economische levensduur.

een transactie ertoe leidt dat alle of

een transactie ertoe leidt dat alle of

Voor de vervoermiddelen wordt rekening

nagenoeg alle rechten op economische

nagenoeg alle rechten op economische

gehouden met een restwaarde.

voordelen en alle of nagenoeg alle

voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s

De kostprijs van de genoemde

risico’s met betrekking tot het actief

met betrekking tot de positie aan een

activa bestaat uit de verkrijgings- of

of de verplichting aan een derde zijn

derde zijn overgedragen.

vervaardigingsprijs en overige kosten om
de activa op hun plaats en in de staat te

overgedragen. De resultaten van
de transactie worden in dat geval
direct in de winst-en-verliesrekening
opgenomen, rekening houdend met
eventuele voorzieningen die dienen te
worden getroffen in samenhang met de
transactie.
Indien de weergave van de economische
realiteit ertoe leidt dat het opnemen van
activa waarvan de rechtspersoon niet het
juridisch eigendom bezit, wordt dit feit

Omrekening van vreemde valuta
In vreemde valuta’s luidende monetaire
activa en verplichtingen worden per
balansdatum in de functionele valuta
omgerekend tegen de op die datum
geldende wisselkoers. De bij omrekening
optredende valutakoersverschillen
worden als last in de exploitatierekening
opgenomen.

vermeld.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten bij
de EO vorderingen, liquide middelen
en kortlopende schulden. Financiële

krijgen noodzakelijk voor het beoogde
gebruik.
De onderneming past de
componentenbenadering toe voor
materiële vaste activa indien belangrijke
afzonderlijke bestanddelen van een
materieel vast actief van elkaar te
onderscheiden zijn. Rekening houdend
met verschillen in gebruiksduur of
verwacht gebruikspatroon, worden deze

Vergelijking met voorgaand jaar

bestanddelen afzonderlijk afgeschreven.

De gehanteerde grondslagen van

De afschrijvingspercentages zoals

waardering en van resultaatbepaling

voorgeschreven door het Handboek

zijn ongewijzigd ten opzichte van het

worden toegepast en zijn toegelicht in de

voorgaande jaar.

toelichting van de jaarrekening.

instrumenten worden bij de eerste

Onderhoudsuitgaven worden slechts

opname verwerkt tegen reële

Gebruik van schattingen

waarde, inclusief direct toerekenbare

Bij toepassing van de grondslagen

transactiekosten. Na de eerste opname

en regels voor het opstellen van de

worden financiële instrumenten

jaarrekening vormt de leiding van de

gewaardeerd tegen de geamortiseerde

EO zich verschillende oordelen en

kostprijs. Indien er geen sprake is van

schattingen die essentieel kunnen zijn

agio of disagio en direct toerekenbare

voor de in de jaarrekening opgenomen

transactiekosten is de geamortiseerde

bedragen. Indien het voor het geven van

kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste

Op vorderingen wordt een noodzakelijk

inzicht noodzakelijk is, is de aard van

geachte voorziening getroffen voor risico

deze oordelen en schattingen inclusief

van oninbaarheid. Een financieel actief

de bijbehorende veronderstellingen

Financiële vaste activa

en een financiële verplichting worden

opgenomen bij de toelichting op de

De deelnemingen waarin invloed

gesaldeerd als de organisatie beschikt

desbetreffende jaarrekeningpost.

van betekenis op het zakelijke en

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.

geactiveerd als zij de gebruiksduur van
het object verlengen en/of leiden tot
toekomstige prestatie-eenheden met
betrekking tot het object. Ter zake van
verwachte kosten van periodiek groot
onderhoud aan gebouwen, installaties
e.d. wordt een voorziening gevormd. Zie
hiervoor de grondslag onder het kopje
Voorzieningen.

financiële beleid wordt uitgeoefend,

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden in de
balans verwerkt indien het waarschijnlijk
is dat de toekomstige prestatieeenheden met betrekking tot dat actief

worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, echter niet lager
dan nihil. Bij de bepaling van de
nettovermogenswaarde worden de
waarderingsgrondslagen van de
vereniging gehanteerd.
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

op opbrengstwaarde als deze lager is

Voor materiële vaste activa en

wordt vastgesteld middels de intekening

financiële vaste activa wordt op

(als gevolg van “geld op schema”) die

iedere balansdatum beoordeeld of

ter beschikking wordt gesteld aan en

er aanwijzingen zijn dat deze activa

vervolgens wordt geaccordeerd door

onderhevig zijn aan bijzondere

de netcoördinator. De desbetreffende

waardeverminderingen. Als dergelijke

specifieke programma’s worden

indicaties aanwezig zijn, wordt de

gewaardeerd op de daarvoor ter

realiseerbare waarde van het actief

beschikking gestelde vergoeding door de

geschat. De realiseerbare waarde is de

netcoördinator.

hoogste van de bedrijfswaarde en de

In de voorraden onderhanden werk

opbrengstwaarde.

zijn geen herhalingsuitzendingen van

Wanneer de boekwaarde van een

eigen producties opgenomen. Overige

actief hoger is dan de realiseerbare

voorraden worden gewaardeerd tegen

waarde, wordt een bijzonder

verkrijgingsprijs, dan wel tegen de directe

waardeverminderingsverlies

opbrengstwaarde, indien lager.

dan de kostprijs. De opbrengstwaarde

verantwoord voor het verschil tussen de
boekwaarde en de realiseerbare waarde.
Verder wordt op iedere balansdatum
beoordeeld of er enige indicatie is
dat een in eerdere jaren verantwoord
bijzonder waardeverminderingsverlies is
verminderd. Als een dergelijke indicatie
aanwezig is, wordt de realiseerbare
waarde van het betreffende actief (of
kasstroomgenererende eenheid) geschat.

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.

Voorraden onderhanden werken
en gereed product m.b.t. mediaaanbod.

Reserve media-aanbod

De nog niet uitgezonden programma’s

gemuteerd. Een negatief saldo geeft een

zijn gewaardeerd tegen de directe
kosten. Onder de directe kosten
vallen 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 de Reserve media-aanbod
worden over- en onderbestedingen
verrekenbaar tekort weer en een positief
saldo een bestedingsverplichting voor
de toekomst. De Nederlandse Publieke
Omroep heeft een grens bepaald
voor de maximale hoogte van de
reserve voor media-aanbod. Voor de EO
bedraagt deze € 4.000.
De reserve voor media-aanbod kan
incidenteel een negatief saldo vertonen.
In het volgende boekjaar wordt de
negatieve reserve voor media-aanbod
verrekend met het exploitatieresultaat
van dat boekjaar. Indien dit
exploitatieresultaat onvoldoende is
voor volledige verrekening wordt het
resterende negatieve saldo van de
reserve voor media-aanbod afgeboekt
van de algemene reserve.
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De pensioenvoorziening

ingediend bij De Nederlandse

Voorzieningen worden gevormd voor

omvat de voorziening voor de

Bank. Volgens dit plan zal de

in rechte afdwingbare of feitelijke

pensioenverplichtingen aan de

beleidsdekkingsgraad zich uiterlijk binnen

verplichtingen die op de balansdatum

medewerkers. De medewerkers van

10 jaar boven het vereiste niveau moeten

bestaan, waarbij het waarschijnlijk

de EO hebben een pensioenregeling

bevinden.

is dat een uitstroom van middelen

die is ondergebracht bij PNO Media.

