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1. INLEIDING
‘Ik was dood, maar nu leef ik’, zegt Jezus. ‘Maar ik leef niet op de gewone manier; ik leef nu voor altijd. 
Dat heeft God gedaan. Zo kan ik niet alleen jullie, maar ook de mensen over duizend jaar helpen. Zo kan ik 
iedereen in de hele wereld het mooiste cadeau geven: de liefde van God.’ 
– Uit: Verhalen uit de Schatkist. 

Duizenden kleuters keken ademloos naar ‘Verhalen uit de Schatkist’. Over Daniël, Jona, Petrus, Ester en 
natuurlijk over Jezus. Het is onze missie in haar puurste vorm: verhalen vertellen over het geloof en het 
volgen van Jezus. 

Het werk van de EO kent verschillende aspecten: de missie van de EO, de taak van de publieke omroep, het 
bereiken van een breed publiek, maar ook voor de achterban herkenbaar blijven als christelijk baken in het 
publieke bestel. Dat vraagt om stuurmanskunst. Dit jaar werd eens te meer duidelijk dat verhelderen van 
gemaakte keuzes en terugkoppeling naar een ieder die betrokken is bij de EO permanent aandacht verdie-
nen. Want de EO kiest niet altijd de gemakkelijkste route. Soms treden we buiten de gebaande paden op 
zoek naar een nieuwe weg voor het Bijbelse verhaal dat we zo graag willen vertellen. 

Het stemt ons dankbaar dat we in de Nederlandse samenleving een duurzame rol vervullen als getuigen 
van Jezus Christus. Daar zijn we trots op. We kijken terug op honderden uren prachtige televisie, stapels 
boeiende magazines, honderdduizenden geïnteresseerde bezoekers op onze websites en vele trouw beluis-
terde radio-uren. Maar ook op inspirerende evenementen, impactvolle acties en maatschappelijke discussies 
waarin we een duidelijke stem hadden. 

Ook dit jaar bereikten we miljoenen mensen. We lieten hen iets proeven van de grote liefde van Jezus voor 
onze wereld. We zijn gedreven. We maken hoogwaardige producten. We vormen met elkaar een mooi en 
eigentijds mediabedrijf. 

Waartoe we dit doen? In alle onrust en polarisatie van deze tijd wordt het zicht op Gods liefde gemakkelijk 
ontnomen. De EO wil die waas wegnemen. Daarmee lijkt de EO op geen enkele andere omroep. Wij willen 
niet zomaar mensen raken, we willen de ziel bereiken. 

Wat dat precies is? In Psalm 131 staat een ontroerend beeld: “Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot 
rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij.” Waar mensen een 
begin maken met het afleggen van de weg naar Gods liefde en die rust vinden, is onze missie geslaagd. Bij 
een schatkist aan verhalen begint het allemaal voor ons. Zodat je het hoort en echt begrijpt: “Ik was dood, 
maar nu leef ik”. Dat is ons mooiste cadeau voor iedereen die zich verbindt met de EO. 

raad van bestuur Evangelische Omroep

Arjan Lock     Jaap Kooij
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2. MISSIE
Als EO willen we de mooiste verhalen vertellen over het 
geloof en het volgen van Jezus. We zoeken aansluiting 
bij relevante maatschappelijke thema’s en willen recht 
doen aan de verhalen van mensen en hún realiteit. Dat 
is vrijwel nooit een succesverhaal of een weergave van 
‘het perfecte plaatje’. Verhalen van geloof, hoop en 
liefde vinden we vaak langs de weg van vertwijfeling, 
tegenslag of verlies. En juist in die omstandigheden 
kan zichtbaar worden dat het God zelf is die wil 

aansluiten bij de werkelijkheid waarin we leven. Dat 
is ook wat we van anderen horen over de content die 
wij aanbieden: we bouwen bruggen, stellen soms 
moeilijke vragen, lopen samen op met anderen en we 
brengen onszelf in. Deze benadering maakt de EO, de 
mensen die voor de EO werken en de programma’s die 
we maken ook kwetsbaar. Het is de kwetsbaarheid die 
we ook herkennen in Gods pure liefde voor de wereld.

HET FUNDAMENT 
In dit licht leggen vaste, vertrouwde EO-titels dan ook 
een belangrijk fundament onder het verhaal dat wij 
willen vertellen en de missie die wij koesteren. 

De zesde editie van de ‘Passion’ kwam dit jaar uit 
Amersfoort. Natuurlijk stonden het lijden en sterven 
en de opstanding van Jezus centraal. De geschiede-
nis van Amersfoort en de actualiteit klonken mee. 
Behalve naar het verblijf van vele Belgische vluchte-
lingen in Amersfoort tijdens de Eerste Wereldoorlog 
werd in deze editie verwezen naar de aanslagen op het 
vliegveld van Brussel enkele dagen daarvoor. Ruim drie 
miljoen mensen keken naar de ‘Passion’. Op Goede 
Vrijdag kwam de EO dit jaar ook met een speciale regi-
stratie van de Matthäus Passion vanuit de Pieterskerk 
in Leiden. 

Bijna een miljoen mensen keken op eerste kerstdag 
naar het ‘Kerstfeest op de Dam’. Dat andere EO-
muziekevent dat voor veel kijkers misschien wel het 
enige moment is waarop ze tijdens Kerst horen dat 

Jezus is geboren en God dicht bij ons is gekomen. En 
op Kerst zonden we dit jaar een nieuwe registratie uit 
van The Messiah van Händel, vanuit de Stevenskerk in 
Nijmegen.

Tussen deze muzikale evenementen rond de belang-
rijkste christelijke feesten Kerst en Pasen, klopt de 
hartslag van EO-programma’s waarin de hoogte- en 
dieptepunten van het leven en alles daartussen 
in het licht van het evangelie worden gesteld. Op 
zaterdag ‘De verandering’, waarin mensen vertel-
len over de impact van het evangelie op hun leven. 
Op zondagochtend zijn dat ‘Ik mis je’ en ‘Nederland 
zingt’, gevolgd door geloofsgesprekken in ‘Andries’, 
‘Adieu God’ of ‘De Kist’ voor het slapengaan. Door 
de week is de EO op NPO 2 dagelijks aanwezig met 
het magazine ‘Geloof en een Hoop Liefde’. In 2016 
viel helaas wel het besluit om de vrijdag als uitzend-
moment voor dit programma te schrappen. Bert van 
Leeuwen trad voor dit programma aan als een van de 
vaste presentatoren. ‘Blauw Bloed’ werd in de loop 
van dit jaar een liveprogramma. In het najaar van 2016 
keerde voor de dertiende keer ‘de Grote Bijbelquiz’ 
terug. Deze editie besloeg vijf voorrondes waarin tien 
prominenten gedurende een week toewerkten naar 
de finale op zaterdagavond. Voor het eerst sinds 2004 
was de NCRV er niet bij betrokken en was het een 
zelfstandige EO-titel. Er was vanuit ons achterland 
kritiek op een enkel onderdeel, tegelijkertijd lieten we 
honderdduizenden mensen de waarde van de Bijbel 
zien. Een vertrouwde titel van de EO op NPO 1 was 
ook in 2016 het succesvolle ‘Familiediner’. Daarnaast 
maakte de EO een programma zonder woorden: ‘Face 
to face’, waarin Bert van Leeuwen twee mensen die 
een langdurig conflict hebben zwijgend tegenover 
elkaar zette in de hoop dat ze dan weer oog voor 
elkaar krijgen. Op 29 juni verzorgde de EO op NPO 1 
een ontroerende liveshow waarin ouders en kinderen 
samen zongen voor War Child. Spraakmakend was de 
realityserie ‘Love me gender’ voor NPO 3, waarin vijf 
transgenders op zoek naar liefde werden gevolgd. Het 
thema van dit programma was nieuw terrein voor de 
EO. Het programma maakte dan ook rondom de EO de 
tongen los en zorgde voor een fundamenteel gesprek 
over transgenders. Mensen werden geraakt door de 
kwetsbaarheid van de gasten, anderen vonden dat we 
al te vrijblijvend het onderwerp ‘transgender’ de revue 
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lieten passeren. Ons motief was te laten zien dat voor 
God ieder mens telt. 

Maar de EO kiest soms ook voor verstilling en vertra-
ging. Voorbeelden van slow tv zijn het in eigen huis 
gemaakte ‘Rail away’, dat markante spoorlijnen overal 
ter wereld laat zien, of de aangekochte natuurdocu-
mentaires onder de noemer ‘Natuur op 2’. Tijdens de 
Zomerspelen in Rio liet ‘Rail away’ de Braziliaanse rails 
zien. 

Herstel van relaties, eerbied en ontzag voor Gods 
scheppend handelen, echt luisteren naar wat er speelt 
bij mensen, betrokkenheid bij de wereld en zoeken 
naar programma’s waarin het verhaal van Jezus ook 
expliciet en onomwonden verteld kan worden, zijn 
steeds weer terugkerende motieven bij de program-
ma’s die we bedenken. 

JOURNALISTIEK 
Na de reorganisatie van de afdeling journalistiek in 
2015, waardoor een sterk accent op projectjournalis-
tiek kwam te liggen, was 2016 het eerste jaar waarin 
duidelijk werd hoe dit programmatisch uitpakte. Hier 
bewees de veerkracht van de EO zich. Want was de 
reorganisatie beslist een aderlating als het ging om 
de verslaglegging van de dagelijkse actualiteit (met 
een wekelijks programma), toch laat 2016 een keur 
aan spraakmakende en boeiende programma’s zien. 
In het voorjaar en najaar van 2016 brachten we een 
christelijk opinieprogramma, ‘de Tafel van Tijs’, waarin 
diverse christenen onder leiding van Tijs van den Brink 
de actualiteit van commentaar voorzien. De keuze voor 
projectjournalistiek leverde ook enkele pareltjes, zoals 
‘De laatste Downer’ over de toekomst van Downers 
in Nederland. De kijker maakte kennis met Sjoerd en 
Eveline, die allebei het syndroom van Down hebben. 
Toen de NIPT ter discussie stond in politiek Den Haag, 
gingen zij in het programma ‘De laatste Downer’ zelf 
op zoek naar het antwoord op die zo ongemakkelijke 
vraag: ‘Mogen wij er in de toekomst nog wel zijn?’ Hun 
zoektocht raakte aan belangrijke maatschappelijke 
thema’s en christelijke waarden als zorg, naastenliefde 
en opkomen voor het leven. Met een glansrol voor 
Sjoerd en Eveline als pleitbezorgers van een leven in al 
zijn volheid, voor iedereen. 

We maakten opnieuw een serie van ‘Rot op naar je 
eigen land’, dit keer gericht op de jongere kijkers op 
NPO 3. Samen met de deelnemers keken zij het lot van 
duizenden vluchtelingen recht in de ogen. En op een-
zelfde manier werd in ‘Armoede in Nederland – eigen 
schuld?’ de armoede dicht bij huis aan de kaak gesteld 
op NPO 2. Tijdens de zomer gingen we naar het buiten-
land. Andries Knevel ging voor ‘In de ban van de paus’ 
naar Rome om de fascinatie van hemzelf en miljoenen 
mensen met paus Franciscus te doorgronden. In ‘Van 
Nablus naar Ninevé’ ontdekte Kefah Allush vergeten 
volkeren, gebruiken en christelijke minderheden in het 
Midden-Oosten. In het NRC haalde dit programma de 
tweede plaats in het lijstje ‘beste tv in de zomer’. In 
het najaar volgde een nieuwe loot aan de stam in de 
‘Rot op’-reeks: ‘Rot op met je milieu’. Dit programma 
was tevens het vlaggenschip op tv voor de NPO omdat 
uitzending samenviel met de NPO Groen-week. Een 
opvallende journalistieke reeks was dit jaar ‘Vreemde 
Tralies’, waarin Arjan Erkel Nederlandse mannen en 
vrouwen bezocht die gevangenzitten in het buitenland. 

Ondanks een forse bezuiniging en inhoudelijke en 
organisatorische aanpassing, lukt het de EO om bij te 
dragen aan het maatschappelijk debat. We schromen 
niet om moeilijke thema’s aan de orde te stellen en 
altijd weer leggen we een verbinding met de onvermij-
delijke triomf van het leven, hoe kwetsbaar ook, dwars 
door al het lijden heen. 

RADIO 
De journalistieke bijstelling had ook gevolgen voor 
de activiteiten van de EO op de radio. NPO Radio 1 
en NPO Radio 5 zijn de uitvalsbases van de meeste 
EO-radioprogramma’s. Op NPO Radio 1 was de EO dit 
jaar dagelijks present met ‘Dit is de Dag’, waarin Tijs 
van den Brink en zijn vervangers Margje Fikse en Renze 
Klamer de actualiteit bespraken. We willen onderschei-
dend zijn. Daarom kiezen we in dit programma niet 
alleen voor de gebruikelijke experts, maar ook voor 
vaste commentatoren die vertrouwd zijn met de chris-
telijke wereld in Nederland. Maar we kiezen naast de 
dagelijkse actualiteit ook voor onderwerpen die dicht 
bij het christelijk geloof liggen, zoals ethische onder-
werpen of ontwikkelingen in de kerkelijke wereld. Dat 
geldt ook voor het programma dat we elke avond voor 
NPO Radio 1 samen met de NOS maken: ‘Langs de Lijn 

Bij de EO leven we ons geloof. Daarbij zijn we expliciet als het 
gaat om ons geloof, en inclusief als het gaat om mensen. - 

Arjan Lock



EO’. De NOS zorgt voor het sportgedeelte. De EO-
redactie gaat op zoek naar gasten voor verdiepende 
gesprekken of zoekt gasten met wie we hun persoon-
lijke verhaal en de achtergronden van het nieuws in 
alle rust kunnen bespreken. De keuze voor het goede 
gesprek is ook het geval in het programma ‘EO Live’ op 
NPO Radio 5. Aangevuld met livemuziek is dit pro-
gramma, gepresenteerd door Andries Knevel of Yvonne 
Sprunken, ook een visitekaartje. Zo ontvingen we dit 
jaar in september EO-leden en -donateurs tijdens het 
jaarlijkse EO Live event. In het weekend zorgt de EO 
ook voor vertrouwde titels als ‘De muzikale fruitmand’, 
‘Groot Nieuws’, ‘Musica Religiosa’ (NPO Radio 4), 
‘Thank God it’s sunday’ (NPO Radio 2) of ‘Zin, zout en 
zegen’. Op NPO Radio 5 blijven we als EO dicht bij onze 
missie. Gesprek en muziekkeuze hebben vaak betrek-
king op het evangelie. Door de week zetten we die 
beschouwende invalshoek door. Dan zijn we dagelijks 
op NPO Radio 5 met ‘Thuis op 5’, dat gekoppeld is aan 
het tv-programma ‘Geloof en een Hoop Liefde’. 

DRAMA
De EO zorgde in het najaar van 2016 met ‘Als de dijken 
breken’ voor een kijkcijfer-hit op de zaterdagavond 
met een marktaandeel van tussen 21 en 26 procent. 
Topacteurs als Gijs Scholten van Aschat en Aart Staart-
jes stonden garant voor een spannende serie waarin 
een watersnoodramp in de Lage Landen centraal staat. 
Op sociale media was de impact van de serie goed te 
volgen: we wonen hier onder NAP, wat als de dijken 
breken, heb ik dan nog droge voeten? De serie was een 
coproductie met de Vlaamse VRT. Ook bij onze zuider-
buren was de serie een succes met een marktaandeel 
van ruim 40%. In het voorjaar van 2016 maakte de EO 
de telefilm ‘Kamp Holland’ uit over het leven van een 
bataljon Nederlandse soldaten op missie in Uruzgan. 

KINDERPROGRAMMA’S
Naast de vertrouwde titels ‘Checkpoint’ en ‘Hip voor 
Nop’ leverde de EO voor Zapp/Zappelin ook ‘Verha-
len uit de Schatkist’, ‘Nederland in 2050’, ‘TopDoks’ 
en het indrukwekkende tweede seizoen van de ‘Anti 
Pest Club’. In het laatste programma spelen anti-
pestpolsbandjes een belangrijke rol. Massaal werden 
deze besteld. Na de eerste aflevering waren er al 
20.000 bandjes vergeven. De ‘Anti Pest Club’ ontving 
dit jaar ook het TV-Beeld Beste Jeugdprogramma 2016. 

Maar ook ‘Verhalen uit de Schatkist’ is het vermelden 
waard, omdat in dit programma de Bijbelse verhalen 
klinken voor de jongste kinderen. Dit lijkt voor de hand 
te liggen in een kinderprogramma van de EO, maar de 
realiteit is dat in het krachtenveld van de NPO en de 
taak om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, 
het niet eenvoudig is om een dergelijk programma – 
waarin Bijbelse verhalen expliciet klinken – geplaatst 
te krijgen. De verdiepingsslag zoeken we ook door 
naast de programma’s events te organiseren. In 
2016 was dat de Hip voor Nop-dag en de Checkpoint 
Vader-Zoon-dag. Vaders en zonen gingen tijdens deze 
laatste samen op avontuur. Actie en inhoud waren 
gegarandeerd. De drive om deze events te organiseren 
is ook typisch EO. Met onze programma’s willen we 
niet alleen de kijker vermaken, we willen een blijvende 
indruk achterlaten, ook bij jonge generaties. 

DOCUMENTAIRES
Een keur aan documentaires zag in 2016 het 
levenslicht. Dat kwam ook doordat de documentaire-
activiteiten van de IKON, die per 1 januari 2016 officieel 
ophield te bestaan, in 2016 onder EO-vlag werden 
voortgezet. Het merk IKON wordt – conform de 
afspraken met de NPO – niet meer gevoerd. Vanwege 
de internationale bekendheid van het merk IKON werd 
bij de documentaires die door de voormalige IKON 
zijn voorbereid, in de aftiteling wel het label IKONdoc 
gebruikt. Wanneer een documentaire bestemd is voor 
jong publiek wordt deze uitgezonden via Zapp.

