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1. INLEIDING
Voor EO Metterdaad bezocht Andries Knevel de Syrische vluchtelingenkampen in Noord-Irak.
Zijn meest confronterende reis ooit: “overal zag ik mensen, in vreselijke omstandigheden en met
schrijnende verhalen.” De indrukken kropen onder zijn huid. Maar met de beelden nog op zijn
netvlies, constateerde hij bij thuiskomst ook iets bijzonders bij zichzelf: hij was geloviger uit Irak
terug gekomen. “Ik heb geen antwoorden op deze ellende, maar ik heb verbazingwekkend veel
passie, liefde en geloof in Jezus gezien bij de lokale christenen en hulpverleners.”
Kijkend naar de wereldproblematiek werd 2014 wel een ‘rampjaar’ genoemd. Berichten over
vluchtelingen, oorlogen en ziektes volgden elkaar op. Waarschijnlijk werd in menig huishouden
op oudejaarsavond verzucht: ‘het was een zwaar jaar’.
De gebeurtenissen lieten ons als omroep ook niet onberoerd; de thematiek in onze reportages was
heftig en de (geloofs)gesprekken gingen diep en waren rauwer. Tegelijkertijd zien we dat onze
verhalen over geloof en leven met Jezus juist in deze tijd van waarde zijn. Het sterkt ons verlangen
om te zijn waar moeite is, waar onrecht heerst en waar behoefte is aan troost. Omdat we beseffen
dat ook God juist daar nodig is.
Dus reisde Andries naar Irak, brachten we in beeld wat Ebola deed met de samenleving en
hulpverleners in landen als Sierra Leone, organiseerden we met anderen een herdenkingsdienst
voor de ramp met de MH17 en togen we een kerkdienst op tegen discriminatie. Maar we zochten
ook naar troostende verhalen van geloof, hoop en liefde ‘dichtbij’ in onze eigen dorpen en steden.
Doordeweeks, ’s nachts en op zondagmorgen - voor mensen die niet meer naar de kerk willen of
kunnen. We deelden verhalen van verdriet over het verlies van een geliefde. We vierden Kerst en
Pasen. En we probeerden er te zijn waar onenigheid is tussen familieleden.
Kortom, ook in 2014 probeerden we ons geloof te leven. Vol passie voor Jezus en verbindend naar
de ander, midden in de samenleving.
Raad van Bestuur Evangelische Omroep,
Arjan Lock 				