Verlagen van de pensioenen in 2019 was

noodzakelijk is en waarvan de omvang

Deze pensioenregeling betreft

niet nodig. Als de actuele dekkingsgraad

op betrouwbare wijze is te schatten.

een voorwaardelijk geïndexeerde

aan het eind van 2019 onder de grens

Voorzieningen worden gewaardeerd

middelloonregeling. Indexatie van de

van circa 90% zou liggen, had PNO

tegen de nominale waarde van de beste

toegekende aanspraken en rechten vindt

Media de pensioenen in 2020 wel

schatting van de uitgaven die naar

uitsluitend plaats indien en voor zover de

moeten verlagen.

verwachting noodzakelijk zijn om de

middelen van het pensioenfonds daartoe

De actuele dekkingsgraad stond eind

verplichtingen en verliezen af te wikkelen,

ruimte laten en het pensioenfonds

2020 op 99,5%. Dus hoeft PNO Media

tenzij anders vermeld.

daartoe heeft besloten. Indien de

de pensioenen niet te verlagen.

omstandigheden bij het pensioenfonds

De kritische ondergrens per 31 december

daar aanleiding toe geven, kan het

2020 is momenteel circa 93%. Mocht

bestuur besluiten tot het korten van

PNO Media op 31 december 2020 onder

aanspraken.

deze grens uitkomen, zal PNO Media de

Voorzieningen

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

pensioenen in 2021 moeten verlagen.
De pensioenregeling wordt volgens
de Pensioenwet gekarakteriseerd
als uitkeringsovereenkomst. De
uitvoeringsovereenkomst met het
pensioenfonds heeft een looptijd van
5 jaar. De belangrijkste afspraken
die zijn opgenomen in deze
uitvoeringsovereenkomst zijn de
volgende:
• Indexatie geeft geen aanleiding

het fonds of van verrekening met in de

tot premie-aanpassingen.

toekomst verschuldigde premies. Verder

• Premiereductie of -terugstorting

wordt op balansdatum een voorziening

vindt niet plaats.

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

• Het bestuur stelt jaarlijks
in overeenstemming met de
uitvoeringsovereenkomst de premie
vast. Er is geen maximale premie
overeengekomen.

Pensioenvoorziening
Als gevolg van de wijziging van
de pensioenregeling per 1 januari
2006 is een compensatieregeling
ingevoerd, Artikel 44 uit het PNO
pensioenreglement 1 dat van 1
januari 1997 tot 1 januari 2006 geldig
was. In het cao-overleg 2005/2006
is afgesproken dat het gemis aan
pensioenaanspraken op basis van Artikel
44 gedeeltelijk gecompenseerd wordt
indien de medewerker vóór 65-jarige
leeftijd met pensioen gaat. Ten aanzien
van deze regeling is door EO een
voorziening opgenomen op de balans.
De voorziening is berekend door het
pensioenfonds PNO Media, rekening
houdend met blijfkans, sterftetabellen en

van de verplichtingen betrouwbaar kan

• In geval van een reservetekort of

voor zover toe te rekenen aan verstreken

worden geschat.

-overschot van het pensioenfonds

dienstjaren. De voorziening is contant

heeft de EO overeenkomstig het

gemaakt. De toename uit hoofde van

reglement geen aandeel daarin.

interest is als dotatie verwerkt. Bij het tot

Het al dan niet bestaan van additionele

stand komen van de berekende waarde is

verplichtingen wordt beoordeeld aan de
hand van de uitvoeringsovereenkomst

In 2019 daalde de beleidsdekkingsgraad

rekening gehouden met een rekenrente,

met het fonds, de pensioenovereenkomst

(het gemiddelde van de afgelopen 12

gehanteerd bij pensioenregeling ‘Artikel

met de werknemers en andere (expliciete

maanden) van pensioenfonds PNO

44’ uit het PNO pensioenreglement, die

of impliciete) toezeggingen aan de

Media van 106% naar 98%.

jaarlijks door de NPO wordt vastgesteld.

werknemers. De voorziening wordt

De actuele dekkingsgraad per 31

Deze rekenrente wordt gehanteerd voor

gewaardeerd tegen de beste schatting

december 2019 is 99,5%.

het contant maken van de toekomstige
kasstromen bij de waardering van de

van de contante waarde van de bedragen
die noodzakelijk zijn om de verplichtingen

Om de dekkingsgraad te verbeteren,

op balansdatum af te wikkelen.

heeft PNO Media een herstelplan

voorziening.
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Jubileum voorziening

vermeerdering van een actief of een

(WNT) heeft de EO zich gehouden aan

De jubileumvoorziening betreft

vermindering van een verplichting, heeft

de bepalingen van en krachtens de Wet

een voorziening voor toekomstige

plaatsgevonden, waarvan de omvang

normering topinkomens.

jubileumuitkeringen en verlofdagen die

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

verband houden met het bereiken van

Lasten worden verwerkt wanneer

een jubileumdatum. De voorziening

een vermindering van het economisch

betreft de contante waarde van de in de

potentieel, samenhangend met een

toekomst uit te keren jubileumuitkeringen

vermindering van een actief of een

en extra toe te kennen verlofdagen. De

vermeerdering van een verplichting, heeft

berekening is gebaseerd op gedane

plaatsgevonden, waarvan de omvang

toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

betrouwbaar kan worden vastgesteld. In
de exploitatierekening zijn de referenties

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.
Indien de kosten van groot onderhoud
uitgaan boven de boekwaarde van
de voor het desbetreffende actief
aangehouden voorziening, worden de
(meer)kosten verwerkt ten laste van de
exploitatierekening.

conform het voorgeschreven model
opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.
Omdat nummering van het model wordt
aangehouden zijn deze referenties niet

De voorziening loopbaantraject is als
gevolg van cao-onderhandelingen tot
stand gekomen en wordt nominaal
bepaald. 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

Het aandeel in het resultaat van
ondernemingen waarin wordt
deelgenomen omvat het aandeel van
de groep in de resultaten van deze
deelnemingen, bepaald op basis van de
grondslagen van de groep. Resultaten op
transacties, waarbij overdracht van activa
en passiva tussen de groep en de nietgeconsolideerde deelnemingen en tussen
niet-geconsolideerde deelnemingen

doorlopend.

onderling heeft plaatsgevonden, zijn

Lonen en salarissen
en sociale lasten

gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

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,

niet verwerkt voor zover deze als niet
De resultaten van deelnemingen die
gedurende het boekjaar zijn verworven
of afgestoten worden vanaf het
verwervingsmoment respectievelijk tot
het moment van afstoting verwerkt in het
resultaat van de groep.