Onder de NPO-noemer 2doc brachten we onder meer 
‘Samuel in the clouds’ over klimaatverandering, of 
‘Hier is het nooit stil’. Met uitzonderlijke toestemming 
van het ministerie van Justitie toonde deze laatste 
documentaire op indringende wijze het gevangenis-
leven van drie jongens met jeugd-tbs. Opvallend was 
ook de documentaire ‘Grenzeloos misbruikt’ over de 
strijd tegen het webcam-kindersekstoerisme op de 
Filipijnen. Dit programma laat zien dat een documen-
taire voor de EO meer is dan alleen een journalistieke 
weergave. We nodigen de kijker ook tot ontferming 
en bewogenheid en willen de schrijnende situatie van 
deze kinderen veranderen. ‘Grenzeloos misbruikt’ 
was ook onderdeel van de speciale EO-Week tegen 
de kinderslavernij in de seksindustrie, waarin de EO 
ook een speciale kerkdienst uitzond en Metterdaad 
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drie afleveringen wijdde aan dit thema. Dankzij dit 
programma schoof de EO in november met Terre des 
Hommes en International Justice Mission aan bij een 
rondetafelbijeenkomst die werd georganiseerd met 
Tweede Kamerleden van de Vaste Kamercommissies 
Veiligheid & Justitie. Met als uiteindelijk resultaat dat 
er wetgeving komt om meer aan deze schrijnende 
problematiek te kunnen doen.

PRIJZEN VOOR DOCUMENTAIRES
Tijdens het prestigieuze Chicago International 
Children’s Film Festival in november won de EO-reeks 
‘Mensjesrechten’ met de film ‘A year without my 
parents’ twee grote prijzen, namelijk de Adult Jury 
Prize en de Children Jury Prize. De korte documen-
taire gaat over de 12-jarige Tareq die met zijn ouders 
uit Syrië naar Nederland vluchtte. Eerder in oktober 
had dezelfde film op het Cinekid Festival nog de 
belangrijkste Nederlandse televisieprijs gewonnen 

voor jeugdprogramma’s in de categorie non-fictie. 
De documentaire ‘The War Show’ over de oorlog in 
Syrië won op het filmfestival in Venetië de prestigieuze 
‘Venice Days Award’. De ‘Prix Jeunesse’ en ‘Gender 
Equity Prize’ was voor de documentaire ‘Hoe Ky Niels 
werd’. Eerder won deze documentaire (ook uit de serie 
‘Mensjesrechten’) een ‘Rockie Award’ op het Banff 
World Media Festival in Canada. ‘Vergeet mij niet’ won 
in Rotterdam tijdens de Nationale Onderwijsweek de 
Nationale Onderwijs Filmprijs 2016. De documentaire 
gaat over de impact van het Nederlandse asielbeleid 
op basisscholen. ‘Skatekeet’, over Keet die met haar 
talent opvalt in een door jongens gedomineerde 
skatewereld, won tijdens het Festival Jeune de Public in 
Lausanne de Publieksprijs en de kinderprijs voor beste 
internationale film.

ONLINE 
Onlinemedia brengen de programma’s en de thema’s 
die we aan de orde willen stellen nog dichterbij. In 
zekere zin is elk individu zendgemachtigde geworden 
en heeft kanalen ter beschikking om content te delen 
en verder te brengen. Deze ontwikkeling zorgt ook 
voor een nieuwe kijk op datgene wat we doen. De ‘Pas-
sion’ is niet alleen een tv-programma. Het was dit jaar 
online ook een virtuele processie waar de bezoeker 
meer is dan een passieve kijker. We leren dat we om 
toekomstbestendig te zijn minder moeten denken in 
termen van programma’s, maar het over content moe-
ten hebben. Vervolgens onderzoek je welke podia je 
inzet om de content zo gericht mogelijk aan te bieden. 
Voor het succesvol bereiken van zo veel mogelijk men-
sen is de verbinding van verschillende media steeds 
belangrijker. Zo werd dit jaar de verankering van ‘Ik 
mis je’ en ‘Geloof en een Hoop Liefde’ verstevigd met 
een nieuwe online presentatie: eigen websites met 
stevige doelstellingen voor wat betreft het aantal te 
bereiken unieke bezoekers. De eerste bezoekcijfers 
van de site voor ‘Ik mis je’ waren hoopvol. Tegelijkertijd 
vergt het goed inzetten van nieuwe sites en de match 
met het publiek een aanlooptijd. Bij de online-cijfers 
in dit bestuursverslag wordt voor de online-activiteiten 
van ‘Geloof en een Hoop Liefde’ een gemiddelde over 
het hele jaar vermeld. Dit geeft een vertekend beeld. 
De laatste maanden van dit jaar werpen de extra online 
inspanningen voor dit programma hun vruchten af en 
zijn de eerste tekenen van groei ook hier waarneem-
baar. Dat is hoopgevend.

We kwamen ook online met een interactieve documen-
taire ‘Blinde date’, waarin de bezoeker vluchtelingen 
kon matchen met een Nederlander, om vervolgens te 
zien hoe het gesprek zich tussen hen ontvouwde. Het 
is een nieuwe manier om verhalen te vertellen. 

Dit jaar verzorgde de EO vanuit de kapel in het EO-
gebouw ook een live radio-uitzending van de zesde 
editie van de Nacht van de Theologie. Online was er 
een live beeldregistratie van dit event. Via Facebook 
werd de community rond de Nacht van de Theologie 
op de hoogte gehouden. Deze mix van activiteiten 
rond een programma wordt steeds prominenter en laat 
zien hoe belangrijk onlinemedia zijn om ons verhaal 
voor het voetlicht te brengen. 
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Belangrijke online portals voor de EO zijn ook Lazarus.
nl en EOgeloven.nl. Veel mensen bezoeken dagelijks 
deze sites en delen de content. Dat laatste is een 
belangrijke ontwikkeling. Onze volgers op Instagram, 
Facebook of Twitter helpen de inhoud van wat we aan 
de orde stellen verder te verspreiden. De accounts 
worden beheerd door EO’ers die actief het gesprek 
aangaan met degenen die reageren. De verschillende 
online community’s groeiden dit jaar. Dat geldt ook 
voor de Facebook-accounts van diverse programma’s. 
Het belang van denken in ‘content’ en ‘community’s’ 
is praktisch al werkelijkheid. In 2016 is mede hierdoor 
ook nagedacht over een nieuwe organisatiestructuur 
van de EO die hier beter op in kan spelen. In 2016 werd 
de eerste fase van deze verandering richting content-
geleid werken gepresenteerd. Begin 2017 krijgt dit 
concreet zijn beslag. 

METTERDAAD
Elke dag lezen we in de krant of horen en zien we via 
radio en tv, en niet te vergeten sociale media, over de 
situatie in de wereld. Door de moderne communica-
tiemiddelen zijn we direct betrokken bij rampen als 
overstromingen, aardbevingen, droogte en oorlogen 
en krijgt de nood van de wereld een gezicht.

Al meer dan 44 jaar mag Metterdaad als onderdeel 
van de EO, naast het laten zien van mensen in nood-
situaties, ook daadwerkelijk bijdragen aan hulp. Via 

de giften van onze gevers, en in nauwe samenwerking 
met vooral Nederlandse christelijke hulpverlenings-
organisaties, is Metterdaad in staat om te helpen. Zo 
konden we die vele mensen met echte verhalen over 
wat het betekent om natuurgeweld of een oorlog 
daadwerkelijk te ondergaan, ook in 2016 bijstaan. 

In het afgelopen jaar heeft Metterdaad dankzij de 
giften van onze donateurs een bedrag van ruim € 6,1 
miljoen opgehaald. Met dat geld konden bijvoor-
beeld vluchtelingen worden geholpen met tenten 
en kookgerei, kregen mensen voedsel en zaaigoed 
bij de droogte, werden er scholen gebouwd en werd 
er onderwijs gegeven. Ook werden medicijnen en 
operaties betaald, voorzieningen getroffen voor 
gehandicapten en bejaarden, bijbels uitgedeeld en 
vertaald of kinderen bevrijd uit slavernij. Het is zomaar 
een greep uit een lange lijst van kleine en grote pro-
jecten die Metterdaad onder de aandacht bracht en 
steunde. 

In totaal heeft Metterdaad in 2016 samengewerkt 
met 54 verschillende christelijke organisaties voor de 
uitvoering van projecten. Metterdaad brengt een eigen 
jaarverslag uit waarbij meer details zijn opgenomen 
over de binnengekomen fondsen en de besteding 
daarvan.

De EO is dankbaar dat de opbrengsten van het afge-
lopen jaar voor Metterdaad opnieuw laten zien dat er 
nog steeds een grote groep mensen is die gelooft dat 
zij met hun gift hun naasten wereldwijd kunnen hel-
pen. We putten moed uit hun bijdragen als een teken 
van hoop en een uiting van liefde.

Natuurlijk zijn er EO-programma’s die ook door anderen 
gemaakt kunnen worden. Dat is niet erg, zolang ik kan uitleg-

gen wat de onderliggende waarde voor ons is. Als de EO ‘Het 
Familiediner’ maakt, is ons doel om vergeving te laten zien. 
Dat doen we op onze manier, dus niet door iemand met een 

bloemetje langs de deur te laten gaan. Of door een rechter 
erbij te halen die zegt wat goed of fout is. - Arjan Lock



3. DE PUBLIEKE OMROEP
Met ingang van dit jaar trad de nieuwe mediawet in 
werking. De grote hervormingen die de staatssecre-
taris al in 2014 aankondigde, bleven echter nog even 
uit. Niet alleen bij de omroepen, maar ook in de Eerste 
Kamer waren nog altijd te veel twijfels. Pas eind maart 
was er een meerderheid die in principe akkoord ging 
met de aangepaste mediawet en die mede daardoor 
slechts ten dele direct in werking trad. Voor de meest 
ingrijpende paragrafen beloofde de staatssecretaris 
een reparatiewet. De Eerste Kamer heeft hier uiteinde-
lijk pas in oktober mee ingestemd.

ONAFHANKELIJKE OMROEP
De nieuwe wetgeving is weliswaar veel minder 
ingrijpend dan we aanvankelijk dachten, maar er zijn 
wel consequenties voor de EO. Het goede nieuws is 
dat dankzij de aanpassingen is gebroken met een 
dreigende trend, namelijk de toenemende mate 
waarin de Nederlandse politiek invloed zou krijgen 
op de publieke omroep. De inzet hierbij leek enkel te 
gaan om de inperking van het aantal amusementspro-
gramma’s op televisie, maar dit raakte wel degelijk aan 
veel grotere, principiële zaken. Want ook de manier 
waarop we als EO kleur geven aan ons pluriforme 
bestel stond ermee ter discussie. Daarom hebben we 
ons hard gemaakt voor betere bescherming van de 
redactionele onafhankelijkheid van de omroepen. Voor 
de EO is deze onafhankelijkheid van levensbelang, juist 
omdat levensbeschouwing het gebied is waar we ons 
binnen de NPO nadrukkelijk op profileren. In 2016 trad 
er een geheel nieuwe raad van toezicht aan voor de 
NPO omdat de zittende raad van toezicht de maxi-
male wettelijke termijn had bereikt. Verder werd Shula 
Rijxman in september 2016 de nieuwe voorzitter van de 
raad van bestuur en volgde (oud-EO-directeur) Henk 
Hagoort op in die rol. Bij haar aantreden benadrukte 
Shula Rijxman het belang van pluriformiteit en de rol 
van de NPO om dit in de media te waarborgen.

LEVENSBESCHOUWING EN REPRESENTATIE
Levensbeschouwing bij de NPO is veranderd. De IKON, 
ZvK, Joodse Omroep en andere levensbeschouwelijke 
omroepen zijn wegbezuinigd. Wel reserveerde het 
kabinet vanaf 2016 extra geld voor levensbeschouwing 
bij de bestaande ledenomroepen. Vanaf 1 januari 
2016 heeft de EO in het geheel van de NPO er dan 
ook een nieuwe taak bij gekregen: representatie van 

de levensbeschouwelijke stromingen protestantisme 
en jodendom. De EO ontvangt 2,4 miljoen euro om 
representatie van protestantisme vorm te geven in het 
publieke bestel. Daarnaast ontvangt de EO 0,6 miljoen 
euro om het jodendom te representeren. Het represen- 
tatiebudget is ongeveer 8% van het totale budget van 
de EO.

Toen het besluit om de levensbeschouwelijke omroe-
pen op te heffen in 2012 was genomen, betekende dit 
concreet dat de IKON, de ZvK en later ook de Joodse 
Omroep tot hun formele opheffing per 1 januari 2016 
onderdak kregen bij de EO. Met het concreter worden 
van de uitwerking van het besluit, en met name na 
de bekendmaking van de komst van Tom Mikkers als 
programmamaker voor de representatietaak ontstond 
er kritiek in de achterban en hebben er intensieve 
gesprekken in de Ledenraad plaatsgevonden. 

Het verhaal over de nieuwe taak van de EO bleek meer 
uitleg en uitwerking nodig te hebben dan was voorzien 
in 2012. Het bleek zowel in de organisatie als bij de 
achterban niet helder te zijn hoe de nieuwe taak zich 
verhield tot de oorspronkelijke missie van de EO en 
was er zorg over de verwatering daarvan. 

De directie ging uitvoerig het gesprek aan met alle 
betrokkenen. Dit was een belangrijke lijn in deze 
kwestie: elkaar spreken van aangezicht tot aangezicht. 
Daarnaast was de onrust ook aanleiding om de repre-
sentatietaak nauwkeuriger uit te werken dan daarvoor 
was gebeurd. In het najaar van 2016 werd hieraan 
achter de schermen hard gewerkt. De NPO heeft de 
EO laten weten dat de taakstelling van representatie 
zowel het vertegenwoordigen van de gehele achterban 
van een stroming betekent, als het bedienen van een 
algemener publiek. De programmatitels die gemaakt 
worden met de gelden voor deze taak dienen aan deze 
dubbele doelstelling te worden getoetst.

De overwegingen van de EO om de representatietaak 
op zich te nemen zijn tweeledig. In de eerste plaats 
is er de overtuiging dat als de overheid ruimte biedt 
voor het geluid van de kerken we die verantwoordelijk-
heid niet links kunnen laten liggen, zeker niet als de 
kerken zelf aangeven zich het liefst door de EO te laten 
vertegenwoordigen. In de tweede plaats is de missie 
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van de EO vanaf de oprichting gebaat bij een pluriform 
bestel waarbinnen de missie van de EO kan klinken. 
Met het verschuiven van het belang van ledenaantallen 
in de richting van een aantoonbare maatschappelijke 
verankering is het ook voor het voortbestaan van de 
missie van de EO binnen het publiek bestel van grote 
waarde dat de EO de kerken vertegenwoordigt. 

De ophef in het najaar maakte duidelijk dat de nieuwe 
representatieve taak van de EO ook wennen is voor 
enkele voormalig IKON-programmamakers en de 
betrokken IKON-achterban. Dit bleek toen er tot twee 
keer toe onrust was over bijsturing door de EO-hoofd-
redactie bij het programma ‘Het Vermoeden’. Dit keer 
was er protest namens progressief-christelijke verte-
genwoordigers van de Protestantse Kerk in Nederland. 
De Protestantse Kerk Amsterdam stuurde onder meer 
een brief om zorgen kenbaar te maken.

De incidenten wekten naar buiten toe het beeld van 
de EO als onbuigzaam bastion waar ophef ontstaat 
zodra buiten de lijntjes van de eigen overtuiging wordt 
gekleurd. Dat is te kort door de bocht. De bijsturing 
vloeide juist voort uit de gedachte dat een zorgvuldige 
en rustige opbouw van de representatieportefeuille op 
lange termijn zorgt voor draagvlak bij iedereen.

Voor het protestantisme op tv is immers een nieuwe 
situatie ontstaan die niet zonder meer een nieuwe 
status quo oplevert. Men zou hier gemakkelijk kunnen 
vergeten dat tot 2016 de kerkelijke omroep twee pijlers 
kende: naast de IKON hadden de meer behoudende 
kerken zich verenigd in Zendtijd voor Kerken. Ook deze 
verhuisde naar de EO. Geduld is dus gewenst met een 
gezelschap dat zo divers is en een taak die nieuw is. Wil 
je snel gaan, ga dan alleen, maar wil je ver komen, ga 
dan samen, is een gezegde dat hier van toepassing is.

In een seculiere samenleving waarin kennis en kunde 
over het christendom steeds verder wegzakken is de 
EO een interessante uitvalsbasis voor het protestan-
tisme. Dit werd door kerken zo aangegeven toen de  
EO aan deze taak begon. Want bij de EO zoeken we 
steeds weer naar wegen om het christelijk geloof expli-
ciet aan de orde te stellen. Dit is niet zo eenvoudig. 
Religiestress ligt op de loer. Steeds weer gaat het om 
het maken van de juiste vertaalslag. Niet in de laatste 

plaats omdat de NPO ook nog eens eisen stelt aan 
de programmering. Plaatsing van programma’s, juist 
waar het over geloof gaat, is niet zonder meer gega-
randeerd. In ieder geval heeft de seculiere overheid, 
dankzij een lobby van de CU en het CDA, geloof in dit 
geval niet achter de voordeur gezet. Dat stemt ons ook 
dankbaar. In een polariserende samenleving kunnen 
christenen bij de EO geschiedenis schrijven. Tegenstel-
lingen en eigen stellingnames hoeven niet het laatste 
woord te krijgen. Geloof, hoop en liefde wel. We 
geloven terdege dat we de kerken in de volle breedte 
kunnen vertegenwoordigen en onze eigen EO-missie 
blijven houden.

In 2016 werd duidelijk dat we met elkaar echt een 
nieuw begin moeten maken als het gaat om een ver-
standige invulling van de representatietaak, voor en 
achter de schermen. Al was het geen gemakkelijk jaar 
wat dit dossier betreft, het begin daartoe is gemaakt. 
Het feit dat we elkaar ondanks de onrust niet hebben 
losgelaten, geeft hoop voor de toekomst.