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

Voorziening loopbaantraject

Aandeel in resultaat van
ondernemingen waarin
wordt deelgenomen

werkzaamheden te verrichten door
ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt

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

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

Vennootschapsbelasting
Belastingen omvatten de over de
verslagperiode verschuldigde en
verrekenbare winstbelastingen.
De belastingen worden in de
exploitatierekening opgenomen, behalve
voor zover deze betrekking hebben op
posten die rechtstreeks in het eigen
vermogen worden opgenomen, in welk

de exploitatierekening gebracht.

geval de belasting in het eigen vermogen

Wet normering topinkomens

De over het boekjaar verschuldigde

Voor de uitvoering van de Wet normering
topinkomens in de (semi)publieke sector

wordt verwerkt.

en verrekenbare belasting is de naar
verwachting te betalen belasting
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over de belastbare winst over het

1 januari 2017 de volgende afspraken

boekjaar, berekend aan de hand van

gemaakt:

belastingtarieven die zijn vastgesteld
op verslagdatum, dan wel waartoe
materieel al op verslagdatum is
besloten, en eventuele correcties op de
over voorgaande jaren verschuldigde
belasting.
Er is geen sprake van tijdelijke verschillen.
De Vereniging Evangelische
Omroep is onderworpen aan
vennootschapsbelasting. Doordat in de

• Integrale belastingplicht in de
vennootschapsbelasting: de
Publieke omroepverenigingen worden
geacht met hun hele vermogen een

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

onderneming te drijven en zijn
daardoor vennootschapsbelastingplichtig.
• Fiscale behandeling van de RMA en
ORMA: dotaties en onttrekkingen aan
de RMA en ORMA lopen via de fiscale

Verbonden partijen
Transacties met verbonden partijen
worden toegelicht voor zover deze niet
onder normale marktvoorwaarden zijn
aangegaan. Van deze transacties wordt

Vereniging jaarlijks de aftrekposten hoger

winst- en verliesrekening.

zijn dan de baten is in de praktijk geen

• Fiscale behandeling van ontvangen

en andere informatie die nodig is voor het

giften en erfstellingen: De in een jaar

verschaffen van het inzicht toegelicht.

vennootschapsbelasting verschuldigd.
Het verrekenbaar verlies bedroeg ultimo
2018 € 26,9 miljoen. Voor dit verlies
is geen latente belastingvordering
opgenomen. In de enkelvoudige
exploitatierekening is derhalve afgezien
van vermelding van deze post.
In de geconsolideerde jaarrekening is
Productiehuis EO B.V. begrepen. Ook

ontvangen giften/erfstellingen worden
niet als voordeel uit onderneming
aangemerkt indien en voor zover ze

Gebeurtenissen na balansdatum

de in een jaar gedane toevoeging aan

Gebeurtenissen die nadere informatie

de RMA en/of ORMA overstijgen.

geven over de feitelijke situatie per

• Evaluatie: op 1 januari 2022 (na 5
jaar) vindt een evaluatie plaats van de
gemaakte afspraken.

Productiehuis EO B.V. is onderworpen
aan vennootschapsbelasting. De
belasting van deze vennootschap
is gebaseerd op het resultaat in de
jaarrekening en vindt plaats tegen het
actuele belastingtarief. Bij de bepaling
van de belastingen wordt rekening
gehouden met fiscale regelgeving
rondom verrekening van verliezen uit
voorgaande jaren. Voor de Vereniging en
Productiehuis EO B.V. kon geen fiscale
eenheid worden verkregen.
In afstemming met de Belastingdienst

de aard en de omvang van de transactie

balansdatum en die blijken tot aan
de datum van het opmaken van de
jaarrekening worden verwerkt in de
jaarrekening. Gebeurtenissen die geen
nadere informatie geven over de feitelijke

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

situatie per balansdatum worden niet in
de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke
gebeurtenissen van belang zijn voor
de oordeelsvorming van de gebruikers
van de jaarrekening, worden de aard en
de geschatte financiële gevolgen ervan
toegelicht in de jaarrekening.

direct aan de producten toe te wijzen
projectgebonden kosten, waaronder de
organisatiekosten, worden toegerekend
aan het jaar waarop deze kosten
betrekking hebben.

zijn met terugwerkende kracht vanaf
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4.5

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2019 ( X € 1.000)

1. Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen
en terreinen

Inventaris
en
inrichting

Facilitaire
apparatuur
e.d.

Hard- en
software

Vervoermiddelen

Totaal
2019

Totaal
2018

3.448

868

1.270

2.615

125

8.326

9.398

-115

-30

-266

-1.015

-

-1.426

-1.364

3.333

838

1.004

1.600

-86

6.900

8.034

-1.439

-704

-889

-2.150

-86

-5.268

-5.782

Buitengebruikstelling

115

30

266

1.015

-

1.426

1.364

Saldo afschrijvingen

-1.324

-674

-623

-1.135

-86

-3.842

-4.418

2.009

164

381

465

39

3.058

3.616

Bij: investeringen

4

9

799

225

45

1.082

292

Af: desinvestering

-

-

-

-

-53

-53

-

Af: afschrijvingen

-177

-113

-233

-345

-17

-885

-850

Bij: afschrijvingen
desinvestering

-

-

-

-

53

53

-

-173

-104

566

-120

28

197

-558

3.337

847

1.803

1.825

117

7.929

8.326

Afschrijvingen

-1.501

-787

-856

-1.480

-50

-4.674

-5.268

Boekwaarde

1.836

60

947

345

67

3.255

3.058

1 januari 2019
Aanschafwaarde
Buitengebruikstelling
Saldo aanschafwaarde

Afschrijvingen

Boekwaarde

31 december 2019
Aanschafwaarde

De WOZ-waarde van de bedrijfsgebouwen en terreinen is in 2019 € 6.569 (2018: € 6.585).
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 				

3 jaar

• vervoermiddelen 				

4 jaar

Aanschaffingen boven de € 2,5 worden geactiveerd. Aanschaffingen tot en met € 2,5 komen direct ten laste van de
exploitatierekening.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd.
De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens
tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
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2. Financiële vaste activa
Deelnemingen

2019

2018

Stand 1 januari

6

58

Kapitaalstorting

4

200

-1

-252

9

6

Resultaat
Stand 31 december

Onder de post deelnemingen is het aandeel van de Evangelische Omroep van 50% in Endeo VOF te Amersfoort opgenomen. De
activiteiten van Endeo VOF zijn in 2018 beëindigd, de juridische afwikkeling moet nog plaatsvinden.
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3. Voorraden
De voorraden bestaan uit onderhanden werk ad € 10.932 (2018: € 5.075). 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 2019 is € 556 (2018: € 256) 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 € 2.627 (2018: € 2.393).
Deze zijn als volgt te specificeren:
Aantal
afleveringen

Naam
organisatie

Totale
Bijdrage
in €

NPOfonds

2Doc: Angels of Diamondstreet

1

NPO-fonds

114

114

2Doc: Before the Fall

1

Mediafonds

134

134

2Doc: Behind the blood

1

Mediafonds

102

102

2Doc: Berichten voor Zara

1

Mediafonds

140

140

2Doc: Bosnian Girl

1

NPO-fonds

95

95

2Doc: Esther & Channa

1

NPO-fonds

121

121

2Doc: Farewell Paradise

1

NPO-fonds

97

97

2Doc: Four Journeys

1

NPO-fonds

98

98

2Doc: Grace

1

NPO-fonds

105

105

2Doc: Heelt leven wonden?

1

NPO-fonds

106

106

2Doc: Here we move, here we groove

1

NPO-fonds

104

104

2Doc: Hoe Sosruko het vuur stal van de reus

1

NPO-fonds

109

109

2Doc: Last male standing

1

Mediafonds

140

140

2Doc: Mijn vader, Nour en ik

1

Mediafonds

140

140

2Doc: Mijn Zus/Broer

1

NPO-fonds

123

2Doc: On the couch

1

Mediafonds

108

2Doc: Prison for profit

1

NPO-fonds

55

55

2Doc: SoLace

1

NPO-fonds

115

115

2Doc: Stop Filming Us!

1

NPO-fonds

108

108

2Doc: Tellen en niet bang zijn

1

NPO-fonds

94

94

2Doc: Through the barricades

1

NPO-fonds

93

93

20

PKN

15

15

ETROG

1

Gemeente Amersfoort

8

8

Eva's Muzikale Theatervoorstelling
Amazing Grace 2020

1

Kaartverkoop

9

9

Eva's Studietweedaagse 2020

1

Kaartverkoop

38

38

Geschiedenis Joods Amsterdam

1

Gemeente Amsterdam

74

74

Het Geheugen van Auschwitz

1

NPO-fonds

20

20

Titel
Media-aanbod

Denkstof kosten 2020

108

1

NPO-fonds

108

108

Palingtrek

1

NPO-fonds

20

20

Research Sanctuary

1

NPO-fonds

21

21

Mensjesrechten 2020

8

Liliane Fonds

14

Er zijn geen bijdragen vanuit commerciële sponsoring en CoBO-fonds.

2.627

Overige
derden

123

Judas

Aansluiting 'vermindering van voorraad' in balans

Mediafonds

14
1.705

764

158
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Op het onderhandenwerk is een voorziening in mindering gebracht van € 146 (2018: € 76). Het onderhandenwerk is € 5.857 hoger
dan vorig jaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door grote nieuwe producties die nagenoeg gereed waren, zoals “Hoogvliegers” €
2.738, “Het A-Woord” € 1.849 en “Gefileerd” € 522. Deze producties worden in 2020 uitgezonden.

4. Vorderingen
De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

4.1 Handelsdebiteuren
De handelsdebiteuren bedragen € 3.555 (2018: € 3.731). Op de debiteuren is een voorziening voor oninbaarheid in mindering
gebracht van € 403 (2018: € 555).
2019

2018

Stand 1 januari

555

85

Af: onttrekking

-157

-1

5

471

403

555

Verloop voorziening dubieuze debiteuren

Bij: dotatie
Stand 31 december

4.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Deze post betreft een vordering op de Belastingdienst inzake vennootschapsbelasting € 0 (2018 € 9).

4.3 Overige vorderingen
De overige vorderingen zijn € 329 lager dan in 2018. De overige vorderingen bestaan voornamelijk uit nog te ontvangen bedragen
€ 361 (2018: € 507), te ontvangen nalatenschappen € 519 (2018: € 430) en rekening courant NPO € 0 (2018: € 301).

4.4 Overlopende activa
De overlopende activa zijn € 199 hoger dan in 2018, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door € 189 aan meer vooruitbetaalde
kosten.

5. Liquide middelen
2019

2018

Spaartegoeden

2.550

2.552

Overige liquide middelen

3.038

8.889

Totaal

5.588

11.441

De liquide middelen zijn in 2019 afgenomen met € 5.853. Dit hangt samen met de toename van de voorraden. Voor een verdere
toelichting op deze afname verwijzen we naar pagina 44 waar het kasstroomoverzicht is opgenomen.
De spaartegoeden zijn in 2019 niet op langlopende deposito’s of in andere langer lopende spaarvormen weggezet. De gemiddelde
rente over 2019 bedroeg 0,02% (2018: 0,01%). De gemiddelde rentevoet bedraagt voor uitstaande spaartegoeden per 31
december 2019 0,01% (2018: 0,04%). De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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6. Eigen vermogen
6.1 Algemene reserve
De algemene reserve is sinds 1 januari 1993 bevroren op een niveau van € 6.597. De bevriezing van de algemene reserve is
gebaseerd op een wetswijziging die tot stand gekomen is na een onderzoek naar het eigen vermogen van de omroepen. Ten tijde
van dat onderzoek had de EO nog de B-status. In dit onderzoek is een aantal normen voor een minimale omvang van het eigen
vermogen geformuleerd. Op basis van deze normen is de algemene reserve niet toereikend gegeven de huidige omvang van de
organisatie.

6.2 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 € 4.000.
In onderstaand overzicht is het verloop van de Reserve voor media-aanbod weergegeven:

Stand 1 januari
Saldo van de exploitatierekening
Stand 31 december

2019

2018

3.434

3.479

-222

-45

3.212

3.434

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

Bestemming van het resultaat
In overeenstemming met hetgeen is bepaald in de Mediawet hebben wij besloten het negatieve resultaat ad € 222 ten laste van de
“Reserve voor media-aanbod” te brengen.
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7. Voorzieningen
De post voorzieningen betreft de volgende voorzieningen: pensioenrechten, jubilea, loopbaantraject en groot onderhoud.
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 2018 als 2019 een disconteringsvoet is gehanteerd van 1,0%. De voorziening is opgesteld door
PNO en wordt toegepast bij alle Publieke Omroepen.
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 2018, 1,0%. Voorts is de berekening
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
De voorziening loopbaantraject ad € 217 (2018: € 209) is gevormd op grond van de CAO voor omroeppersoneel. In 2019 is € 39
gedoteerd aan de voorziening en € 31 besteed aan 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

Jubilea

Loopbaantraject

Groot
onderhoud

Totaal
2019

Totaal
2018

Stand 1 januari

396

493

209

1.053

2.151

2.381

Af: onttrekking

-63

-9

-31

-98

-201

-499

27

-72

39

106

100

269

360

412

217

1.061

2.050

2.151

Bij: dotatie/vrijval
Stand 31 december

8. Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

8.1 Schulden aan leveranciers
De schulden aan leveranciers zijn € 1.155 hoger dan in 2018. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere schulden in verband
met grote producties door buitenproducenten € 279, ledenwerfacties en reclamecampagnes in december € 426 en hard- en
software kosten € 171.

8.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen
De belastingen en premies sociale verzekeringen zijn € 373 hoger dan in 2018. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door niet
verrekenbare buitenlandse en verlegde BTW en af te dragen loonheffing in verband met een éénmalige CAO-uitkering in december
2019.

8.3 Overige schulden
De overige schulden zijn € 798 lager dan in 2018. De overige schulden bestaan voornamelijk uit schulden waarvoor nog geen
facturen zijn ontvangen € 673 (2018: € 827) en verplichtingen inzake schadeloosstellingen € 83 (2018: € 690).

8.4 Overlopende passiva
De overlopende passiva zijn € 519 lager dan in 2018. De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit vooruitontvangen
lidmaatschaps- en abonnementsgelden ad € 4.946 (2018: € 5.278), en verplichtingen ten behoeve van het personeel ad € 1.893
(2018: € 2.184).
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
De EO heeft overeenkomsten gesloten met contractuele verplichtingen voor Media-aanbod van € 1.695 (2018: € 2.889). Van de
totale verplichting is de looptijd voor € 679 maximaal een jaar (2018: € 2.000). De looptijd van de overige verplichtingen ad € 1.015
is maximaal 60 maanden (2018: € 890). Verder heeft de EO per 31 december 2019 geen garanties afgegeven aan leveranciers.
De EO heeft 2 bankgaranties afgegeven ten behoeve van de Cairo International Airport Customs, van elk € 28, dit was nodig voor de
invoer van beeld en geluidmateriaal.
Ten behoeve van producties die in 2020 (of later) zullen worden uitgezonden, zijn reeds door subsidieverstrekkers toezeggingen
gedaan voor € 798 (2018: € 582).
De EO heeft verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van Nederlandse geconsolideerde
deelnemingen (Productiehuis EO B.V.) voortvloeiende schulden; deze bedroegen € 908 (2018: €1.071).