REPRESENTATIETAAK - PROGRAMMA’S

Protestantisme
In dit eerste jaar van de nieuwe representatietaak 
behelsde de programmering deels nog oude IKON-
titels. In de eerste helft van het jaar op zondagochtend 
was dit de talkshow ‘De nieuwe wereld’, die in de 
tweede helft van het jaar werd vervangen door de 
terugkeer van de titel ‘Het Vermoeden’. Marleen Stel-
ling werd de nieuwe presentator. In een geheel nieuw 
decor, een treincoupé, voert zij gesprekken met een 
keur aan protestanten over wat hen inspireert. De 
titel ‘De nieuwe wereld’ bleef wel gehandhaafd in een 
speciale serie over de liefde in al haar vormen: ‘Liefde 
in tijden van verwarring’. Daarnaast werd de EO-titel 
‘De Kapel’ gemaakt uit het representatiebudget. 
Ook ‘Songs of Praise’ (voormalige IKON-aankoop 
bij de BBC) werd voortgezet op zondag, evenals de 
registratie van vijf kerkdiensten uit het spectrum van 
kerken van de voormalige ZvK. In 2016 betrof dit onder 
meer de Israëlzondag in oktober en registratie van de 
kerkdienst in het teken van de Week van Gebed. Verder 
registreerden we de bijeenkomst van de Nationale 
Synode vanuit Dordrecht. Dagelijks rond middernacht 
is er ‘De Nachtzoen’, waarin een bekende of minder 

bekende Nederlander een gedachte uitspreekt voor 
het slapengaan.
Begin 2016 was er ‘Varia Americana’, over Abraham 
Kuyper en zijn reis naar de VS, een reisserie onder 
representatievlag. Een nieuwe titel was het eenma- 
lige programma ‘Zo’n zin in Kerst’. Dit was de enige 
protestantse representatietitel op NPO 3. In dit 
programma ging het over zin en onzin van Kerstmis. 
Het is een mooi voorbeeld van de nieuwe invulling van 
de representatietaak: expliciet christelijk, maar ook 
ruimte laten voor gesprek en overdenking van verschil- 
lende manieren van geloven. Waar de inhoud van een 
representatieprogramma mogelijk schuurt met de 
missie van de EO, werd het logo van de EO weggelaten 
bij uitzending op tv. Dit betrof in 2016 onder meer ‘Het 
Vermoeden’, ‘De Nachtzoen’, ‘Songs of Praise’ en ‘Zo’n 
zin in Kerst’. Hoewel het representatiebudget televisie 
betreft maakten we dit jaar op NPO Radio 5 ook de 
‘Vermoeden-Viering’. Dit programma stelt ons in staat 
uit de breedte van het protestantisme voorgangers aan 
het woord te laten over de Bijbelse verhalen. Het is ook 
een mooi vehikel om het netwerk in kerkelijk Neder- 
land op te bouwen. Zo doen we recht aan een van de 
eisen van de NPO: de programma’s moeten herken- 
baar zijn voor de te representeren achterban. Hiertoe 
maakten onderhoud van relaties en uitbouw van 
netwerk deel uit van de werkzaamheden van degenen 
die bij de representatietaak betrokken zijn.

Jodendom
De joodse redactie maakte in dit jaar de spraak- 
makende serie ‘De kanarie in de kolenmijn’ waarin 
Hanneke Groenteman het antisemitisme in Europa aan 
de orde stelde. Daarnaast werd uit het budget voor 
joodse representatie een aantal documentaires uitge-
zonden. ‘Mazzeltov’ betrof een portret van twee jonge 
Joodse volwassenen en hun familie in de aanloop naar 
een nieuwe levensfase. ‘Waarom haten ze ons?’ betrof 

een tweeluik waarin Gideon Levy van binnenuit
onderzoekt hoe Joden omgaan met de gevolgen van 
antisemitisme en wat trauma’s met hen doen. In 2013 is 
Awraham Soetendorp 70 jaar geworden. ‘In dienst van 
de vrede’ is een portret van dit gezicht van de liberaal 
joodse gemeente in Nederland. De Joodse redactie 
staat bij de EO zo borg voor een eigen programmering. 
In het geheel van programma’s bij de EO is het een 
verrijking van het aanbod. De programma’s geven een 
beeld van het Joodse leven in Nederland, maar ook 
daarbuiten.
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Pluriforme media zijn harder nodig dan ooit. Om het hele 
verhaal te vertellen, groepen met elkaars opvattingen te 
confronteren en om de andere kant van het gelijk te laten 
zien.  - Shula Rijxman (in Volkskrant ) 



EO Jaarverslag 2016

16 17



THEMA:
HET ZIT IN JEFamilie

zij maakt verschil

GENERATIEGEBEDHELP! BEN IK ERFELIJK BELAST? 
SAMEN IN HET KOLENHOK3 X BIJZONDERE TWEELINGEN

HAD IK HEM MAAR DE DEUR GEWEZENVREEMDGANGERS BLIKKEN TERUG

E
O

 V
R

O
U

W
E

N
M

A
G

A
Z

IN
E

  |  N
U

M
M

E
R

 2
  |  2

0
1

7 

EO V ROU W ENM AG A ZINE  |   NUMMER 2  |   2017 

VISIE 
Visie was ook in 2016 het grootste christelijke maga-
zine van Nederland. Behalve de functie van tv- en 
radiogids geeft dit blad ook de mogelijkheid om 
dieper in te gaan op achtergronden: een indringende 
reportage van Gert Jan Schaap over bootvluchtelin-
gen of achtergronden en nieuws over vervolging van 
christenen komen in Visie aan de orde. Daarnaast is 
Visie van oudsher voor de EO het belangrijkste middel 
om met de achterban te communiceren. Ondanks 
de inzet van wervingsactiviteiten daalde het aantal 
Visie-abonnees, al werd de doelstelling wel behaald. 
Met een dalende bladenmarkt en met de opkomst van 
digitale televisie en internet sluit Visie steeds minder 
goed aan op de vraag in de markt. Los van de kwaliteit 
van de inhoud en de artikelen. Het blad kent een vaste 
lezerskring van mensen van 50 jaar en ouder. In 2016 
werd besloten om in de toekomst deze doelgroep als 
uitgangspunt te nemen bij verdere uitrol van het blad. 

EVA
In 2016 is gebleken dat Eva nog steeds een sterk merk 
is met potentie. Eva weet zich in een dalende bladen-
markt goed staande te houden. Dit is onder meer te 
danken aan het concept van Eva dat met de volgers 
op Facebook, de evenementen en de ‘Zij maakt het 
verschil’-missie meer is dan alleen een blad. Het blad is 
eigenlijk een extra toevoeging aan de community. De 
nieuwe look die Eva dit jaar kreeg, maakt het blad aan-
trekkelijk en eigentijds. Ook de site van Eva is dit jaar 
vernieuwd en er trad een nieuwe hoofdredacteur aan, 
Minella van Bergeijk. Behoud van abonnees blijft een 
speerpunt van werkzaamheden, maar de ingrediënten 
om de doelstelling te behalen zijn beslist aanwezig. 

BEAM
Het werk van Beam en de activiteiten die de EO voor 
jongeren organiseert, worden door veel ouders een 
warm hart toegedragen. Beam wordt door hen gezien 
als een missionair project. Dat neemt niet weg dat de 
eigenlijke doelgroep van Beam, namelijk jongeren, zich 
moeilijker binden. De actie rondom de EO Jongeren-
dag die de grote klapper moest worden, leverde 700 
supporters op in plaats van de gewenste 3.000. Liever 
kopen jongeren een duurder ticket dan zich te binden 
ondanks alle voordelen die daarbij horen. Toch waren 
er ook positieve resultaten. De wervingsacties op 
christelijke scholen en events deden het goed. 

NEDERLAND ZINGT 
Dit jaar zijn we gestart met het nieuwe concept 
‘Vrienden van Nederland Zingt’, waarbij vrienden 
allerlei voordelen genieten rond het programma en de 
producten die erbij horen. Op de ‘Nederland Zingt Dag 
2016’ – waar we wederom meer dan 10.000 bezoekers 
mochten verwelkomen – werd dit geïntroduceerd en 
het leverde direct 300 nieuwe vrienden op. De loy-
aliteit onder deze groep is groot omdat ze echt fan 
zijn van het programma. De tegenprestatie vanuit de 
EO versterkt de loyaliteit. De online community van 
‘Nederland Zingt’ zit duidelijk in de lift. In 2016 steeg 
het bezoekersaantal van de website structureel met 
50% naar meer dan 100.000 unieke bezoekers per 
maand in de laatste paar maanden van 2016. Ook de 
Facebook- en YouTube-volgers van ‘Nederland Zingt’ 
kenmerken zich door een vergelijkbaar groeipatroon. 

ONLINE 
Ook voor de vereniging is online communicatie in 
al haar vormen van onschatbare waarde. Online 
communicatie zorgt voor directe verbondenheid. Ver-
schillende socialemediaplatforms zitten in de lift. Maar 
ook EO-content zonder tv- of radioprogramma als dra-
gend vehikel laat groei zien. De site bijbel.eo.nl heeft 
90.000 unieke bezoekers per maand en eo.magazine.
nl mocht in 2016 gemiddeld 60.000 unieke bezoekers 
verwelkomen. En onveranderd bleef Beam de grootste 
online activiteit van de EO. Daarin schuilt de hoop dat 
wie de jeugd heeft, kan vertrouwen op de toekomst. 

4. VERENIGING
2016 was een goed en betrokken verenigingsjaar. Rond 
de programma’s van de EO is een grote groep mensen 
die actief deelneemt aan activiteiten en acties die de 
vereniging entameert. Denk aan speciale ledenreizen, 
concerten, participatie op fora en het bijwonen van 
opnames. 

Een uitsnede hiervan: 
•  Het project ‘Waarom Kerst?’ is al meer dan tien 

jaar een samenwerking tussen kerken, de Protes-
tantse Kerk in Nederland en Agape. Het is erop 
gericht om niet-gelovigen en randkerkelijken op een 
laagdrempelige manier kennis te laten maken met 
het evangelie en hen uit te nodigen voor de kerst-

nachtdienst. In 2016 werden door de kerken 35.000 
cadeautjes besteld: dit jaar een cd met muziek die 
het kerstevangelie vertelt in 12 popsongs. 

•  In Amsterdam vond op 5 november de derde editie 
van het Beam-festival plaats. Honderden jongeren 
hadden zich verzameld in de Melkweg waar ze geno-
ten van een gevarieerd programma met sprekers, 
workshops, film en theater. 

•  In oktober bracht de EO samen met Tear het glossy 
magazine ‘Goot500’ uit. In dit blad gaat het om een 
namenlijst van mensen die elk op hun eigen manier 
proberen de wereld te verbeteren en de EO kwam 
naar Veenendaal met een sing-in voor het hele gezin. 

•  De 42ste editie van de EO Jongerendag, het grootste 
christelijke jongerenevent van Europa, kwam dit keer 
vanuit de Gelredome in Arnhem. Ruim 22.000 bezoe-
kers vierden met elkaar Gods liefde onder de noemer 
“THIS IS LOVE”.

•  De EO organiseerde dit jaar een aantal ledenreizen. 
De reis naar Lapland (op zoek naar het adventslicht) 

kreeg van de circa 40 deelnemers het rapportcijfer 
9+. De geplande reis naar Turkije (o.a. Istanbul) 
werd geannuleerd. De inschrijvingen vielen tegen als 
gevolg van de instabiele situatie in dit land. 

•  De 7keer7-tour trok na twee jaar weer door Neder-
land. Dit keer georganiseerd door de community 
rond de website Lazarus.nl. Een breed palet aan 
sprekers, zoals hofpredikant Carel ter Linden, EO-
presentator en predikante Elsbeth Gruteke en Alain 
Verheij (Theoloog des Twitterlands), hoorde bij de 
zeventallen die verspreid over zeven plaatsen in 
Nederland spraken over wat hen van hun sokken had 
geblazen in hun geloof. 

•  Aan het begin van 2016 startte de EO een journalis-
tieke samenwerking met het Nederlands Dagblad. 
Dit mondde uit in de christelijk nieuws-app met 
magazine, Dag6, gericht op een jongere doelgroep. 
Het is voor het eerst dat een publieke en private 
mediapartij zo de handen ineenslaan en gaan samen-
werken. 

Het succes van al deze initiatieven en activiteiten 
wordt mogelijk gemaakt door een sterke online 
presentie van de EO. Zowel via sociale media (Face-
book en Twitter) als via eigen portals als EOgeloven.
nl en Lazarus.nl communiceert de EO met hen die zich 
betrokken weten bij de missie of bij programma’s die 
de EO maakt. Aan de persoonlijke ontmoeting of de 
wens om lid te worden van de EO gaat niet zelden een 
like vooraf. 

Het grootste succes voor de vereniging was de werving 
van structurele donateurs. Hierdoor werd de doelstel-
ling van 44.600 meer dan behaald. De werving rondom 
de Passion, de campagne rond het Leef je geloof-
kruisje en de chocoladeletteractie van GHL waren 
succesvol. Eind 2016 is de marketingcampagne ‘Houd 
geloof in leven’ opgezet. Ook startten we in 2016 met 
de eerste voorbereidingen van het 50-jarig jubileum 
van de EO in 2017. Naast het succes in de vereniging 
zien we onder jonge mensen (25-45 jaar) belangrijke 
ontwikkelingen waar we ons zorgen over maken. De 
jarenlange vanzelfsprekendheid van christenen om 
zich bij de EO aan te sluiten is er niet meer. Ook het 
mediagebruik verandert. De vraag hoe hiermee om te 
gaan diende zich in 2016 steeds nadrukkelijker aan. 
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Het is bijzonder waartoe we als kleine omroep in staat zijn. 
Het blijft een zegen dat we in deze seculiere samenleving bij 

de publieke omroep nog altijd de mogelijkheid hebben om 
het verhaal van God te vertellen. Zeker als je bedenkt dat 
het christelijk geloof in Nederland voor veel mensen niet 

vanzelfsprekend is en de politieke en maatschappelijke wind 
niet altijd uit een hoek komen die het christelijk geloof goed 

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

ICT
Ook dit jaar werd gewerkt aan het up-to-date houden 
en verbeteren van onze automatiseringssystemen. 
Ingrijpende aanpassingen worden zodanig uitgevoerd 
dat de lopende bedrijfsprocessen daar zo weinig 
mogelijk hinder van ondervinden. 

Verdere maatregelen zijn genomen ter bescherming 
van persoonsgegevens en voorkomen van datalekken, 
zodanig dat we voldoen aan de daaraan te stellen (wet-
telijke) eisen.

De implementatie van het nieuwe softwaresysteem 
voor CRM en abonnementenbeheer is helaas ver-
traagd. Door de complexiteit van werkprocessen en 
koppelingen met andere systemen vraagt dit project 
meer tijd en aandacht om verantwoord te kunnen 
implementeren. In 2017 zullen wij verder werken aan de 
implementatie van deze applicatie en we gaan ervan 
uit dat we in de loop van het jaar het project kunnen 
afronden.

TECHNISCHE INNOVATIE
In 2016 voerden we de volgende technisch-innovatieve 
werkzaamheden uit: 
•  Ter verbetering van het beheer van editsets en 

werkplekken is geïnvesteerd in IT Automation, zodat 
beheerwerkzaamheden kunnen worden verminderd 
en de foutenkans afneemt.

•  Virtual reality applicaties zijn ontwikkeld en bij ver-
schillende programma’s toegepast.

•  Onderzoek naar toegangsverbetering van cloud-
applicaties door slim Cloud Identity Management.

HUISVESTING
De afgelopen jaren vond in het EO-gebouw in Hilver-
sum een grootschalige interne verbouwing plaats. 
Alles gebaseerd op een huisvestingsconcept waarin 
flexwerken centraal staat. Het verbouwingsproject 

vond in 2016 zijn voltooiing met de verbouwing en 
aanpassing van het entreegebied van ons gebouw. 
Oplevering vond direct na de jaarwisseling plaats. De 
entree heeft een uitstraling gekregen die past bij een 
modern mediabedrijf. Tegelijkertijd werd ook de toe-
gangsbeveiliging verbeterd naar de huidige daaraan te 
stellen eisen.

KLIMAATNEUTRALE OMROEP
Ook in 2016 hebben we verder gewerkt om de EO-
organisatie meer duurzaam te maken. Duurzaamheid 
en duurzaam ondernemen worden voortdurend 
gestimuleerd. Onder meer door lager papierverbruik 
en minder vliegreizen is onze CO2-uitstoot inmid-
dels structureel verlaagd. We blijven het gebruik van 
openbaar vervoer en elektrische auto’s stimuleren en 
maakten onverminderd gebruik van groene stroom. 
De installatie van zonnepanelen hebben we voorzien in 
2017. De resterende CO2-uitstoot compenseerden we 
opnieuw in een bosproject in Bolivia: tegenover iedere 
ton CO2-uitstoot werden bomen aangeplant. De EO 
nam hiermee de verantwoordelijkheid voor de uitstoot 
die werd veroorzaakt in onze bedrijfsvoering. In 2016 
waren we dan ook een klimaatneutrale omroep!

RISICOMANAGEMENT 
Het nemen van risico’s is inherent aan het invulling 
geven van een omroepvereniging in de huidige tijd. 
Door een bewuste afweging te maken tussen onze 
doelstellingen en de risico’s die we bereid zijn te 
nemen, streven we naar een verantwoorde, beheerste 
en integere bedrijfsvoering in een omgeving die vraagt 
om creativiteit en flexibiliteit. Op deze wijze vergro-
ten wij de kans op het behalen van onze strategische 
doelstellingen.

Het managen van deze risico’s vormt een integraal 
onderdeel van het gevoerde beleid en ligt formeel vast 
in de onderdelen strategie, operationele activiteiten, 
financiële positie, financiële verslaggeving en compli-
ance (naleving wet- en regelgeving, inclusief de code 
Goed Bestuur). De raad van bestuur en de raad van 
toezicht zijn zich bewust van het belang van een ade-
quaat risicomanagement en zijn goed op de hoogte 
van de belangrijkste risico’s en onzekerheden binnen 
de vereniging en binnen de mediaomgeving en zijn van 
mening dat de interne risicomanagement- en con-
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trolesystemen waarmee de organisatie brede risico’s 
beheerst, in 2016 adequaat hebben gewerkt. 

We hebben ook in 2016 gewerkt aan het bevorderen 
van het bewustzijn voor een rechtmatige en doelmatige 
besteding van zowel de publieke als de private midde-
len die ons zijn toevertrouwd. De verantwoordelijkheid 
voor de naleving van wet- en regelgeving en adequate 

inrichting van administratieve organisatie en interne 
beheersing heeft regelmatig de aandacht gehad van 
het bestuur en de toezichthouders. De auditcommissie 
(financiële commissie van de raad van toezicht) ziet op 
bovengenoemde aspecten specifiek toe. Risicoma-
nagement staat daarmee periodiek op de agenda van 
zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht. 