Transacties met verbonden partijen
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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4.6

Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening 2019 (X € 1.000)

Radio

Televisie

Overig
Media
Aanbod

Nevenactiviteiten

Verenigingsactiviteiten

Organisatiekosten

Totaal
2019

Totaal
2018

2.963

22.872

2.121

-

-

6.719

34.675

37.669

2. Programmagebonden eigen bijdragen

-

2.207

66

-

-

-

2.273

1.606

3. Opbrengst programmabladen

-

-

-

3.852

-

-

3.852

4.375

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten

-

-

-

2.049

-

-

2.049

2.703

5. Opbrengst verenigingsactiviteiten

-

-

-

-

10.147

-

10.147

9.164

6. Overige bedrijfsopbrengsten

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Barteringbaten

-

-

-

111-

-

-

111

87

2.963

25.079

2.187

6.012

10.147

6.719

53.107

55.604

2.171

8.758

787

1.333

1.369

3.791

18.209

18.941

568

2.175

207

327

331

1.020

4.628

4.526

23

214

-

1

210

437

885

850

143

17.688

1.975

2.292

2.279

-

24.377

26.488

95

705

192

50

583

3.481

5.106

4.503

14. Toerekening organisatiekosten

-

-

-

309

1.126

-1.435

-

-

15. Barteringlasten

-

-

-

111

-

-

111

87

3.000

29.540

3.161

4.423

5.898

7.294

53.316

55.395

-37

-4.461

-974

1.589

4.249

-575

-209

209

16. Resultaat deelneming

-

-

-

-1

-

-

-1

-252

17. Rentebaten en inkomsten uit
beleggingen

- -

-

-

1

-

1

1

Som der financiële baten en lasten

-

-

-

-1

1

-

-

-251

Vennootschapsbelasting

-

-13

-

-

-

-

-13

-3

-37

-4.474

-974

1.588

4.250

-575

-222

-45

37

4.252

974

-1.588

-4.250

575

-

-

Saldo uit gewone bedrijfsvoering
na belastingen

-

-222

-

-

-

-

-222

-45

26. Over te dragen reserve voor
media-aanbod

-

-

-

-

-

-

-

-

Exploitatieresultaat na overdracht

-

-222

-

-

-

-

-222

-45

28. FTE gemiddeld

41

140

21

22

18

82

324

320

29. FTE ultimo

40

146

17

21

27

78

329

320

Volgens categoriale indeling
Baten
1. Media-aanbod

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

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Exploitatieresultaat voor toerekening
Eigen Bijdragen
24. Toerekening resultaat nietprogramma gebonden Eigen Bijdrage
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Een nadere specificatie van de baten over 2019 is als volgt:

1. Media-aanbod
2019

2018

22.872

26.098

Omroepbijdrage Radio

2.963

3.086

Omroepbijdrage Overig Media-aanbod

2.121

1.579

Omroepbijdrage organisatiekosten

6.719

6.906

34.675

37.669

Omroepbijdrage TV

Totaal

De afname van de Omroepbijdrage TV wordt voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van grote producties naar 2020 o.a.
“Hoogvliegers” € 3.025 en “Het A-Woord” € 1.825.
De toename van de Omroepbijdrage Overige Media Aanbod wordt onder andere veroorzaakt door meer omroepbijdrage voor
CheckPoint online € 114, Lazarus € 150, diverse Podcasts € 84 en verantwoorde SVOD NPO Start Plus gelden € 60.
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2. Programmagebonden eigen bijdragen

Aantal
afleveringen

Naam
organisatie

Totale
Bijdrage
in €

2Doc: Daymohk, het land van
de voorouders

1

Mediafonds

140

140

2Doc: De zaak Tuitjenhorn

1

Mediafonds

140

140

2Doc: Onverharde weg naar
vrede

1

NPO-fonds

131

131

2Doc: Parallel

1

NPO-fonds

126

126

2Doc: Samar, vliegen we of
vallen we?

1

NPO-fonds

155

155

2Doc: Tanzania transit

1

Mediafonds

140

140

2Doc: The good terrorist

1

Mediafonds

49

49

2Doc: Van A tot B

1

NPO-fonds

24

Aankoop Series

1

NPO

40

40

Boomhut XXL

6

Provincie Drenthe

302

302

De Ander

1

NPO-fonds

9

9

De Club van Lelijke Kinderen:
De Staatsgreep

8

NPO-fonds

113

113

Eerst Dit

1

Ver. Voor Zending in
Nederland (IZB)

56

Esther & Channa

1

NPO-fonds

8

Galut, leven als normale
mensen

1

Gemeente Zutphen

17

17

Jack Power Check - Schoonste

5

Nederlandse Vereniging
Duurzame Energie

42

42

Jongerendag

1

Kaartverkoop

201

201

Meisjesjongensmix

1

NPO-fonds

10

Nederland Zingtdag

1

Kaartverkoop

235

235

Nederland Zingt

1

Kaartverkoop

12

12

Slavernij Interactive

1

Ned.Scheepvaartmuseum

10

10

Solace

1

NPO-fonds

9

9

Sprekende Hand

1

NPO-fonds

7

7

52

Stichting Wilde Ganzen

35

35

Zapp Your Planet Power Check

5

Ticketpoint B.V.

17

17

Zappbios: Taiki

1

CoBo-fonds

125

ZappDoc: Mensjesrechten 180CC

1

NPO-fonds

34

34

ZappDoc: Mensjesrechten Pestverhaal

1

34

34

ZappDoc: Mensjesrechten Onder mijn Huid

1

SOS Kinderdorpen

20

20

ZappDoc: Mensjesrechten Poonams Lot

1

Liliane Fonds

15

15

ZappDoc: Mensjesrechten Waar het leven strandt

1

Milieudefensie

17

17

Titel
Media-aanbod

Wilde Ganzen

Aansluiting exploitatierekening

2.273

NPOfonds

CoBO

Mediafonds

Overige
derden

24

56
8

10

125

660

125

469

De organisaties die hebben bijgedragen aan programma’s van de EO zijn niet gelieerd aan de EO. Er zijn geen bijdragen vanuit
commerciële sponsoring ontvangen.

1.019
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Een nadere specificatie van via buitenproducenten ontvangen bijdragen uit fondsen, overige bedragen e.d. (niet opgenomen in de
exploitatierekening van de EO) is als volgt:

Specificatie bijdragen derden via buitenproducenten
Titel
Media-aanbod

Aantal
afleveringen

Naam
organisatie

Totale
Bijdrage
in €

CoBO

Overige
derden

Vooronderzoek: Solace

1

Revolver Media Productions

3

3

Vooronderzoek: Solace

1

Regisseur

2

2

Vooronderzoek: Sprekende Hand

1

Filmfonds ‘OASE treatment’

5

5

Vooronderzoek: Esther & Channa

1

Docmakers

1

1

2Doc: The good terrorist

1

Nederlands fonds voor de film

130

130

2Doc: The good terrorist

1

CoBO

2Doc: The good terrorist

1

Zeppers Film

2Doc: Buddy

1

CoBO

2Doc: Buddy

1

Nederlands Filmfonds

2Doc: Tanzania transit

1

Filmfonds

2Doc: Tanzania transit

1

CoBO

2Doc: Tanzania transit

1

SNG Film BV

7

7

2Doc: De zaak Tuitjenhorn

1

Zeppers Film & TV

1

1

2Doc: Daymohk, het land van de voorouders

1

Filmfonds

178

178

2Doc: Daymohk, het land van de voorouders

1

CoBO

55

55

2Doc: Lost Boys - 5 jaar later

1

CoBO

70

70

2Doc: Lost Boys - 5 jaar later

1

2nd Floor Up B.V.