Wij hebben in 2016 de volgende verantwoordelijkhe-
den genomen op het gebied van risicomanagement:
•  definiëren van strategische risico’s en beheersmaat-

regelen; 
•  ontwikkelen, implementeren en verankeren risicoma-

nagementproces in de gehele organisatie; 
•  periodiek updaten van risicobeoordeling en beheers-

maatregelen; 
•  toetsen van werking van risico mitigerende beheers-

maatregelen; 
•  verantwoording afleggen over de mate waarin het 

risicomanagementproces is verlopen en verantwoor-
ding afleggen over de wijze waarop de organisatie in 
control is. 

In de periodieke risicoanalyse wordt in een risico-
matrix aandacht besteed aan de verschillende 
om roep- en verenigingsactiviteiten. Per platform 
worden per activiteit de key performance-indicatoren 
toegelicht, waarbij in het geval van tv en radio tevens 
de presentatoren in de analyse zijn begrepen. De kijk-
richtingen daarbij zijn onderscheiden naar de missie 
van de EO, de NPO, de achterban en de bedrijfsvoe-
ring.

In onze bedrijfsvoeringverklaring (zie hieronder) leg-
gen we dit ook vast.

De raad van toezicht heeft in 2016 op het gebied van 
risicomanagement de volgende rol vervuld: 
•  adviseren van de raad van bestuur aangaande risico-

management; 
•  toetsen van de verankering van maatschappelijk 

relevante ontwikkelingen in het risicomanagement-
proces; 

•  kritische reflectie van zijn eigen rol in het risicoma-
nagementproces; 

•  toetsing van de mate waarin de raad van bestuur door 
toepassing van het risicomanagement in control is. 

De externe accountant neemt kennis van de wijze 
waarop binnen financieel beheer en financieel toezicht 
aandacht wordt gegeven aan toekomstige risico’s, 
risicomanagement, de systemen hieromtrent en rap-
portage hierover aan de raad van toezicht. 

VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN
In het risicomanagementproces hebben wij de 
voornaamste risico’s en onzekerheden onderkend en 
daarop onze maatregelen genomen. Bij de identifica-
tie van de onzekerheden hebben wij de gedefinieerde 
categorieën (strategie, operationele activiteiten, 
financiële positie, financiële verslaggeving en wet- en 
regelgeving) als uitgangspunt genomen. De voor-
naamste onderkende risico’s en onzekerheden zijn:
•  Wijziging van de wetgeving in de voortdurend 

gevoerde bespreking rondom de positie van de 
Publieke Omroep;

•  Handhaving van de budgetkaders van de Publieke 
Omroep door het Ministerie van OCW;

•  Door het loslaten van het ledenaantal als uitgangs-
punt bij de toewijzing van publieke middelen is de 
onzekerheid ten aanzien van het verkrijgen van goede 
en relevante uitzendmomenten toegenomen. Dit 
wordt versterkt door het gedaalde garantiebudget;

•  Het eigen vermogen is enigszins beperkt en kan 
niet worden aangevuld. Verder is het maximum voor 
de Reserve voor media-aanbod in 2016 voor de EO 
verlaagd;

•  De pluriformiteit van de verschillende kerkelijke 
stromingen en de representatieve taken voor enkele 
stromingen daarin vereist een open en gedegen com-
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municatie met de achterban;
•  De Vereniging wil haar leden, abonnees en donateurs 

op een goede manier bedienen en heeft daar een 
goed CRM-systeem bij nodig. De vervanging van het 
verouderde systeem is een intensief traject dat veel 
tijd vraagt van de organisatie.

De risico’s op het politieke vlak, de wetgeving daarom-
trent en de erkenning liggen voor een deel buiten onze 
directe invloedssfeer. Voor het deel waar wij zelf de 
risico’s kunnen beperken, zijn wij op strategisch niveau 
nauw betrokken. 
In ons financieel beleid sturen wij op de relatief 
beperkte omvang van ons eigen vermogen en houden 
daar bij het ontwikkelen van onze plannen operatio-
neel rekening mee. Ondertussen is het eigen vermogen 
van een omvang dat de continuïteit van onze organi-
satie geen enkel risico loopt. De liquiditeitspositie is 
overigens van een ruim voldoend niveau.
De pluriformiteit van onze achterban en meer recent 
ontstane representatieve taak staan voortdurend hoog 
op de agenda van de Raad van Bestuur en de Raad van 
Toezicht. Daarbij wordt steeds gezocht hoe op een 
goede en transparante wijze het gesprek met betrok-
ken leden kan worden gevoerd.
De implementatie van de nieuwe CRM-applicatie is in 
volle gang. Hoewel de organisatie toe is aan de moge-
lijkheden van het nieuwe systeem, kan de operatie met 
het huidige systeem gelukkig voorlopig nog onge-
stoord verder.

RISICOBEREIDHEID
De risicobereidheid is het totale risico dat de orga-
nisatie bereid is te accepteren om de strategische 
doelstellingen te behalen en haar maatschappe-
lijke, juridische en financiële verplichtingen na te 
komen. De risicobereidheid wordt vastgesteld door 
de verschillende aspecten die van invloed zijn op de 
risicobereidheid te bespreken en af te wegen.

De overall risicobereidheid (risk appetite) van de EO is 
‘balanced’. Dit wil zeggen dat het risico en rendement 
gedegen worden afgewogen en dat de organisatie zich 
bewust is van de mogelijke risico’s en zich niet alleen 
laat leiden door opportuniteiten. Er is sprake van een 
goede balans in de afwegingen bij het nemen van 
beslissingen.

BEDRIJFSVOERINGVERKLARING 
Op alle landelijke publieke omroepinstellingen is een 
omroepbrede gedragscode van kracht, te weten de 
‘Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke 
Omroep 2012’. De Evangelische Omroep conformeert 
zich aan deze gedragscode. Een van de onderdelen van 
de ‘Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke 
Omroep 2012’ is dat ieder jaar een bedrijfsvoering-
verklaring wordt afgegeven door de leiding van de 
Evangelische Omroep.

Bedrijfsvoering is in deze verklaring als volgt 
gedefinieerd: ‘de sturing en beheersing van de 
bedrijfsprocessen binnen de organisatie om de 
gestelde (beleids)doelstellingen te kunnen realiseren’. 
Ten behoeve van deze verklaring zijn de volgende 
onderwerpen nader beschreven:
•  Risicomanagement: de wijze van sturing en beheer-

sing inzake de onderstaande risico’s: 
 -  strategische risico’s
 -  operationele risico’s
 -  financiële risico’s
 -  compliance risico’s (naleving wet- en regelgeving)
•  Administratieve organisatie en het systeem van infor-

matievoorziening
 -  managementinformatiestromen
 -  registratie van verplichtingen en contracten
•  Kwaliteitsborging: de wijze van sturing en beheersing 

inzake kwaliteitsdoelstellingen (beleid)
•  Personeel: de wijze van sturing en beheersing inzake 

personeelsdoelstellingen (beleid)
•  Integriteit:
 -  de wijze van sturing op en beheersing van inte-

griteitsdoelstellingen (beleid);
 -  uitleg van afwijkingen betreffende de ‘Gedrags-

code Goed Bestuur en Integriteit Publieke 
Omroep 2012’; en informatie over misbruik en 
oneigenlijk gebruik

•  Scheiding van publieke en private geldstromen: stu-
ring en beheersing inzake de scheiding van hoofd- en 
neventaken

Van de bovenstaande onderwerpen is een beschrijving 
van de sturing en beheersing op hoofdlijnen in het 
bestuursverslag opgenomen.

Met onze programma’s willen we niet alleen de kijker verma-
ken, we willen een blijvende indruk achter laten. - Jaap Kooij 
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Op basis van de huidige inzichten en onderkende risi-
co’s verklaart de Raad van Bestuur van de Evangelische 
Omroep dat niet is gebleken dat de bedrijfsvoering in 
2016 niet heeft gefunctioneerd. Deze bedrijfsvoering-
verklaring heeft het besturende orgaan besproken met 
het toezichthoudende orgaan.

FINANCIËN
Het boekjaar 2016 is afgesloten met een negatief 
exploitatiesaldo van € 0,4 miljoen. Het resultaat uit 
gewone bedrijfsuitoefening steeg ten opzichte van 
het vorige boekjaar met € 1,5 miljoen tot positief 
€ 0,9 miljoen. Deze stijging is mede het gevolg van 
hogere ontvangsten van giften en legaten. Echter, 
door gewijzigde regelgeving in 2016 bedraagt de maxi-
male stand van de Reserve Media Aanbod voor de EO 
€ 4 miljoen ingaande 1 januari 2016. Het surplus boven 
dit bedrag dient overgedragen te worden aan de NPO 
(Overgedragen Reserve Media Aanbod ofwel ORMA) 
en kan in het volgende boekjaar worden ingezet voor 
de programmering. Door deze wijziging dient de EO 
ultimo 2016 een ORMA te vormen van € 1,3 miljoen 
welke ten laste is gebracht van het resultaat. Hierdoor 
bedraagt het exploitatieresultaat na overdracht nega-
tief € 0,4 miljoen.

De totale bedrijfsopbrengsten bleven per saldo nage-
noeg gelijk, terwijl de bedrijfslasten licht afnamen 
door onder andere lagere personeelskosten en lagere 
productiekosten. De 50% deelneming in VOF Endeo is 
in 2016 gestart in samenwerking met het Nederlands 
Dagblad. Endeo ontwikkelt een nieuw informatieplat-
form onder de naam Dag6, gericht op een jongere 
doelgroep. Het 50% aandeel in de aanloopkosten is 
ten laste gebracht van het resultaat van de EO. Door de 
alsmaar dalende rentevoet zijn de renteopbrengsten 
wederom gehalveerd ten opzichte van vorig jaar en 
bedragen € 41.000.

In de afgelopen jaren hebben wij de programmering 
versterkt door eigen middelen in te zetten. Dit zal zich 
in 2017 in versterkte mate doorzetten, mede vanwege 
de regelgeving rond de gevormde ORMA. Na ver-
werking van het negatief resultaat van € 0,4 miljoen 
bedraagt het eigen vermogen ultimo 2016 € 10,6 
miljoen. De reserve voor media-aanbod, die onderdeel 
uitmaakt van het eigen vermogen, bedraagt per 31 

december 2016 het maximaal toegestane bedrag van 
€ 4 miljoen.

Ondanks de bezuinigingen en uitdagingen zijn wij 
in control en zien we de toekomst met vertrouwen 
tegemoet. 

PERSONEELSBELEID
Het aantal medewerkers in dienst van de EO is vrijwel 
gelijk gebleven, afgezien van het vertrek van medewer-
kers als gevolg van de in 2015 ingezette reorganisatie 
van de journalistieke afdelingen. Eind 2016 waren er bij 
de EO 313 medewerkers (zo’n 270 fte) in dienst.

Naast de groei van het aantal vrouwelijke medewer-
kers (met 55% zijn vrouwen in de meerderheid) is het 
meest opvallende verschijnsel de doorloopsnelheid 
van arbeidsovereenkomsten: kwamen er in 2015 nog 
30 medewerkers in dienst en gingen er 43 medewer-
kers uit dienst, in 2016 is dit gegroeid tot ruim 120 
medewerkers in dienst en iets minder dan 80 mede-
werkers uit dienst. Dit is een forse stijging, die vooral 
veroorzaakt wordt door het anders organiseren van de 
flexibele schil.

Het Productiehuis EO B.V. is in 2016 verder ingevuld. 
Binnen het Productiehuis EO B.V. zijn de medewerkers 
werkzaam voor de representatietaken. Daarnaast 
hebben we in 2016 de inhuur van flexibel personeel 
via uitzend- en payrollbureaus fors verminderd: qua 
omzet ruim minder dan de helft van 2015. De inhuur 
van flexibel personeel heeft meer plaatsgevonden via 
het Productiehuis EO B.V. Van alle arbeidsovereenkom-
sten is ultimo 2016 ruim 30% voor bepaalde tijd. Het 
aantal overeenkomsten voor bepaalde tijd is in 2016 
gegroeid, maar het is ruim binnen de norm van maxi-
maal 35%, die we met de Ondernemingsraad hebben 
afgesproken. Aan het einde van het jaar waren er 62 
medewerkers (ruim 50 fte) in dienst van het Productie-
huis EO B.V. 

De invoering van de Wet Deregulering Arbeidsrela-
ties heeft ook bij EO heel wat beweging veroorzaakt. 
De afschaffing van de VAR betekent voor ons als 
opdrachtgever dat we meer focussen op het daad-
werkelijk afsluiten van een opdrachtovereenkomst. 
Via centralisatie van het inhuurproces en een betere 
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arbeidsjuridische afweging willen we zelfstandigen op 
een goede wijze inhuren en fiscale én arbeidsrechte-
lijke problemen voorkomen. 

Ontwikkeling van medewerkers was ook in 2016 
een belangrijk item. Het leveren van goede pro-
gramma’s en producten begint veelal bij de kwaliteit 
van de makers. Veel aandacht is er gegeven aan 
Creatief Denken en aan Feedback. Dit laatste was 
een organisatiebreed traject waaraan alle teams 
hebben deelgenomen, nadat eerst de leidinggeven-
den getraind waren. Aan een vervolg in 2017 wordt 
gewerkt. Veel medewerkers hebben deelgenomen aan 
trainingen van het programma ‘Permanente Educatie’ 
via het Werkstation (omroepbreed). De uitgaven voor 
ontwikkeling van medewerkers zijn met 40% gestegen 
ten opzichte van 2015.

Eind 2015 werd een vernieuwd identiteitsbeleid inge-
voerd, met als belangrijkste verandering dat dit niet 
alleen geldt voor de medewerkers van de EO, maar 
ook voor iedereen die betrokken is bij het werk van de 
EO. Van EO-medewerkers wordt een hartelijk instem-
men met de missie van de EO verwacht en van anderen 
wordt het respecteren van de identiteit verwacht. 
Het gesprek over identiteit is in 2016 onder andere 
vormgegeven door het kwaliteitscafé, waarin zo’n 150 
medewerkers hebben geparticipeerd.

Het ziekteverzuim binnen de EO is op 3,89% gebleven. 
Het verzuim vanwege WIA is met 0,16% vrijwel gelijk 
gebleven. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof 
bedroeg 0,91% en het ziekteverzuim vanwege zwan-
gerschap en bevalling was 0,13%.

Het ziekteverzuim binnen het Productiehuis EO 
B.V. is uitgekomen op 1,23%. Er was in deze jonge 
onderneming geen verzuim vanwege WIA. Het zwan-
gerschaps- en bevallingsverlof bedroeg 1,64% en het 
ziekteverzuim vanwege zwangerschap en bevalling was 
bijna 0%.

LEDENRAAD 
In 2016 vergaderde de Ledenraad drie keer. Het pre-
sidium van de Ledenraad bestond per 31 december 
2016 uit Willem Smouter (voorzitter), Peter van der Bijl 
(vicevoorzitter) en Sari Hoekstra-Verburg (secretaris). 

De Ledenraad stelde de jaarrekening 2015 vast en 
verleende decharge voor het gevoerde beleid door de 
Raad van Bestuur en het gehouden toezicht door de 
Raad van Toezicht. 

Er werd een commissie ingesteld voor de werving en 
selectie van een aftredend en een herkiesbaar RvT-lid. 
De Ledenraad heeft in de decembervergadering de 
heer Bas Plaisier voor een nieuwe periode benoemd als 
lid van de Raad van Toezicht. 

De commissie werving en selectie nieuwe Ledenraads-
leden heeft verschillende kandidaat-leden gesproken, 
de kandidatenlijst voor de verkiezingen 2017 is door de 
Ledenraad vastgesteld. 

Daarnaast sprak de Ledenraad onder andere over 
het aannamebeleid van nieuwe medewerkers en is 
er intensief doorgesproken over twee belangrijke 
gespreksonderwerpen: de representatietaak van de 
kerken en de koers van de EO. Onderwerpen waar 
zowel binnen als buiten de EO veel over te doen was. 
De Ledenraad heeft daarbij teruggekeken op de 
uitvoering van het huidige Meerjarenbeleidsplan 2014-
2017.

Op 24 september 2016 werd de Ledenraad opgeschrikt 
door het overlijden van Grada Lauwers-van Kempen. 
Zij was van 2007 tot 2015 lid van de Ledenraad. 

RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht bestond in 2016 uit de volgende 
leden: Jolanda de Heer-Verheij (secretaris), Suzan 
Koning-Klapwijk, Reinie Melissant-Briene (vicevoorzit-
ter), Evert Jan Ouweneel, Bas Plaisier, Willem Smouter 
(voorzitter) en Jur Zandbergen. Per 31 december 
2016 trad Suzan Koning vanwege het aflopen van de 
gestelde termijnen af. 

De Raad van Toezicht vergaderde in 2016 zeven keer. 
Zij keurden de jaarrekening 2015, het bestuursverslag 
2015, de begroting 2017 en het jaarplan 2017 goed. 

De Raad van Toezicht verleende decharge aan de 
Raad van Bestuur over het gevoerde beleid in 2015. 
Bespreekpunten tijdens de vergaderingen waren onder 
andere politieke ontwikkelingen rondom het publieke 

bestel en binnen de Publieke Omroep, intekening 
programmering 2017, compliance, samenwerking met 
het Nederlands Dagblad, koers van de EO, representa-
tietaak. 

De Raad van Toezicht heeft in 2016 het functioneren 
van de Raad van Bestuur beoordeeld en zijn eigen 
functioneren geëvalueerd, beide in afwezigheid van 
de Raad van Bestuur. In de richting van de Raad van 
Bestuur werden waarderende woorden gesproken en 
de zelfevaluatie leidde tot de conclusie dat de Raad van 
Toezicht naar behoren functioneert.

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRI-
TEIT PUBLIEKE OMROEP 
Transparant werken en integer omgaan met publieke 
middelen zijn voor de EO belangrijke waarden.

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

RICHTLIJN 2: INTEGRITEIT
Er zijn drie meldingen geweest van geschenken boven 

de € 50,-. Deze zijn op de website terug te vinden in het 
register Geschenken. Er zijn geen meldingen geweest 
van financiële belangen of beleggingen. De nevenfunc-
ties van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur 
zijn via de website openbaar gemaakt. De registers 
‘financiële belangen’, ‘beleggingen’ en ‘geschenken’ 
zijn te vinden op de website van de EO. De registratie 
van nevenfuncties, financiële belangen, beleggingen 
en geschenken van medewerkers verloopt via een 
intern geautomatiseerd systeem. Deze registers liggen 
ter inzage bij de ‘compliance officer’ van de EO. De 
registers zijn beoordeeld op tegenstrijdige belangen 
en belangenverstrengeling.

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

RICHTLIJN 4: BELONINGSCODE PRESENTATO-
REN PUBLIEKE OMROEP
Richtlijn 4 heeft betrekking op het Beloningskader 
Presentatoren in de Publieke Omroep. In 2016 waren er 
bij de EO geen uitzonderingen op het Beloningskader 
Presentatoren in de Publieke Omroep. Bij nieuwe con-
tractafspraken blijft de EO zich conformeren aan dit 
Beloningskader. De EO voldoet dus aan deze richtlijn 
en rapporteert hierover jaarlijks aan de NPO. 

REGELING A: KLOKKENLUIDER
Er hebben zich in 2016 geen meldingen voorgedaan.
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6. PROGRAMMA’S
CROSSMEDIALITEIT JANUARI T/M DECEMBER 2016
Overzicht van bezoek portals en plus-sites

Portal/plus-site Doelstelling Behaald Behaald%
BEAM 250.000 246.200 -2%
eo.nl/geloven 60.000 196.285 +227%
Blauw Bloed 110.000 151.418 +38%
Ik mis je 50.000 49.065 -2%
Geloof en een Hoop Liefde 50.000 24.685 -51%
Nederland Zingt 75.000 88.290 +18%
Checkpoint 50.000 34.630 -31%
Hip voor Nop 50.000 19.389 -61%
Koek en Ei 25.000 11.033 -56%
Radio 5 50.000 24.317 -51%

PROGRAMMA’S 2016 EO (6+)
(behalve kinderprogramma’s en herhalingen binnen 7 dagen)

Zender Titel Aantal Kdh* Kta%* Waardering
NPO 1 Als de dijken breken 6 1.987 27 7,9

Face to face 4 548 10 7,3
Familiediner 12 1.143 20 7,4
Familiediner (hh) 3 188 10 *
Hidden India 3 978 16 8,2
Jij en ik 1 959 17 7,5
Kerstfeest op de Dam 1 823 18 7,5
One life 1 899 13 8,3
Passion 1 3.417 44 7,9
Wild France 2 1.261 19 8,2
Wild Japan 3 1.431 22 8,2
Zij houden Nederland in leven 6 952 16 8,0

NPO 2 Adieu God 18 137 6 *
Adieu God (hh) 8 117 4 *
Andries 27 69 4 *
Andries (hh) 11 47 3 *
Arm in Nederland eigen schuld 4 841 12 7,5
Bakkie troost/Ik mis je zaterdagavond (incl. hh) 21 212 6 8,0
Bakkie troost/ Ik mis je zondagmorgen (incl. hh) 52 106 10 *
BEAM presents: EO Jongerendag 2016 1 14 2 *
Blauw Bloed 37 499 9 7,6
Blauw Bloed zomerspecial 6 302 7 7,6
De Grote Bijbelquiz 2016 6 258 4 7,7
De Kist 11 145 6 *
De Laatste Downer 4 349 5 7,7

*Kdh = Kijkdichtheid in duizendtallen; Kta = Kijktijdaandeel

DE KRACHT VAN GEBED
Andries Knevel en Tijs van den Brink lieten ons flink schrikken dit jaar. In mei 2016 kwam Tijs van 
den Brink ten val tijdens het wielrennen. Het was een stevige val en Tijs was enige tijd uit de roulatie. 
Gelukkig konden we Tijs na enkele weken weer verwelkomen bij de EO. Een half jaar later werd Andries 
Knevel ernstig ziek. In november tijdens een reis door Bolivia voor het tv-programma Metterdaad, liep 
Andries Knevel een legionellabesmetting op. Na terugkomst werd hij opgenomen in het ziekenhuis 
waar hij enige tijd verbleef op de intensive care. Gelukkig keerde Andries ook weer naar huis om daar 
verder te herstellen. De EO bracht het bericht over de ziekte van Andries naar buiten met de vraag 
te bidden voor Andries.  Zowel het bericht over de val van Tijs als de ziekte van Andries was ook ver 
buiten de EO nieuws. De betrokkenheid van zoveel mensen binnen en buiten de EO tijdens hun herstel 
toonde maar weer eens aan hoezeer onze presentatoren een plaats innemen in het hart van veel 
mensen. 

Bidden
De vraag van de EO om te bidden voor Andries zorgde voor een gesprek in niet-kerkelijke kring over de 
kracht van het gebed. Zelfs de Telegraaf besprak de vraag en in RTL Nieuws gaf cultuurtheoloog Frank 
Bosman (onder meer commentator voor de EO op NPO Radio 1 bij ‘Dit is de Dag’) tips hoe je dan het 
beste kon bidden. Maar ook op een fundamenteler niveau ontvouwde zich een gesprek over de vraag 
of een gebed wel zinvol is: Verandert er echt iets? En wat dan precies? Ook Tijs kreeg de laatste vraag 
bij zijn terugkeer aangereikt, maar dan een kwartslag gedraaid. Waarom had hij eigenlijk niets gezegd 
over de kracht van het gebed bij zijn terugkeer? Tijs schreef in een blog voor EO.nl. 

“Waarom ik wel mensen heb bedankt voor hun meeleven na mijn val, waarom ik wel de dokters heb 
geprezen voor hun handelen, maar niks heb gezegd over God. ‘Waar hebben wij dan voor zitten bid-
den?’ Oef. Spannende vraag. En best moeilijk ook. Want hoe mensen hebben meegeleefd, heb ik heel 
concreet kunnen zien (kaarten), horen (bezoekjes, gebeden), ruiken (bloemen) en proeven (fruit, 
taart). Wat de dokters hebben gedaan, daar was ik bij. Maar wat God heeft gedaan rond m’n val, vind 
ik lastiger aan te wijzen. Ik geloof dat God mij (op een wonderlijke manier) heeft gemaakt, dat Hij mij 
draagt en dat Hij uit is op leven. Ik heb dan ook gedankt dat ik nog leef. Ja, en ook dat de genezing 
voorspoedig is verlopen. Maar wat Hij precies heeft gedaan, weet ik echt niet.” 

Eerlijker dan dit kan bijna niet. De kracht van het gebed is ook geen eendimensionaal vraag-ant-
woordspelletje. Er staat meer op het spel. God is uit op leven. En elk gebed is daarop ons antwoord: 
een hartverwarmend ja. We blijven bidden bij de EO, God danken en prijzen. Onophoudelijk doen we 
dat… voor Andries, voor Tijs, voor iedereen. 
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Zender Titel Aantal Kdh* Kta%* Waardering
De Tafel van Tijs 18 252 4 7,1
De Verandering (incl. hh) 17 204 5 *
Film: Deux jours une nuit 1 69 4 *
Film: Fill the void 1 72 4 *
Film: Ida 1 70 4 *
Film: Little angels 1 76 4 *
Film: Monsieur Lazhar 1 76 3 *
Film: Philomena 1 368 8 8,3
Geloof en een Hoop Liefde 182 149 4 7,6
Geloof en een Hoop Liefde (hh) 14 116 4
In de ban van de paus 4 451 8 7,9
Matthäus Passion 1 396 6 8,4
Messiah 1 236 3 8,3
Metterdaad 36 155 4 *
Natuur op 2 129 153 6 7,9
Nederland Zingt 36 278 6 7,8
Nederland Zingt (hh) 12 210 6 *
Nederland Zingt op Zondag 50 114 9 *
Oosterschelde’s Odyssee –  
de wereldreis van een windjammer 4 213 7 *
Rail Away (incl. hh) 34 393 8 7,9
Rot op met je milieu 4 313 5 7,4
Van Nablus naar Ninevé 6 418 7 8,0
Varia Americana 4 225 4 7,5
Vreemde tralies 6 390 7 7,6
2Doc 8 172 4 *
2Doc met IKON-label 15 150 4 *

NPO 3 Teledoc Campus : Ben ik normaal 1 71 1 *
Teledoc Campus: The Mechanics 1 65 3 *
Teledoc Campus: Nachtelijk halfrond 1 19 1 *
Teledoc Campus: Koffie & Cake 1 139 6 *
Teledoc Campus: Na de zomer 1 64 4 *
Teledoc Campus: U Hebt een Probleem 1 62 3 *
EO Jongerendag muziekspecial 1 47 1,4 *
Jojanneke in de prostitutie (hh) 4 250 4 *
Kamp Holland 1 381 5 7,4
Love me gender 6 203 3 7,6
Passion (hh) 1 146 4,3 *
Rot op naar je eigen land 6 322 4 7,9
Van luizenlevens naar luiers 7 133 2,8 *

REPRESENTATIE JODENDOM

Zender Titel Aantal Kdh* Kta%* Waardering
NPO 2 Ajax joden Amsterdam (hh) 1 52 3,0 *

Alles wat klinkt (hh) 1 40 2 *
Appie Drielsma’s onvoltooide voltooid 1 40 2,3 *
Awraham Soetendorp in dienst van de vrede (hh) 1 68 3,6 *
Die ellende is een goudmijn (hh) 1 39 1,6 *
Eerbetoon aan Bob Scholte (hh) 1 91 6,3 *
Kanarie in de kolenmijn 3 242 3,9 8,0
Mazzeltov – Menno & Yenn (hh) 1 42 2 *
Mazzeltov – Youri & Emily (hh) 1 55 4 *
Spinoza een vrije denker 1 44 4 *
Waarom haten zij ons (hh) 2 54 3,6 *
Ware Jacob (herhaling) 2 34 1,4 *
2Doc: 180 graden ultraorthodox 1 113 4% *
2Doc: l’Chaim 1 128 3% *
2Doc: Echo’s van een oorlog 1 177 5% *

REPRESENTATIE PROTESTANTISME

Zender Titel Aantal Kdh* Kta%* Waardering
NPO 2 De Kapel (incl. hh) 50 95 6 *

De Nieuwe Wereld: Liefde in tijden van verwarring 6 115 5 *
De Nieuwe Wereld 36 42 3 *
Kerkdienst 6 82 7 *
Nachtzoen 196 37 3 *
Pelgrim (incl. hh) 3 124 5 *
Songs of Praise (hh) 12 48 3 *
Vermoeden 15 49 3 *
Viering Nationale Synode 1 71 5 *
Wilde Ganzen 53 51 3 *
Kerkdienst 17-01-2016: Week van Gebed 1 82 7 *
Kerkdienst 27-03-2016: Pasen 1 41 4 *
Kerkdienst 15-05-2016: Pinksteren 1 124 10 *
Kerkdienst 2-10-2016: Israël 1 66 3 *
Kerkdienst 23-10-2016: God maakt vrij! 1 80 6 *
Kerkdienst 13-11-2016: Viering Nationale Synode 1 71 5 *
Kerkdienst 25-12-2016: Kerstgezinsdienst 1 74 5 *

NPO 3 Zo’n zin in Kerst 1 67 0,9 *

*Kdh = Kijkdichtheid in duizendtallen; Kta = Kijktijdaandeel

*Kdh = Kijkdichtheid in duizendtallen; Kta = Kijktijdaandeel



KINDERPROGRAMMA’S (3-12 JAAR)

Titel Aantal Kdh* 3-12 jaar Prog Kta%* 3-12 jaar
Achtstegroepers huilen niet 2 65 25
African Bambi 1 2 1
Amazonia 2 5 4
Angelina ballerina 159 17 20
Anti pest club 5 47 14
Bouwdorp 2 22 17
Bridge to Terabithia 1 6 3
Checkpoint (incl. hh) 247 49 24
Chestnut 1 53 41
Dodelijkste 60 16 35 14
Dodelijkste 60 top 10 2 27 15
Gezocht een thuis voor Serayah 1 29 9
Gilfactor 1 28 15
Groeten van Mike 1 73 27
Grote rin tin tin avontuur 1 4 7
Guillaumes wondere wereld 1 22 8
Harry en Toto 73 13 24
Hip voor Nop (incl. hh) 63 35 16
Hip voor Nop special 2 38 18
Hoe Ky Niels werd 2 24 11
Hotspot 1 15 9
Jaar zonder mijn ouders 1 5 2
Koek en ei boswachterij 48 18 17
Koek en ei dierentuin 16 21 17
Lassie 77 37 28
Le renard et l’enfant 1 59 27
Leuke verhaaltjes van Winnie de Poeh 90 13 22
Lieve kt telefoon 1 16 4
Nederland in 2050 10 42 18
Nellie en Cezar 92 14 24
Niet van suiker 1 50 17
Nieuwe leven van Whitney Brown 1 10 8
Ollie het kleine witte busje 92 15 18
Paper planes 1 6 4
Pipu Pupu en Rosemarie 57 20 24
Red Raffi 2 30 18
Retourtje Pasen 1 33 39
Samen Sterk 1 7 8
Sams Kerst 4 18 19
Skatekeet 1 39 8
Smitty 1 11 8
Snuf de hond in oorlogstijd 1 14 12

Titel Aantal Kdh* 3-12 jaar Prog Kta%* 3-12 jaar
Sos vriendschap 1 2 1
Steves gevaarlijke dierenreis 26 12 8
Super abby 53 27 24
Topdoks 7 97 29
Verhalen uit de schatkist 34 10 13
Voeten van Manuela Solis Velasquez 1 35 14
Wat een beest 14 26 14
Wat een jager 13 20 9
Zapp your planet expeditie 5 64 25
Zapp your planet live 2 53 29
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*Kdh = Kijkdichtheid in duizendtallen; Kta = Kijktijdaandeel

*Kdh = Kijkdichtheid in duizendtallen; Kta = Kijktijdaandeel
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8.1  GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (X € 1.000) 
(NA BESTEMMING VAN HET RESULTAAT)

ACTIVA 2016 2015 PASSIVA 2016 2015

Vaste activa Eigen vermogen
Materiële vaste activa (1) Algemene reserve (6.1) 6.597 6.597
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 2.374 2.384 Reserve voor media-aanbod (6.2) 4.000 4.392
Inventaris en inrichting 365 513 10.597 10.989
Facilitaire apparatuur e.d. 650 455
Hard- en software 557 706 Voorzieningen (7)
Vervoermiddelen 64 92 Voor pensioenen 541 616

4.010 4.150 Voor jubilea 507 514
Voor loopbaantraject 127 85

Financiële vaste activa (2) Voor groot onderhoud 1.117 1.008
Deelnemingen 152 - 2.292 2.223

Vlottende activa Kortlopende schulden
Voorraden (3) Schulden aan leveranciers 4.190 4.025
Onderhanden werk en gereed 5.623 4.468 Belastingen en premies sociale 1.251 1.490
product m.b.t. media aanbod verzekeringen (8.1)
Overige voorraden 59 121 Overige schulden (8.2) 1.177 3.295

5.682 4.589 Overgedragen reserve voor 1.324 -
media-aanbod (8.3)

Vorderingen Overlopende  passiva 8.200 8.334
Handelsdebiteuren (4.1) 1.175 1.340 16.142 17.144
Deelnemingen (4.2) 25 -
Overige vorderingen (4.3) 1.597 2.010
Overlopende activa (4.4) 3.231 2.802

6.028 6.152

Liquide middelen (5) 13.159 15.465

Totaal 29.031 30.356 Totaal 29.031 30.356

8.2  GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING 2016 (X € 1.000)

2016 2015
Baten
 1. Media-aanbod 41.297 40.457
 2. Programmagebonden eigen bijdragen 1.103 1.783
 3. Opbrengst programmabladen 4.970 5.190
 4. Opbrengst overige nevenactiviteiten 2.695 2.923
 5. Opbrengst Verenigingsactiviteiten 9.882 9.108
 6. Overige bedrijfsopbrengsten 6 514
 7. Barteringbaten 64 46
 Som der bedrijfsopbrengsten 60.017 60.021

Lasten
 8. Lonen en salarissen 17.561 18.100
 9. Sociale lasten 4.068 4.023
10. Afschrijvingen op materiële vaste activa 1.171 1.219
12. Directe productiekosten 31.319 32.579
13. Overige bedrijfslasten 4.688 4.751
15. Barteringlasten 64 46
Som der bedrijfslasten 58.871 60.718

Bedrijfsresultaat                                                                            1.146 -697

16. Resultaat deelneming -248 -
17. Rentebaten 44 104
Som der financiële baten en lasten -204 104

Saldo uit gewone bedrijfsuitvoering voor belastingen 942 -593

Vennootschapsbelasting -10 -
Saldo uit gewone bedrijfsvoering na belastingen 932 -593

26. Over te dragen reserve voor media-aanbod -1.324 -

Exploitatieresultaat na overdracht -392 -593

Fte gemiddeld 301 284
Fte ultimo 321 280
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8.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2016 (X € 1.000)

2016 2015
I Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat -392 -593

Aanpassen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.171 1.219
Mutatie voorzieningen 69 172
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 848 798

Mutatie voorraden -1.093 579
Mutatie vorderingen 124 4.814
Mutatie kortlopende schulden -1.002 -472
Netto kasstroom uit operationele activiteiten -1.123 5.719

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 1.031 743
Investeringen in financiële vaste activa 152 -
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.183 743

Mutatie liquide middelen I - II -2.306 4.976

Liquide middelen einde boekjaar 13.159 15.465
Liquide middelen begin boekjaar 15.465 10.489

Mutatie liquide middelen -2.306 4.976

8.4 ALGEMENE TOELICHTING

ACTIVITEITEN
Het doel van Vereniging de Evangelische Omroep, statutair en feitelijk gevestigd in Hilversum (Oude Amersfoort-
seweg 79; KvK-nummer 32026048), is het ‘bevorderen in de ruimste zin des woords van de verkondiging van het 
Koninkrijk Gods door de prediking van het Evangelie van Jezus Christus via radio en televisie’, één en ander te 
realiseren in het kader van de doelstellingen van de vereniging (zie statuten).

VERSLAGGEVINGSPERIODE
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.