17

17

2Doc: Samar, vliegen we of vallen we?

1

Submarine BV

4

4

2Doc: Onverharde weg naar vrede

1

Doxy Films BV

25

25

ZappDoc: Mensjesrechten - Shukran Sinterklaas

1

Nachtzon

1

1

3Lab: Torso

1

CoBO

21

3Lab: Torso

1

Nederlands Filmfonds

15

3Lab: Het Beloofde Land

1

CoBO

20

3Lab: Het Beloofde Land

1

Nederlands Filmfonds

15

15

2Doc: The Witchdoctor Hunters

1

VRT Belgie

5

5

2Doc: The Witchdoctor Hunters

1

WDR Duitsland

30

30

3Lab: Dit is je laatste kans

1

CoBO

20

3Lab: Dit is je laatste kans

1

Nederlands Filmfonds

15

3Lab: Alleen op de wereld

1

CoBO

50

3Lab: Alleen op de wereld

1

Nederlands Filmfonds

15

15

2Doc: Van A tot B

1

Filmfonds

24

24

The Passion

1

KRO-NCRV

370

370

The Passion

1

PKN

50

50

The Passion

1

Leger des Heils

50

50

The Passion

1

Verus

25

25

The Passion

1

Gemeente Dordrecht

405

405

Kerstfeest in de Stad

1

Gemeente Maasluis

110

110

Kerstfeest in de Stad

1

Leger des Heils

150

150

Totaal ontvangen bijdragen derden door buitenproducent

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

88

88

2
142

2
142

84

84

114

114

44

2.363

44

21
15
20

20
15
50

510

1.853
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De EO heeft in opzet de volledigheid van de opbrengsten uit 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 2019.

3. Opbrengst programmabladen

Opbrengst abonnementsgelden
Opbrengst advertenties
Totaal

2019

2018

3.481

3.870

371

505

3.852

4.375

Het aantal abonnees op de Visie is in 2019 gedaald. De advertentiemarkt staat onder druk door online adverteren, ook zijn er minder
bijsluiters bij de Visie opgenomen.

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
2019

2018

1.097

1.242

74

87

Doorbelaste kosten St. EO Metterdaad

370

352

Diversen

508

1.022

2.049

2.703

Opbrengst bladen
Opbrengst dvd’s en boeken

Totaal

Het aantal abonnees van de Eva is in 2019 gedaald. De opbrengst van dvd’s en boeken is verder afgenomen omdat de EO in 2018
met de commerciële activiteiten van de webshop is gestopt. De post ‘diversen’ bestaat vooral uit opbrengsten van royalties en
licenties, in 2018 was er de eenmalige verkoopopbrengst van Filternet.

5. Opbrengst verenigingsactiviteiten
2019

2018

Contributies

5.668

5.119

Giften en legaten

4.044

3.626

435

419

10.147

9.164

2019

2018

Advertenties

111

87

Totaal

111

87

Overige opbrengsten ten bate van de vereniging
Totaal
De toename van de contributies wordt vooral veroorzaakt door de verhoging van de contributiebijdrage.
De toename van de giften en legaten komt vooral door de hogere inkomsten uit legaten € 259.

7. Barteringbaten

Voor specificatie zie de opstelling op pagina 70.

8. Lonen en salarissen
Het aantal fte’s per 31 december 2019 bedraagt 329 (2018: 320). Gemiddeld waren gedurende het gehele jaar 324 fte’s (2018:
320) werkzaam. Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.

9. Sociale lasten
De in de exploitatierekening verantwoorde pensioenpremie bedroeg in 2019 € 1.770 (2018: € 1.759).

WNT-verantwoording en bezoldiging bestuurders en leden van de Raad van Toezicht 2019
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 2019 € 194 (het algemeen
bezoldigingsmaximum).
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Leidinggevende topfunctionarissen

A.J. Lock

J. Kooij

Voorzitter Raad van Bestuur

Adjunct Directeur

1 jan - 31 dec

1 jan - 31 dec

Omvang dienstverband (in FTE)

1

1

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

178.109

157.281

14.079

13.772

Totale bezoldiging

192.188

171.053

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

Voorzitter Raad van Bestuur

Lid Raad van Bestuur

1 jan - 31 dec

1 jun - 31 dec

Omvang dienstverband (in FTE)

1

1

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

178.270

89.564

13.824

7.885

Totale bezoldiging

192.094

97.449

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

189.000

110.250

Gegevens 2019, bedragen in €
Functie(s)
Duur dienstverband

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostevergoedingen
Betaalbaar op termijn

Gegevens 2018, bedragen in €
Functie(s)
Duur dienstverband

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostevergoedingen
Betaalbaar op termijn
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J.E. van den Brink

J. Zandbergen

E.J. Ouweneel

B. Plaisier

R.W.J. Melissant-Briene

P. Oudenaarden

J.M. de Heer-Verheij

W. Smouter

Toezichthoudende topfunctionarissen – Raad van Toezicht

Gegevens 2019,
bedragen in €
Voorzitter

Secretaris

Lid

N.v.t.

Lid

Vicevoorzitter

Lid

Lid

1 jan 31 dec

1 jan 31 dec

1 jan 31 dec

-

1 jan 31 dec

1 jan 31 dec

1 jan 31 dec

1 jan 31 dec

Beloning

5.500

3.500

3.500

-

3.500

3.500

3.500

3.500

Totale
bezoldiging

5.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

29.100

19.400

19.400

-

19.400

19.400

19.400

19.400

Voorzitter

Secretaris

Lid

Vicevoorzitter

Lid

Lid

Lid

N.v.t

1 jan 31 dec

1 jan 31 dec

1 jan 31 dec

1 jan 31 dec

1 jan 31 dec

1 jan 31 dec

1 jan 31 dec

-

5.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

-

5.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

-

28.350

18.900

18.900

18.900

18.900

18.900

18.900

-

Functie(s)
Duur
dienstverband

Toepasselijk
WNT-maximum

Gegevens 2018,
bedragen in €
Functie(s)
Duur
dienstverband
Beloning
Totale
bezoldiging
Toepasselijk
WNT-maximum
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Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

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

12. Directe productiekosten
De directe productie kosten 2019 bestaan onder andere uit kosten voor vervaardigen radio en TV programma’s € 18.252 (2018: €
17.110), diverse personeelskosten € 1.118 (2018: € 1.125), drukwerk en verzendkosten € 2.381 (2018: € 2.460) en uitzendrechten
€ 962 (2018: € 915).

Onafhankelijk product
Het bedrag dat in 2019 is besteed aan onafhankelijke producties zoals bepaald in artikel 2.116 t/m 2.121 van de Mediawet 2008 is
€ 8.140 (2018: € 6.433). Dit is 29,1% (2018: 20,9%) van het media-aanbod 2019 zoals bedoeld in artikel 2.149 van de mediawet
2008.

13. Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten 2019 bestaan onder andere uit overige personeelskosten € 889 (2018: € 814), huisvestingskosten € 705
(2018: € 819), hard- en software kosten € 1.898 (2018: € 1.318) en werkzaamheden derden € 807 (2018: € 1.073).
In de overige bedrijfslasten zijn accountantskosten begrepen van € 104 (2018: € 85). Deze kunnen verder als volgt worden
gespecificeerd:
Accountantskosten

2019

2018

95

82

Andere controle opdrachten

4

-

Adviesdiensten op fiscaal terrein

5

3

104

85

Onderzoek van de jaarrekening

Totaal

16. Resultaat deelneming
Dit betreft het aandeel van de Vereniging Evangelische Omroep in het negatief resultaat ad € 1 (2018: € -252) van de 50%
deelneming in Endeo VOF. De activiteiten van Endeo VOF zijn in 2018 beëindigd, de juridische afwikkeling heeft nog niet
plaatsgevonden.

18. Rentebaten en inkomsten uit beleggingen
De rentebaten ad € 1 (2018: € 1) zijn beperkt. Dit wordt veroorzaakt door de lage rentevoet op spaartegoeden. Er zijn geen
inkomsten uit beleggingen.

Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting ad € 13 (2018: € 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 2019 geen
vennootschapsbelasting verschuldigd, omdat er sprake is van een compensabel verlies van € 26,9 miljoen ultimo 2018. Voor de
Vereniging en Productiehuis EO B.V. kon geen fiscale eenheid worden verkregen.
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Toelichting op nevenactiviteiten per cluster*
cluster 1

cluster 2

cluster 3

cluster 6

cluster 7

Totaal

-

-

3.852

-

-

3.852

457

421

1.097

-

74

2.049

-

-

111

-

-

111

457

421

5.060

-

74

6.012

8. Lonen en salarissen

-

279

1.054

-

-

1.333

9. Sociale lasten

-

71

256

-

-

327

10. Afschrijvingen

-

-

1

-

-

1

44

20

2.164

-

64

2.292

13.Overige bedrijfslasten

1

-

49

-

-

50

14 Toerekening organisatiekosten

-

32

274

-

3

309

15. Barteringlasten

-

-

111

-

-

111

45

402

3.909

-

67

4.423

412

19

1.151

-

7

1.589

16. Resultaat deelneming

-

-

-

-1

-

-1

Som der financiële baten en lasten

-

-

-

-1

-

-1

412

19

1.151

-1

7

1.588

Baten
3. Opbrengst programmabladen
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
5. Barteringbaten
Som der bedrijfsopbrengsten

Lasten

12. Directe productiekosten

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Exploitatieresultaat voor
toekenningen Eigen Bijdragen

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

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

2019

2018

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten

457

369

Som der bedrijfsopbrengsten

457

369

8. Lonen en salarissen

-

-

9. Sociale lasten

-

-

44

29

13. Overige bedrijfslasten

1

1

14. Toerekening organisatiekosten

-

2

45

32

412

337

Lasten

12. Directe productiekosten

Som der bedrijfslasten

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

2019

2018

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten

421

389

Som der bedrijfsopbrengsten

421

389

279

261

9. Sociale lasten

71

67

12. Directe productiekosten

20

25

-

-

32

15

402

368

19

21

Baten

2019

2018

3. Opbrengst programmabladen

3.852

4.375

98

77

3.950

4.452

8. Lonen en salarissen

675

773

9. Sociale lasten

151

194

1.722

1.618

24

32

164

229

98

82

Som der bedrijfslasten

2.834

2.928

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage

1.116

1.524

Lasten
8. Lonen en salarissen

13. Overige bedrijfslasten
14. Toerekening organisatiekosten
Som der bedrijfslasten

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage

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

7. Barteringbaten
Som der bedrijfsopbrengsten

Lasten

12. Directe productiekosten
13. Overige bedrijfslasten
14. Toerekening organisatiekosten
15. Barteringlasten
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Cluster 3: Het op de markt (laten) brengen van bladen: EVA
Baten

2019

2018

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten

1.097

1.242

13

10

1.110

1.252

8. Lonen en salarissen

379

311

9. Sociale lasten

105

85

1

1

442

655

25

46

110

146

13

-

1.075

1.244

35

8

2019

2018

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten

-

-

Som der bedrijfsopbrengsten

-

-

8. Lonen en salarissen

-

-

9. Sociale lasten

-

-

12. Directe productiekosten

-

-

13. Overige bedrijfslasten

-

-

14. Toerekening organisatiekosten

-

-

Som der bedrijfslasten

-

-

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren

-1

-252

Som der financiële baten en lasten

-1

-252

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage

-1

-252

7. Barteringbaten
Som der bedrijfsopbrengsten

Lasten

10. Afschrijvingen
12. Directe productiekosten
13. Overige bedrijfslasten
14. Toerekening organisatiekosten
15. Barteringlasten
Som der bedrijfslasten

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage

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

Lasten

Deze nevenactiviteit heeft betrekking op de Endeo VOF te Amersfoort. Dit betreft een samenwerking tussen de Vereniging
Evangelische Omroep en Nedag Uitgevers B.V. (beiden voor 50%). Het exploitatieoverzicht 2018 is op grond van het Handboek
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016 separaat verstrekt aan het Commissariaat voor
de Media. De activiteiten van Endeo VOF zijn in 2018 beëindigd, de juridische afwikkeling moet nog plaatsvinden.
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Cluster 7: Het op de markt (laten) brengen van overige producten of diensten; overig
Baten

2019

2018

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten

74

703

Som der bedrijfsopbrengsten

74

703

8. Lonen en salarissen

-

-

9. Sociale lasten

-

-

64

250

13. Overige bedrijfslasten

-

11

14. Toerekening organisatiekosten

3

18

67

279

7

424

Lasten

12. Directe productiekosten

Som der bedrijfslasten

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage

Tot en met 2018 hadden deze activiteiten vooral betrekking op Filternet. Eind 2018 is Filternet aan een derde partij verkocht.

Ledenaantal en kosten van ledenwerving
Het aantal leden van de Evangelische Omroep bedroeg per 31 december 2019 299.918 tegen 309.237 per 31 december 2018. De
kosten van ledenwerving bedroegen in 2019 € 1.033 (2018 € 736).

Barteringcontracten
Participant barterovereenkomst

Aanvang

Einde

Prestatie aan de
omroepinstelling

Prestatie door de
omroep-instelling

1

Sieraad met een
Boodschap

18-042019

31-122019

Sieraden

Advertenties in EVA

1.605

2

Stichting Forever
Young Festival

17-062019

30-092019

Advertentie in
magazine; Promo op
website; bericht op
social media;100 toegangskaarten festival

Advertentie in Visie

3.176

3

Persgroep
Amsterdam

01-012019

31-122019

Advertenties in
landelijke dagbladen

Advertenties in Visie
en EVA

67.256

4

SPN BV

27-062019

31-122019

Advertentie in Plus
Magazine

Bijsluiter in Visie

10.900

5

CDA

15-022019

31-122019

Advertenties in
Ledenblad CDA.nl

Advertenties in Visie

5.240

6

Zusss

21-052019

31-122019

50 Zusss strandlaken

Advertentie in Eva

1.651

7

NewSkool Media

01-012019

31-122019

Advertenties in blad
Vorsten

Advertenties in Visie

Nr.