TOEGEPASTE STANDAARDEN
Op de jaarrekening zijn de bepalingen en inrichtingseisen van toepassing zoals deze zijn vastgelegd in BW2 Titel 9 
en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Nadere uitwerking wordt gegeven in het Handboek Financiële Verant-
woording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016 uitgegeven door het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, geldend voor de omroepinstellingen. Op grond van artikel 2.172, eerste lid MW 2008, is 
Titel 9 van het Tweede Boek van het Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen BW 2 Titel 9) van toepassing op de 
landelijke publieke media-instellingen met dien verstande dat zij de winst- en verliesrekening vervangen door een 
exploitatierekening. Op de exploitatierekening zijn de bepalingen omtrent de winst- en verliesrekening zoveel 
mogelijk van overeenkomstige toepassing. Bij toepassing van de omvangscriteria volgens de artikelen 396 en 397 
Boek 2 BW dient het begrip netto-omzet te worden geïnterpreteerd als de totale baten (inclusief subsidies en 
bijdragen van derden) van de publieke media-instelling. Wanneer sprake is van afwijkingen tussen BW2 Titel 9, het 
Handboek, de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en jurisprudentie, dan weegt in juridisch opzicht 
BW 2 Titel 9 het zwaarst, vervolgens het Handboek –als zijnde een ministeriële regeling- en daarna jurisprudentie 
en de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De grondslagen die worden toegepast voor de waarde-
ring van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

TOEPASSING VAN ARTIKEL 402 BOEK 2 BW 
De financiële gegevens van de onderneming zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve vermeldt 
de enkelvoudige winst-en-verliesrekening conform artikel 402 Boek 2 BW slechts het aandeel in het resultaat van 
vennootschappen waarin wordt deelgenomen na belastingen en het overige resultaat na belastingen.

CONTINUÏTEIT 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

GRONDSLAGEN VOOR CONSOLIDATIE 
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de onderneming en haar groepsmaatschap-
pijen en andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover 
de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming een meerderheids-
belang heeft, of waarop op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de 
bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten betrokken die 
potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend waardoor ze de onderneming meer of 
minder invloed verschaffen.
De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld volgens uniforme grondslagen van waardering 
en resultaatbepaling van de groep.
Nieuwverworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende 
invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip 
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van beëindiging van deze invloed. 
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge aandelenverhoudingen, schulden, vorderingen en transac-
ties geëlimineerd. Tevens zijn de resultaten op onderlinge transacties tussen groepsmaatschappijen geëlimineerd 
voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd en er geen sprake is 
van een bijzondere waardevermindering. 
Groepsmaatschappij Productiehuis EO B.V. is integraal geconsolideerd.  Voor een overzicht van de deelnemingen 
wordt verwezen naar pagina 67. 
 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
 
ALGEMEEN
Alle bedragen zijn veelvouden van € 1.000.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.  Een actief 
wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar 
de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting 
wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met 
een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nage-
noeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief 
of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de 
balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid 
van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Financiële instrumenten omvatten bij de EO vorderingen, liquide middelen, langlopende schulden en kortlopende 
schulden. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct 
toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten 
is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Op vorderingen wordt een noodzakelijke geachte 
voorziening getroffen voor risico van oninbaarheid.

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

VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 
voorgaande jaar. Op grond van de gewijzigde bepaling ten aanzien van bartering is een aanpassing gepleegd op 
de vergelijkende cijfers van 2015.

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

MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde, verminderd met lineaire 
afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. Voor de vervoermiddelen wordt rekening 
gehouden met een restwaarde.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden 
gewaardeerd op de netto-vermogenswaarde, echter niet lager dan nihil. Deze netto-vermogenswaarde wordt 
berekend op basis van de waarderings-grondslagen die gelden voor onderhavige jaarrekening.

VOORRADEN ONDERHANDEN WERKEN EN GEREED PRODUCT M.B.T. MEDIA-AANBOD.
De nog niet uitgezonden programma’s zijn gewaardeerd tegen de directe kosten. Onder de directe kosten zijn 
opgenomen de personele kosten van eigen medewerkers en overige medewerkers, de facilitaire kosten en de 
overige programmakosten. Kosten die niet direct aan het programma zijn toe te rekenen maken geen deel uit van 
de directe kosten. De financieringsrente wordt niet toegerekend.
Waardering van het onderhanden werk (voorproducties) geschiedt tegen de directe kosten. De van derden ont-
vangen bijdragen aan een programma worden in mindering gebracht op de voorraadwaardering. Onderdelen van 
de nog niet uitgezonden programma’s, betrekking hebbende op specifieke programma’s, worden gewaardeerd 
op opbrengstwaarde als deze lager is dan de kostprijs. De opbrengstwaarde wordt vastgesteld middels de inteke-
ning (als gevolg van “geld op schema”) die ter beschikking wordt gesteld aan en vervolgens wordt geaccordeerd 
door de netcoördinator. De desbetreffende specifieke programma’s worden gewaardeerd op de daarvoor ter 
beschikking gestelde vergoeding door de netcoördinator.
In de voorraden onderhanden werk zijn geen herhalingsuitzendingen van eigen producties opgenomen. Overige 
voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel tegen de directe opbrengstwaarde, indien lager.

VORDERINGEN
Op vorderingen is waar nodig een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.
Vorderingen voortkomend uit erfstellingen worden opgenomen in het jaar waarin de erflating plaatsvond, voor 
zover deze bij het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

VOORZIENINGEN
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 
vermeld.

PENSIOENREGELING
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het 
pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet 
zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de 
verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van 
terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten 
opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtin-
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gen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden 
geschat.
Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsover-
eenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) 
toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante 
waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.

De pensioenvoorziening omvat de voorziening voor de pensioenverplichtingen aan de medewerkers. De mede-
werkers van de EO hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij PNO Media. Deze pensioenregeling 
betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de toe- 
gekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen van het pensioenfonds 
daartoe ruimte laten en het pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de omstandigheden bij het pensioen-
fonds daar aanleiding toe geven, kan het bestuur besluiten tot het korten van aanspraken.
De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst. De uitvoe-
ringsovereenkomst met het pensioenfonds heeft een looptijd van 5 jaar. De belangrijkste afspraken die zijn 
opgenomen in deze uitvoerings-overeenkomst zijn de volgende:
•  Indexatie geeft geen aanleiding tot premie-aanpassingen.
•  Premiereductie of -terugstorting vindt niet plaats.
•  Het bestuur stelt jaarlijks in overeenstemming met de uitvoeringsovereenkomst de premie vast. Er is geen maxi-

male premie overeengekomen.
•  In geval van een reservetekort of –overschot van het pensioenfonds heeft de EO overeenkomstig het reglement 

geen aandeel daarin.

PNO Media heeft in het voorjaar van 2016 een geactualiseerd herstelplan ingediend bij DNB. Daaruit blijkt dat het 
fonds naar verwachting over voldoende herstelkracht beschikt om zonder verlaging van (opgebouwde) pensioe-
nen op tijd de vereiste dekkingsgraad te bereiken. In het herstelplan 2016 was de vereiste dekkingsgraad 123,4%.
Ondanks dit lange termijn uitzicht op een gezonde financiële positie, is de huidige positie van het fonds kwets-
baar. Er is voorlopig geen perspectief op toeslag voor (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. Bovendien 
blijft de kans aanwezig dat de (opgebouwde) pensioenen de komende jaren toch moeten worden verlaagd. De 
kans is het grootst in 2021 omdat de beleidsdekkingsgraad uiterlijk eind 2020 tenminste 104,1% moet zijn. Een 
pensioenfonds mag namelijk niet langer dan vijf jaar achter elkaar een beleidsdekkingsgraad hebben die onder de 
minimaal vereiste dekkingsgraad ligt. Per 31 december 2016 was de beleidsdekkingsgraad van PNO Media 91,3%. 
De actuele dekkingsgraad was 95,4%.

JUBILEUM VOORZIENING
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen en verlofdagen die ver-
band houden met het bereiken van een jubileumdatum. De voorziening betreft de contante waarde van de in de 
toekomst uit te keren jubileumuitkeringen en extra toe te kennen verlofdagen. De berekening is gebaseerd op 
gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

VOORZIENING GROOT ONDERHOUD
Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties e.d. wordt een voorziening gevormd. 
De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van groot onderhoud en 
de periode die telkens verloopt tussen de werkzaamheden van groot onderhoud, één en ander zoals blijkend uit 
een meerjarenonderhoudsplan. De kosten van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de voorziening 
voor zover deze is gevormd voor de beoogde kosten.

VOORZIENING LOOPBAANTRAJECT
De voorziening loopbaantraject is als gevolg van cao-onderhandelingen tot stand gekomen. Het is de opzet dat 
over een periode van 5 jaar alle medewerkers een traject hebben genoten.

EXPLOITATIEREKENING
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten 
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. De lasten 
worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  In de 
exploitatierekening zijn de referenties conform het voorgeschreven model opgenomen. Met deze referenties 
wordt verwezen naar de toelichting. Omdat nummering van het model wordt aangehouden zijn deze referenties 
niet doorlopend.

VENNOOTSCHAPSBELASTING
De Vereniging Evangelische Omroep is onderworpen aan vennootschapsbelasting. Doordat in de Vereniging 
jaarlijks de aftrekposten hoger zijn dan de baten is in de praktijk geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Het 
verrekenbaar verlies bedroeg ultimo 2015 € 26,1 miljoen. Voor dit verlies is geen latente belastingvordering opge-
nomen. In de exploitatierekening is derhalve afgezien van vermelding van deze post.    
In de geconsolideerde jaarrekening is Productiehuis EO B.V. begrepen. Ook Productiehuis EO B.V. is onderworpen 
aan vennootschapsbelasting. De belasting van deze vennootschap is gebaseerd op het resultaat in de jaar-
rekening en vindt plaats tegen het actuele belastingtarief. Bij de bepaling van de belastingen wordt rekening 
gehouden met fiscale regelgeving rondom verrekening van verliezen uit voorgaande jaren.  
Voor de Vereniging en Productiehuis EO B.V. kon geen fiscale eenheid worden verkregen.

TOELICHTING OP HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen.

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft 
de EO zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.
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8.5  TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 ( X  € 1.000)

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA

 

Bedrijfs- 
gebouwen

en terreinen

Inventaris  
en

inrichting

Facilitaire 
apparatuur

e.d.
Hard- en
software

Vervoer-
middelen

Totaal
2016

Totaal
2015

1 januari
Aanschafwaarde 5.216 819 2.471 2.657 145 11.308 11.771
Buitengebruikstelling -533 -1 -787 -270 - -1.591 -1.181
Saldo aanschafwaarde 4.683 818 1.684 2.387 145 9.717 10.590
   
Afschrijvingen -2.832 -306 -2.016 -1.951 -53 -7.158 -7.145
Buitengebruikstelling 533 1 787 270 - 1.591 1.181
Saldo afschrijvingen -2.299 -305 -1.229 -1.681 -53 -5.567 -5.964
        
Boekwaarde 2.384 513 455 706 92 4.150 4.626
   
Bij: investeringen 329 8 377 317 - 1.031 743
Af: desinvestering - - - - - - -25
Af: afschrijvingen -339 -156 -182 -466 -28 -1.171 -1.219
Bij: afschrijvingen desinvestering - - - - - - 25
  -10 -148  195  -149  -28  -140  -476
 
31 december   
Aanschafwaarde 5.012 826 2.061 2.704 145 10.748 11.308
Afschrijvingen -2.638 -461 -1.411 -2.147 -81 -6.738 -7.158
Boekwaarde 2.374 365 650 557 64 4.010 4.150

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.

De waarde in het economisch verkeer (onderhandse verkoopwaarde bij voortgezet gebruik) van de gebouwen en 
terreinen is ultimo 2009 door taxatiebureau Troostwijk getaxeerd op € 9,3 miljoen.

In 2016 is in totaal € 1 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa.  

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het 
onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. 

2.FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

Deelnemingen

Stand 1 januari 2016 -
Kapitaalstorting 400
Resultaat -248
Stand 31 december 2016 152

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

3. VOORRADEN
De voorraden bestaan hoofdzakelijk uit onderhanden werk ad € 5.623 (2015: € 4.468). 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 2016 is € 6 (2015: € 86) begrepen voor programma’s die ouder zijn dan 2 jaar na de 
eerste voorraadwaardering. Voor dit media-aanbod geldt dat er een beslissing is genomen om deze uit te zenden.
De van derden ontvangen bijdragen, die op de voorraad in mindering zijn gebracht, bedragen € 283 (2015: € 165). 

Deze zijn als volgt te specificeren:  

Titel
Aantal 
aflev. Naam organisatie

Totale 
bedra-

gen

Com-
merciële 
sponso-

ring
CoBo-
fonds

Media-
fonds

Overige 
derden

2Doc: Het Kamp 1 Mediafonds 79 - - 79 -
2Doc: Als de giraffen komen 1 Mediafonds 13 - - 13 -
2Doc: Rebel 1 Mediafonds 77 - - 77 -
2Doc: De Missie (DENK) 1 Mediafonds 80 - - 80 -
Zapp Echt Gebeurd: Mensjesrechten 8 Japan Prize Secretariat 2 - - - 2
Zapp Echt Gebeurd: Mensjesrechten 8 JOP/PKN 3 - - - 3
Zapp Echt Gebeurd: Mensjesrechten 8 NPO 2 - - - 2
Zapp Echt Gebeurd: Mensjesrechten 8 Amref Flying Doctors 20 - - - 20
Zapp Echt Gebeurd: Mensjesrechten 8 Cinekid 7 - - - 7
Totaal 283 - - 249 34

De voorraad verkoopproducten bedraagt € 59 (2015: € 121).  Op de voorraden is een voorziening in mindering 
gebracht van € 352 (2015: € 384). Hiervan heeft € 248 betrekking op de voorraad onderhanden werk en € 104 op de 
voorraad verkoop-producten. De voorraad onderhanden werk is € 1.155 hoger dan vorig jaar. Dit wordt voorna-
melijk veroorzaakt door enkele grote producties die nagenoeg gereed waren op 31 december 2016, zoals ‘Het 
geheime leven van 4-jarigen’ en ‘Downtown Dinner’. Deze worden in 2017 uitgezonden. Eind 2015 waren bedui-
dend minder grote producties nagenoeg gereed.



5150

EO Jaarverslag 2016

4. VORDERINGEN
De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.
 
4.1 HANDELSDEBITEUREN
De handelsdebiteuren bedragen € 1,2 miljoen (2015: 1,3 miljoen). Hierop is een voorziening voor oninbaarheid in 
mindering gebracht van € 74 (2015: € 86).  De handelsdebiteuren zijn afgenomen, doordat in de stand ultimo 2015 
een grote vordering op het Mediafonds was begrepen.
 
4.2 DEELNEMINGEN
Deze post heeft betrekking op een vordering op Endeo VOF voor in december doorberekende kosten.
 
4.3 OVERIGE VORDERINGEN
De overige vorderingen zijn € 0,4 miljoen lager dan in 2015, hetgeen voornamelijk verband houdt met de te vorde-
ren frictiekosten per 31 december 2015, die in 2016 ontvangen zijn.

4.4 OVERLOPENDE ACTIVA
De overlopende activa zijn € 0,4 miljoen hoger dan in 2015, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door een 
hogere vooruitbetaling van pensioenpremies.

5. LIQUIDE MIDDELEN

2016 2015
Spaartegoeden 10.956 10.445
Overige liquide middelen 2.203 5.020
Totaal 13.159 15.465

De liquide middelen zijn in 2016 afgenomen met € 2,3 miljoen. Voor een toelichting op deze afname verwijzen we 
naar pagina 42 waar het kasstroomoverzicht is opgenomen.

De spaartegoeden zijn in 2016 niet op langlopende deposito’s of in andere langlopende spaarvormen weggezet. 
De gemiddelde rente over 2016 bedroeg 0,3% (2015: 1,1%). De gemiddelde rentevoet bedraagt voor uitstaande 
spaartegoeden per 31 december 2016 0,1% (2015: 0,7%). De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

6.  EIGEN VERMOGEN
Voor een toelichting van het eigen vermogen wordt verwezen naar de hiervoor opgenomen toelichting bij de 
enkelvoudige balans (pagina 68).
 
7. VOORZIENINGEN
De post voorzieningen betreft de volgende voorzieningen: pensioenrechten, groot onderhoud, jubilea en loop-
baantraject. De voorzieningen zijn allen langlopend van aard.

De voorziening voor pensioenrechten is in 2005 gevormd ter dekking van de kosten voortvloeiend uit de over-
gangsmaatregelen voor 55-plussers met betrekking tot beëindiging van de prepensioenregeling. In 2006 is deze 
voorziening uitgebreid met een dotatie van € 517 ter dekking van de kosten voortvloeiend uit de compensa-
tiemaatregel voor werknemers die reeds voor 1997 deelnamen aan de PNO Pensioenregeling I en waarvan het 
geboortejaar na 1 januari 1950 ligt. Aan deze voorziening ligt een actuariële berekening ten grondslag, waarbij 
zowel in 2015 als 2016 een disconteringsvoet is gehanteerd van 1,0 %.

De voorziening voor jubilea is gevormd ter dekking van kosten voor jubilea van de in vaste dienst zijnde personele 
formatie. Hierbij zijn naast de te verwachten uit te keren gratificaties tevens verlofdagen begrepen die verband 
houden met het bereiken van jubileumdata. Deze voorziening is gewaardeerd tegen de contante waarde van de 
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De gehanteerde disconterings-
voet bedraagt, evenals in 2015, 1,0 %.

De voorziening loopbaantraject ad € 127 (2015: € 85) is gevormd op grond van de CAO voor omroeppersoneel. In 
2016 is € 17 ingezet voor opleidingen op het gebied van loopbaanontwikkeling.

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

Voorzieningen Pensioenen Jubilea
Loopbaan-

traject
Groot 

onderhoud
Totaal
2016

Totaal 
2015

Stand 1 januari 616 514 85 1.008 2.223 2.051

Bij: dotatie 23 6 59 212 300 454
Bij: inbreng  
Stichting VKZ & Joodse 
Omroep* - - - - - 40

23 6 59 212 300 494

Af: onttrekking -98 -13 -17 -103 -231 -322

Stand 31 december 541 507 127 1.117 2.292 2.223
 
*De Stichting VKZ en de Joodse Omroep zijn per 31 december 2015 opgehouden te bestaan. De verplichtingen die 
opgenomen waren in voorzieningen van deze rechtspersonen zijn via een activa/passiva-transactie ingebracht bij 
de EO, omdat de EO vanaf deze datum met oud-personeelsleden van Stichting VKZ en de Joodse Omroep de hier-
aan verwante stromingen vertegenwoordigt.