Totaal

Factuurbedrag

21.640
111.468
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Programmakosten per domein per platform (X € 1.000)

Televisie
Domein

NPO1

NPO2

NPO3

Z@PP(ELIN)

Totaal TV

Nieuws

-

53

-

-

53

102

3.939

522

-

4.563

-

-

-

-

-

Samenleving

1.140

12.396

749

624

14.909

Kennis

1.546

1.750

-

3.180

6.476

Expressie

1.237

102

159

1.580

3.078

Amusement

-

-

-

461

461

Bijzondere kosten

-

-

-

-

-

4.025

18.240

1.430

5.845

29.540

Opinie
Sport

Totaal

Radio
Domein

NPO Radio 1

NPO Radio 2

NPO 3FM

NPO Radio 4

NPO Radio 5

Totaal Radio

Nieuws

-

-

-

-

-

-

529

-

-

-

-

529

-

-

-

-

-

-

904

104

80

20

1.095

2.203

Kennis

-

-

-

-

-

-

Expressie

1

-

10

9

248

268

Amusement

-

-

-

-

-

-

Bijzondere kosten

-

-

-

-

-

-

1.434

104

90

29

1.343

3.000

Opinie
Sport
Samenleving

Totaal

De rapportages van de programmakosten per domein zijn gespecificeerd op basis van de door de NPO op titelniveau toegekende
classificaties. Voor zover de classificaties nog niet definitief vaststaan (radio 2e halfjaar 2019) zijn de initiële classificaties gehanteerd
die door de NPO zijn toegekend. De EO ziet geen aanleiding tegen deze initiële classificaties in beroep te gaan.

Overig media-aanbod
Domein
Nieuws
Opinie
Sport
Samenleving

332
2.449

Kennis

245

Expressie

135

Amusement

-

Bijzondere kosten

-

Totaal

3.161

71
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4.7

Enkelvoudige balans per 31 december 2019 (X € 1.000)

ACTIVA

2019

2018

PASSIVA

2019

2018

Vaste activa

Eigen vermogen (2)

Materiële vaste activa

Algemene reserve

6.597

6.597

Reserve voor media-aanbod

3.212

3.434

9.809

10.031

Voor pensioenen

360

374

Voor jubilea

396

481

Voor loopbaantraject

199

187

1.061

1.053

2.016

2.095

3.710

2.557

201

340

1.377

1.049

736

1.547

6.349

6.671

12.373

12.164

24.198

24.290

Bedrijfsgebouwen en terreinen

1.836

2.009

60

164

Facilitaire apparatuur e.d.

947

381

Hard- en software

345

465

67

39

3.255

3.058

Inventaris en inrichting

Vervoermiddelen

Financiële vaste activa (1)
Deelnemingen

Voorzieningen

Voor groot onderhoud
474

418

Vlottende activa

Kortlopende schulden

Voorraden

Schulden aan leveranciers

Onderhanden werk en gereedproduct
m.b.t. media-aanbod

Schulden aan deelnemingen
10.932

5.075

10.932

5.075

Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden

Vorderingen
Handelsdebiteuren

Overlopende passiva
3.555

3.731

Overige vorderingen

936

1.265

Overlopende activa

629

436

5.120

5.432

4.417

10.307

24.198

24.290

Liquide middelen

Totaal

Totaal
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4.8 Enkelvoudige exploitatierekening 2019 (X € 1.000)
2019

2018

52

-243

Overig resultaat na belastingen

-274

198

Resultaat na belastingen

-222

-45

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen

4.9 Toelichting op de enkelvoudige balans 2019 (X € 1.000)
Algemeen
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2019 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
2019

2018

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

474

418

Totaal

474

418

Dit betreft de volgende deelnemingen:
Naam:

Vestigingsplaats

Productiehuis EO B.V.

Hilversum

Endeo VOF

Amersfoort

Aandeel in geplaatst kapitaal
100%
50%

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

Stand 1 januari 2019
Kapitaalstorting
Aandeel in resultaat deelnemingen
Stand 31 december 2019

Productiehuis EO B.V.

Endeo VOF

Totaal

412

6

418

-

4

4

53

-1

52

465

9

474
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2. Eigen vermogen
2.1 Algemene reserve
De algemene reserve is sinds 1 januari 1993 bevroren op een niveau van € 6.597. De bevriezing van de algemene reserve is
gebaseerd op een wetswijziging die tot stand gekomen is na een onderzoek naar het eigen vermogen van de omroepen. Ten tijde
van dat onderzoek had de EO nog de B-status. In dit onderzoek is een aantal normen voor een minimale omvang van het eigen
vermogen geformuleerd. Op basis van deze normen is de algemene reserve niet toereikend gegeven de huidige omvang van de
organisatie.

2.2 Reserve voor media-aanbod
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 € 4.000.
In onderstaand overzicht is het verloop van de Reserve voor media-aanbod weergegeven:

Stand 1 januari

2019

2018

3.434

3.479

-222

-45

3.212

3.434

Saldo van de exploitatierekening
Stand 31 december

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

Bestemming van het resultaat
In overeenstemming met hetgeen is bepaald in de Mediawet hebben wij besloten het negatieve resultaat ad € 222 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 (Productiehuis EO B.V.) voortvloeiende schulden ten bedrage van € 908 (2018: € 1.071).

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 € 52 (2018: € 9) en het negatief resultaat ad € 1 (2018: € -252) van de 50% deelneming in Endeo VOF. De
activiteiten van Endeo VOF zijn in 2018 beëindigd, de juridische afwikkeling moet nog plaats vinden.
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Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders
Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening.
Hilversum, 19 maart 2020

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

A.J. Lock

W. Smouter (voorzitter)
J.M. de Heer-Verheij (secretaris)
E.J. Ouweneel (vicevoorzitter)
J.E. van den Brink
P.I.W. Oudenaarden
B. Plaisier
J. Zandbergen
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5

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Vereniging tot Bevordering van de Evangelieverkondiging Via Radio en Televisie
‘De Evangelische Omroep’

Verklaring over de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 van Vereniging 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 2019 en van het resultaat over 2019 in
overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Mediainstellingen en de NPO 2016 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).
—

zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2019 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 Mediainstellingen en de NPO 2016.

De jaarrekening bestaat uit:
1
de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019;
2
de geconsolideerde en enkelvoudige exploitatierekening over 2019;
3
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het
Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke
Media-instellingen en de NPO 2016 en de Regeling controleprotocol WNT 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Vereniging de Evangelische Omroep zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT
en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of
niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig
is.

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

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze doelstelling is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controleinformatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate, maar geen absolute mate, van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
onze controle niet alle materiële fouten ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze,
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van
onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming
toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de
Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016, de Regeling
controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
—
het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van
fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten, lasten en balansmutaties, het in reactie op deze
risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij 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;
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het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te
selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de instelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten.
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter
toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in
deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze ongedeelde verantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor het verkrijgen van voldoende
geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de onderdelen of activiteiten binnen de groep. In dat
kader zijn wij ook verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de
significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing.
Amstelveen, 19 maart 2020
KPMG Accountants N.V.
P.G.W. Takken RA
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