8. KORTLOPENDE SCHULDEN

8.1 BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
De belastingen en premies sociale verzekeringen zijn € 0,2 miljoen lager dan in 2015. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de omzetbelasting. Eind 2015 heeft er herziening van de omzetbelasting met betrekking tot 
materiële vaste activa plaatsgevonden waardoor de stand toen hoger was.

8.2 OVERIGE SCHULDEN
De overige schulden zijn € 2,1 miljoen lager dan in 2015. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door per 31 december 
2015 opgenomen te betalen afvloeiingsvergoedingen en nog te betalen kosten van grote producties die in 2016 
zijn uitgezonden en waarvoor per 31 december 2015 nog geen facturen waren ontvangen.

8.3 OVERGEDRAGEN RESERVE VOOR MEDIA-AANBOD
Op 10 mei 2016 is de Bindende Regeling Mediareserves vanwege artikel 2.174, eerste lid gewijzigd door de Raad 
van Bestuur van de NPO. Als gevolg hiervan is de toegestane reserve media-aanbod van de Evangelische Omroep 
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gemaximeerd tot € 4 miljoen. Indien het maximum wordt overschreden, dient het meerdere te worden over-
gedragen aan de NPO. Op 31 december 2016 komt de stand van de Reserve voor Media-aanbod hoger uit dan 
het gestelde maximum. Het verschil ad € 1.324 miljoen is als “Overgedragen Reserve Media-aanbod (ORMA)” 
opgenomen onder de kortlopende schulden. Deze ORMA kan in een volgend boekjaar worden ingezet voor de 
programmering.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
De EO heeft overeenkomsten gesloten inzake de afname van producten en faciliteiten voor totaal € 9,3 miljoen. 
Hiervan heeft € 4,3 miljoen betrekking op activiteiten van de vereniging (bladen, evenementen e.d.), € 4,3 miljoen 
op contractuele verplichtingen voor Media-aanbod, € 0,7 miljoen op facilitaire zaken en het restant op ICT e.d.

Van de totale verplichting van € 9,3 miljoen is de looptijd voor € 6,8 miljoen maximaal een jaar. De looptijd van de 
overige verplichtingen ad € 2,5 miljoen is maximaal 28 maanden. Verder heeft de EO per 31 december 2016 geen 
garanties afgegeven aan leveranciers.

Ten behoeve van producties die in 2017 (of later) zullen worden uitgezonden, zijn reeds door subsidieverstrekkers 
toezeggingen gedaan voor € 1,6 miljoen.

De EO heeft verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van Neder-
landse geconsolideerde deelnemingen voortvloeiende schulden; deze bedroegen € 1,2 miljoen.

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN 
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

8.6  TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING 2016 (X € 1.000)

 Radio
Tele-
visie 

Overig
Media

aanbod

Neven-
activi-
teiten

Vereni-
gings-
activi-
teiten

Organi-
satie-

kosten
Totaal
2016

Totaal
2015

BATEN         
1. Media-aanbod 3.446 29.098 1.826 - - 6.927 41.297 40.457
2. Programmagebonden eigen bijdragen - 1.103 - - - - 1.103 1.783
3. Opbrengst programmabladen - - - 4.970 - - 4.970 5.190
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten - - - 2.695 - - 2.695 2.923
5. Opbrengst verenigingsactiviteiten - - - - 9.882 - 9.882 9.108
6. Overige bedrijfsopbrengsten - - - - - 6 6 514
7. Barteringbaten - - - 64 - - 64 46
Som der bedrijfsopbrengsten 3.446 30.201 1.826 7.729 9.882 6.933 60.017 60.021

LASTEN         
8. Lonen en salarissen 2.098 8.289 1.125 890 948 4.211 17.561 18.100
9. Sociale lasten 496 1.872 281 218 231 970 4.068 4.023
10. Afschrijvingen op immateriële en  
      materiële vaste activa - 319 - - 1 851 1.171 1.219
12. Directe productiekosten 602 23.326 1.730 3.800 1.861 - 31.319 32.579
13. Overige bedrijfslasten 115 809 117 95 159 3.393 4.688 4.751
14. Toerekening organisatiekosten - - - 339 1.616 -1.955 - -
15. Barteringlasten - - - 64 - - 64 46
Som der bedrijfslasten 3.311 34.615 3.253 5.406 4.816 7.470 58.871 60.718

BEDRIJFSRESULTAAT 135 -4.414 -1.427 2.323 5.066 -537 1.146 -697

16. Resultaat deelneming - - - -248 - - -248 -
17. Rentebaten en inkomsten uit  
      beleggingen - - - - 44 - 44 104
Som der financiële baten en lasten - - - -248 44 - -214 104

Vennootschapsbelasting - -10 - - - - -10 -

Exploitatieresultaat voor toerekening 
Eigen Bijdragen 135 -4.424 -1.427 2.075 5.110 -537 932 -593
24. Toerekening resultaat niet- 
      programma gebonden Eigen Bijdragen -135 5.356 1.427 -2.075 -5.110 537 - -
Saldo uit gewone bedrijfsvoering 
na belastingen - 932 - - - - 932 -593

26. Over te dragen reserve voor  
      media-aanbod - -1.324 - - - - -1.324 -

Exploitatieresultaat na overdracht - -392 - - - - -392 -593

28. FTE gemiddeld 36 126 23 18 9 89 301 284
29. FTE ultimo 35 143 21 18 11 93 321 280
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Een nadere specificatie van de baten over 2016 is als volgt: 

1. MEDIA-AANBOD

2016 2015
Omroepbijdrage TV en Radio 32.574 30.826
Omroepbijdrage Overig Media Aanbod 1.796 1.350
Omroepbijdrage organisatiekosten 6.927 7.338
Bijdrage Frictiekosten OCW - 943
Totaal 41.297 40.457

De toename van de Omroepbijdrage Overig Media Aanbod wordt vooral veroorzaakt doordat we op meer titels 
dan voorheen toekenning hebben gekregen.

De bijdrage Frictiekosten OCW in 2015 had betrekking op een grote reorganisatie van de journalistieke TV-redac-
tie en het radio-personeel. In 2016 heeft er geen reorganisatie plaatsgevonden.

PROGRAMMAGEBONDEN EIGEN BIJDRAGEN

 
Titel 

Aantal
aflev.

Naam
organisatie

Totale
bijdragen

Media-
fonds

Overige
derden

Televisie
Nederland Zingt Dag/ Jongerendag 2 Kaartverkoop / collecten 445 - 445
2Doc: Het is hier nooit stil 1 Mediafonds 125 125 -
2Doc: Stembanden 1 Mediafonds 120 120 -
Zapp your planet: Expeditie Afrika 5 Wereld Natuur Fonds 79 - 79
Varia Americana 4 St. Dr. Abraham Kuyperfonds 75 - 75
2Doc: Solo 1 Mediafonds 59 59 -
Aankoop series NPO 56 - 56
2Doc: breng de joden thuis 1 Mediafonds 48 48 -
Wilde Ganzen 52 Wilde Ganzen 37 - 37
Jij en ik 1 De St. War Child 22 - 22
Matteüs Passion 1 Kaartverkoop 13 - 13
Kerstfeest op de dam 1 Leger des Heils 10 - 10
2Doc: De verrekijker 1 Mediafonds 7 7 -
The Messiah 1 Kaartverkoop 7 - 7

1.103 359 744

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

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

SPECIFICATIE BIJDRAGEN DERDEN

Titel Media-aanbod

Aan- 
tal 

aflev Naam organisatie

Totale 
Bijdra-

gen

Com-
merciële 
Sponso-

ring
Cobo-
fonds

Media-
fonds

Ove-
rige 
Bij-

drage
2Doc: A haunting history 1 NFF 162 - - - 162
2Doc: A haunting history 1 COBO 110 - 110 -  -
2Doc: A haunting history 1 Bertha Britdoc DJF 36 - - - 36
2Doc: A haunting history 1 IF Productions 18 - - - 18
2Doc: A haunting history 1 St Democratie&Media 15 - - - 15
2Doc: A haunting history 1 Pre-Sale Canada TVO 6 - - - 6
2Doc: A haunting history 1 Free Press Unlimited 5 - - - 5
2Doc: Asielzoekmachine 1 COBO 16 - 16 - - 
2Doc: Breng de joden thuis 1 Fonds Pascal Decroos 8 - - - 8
2Doc: Breng de joden thuis 1 Witfilm BV 8 - - - 8
2Doc: De Dierenboerderij 1 COBO 150 - 150 - - 
2Doc: De Dierenboerderij 1 KeyDocs 19 - - - 19
2Doc: De stress van de herder 1 COBO 32 - 32 - - 
2Doc: De stress van de herder 1 HDCA 7 -  - - 7
2Doc: De Verrekijker 1 VSB fonds 40 -  - - 40
2Doc: De Verrekijker 1 Kinderpostzegelfonds 30 -  - - 30
2Doc: De Verrekijker 1 Fonds 1818 18 -  - - 18
2Doc: Grenzeloos misbruikt 1 COBO 30 - 30 - - 
2Doc: Grenzeloos misbruikt 1 Spring Film 15 -  - - 15
2Doc: Grenzeloos misbruikt 1 Terre des Hommes 12 -  - - 12
2Doc: Grenzeloos misbruikt 1 Free a girl 2 -  - - 2
2Doc: Grenzeloos misbruikt 1 IJM Netherlands 2 -  - - 2
2Doc: Helden van de Perlemoenoorlog 1 Nederlands Filmfonds 70 -  - - 70
2Doc: Helden van de Perlemoenoorlog 1 COBO 60 - 60 - - 
2Doc: Helden van de Perlemoenoorlog 1 VAF 50 -  - - 50
2Doc: Helden van de Perlemoenoorlog 1 Buzzmedia 20 -  - - 20

2Doc: Helden van de Perlemoenoorlog 1
Filmfonds Ontwikke-
ling 18 -  - - 18

2Doc: Hier is het nooit stil 1 COBO 22 - 22 - - 

2Doc: Soldados Nunca Mais 1
Nederlands fonds 
voor de film 70 -  - - 70

2Doc: Soldados Nunca Mais 1 COBO 55 - 55 - - 
2Doc: Soldados Nunca Mais 1 Semtex Films 50 -  - - 50
2Doc: Soldados Nunca Mais 1 European Media Fund 23 -  - - 23
2Doc: Soldados Nunca Mais 1 Red rebel Films 3 -  - - 3
2Doc: Solo 1 IDTV 17 -  - - 17
2Doc: The Road 1 Galaxion Films 367 -  - - 367
2Doc: The wonderful kingdom of Papa Alaev 1 Arte France 210 -  - - 210
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2Doc: The wonderful kingdom of Papa Alaev 1 Channel 8 63 - - - 63
2Doc: The wonderful kingdom of Papa Alaev 1 CNC 50 - - - 50

2Doc: The wonderful kingdom of Papa Alaev 1
Rabinovitch Cinema 
fund 42 - - - 42

2Doc: The wonderful kingdom of Papa Alaev 1 NOAM productions 25 - - - 25
2Doc: The wonderful kingdom of Papa Alaev 1 Alegria 17 - - - 17
2Doc: The wonderful kingdom of Papa Alaev 1 Gesher Israeli fund 17 - - - 17
2Doc: The wonderful kingdom of Papa Alaev 1 The Israeli lottery 9 - - - 9
2Doc: The wonderful kingdom of Papa Alaev 1 Tribeca Film Institute 8 - - - 8
2Doc: The wonderful kingdom of Papa Alaev 1 Private donation 1 - - - 1
2Doc: Waiting for a miracle 1 COBO 50 - 50 - - 
3Lab: Koffie & Cake 1 COBO 25 - 25 - - 
3Lab: Koffie & Cake 1 Nederlands Filmfonds 15 - - - 15
3Lab: U Hebt een Probleem 1 COBO 25 - 25 - - 
3Lab: U Hebt een Probleem 1 Nederlands Filmfonds 15 - - - 15
Als de dijken breken 6 Taks-shelter 1.050 - - - 1.050
Als de dijken breken 6 VRT 450 - - - 450
Als de dijken breken 6 Screen Flanders 400 - - - 400
Als de dijken breken 6 Cobo 180 - 180 - - 
Jij en Ik 1 Warchild 462 - - - 462

Jij en Ik 1
City Marketing 
Lelystad 8 8 - - - 

Kerstfeest op de Dam 1 Leger des Heils 128 - - - 128
Teledoc Campus Na de Zomer 1 COBO 25 - 25 - - 
Teledoc Campus Na de Zomer 1 Nederlands Filmfonds 15 - - - 15
Teledoc: De Missie 1 COBO 236 - 236 - - 
Teledoc: De Missie 1 Nederlands Filmfonds 83 -  - - 83
The Passion 1 KRO-NCRV 350 -  - - 350
The Passion 1 Gemeente Amersfoort 165 -  - - 165
The Passion 1 PKN 50 -  - - 50
The Passion 1 NBG 50 -  - - 50
   5.790 8 1.016 - 4.766

 
De EO heeft in opzet de volledigheid van de opbrengsten rechtstreekse sponsoring aan buitenproducenten 
afgedwongen in de productieovereenkomsten. Hierin zijn bepalingen opgenomen, dat indien buitenproducenten 
rechtstreeks aan sponsoring willen doen, dit vooraf aan de EO dient te worden overlegd. Vanuit de buitenprodu-
centen heeft de EO geen meldingen ontvangen in 2016. 

3. OPBRENGST PROGRAMMABLADEN

2016 2015
Opbrengst abonnementsgelden 4.362 4.569
Opbrengst advertenties 608 621
Totaal 4.970 5.190

 

4. OPBRENGST OVERIGE NEVENACTIVITEITEN  

2016 2015
Opbrengst bladen 1.471 1.389
Opbrengst video’s en boeken 364 469
Doorbelaste kosten aan Stichting EO Metterdaad 243 243
Diversen 617 822
Totaal 2.695 2.923

 
5. OPBRENGST VERENIGINGSACTIVITEITEN 

2016 2015
Contributies 5.503 5.723
Giften 4.126 3.003
Overige opbrengsten ten bate van de vereniging 253 382
Totaal 9.882 9.108

6. OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

2016 2015
Opbrengsten dienstverlening 6 514

In 2015 zijn diensten verricht voor Stichting VKZ. In 2016 is de overeenkomst met Stichting VKZ geëindigd omdat 
de Stichting niet meer actief was.

7. BARTERINGBATEN 

2016 2015
Advertenties 64 46

8. LONEN EN SALARISSEN
In 2016 is geen reorganisatie uitgevoerd, terwijl dit in 2015 wel het geval was (€ 1.828). In 2015 was hiervoor een 
vergoeding van € 860 ontvangen. 

Het aantal Fte’s per 31 december 2016 bedraagt 321 (2015: 280). Gemiddeld waren gedurende het gehele jaar 301 
fte’s (2015: 284) werkzaam. Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.

De toename van het aantal Fte’s wordt verklaard doordat personeelsleden die voorheen werkzaam waren voor 
Stichting VKZ en de Joodse Omroep bij Productiehuis EO B.V. in dienst zijn getreden. Daarnaast zijn bij het 
Productiehuis medewerkers in dienst getreden die voorheen als zelfstandige of uitzendkracht hun diensten ver-
leenden aan de Vereniging.

De in de exploitatierekening verantwoorde pensioenpremie bedroeg in 2016 € 1.460 (2015: € 1.835).

WNT-VERANTWOORDING EN BEZOLDIGING BESTUURDERS EN LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 2016
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de EO van toepassing zijnde regelge-
ving: ‘het algemene WNT-maximum’.



5958

EO Jaarverslag 2016

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor de EO is € 179.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per 
persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het 
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1 fte. 
Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 
15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARISSEN

bedragen in € A.J. Lock J. Kooij

Functie(s)
Voorzitter 

Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur
Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1 1
Gewezen topfunctionaris? nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging
Beloning 178.270 177.842
Belastbare onkostenvergoedingen - -
Beloningen betaalbaar op termijn 12.457 12.457
Totaal bezoldiging 190.727 190.299
Toepasselijk WNT-maximum 179.000 179.000

De bezoldiging van de leidinggevende topfunctionarissen is in 2016 hoger dan de WNT-norm. De WNT kent een 
overgangsbepaling, waarvan de EO gebruik maakt. Deze overgangsbepaling geeft ruimte om tot en met 2018 de 
bezoldiging te handhaven en daarna is er een periode dat de bezoldiging aangepast moet worden. Deze beloning 
is passend bij de zwaarte van de functie.

BESTUURDERSBEZOLDIGING
Aan bezoldigingen met inbegrip van sociale lasten en pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383 lid 1 BW is in het 
boekjaar voor de Raad van Bestuur een bedrag van € 399.509 (2015: € 404.855) verstrekt.  Voor de leden van de 
Raad van Toezicht betreft dit een bedrag van € 27.816 (2015: 27.505).

TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN

bedragen in € W. Smouter J.M. de Heer-Verheij S.H. Koning-Klapwijk

Functie(s)
Voorzitter Raad van 

Toezicht
Secretaris Raad van 

Toezicht Lid Raad van Toezicht
Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Bezoldiging
Beloning 5.500 3.500 3.500
Belastbare onkostenvergoedingen - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - -
Totaal bezoldiging 5.500 3.500 3.500
Toepasselijk WNT-maximum 26.850 17.900 17.900

bedragen in € 
R.W.J. Melissant-

Briene B. Plaisier E.J. Ouweneel

Functie(s)
Vice voorzitter Raad 

van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht
Duur dienstverband 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12
Bezoldiging
Beloning 3.500 3.500 3.500
Belastbare onkostenvergoedingen - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - -
Totaal bezoldiging 3.500 3.500 3.150
Toepasselijk WNT-maximum 17.900 17.900 17.900

bedragen in € J. Zandbergen
Functie(s) Lid Raad van Toezicht
 Duur dienstverband 1/1 - 31/12
Bezoldiging
Beloning 3.500
Belastbare onkostenvergoedingen -
Beloningen betaalbaar op termijn -
Totaal bezoldiging 3.500
Toepasselijk WNT-maximum 17.900

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

BEZOLDIGING OF ONTSLAGUITKERING NIET-TOPFUNCTIONARISSEN 
In 2016 waren de bezoldigingen of ontslaguitkeringen niet hoger dan het toepasselijk WNT-maximum van € 
179.000.

12. DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN

ONAFHANKELIJK PRODUCT
Het bedrag dat in 2016 is besteed aan onafhankelijke producties zoals bepaald in artikel 2.116 t/m 2.121 van de 
Mediawet 2008 is € 10.564 (2015: € 10.190). Dit is 30,7 % (2015: 31,7 %) van het media-aanbod 2016 zoals bedoeld in 
artikel 2.149 van de mediawet 2008. 

13. OVERIGE BEDRIJFSLASTEN
In de overige bedrijfslasten zijn accountantskosten begrepen van € 109 (2015: € 105). Deze kunnen verder als volgt 
worden gespecificeerd:

Accountantskosten 2016 2015
Onderzoek van de jaarrekening 67 59
Andere controle opdrachten 12 8
Adviesdiensten op fiscaal terrein 30 38
Totaal 109 105
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17. RENTEBATEN
De rentebaten ad € 44 zijn ten opzichte van 2015 met € 60 afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door de lagere rente-
voet op spaartegoeden.

VENNOOTSCHAPSBELASTING
De vennootschapsbelasting ad € 10 is gebaseerd op het resultaat in de jaarrekening van Productiehuis EO B.V. 
en is berekend op basis van het actuele belastingtarief. Hierbij is rekening gehouden met het verlies van vorig 
jaar. Voor de Vereniging Evangelische Omroep is over 2016 geen vennootschapsbelasting verschuldigd, omdat er 
sprake is van een compensabel verlies van € 26,1 miljoen. Voor de Vereniging en Productiehuis EO B.V. kon geen 
fiscale eenheid worden verkregen.

TOELICHTING OP NEVENACTIVITEITEN PER CLUSTER*

cluster 
1

cluster 
2

cluster 
3

cluster 
4

cluster 
5**

cluster 
6

cluster 
7 Totaal

Baten
 3. Opbrengst programmabladen 4.970 4.970
 4. Opbrengst overige nevenactiviteiten 124 324 1.471 364 - - 412 2.695
 7. Barteringbaten - - 64 - - - - 64
Som der bedrijfsopbrengsten 124 324 6.505 364 - - 412 7.729

Lasten
 8. Lonen en salarissen - 157 733 - - - - 890
 9. Sociale lasten - 36 182 - - - - 218
12. Directe productiekosten 2 122 3.213 316 - - 147 3.800
13. Overige bedrijfslasten - - 29 11 - - 55 95
14. Toerekening organisatiekosten - 8 240 19 - - 72 339
15. Barteringlasten - - 64 - - - - 64
Som der bedrijfslasten 2 323 4.461 346 - - 274 5.406

Bedrijfsresultaat 122 1 2.044 18 - - 138 2.323

16. Resultaat deelneming - - - - - -248 - -248
Som der financiële baten en lasten - - - - - -248 - -248

Exploitatieresultaat voor  
toekenningen Eigen Bijdragen 122 1 2.044 18 - -248 138 2.075

*Voor de omschrijving van de clusters verwijzen wij naar de toelichting op de volgende pagina’s 
**De kosten voor het houden van een webshop ad € 123 zijn geheel doorberekend aan cluster 4.
 

CLUSTER 1: DE EXPLOITATIE VAN ONVERKORT MEDIA-AANBOD OF PUBLIEKE FORMATS BUITEN DE PUBLIEKE 
MEDIA-OPDRACHT   

Totaal Totaal
BATEN 2016 2015
 4. Opbrengst overige nevenactiviteiten 124 391 
Som der bedrijfsopbrengsten 124 391 

LASTEN
 8. Lonen en salarissen -  - 
 9. Sociale lasten -  - 
10. Afschrijvingen -  - 
12. Directe productiekosten 2 61 
13. Overige bedrijfslasten - 3 
14. Toerekening organisatiekosten - 3 

Som der bedrijfslasten 2 67 

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdragen 122 324

CLUSTER 2: HET VERHUREN VAN PERSONEEL OF MIDDELEN, WAARONDER MEDE TE VERSTAAN HET PRODUCE-
REN VAN AV-MATERIAAL VOOR DERDEN 

Totaal Totaal
BATEN 2016 2015
 4. Opbrengst overige nevenactiviteiten 324  243 

Som der bedrijfsopbrengsten 324  243 

LASTEN
 8. Lonen en salarissen 157  126 
 9. Sociale lasten 36  35 
10. Afschrijvingen -  - 
12. Directe productiekosten 122  82 
13. Overige bedrijfslasten -  - 
14. Toerekening organisatiekosten -  - 

Som der bedrijfslasten 323  243 

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdragen 1  - 
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CLUSTER 3: HET OP DE MARKT (LATEN) BRENGEN VAN BLADEN : VISIE 

BATEN 2016 2015
 3. Opbrengst programmabladen 4.970  5.190 
 7. Barteringbaten 51 46
Som der bedrijfsopbrengsten 5.021  5.236 

LASTEN
 8. Lonen en salarissen 423 409
 9. Sociale lasten 102 107  
10. Afschrijvingen - -  
12. Directe productiekosten 2.625 2.859  
13. Overige bedrijfslasten 7 9  
14. Toerekening organisatiekosten 123 128  
15. Bateringlasten 643 46
Som der bedrijfslasten 3.344  3.558 

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdragen 1.677  1.678 

Uit de opbrengst programmabladen is € 1.383 overgeboekt naar opbrengst verenigingsactiviteiten in verband met 
het in de abonnementsprijs opgenomen lidmaatschapsgeld. De kosten van ledenwerving waren niet begrepen in 
de kosten van het programmablad, maar zijn net als vorig boekjaar rechtstreeks ten laste van verenigingsactivi-
teiten gebracht.

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

BATEN 2016 2015
 4. Opbrengst overige nevenactiviteiten 1.471  1.389 
 7. Barteringbaten 13
Som der bedrijfsopbrengsten 1.484  1.389 

LASTEN
 8. Lonen en salarissen 310  296 
 9. Sociale lasten 80  82 
10. Afschrijvingen -  - 
12. Directe productiekosten 588  591 
13. Overige bedrijfslasten 22  24 
14. Toerekening organisatiekosten 117  119 
15. Barteringlasten - -
Som der bedrijfslasten 1.117  1.112 

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdragen 367  277 

Uit de opbrengst overige nevenactiviteiten is € 169 overgeboekt naar opbrengst verenigingsactiviteiten in ver-
band met het in de abonnementsprijs opgenomen lidmaatschapsgeld.  De kosten van ledenwerving waren niet 
begrepen in de kosten van het blad Eva maar zijn net als vorig boekjaar rechtstreeks ten laste van verenigingsacti-
viteiten gebracht.

CLUSTER 4: HET VERKOPEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN 

Totaal Totaal
BATEN 2016 2015
 4. Opbrengst overige nevenactiviteiten 364  469 
Som der bedrijfsopbrengsten 364  469 

LASTEN
 8. Lonen en salarissen -  - 
 9. Sociale lasten -  - 
10. Afschrijvingen -  - 
12. Directe productiekosten 316  413 
13. Overige bedrijfslasten 11  15 
14. Toerekening organisatiekosten 19  24 
Som der bedrijfslasten* 346  452 

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdragen 18 17

*De doorberekende kosten voor het houden van een webshop ad € 123 zijn hierin begrepen.

CLUSTER 6: HET OPRICHTEN VAN, OF VOOR >20% DEELNEMEN IN, EEN ENTITEIT

BATEN 2016 2015
 4. Opbrengst overige nevenactiviteiten - -
Som der bedrijfsopbrengsten - -

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

16. Resultaat deelneming -248 -
Som der financiële baten en lasten -248 -

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdragen -248 -

Deze nevenactiviteit heeft betrekking op Endeo VOF te Amersfoort. Dit betreft een samenwerking tussen de 
Vereniging Evangelische Omroep en Nedag Uitgevers B.V. (beiden voor 50%). Het exploitatieoverzicht 2016 is op 
grond van het Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en voor de NPO 2016 
separaat verstrekt aan het Commissariaat voor de Media.
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CLUSTER 7: HET OP DE MARKT (LATEN) BRENGEN VAN OVERIGE PRODUCTEN OF DIENSTEN; OVERIG

BATEN 2016 2015
 4. Opbrengst overige nevenactiviteiten 412  431 
Som der bedrijfsopbrengsten 412  431 

LASTEN
 8. Lonen en salarissen - -
 9. Sociale lasten -  - 
10. Afschrijvingen -  - 
12. Directe productiekosten 147  182 
13. Overige bedrijfslasten 55  66 
14. Toerekening organisatiekosten 72  76 
Som der bedrijfslasten 274  324 

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdragen 138  107 

Deze activiteit heeft betrekking op Filternet.

LEDENAANTAL EN KOSTEN VAN LEDENWERVING
Het aantal leden van de Evangelische Omroep bedroeg per 31 december 2016  
373.593 tegen 394.318 per 31 december 2015.   De kosten van ledenwerving bedroegen in 2016 € 1.386 (2015 € 
1.638).

BATERINGCONTRACTEN 

Nr.
Participant barter- 
overeenkomst Aanvang Einde

Prestatie aan de 
omroepinstelling

Prestatie door de 
omroep-instelling

Factuur-
bedrag

1. Persgroep, Amsterdam 01-01-16 31-12-16
Advertenties in lan-
delijke dagbladen

Advertenties in 
bladen 64
Totaal 64

8.7  ENKELVOUDIG BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (X € 1.000)

ACTIVA 2016 2015 PASSIVA 2016 2015

Vaste activa Eigen vermogen (2)
Materiële vaste activa Algemene reserve 6.597 6.597
Bedrijfsgebouwen en terreinen 2.374 2.384 Reserve voor media-aanbod 4.000 4.392
Inventaris en inrichting 365 513 10.597 10.989
Facilitaire apparatuur e.d. 650 455
Hard- en software 557 706 Voorzieningen
Vervoermiddelen 64 92 Voor pensioenen 521 597

4.010 4.150 Voor jubilea 497 510
Voor loopbaantraject 119 77

Financiële vaste activa (1) Voor groot onderhoud 1.117 1.008
Deelnemingen 544 345 2.254 2.192

Vlottende activa Kortlopende schulden
Voorraden Schulden aan leveranciers 4.179 4.024
Onderhanden werk en gereed 5.623 4.468 Schulden aan deelnemingen 117 35
product m.b.t. media aanbod Belastingen en premies sociale 1.111 1.482
Overige voorraden 59 121 verzekeringen

5.682 4.589 Overige schulden 1.147 3.201
Overgedragen reserve voor 1.324 -

Vorderingen media-aanbod
Handelsdebiteuren 1.175 1.340 Overlopende  passiva 7.280 7.512
Vordering op deelnemingen 55 15.158 16.254
Overige vorderingen  1.596 1.936
Overlopende activa 2.911 2.625

5.737 5.901

Liquide middelen 12.036 14.450

Totaal 28.009 29.435 Totaal 28.009 29.435
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8.8  ENKELVOUDIGE EXPLOITATIEREKENING 2016 (X € 1.000)

2016 2015
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin  
wordt deelgenomen na belastingen -202 -5
Overig resultaat na belastingen -190 -588

Resultaat na belastingen -392 -593

8.9  TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 2016 (X € 1.000)

ALGEMEEN
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2016 van de Evangelische Omroep. Ten aanzien 
van de enkelvoudige winst-en-verliesrekening van de vereniging EO is gebruikgemaakt van de vrijstelling inge-
volge artikel 2:402 BW.
Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening hierna niet nader zijn 
toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING 
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de 
geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening, met uitzondering van de hierna genoemde grondslagen.

DEELNEMINGEN IN GROEPSMAATSCHAPPIJEN
In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de vermogens-
mutatiemethode 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 onderne-
ming in de resultaten van deze deelnemingen. 

1. FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

2016 2015
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 544 345

544 345

Dit betreft de volgende deelnemingen: 

Naam Vestigingsplaats Aandeel in geplaatst kapitaal
Productiehuis EO B.V. Hilversum 100 %
Endeo VOF Amersfoort 50 %

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

Productiehuis EO B.V. Endeo VOF Totaal
Stand 1 januari 2016 345 - 345
Mutaties in het boekjaar:
Kapitaalstorting - 400 400
Aandeel in resultaat deelnemingen 47 -248 -201
Stand 31 december 2016 392 152 544
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2. EIGEN VERMOGEN 

2.1 ALGEMENE RESERVE
De algemene reserve is sinds 1 januari 1993 bevroren op een niveau van € 6,6 miljoen. De bevriezing van de 
algemene reserve is gebaseerd op een wetswijziging die tot stand gekomen is na een onderzoek naar het eigen 
vermogen van de omroepen. Ten tijde van dat onderzoek had de EO nog de B-status. In dit onderzoek is een 
aantal normen voor een minimale omvang van het eigen vermogen geformuleerd. Op basis van deze normen is de 
algemene reserve niet toereikend gegeven de huidige omvang van de organisatie. 

2.2 RESERVE VOOR MEDIA-AANBOD
Zendgemachtigden krijgen jaarlijks een bijdrage toegekend ter financiering van de kosten van hun omroepac-
tiviteiten. De overschotten op deze subsidie mogen worden behouden om eventuele toekomstige tekorten mee 
te verrekenen. De raad van Bestuur van de Publieke Omroep kan aan de reserve een maximum toekennen. Op 
basis van de Bindende Regeling Mediareserves d.d. 10 mei 2016 is deze door de Raad van Bestuur van de Publieke 
Omroep bepaald op € 4 miljoen.
 
In onderstaand overzicht is het verloop van de Reserve voor media-aanbod weergegeven: 

2016 2015
Stand 1 januari 4.392 4.985
Saldo van de exploitatierekening    932   -593
Over te dragen reserve media-aanbod -1.324        -  
Stand 31 december  4.000 4.392

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

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
In overeenstemming met hetgeen is bepaald in de Mediawet hebben wij besloten het negatieve resultaat ad € 
392.296 ten laste van de “Reserve voor media-aanbod”  te brengen.
 
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN 

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES 
De onderneming heeft verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van 
Nederlandse geconsolideerde deelnemingen voortvloeiende schulden ten bedrage van € 1.140.

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 Produc-
tiehuis EO B.V.  Dit betreft een winst van € 47 (2015: verlies ad  
€ 5) en het negatief resultaat ad € 248 van de 50% deelneming in Endeo VOF. 

BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS 
Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
De Evangelische Omroep heeft in het verleden met de Belastingdienst afgestemd dat zij integraal vennootschaps-
belastingplichtig is. Met de Belastingdienst is een vaststellingsovereenkomst gesloten aangaande wijze waarop 
de fiscale winst dient te worden bepaald. De Belastingdienst heeft de bestaande vaststellingsovereenkomst 
opgezegd per 1 januari 2017.
Sinds het maken van deze afspraak zijn relevante omstandigheden (met name de Mediawet) ingrijpend gewijzigd. 
De Evangelische Omroep heeft daarom in 2016 haar vennootschapsbelastingplicht heroverwogen. Er is sprake van 
een vennootschapsbelastingplicht voor zover een vereniging één of meer ondernemingen drijft. De Evangelische 
Omroep heeft goede argumenten zich op het standpunt te stellen dat zij niet belastingplichtig is voor de vennoot-
schapsbelasting. Dit is bij de Belastingdienst aan de orde gesteld.
De vennootschapsbelastingpositie in deze jaarrekening is in overeenstemming met de thans geldende afspraak 
vastgesteld. De discussie met de Belastingdienst over de vennootschapsbelastingplicht en een eventuele nieuwe 
invulling daarvan met ingang van 1 januari 2017 is momenteel nog gaande.

Hilversum, 2 maart 2017

Raad van bestuur     Raad van Toezicht

A.J. Lock      W. Smouter 
J. Kooij      J.M. de Heer-Verheij 
      R.W.J. Melissant-Briene
      B. Plaisier 
      E.J. Ouweneel 
      J. Zandbergen
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8.10  OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
 
AAN: DE RAAD VAN BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN VERENIGING DE EVANGELISCHE OMROEP
 
VERKLARING OVER DE IN DIT JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2016
 
ONS OORDEEL
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 van Vereniging tot Bevordering van de Evangelie-
verkondiging Via Radio en Televisie “De Evangelische Omroep” te Hilversum gecontroleerd.
 
Naar ons oordeel:
•  geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 

het vermogen van Vereniging De Evangelische Omroep per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in 
overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-
instellingen 2016 en de bepalingen bij en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector (WNT).

•  zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2016 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 Lande-
lijke Publieke Media-instellingen 2016.

 
De jaarrekening bestaat uit:
1.    de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2016
2.    de geconsolideerde en enkelvoudige exploitatierekening over 2016 en
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 controle-
standaarden, het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de Regeling vaststelling Handboek Financiële 
Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen 2016 en de Regeling controleprotocol WNT 2016 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 onaf-
hankelijkheidsregels 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.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat 
uit:
•  het bestuursverslag, waaronder het verslag van de Raad van Toezicht;
•  de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•  met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
•  alle informatie bevat die op grond van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke 

publieke media-instellingen 2016 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Controleprotocol Publieke Media-instel-
lingen van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen 
2016 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controle-
werkzaamheden bij de jaarrekening.
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 
overige gegevens in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording lande-
lijke publieke media-instellingen 2016.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING 

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE JAARREKENING
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstem-
ming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen 
2016 en de bepalingen bij en krachtens de WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand 
komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in de Regeling vaststelling Handboek Finan-
ciële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen 2016. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarreke-
ning 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 werk-
zaamheden 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 instel-
ling 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 verslagge-
ving van de instelling.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee vol-
doende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate, maar geen absolute mate, van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten ontdekken.
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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 Controlepro-
tocol Publieke Media-instellingen van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke 
Publieke Media-instellingen 2016, de Regeling controleprotocol WNT 2016, ethische voorschriften en de onafhan-
kelijkheidseisen. 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;

•  het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerk-
zaamheden 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 con-
troleverklaring 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-informa-
tie 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 toelichtin-
gen;

•  het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen 
en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede balansmutaties in alle van materieel belang 
zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele signifi-
cante tekortkomingen in de interne beheersing.
 
Hilversum, 2 maart 2017
 

KPMG Accountants N.V.
 
E. Breijer RA
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