Jaap Kooij
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2. MISSIE
Als Evangelische Omroep maken we publieke programma’s vanuit ons hart; divers, verbindend, eigenzinnig en dienstbaar aan de samenleving. Met passie zoeken we naar verhalen
die er toe doen, die aan het denken zetten en die mensen raken. Verhalen die ten diepste
gaan over het geloof en het volgen van Jezus. Een missie zó kraakhelder, dat is een zegen.
HET HELE LEVEN
Dat mochten we zeker in het turbulente jaar 2014
ervaren. Onze missie zette de toon voor een onderscheidende en brede programmering. Met onze
thema’s Geloof, Natuur en Samenleving raakten we
aspecten van het hele leven. Precies waar we naar
verlangen: omdat dit ook geldt voor de boodschap
van Jezus. Onderwerpen die ver weg leken, brachten
we dichtbij. Bijvoorbeeld met het item in Dit is de Dag
Reportage over tropenarts Erdi Huizenga. Ondanks veel
tegenwerking en tegen alle adviezen in reisde zij voor
de tweede keer naar Sierra Leone om Ebola-patiënten
bij te staan. Ze vertrok in stilte met alleen de Dit is de
Dag camera op zich gericht. EO-journalist Koen van
Groesen volgde haar kort daarna: “De meest bizarre
reis die ik ooit heb gemaakt”, vertelde hij later, “ik heb
daar geen hand geschud en niemand aangeraakt”. Het
werd een reportage over een onnavolgbare roeping en
een noodlijdend land.
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Dichtbij kwam ook een heel ander, bijna alledaags
onderwerp aan de orde in een gesprek in ons programma Open Huis op NPO Radio 5 Nostalgia. Op een
gewone avond in februari reageerde een luisteraar op
de vraag naar een favoriete bijbeltekst. Hij vertelde
hoe hij als pastoraal werker mensen in rouw en verdriet
altijd bemoedigde met Psalm 91. Tegelijkertijd gaf hij
toe dat hij zelf al twee jaar worstelde met het verlies van
zijn vrouw: troosteloos en vol vragen. Een indrukwekkend gesprek op een goed beluisterde publieke zender.
En zo zijn er legio andere voorbeelden. We organiseerden, samen met omroeppartners en maatschappelijke
organisaties een kerkdienst rondom de ramp met
de MH17. Onze manier om tegemoet te komen aan
het gevoel van nationale rouw en verdriet. Naast de
indrukwekkende natuurseries van de BBC, maakten
wij de eigen natuurproductie Lang leve de lente over de
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Geloven
We wilden mensen vertellen over Jezus. En over wat geloven in God voor mensen betekent. Dat deden we heel
expliciet vanuit het thema GELOVEN. Voor de vierde keer organiseerden we The Passion vanuit Groningen. Zanger
Jan Dulles speelde de rol van Jezus. De slotscène was verrassend maar volgens ons veelzeggend: “Jezus’ opstanding” was midden tussen de mensen. Het animo om mee te lopen in de processie is altijd groot, daarom konden
liefhebbers ook online ‘live’ mee wandelen door de straten van Groningen in de virtuele processie. Voor NPO 3
was er een nieuwe serie van Op zoek naar God. In een oud klooster op het Franse platteland, maar ook moederziel
alleen tussen de elementen, volgden we vijf BN’ers in hun spirituele zoektocht in stilte naar God én zichzelf. Geloof
en ‘n Hoop Liefde was er in 2015 vijf dagen in de week. De redactie verdiepte zich wekelijks in een andere plaats
voor unieke levens- en geloofsverhalen. Adieu God? bracht een zomerserie. De gesprekken met BN’ers als Harry
Vermeegen, Diederik Stapel en Peter van Uhm waren indrukwekkend. Presentator Tijs van den Brink zei later zelf
naar aanleiding van de interviewreeks: “het blijkt niet makkelijk om niet te geloven”. Geloofsgesprekken vonden
ook plaats in nieuwe afleveringen van Andries, De Kist en De Verandering. En in Bakkie Troost, na de zomer te zien
op zondagochtend. Want de zondagmorgen, die veranderde na de zomer. Met ook koor en samenzang in Nederland Zingt op Zondag. En een overdenking door een dominee of voorganger in De Kapel. Kerkdiensten -voorheen
uitgezonden door ZvK- zonden we als EO ook uit: op verschillende momenten in het jaar en met name gekoppeld
aan actuele thema’s. Het jaar eindigde ‘bijna traditioneel’ met de uitzending van ons televisie evenement Kerstfeest
op de Dam. Fantastisch om het feest van de geboorte van onze Heiland te vieren met een groot publiek midden in
Amsterdam. Online gebeurde overigens ook veel op Geloofsgebied: met het nieuwe portal Zinvloed bijvoorbeeld
proberen we de gelovigen aan te spreken en op te bouwen die wellicht weinig hebben met een kerkgemeenschap
of de programma’s van de EO.
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komst van de lente in Nederland, bedoeld om ogen
te openen voor het natuurschoon om ons heen. We
maakten een succesvolle en aansprekende zomerserie
van Adieu God?; een programma waarin BN’ers ‘aan de
keukentafel’ vertellen over hun afscheid van de kerk
en hun geloofsvragen. Voor jongerenportal BEAM
kwamen christelijke jongeren zelf in actie: met de
BEAM-Challenge leefden ze samen met hun vrienden
op een bijzondere manier toe naar de EO-Jongerendag.
In 2014 konden we op alle publieke netten, op radio,
tv, internet, op social media, in onze bladen en op
evenementen op eigen wijze een diversiteit aan onderwerpen belichten. Met kleur en aandacht en ruimte
voor discussie of vragen. Kortom: in 2014 plukten we
de vruchten van het gefocuste pad dat we vanuit het
meerjarenbeleidsplan 2014-2017 al in 2013 insloegen.

KWALITEIT
Maar het publieke bestel is roerig. Evenals het veranderende mediagebruik. Het vraagt om creativiteit
en kunde om ‘Leef je geloof’ steeds weer handen en
voeten te geven en om mensen te bereiken en aan te
spreken met een boodschap van geloof. Onze uitdaging: met minder geld en meer concurrentie meer
kwaliteit leveren op alle platforms. In 2014 introdu-
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ceerden we daarom ‘kwaliteit’ als een sleutelwoord
voor onze interne organisatie. Een onderwerp dat
zowel onze bedrijfsvoering als identiteit raakt. We
besteedden er aandacht aan in inspiratiesessies die
enkele managers/hoofdredacteuren organiseerden
met hun teams. En we organiseerden in juli en november interne kwaliteitscafé‘s: inspiratiessessies voor alle
medewerkers.

VERBONDEN DOOR DE MISSIE
Steeds weer gingen we in die ontmoetingen terug naar
het hart van onze missie. Onze identiteit is diepgeworteld in ons bedrijf en blijft ons verbinden. We
koesteren dat, met oog voor de bestaande veelkleurigheid. Veel van onze leidinggevenden maken op
regelmatige basis samen met hun team tijd vrij voor
gebed en starten hun vergaderingen met de bijbel
open. Daarnaast is er het wekelijkse Wij-ding, waarin
medewerkers aan de hand van ‘Leef je geloof’ de collega’s deelgenoot maken van hun projecten. Waarin
we elkaar ook bijpraten over wat speelt in omroepland
en waarin we elkaar en ons werk voor Gods troon
brengen. We sloten het jaar af met een drukbezochte
interne kerstviering; omdat we samen stil willen blijven
staan bij Gods komst naar de wereld.
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Samenleving
Als EO staan we midden in de SAMENLEVING. Op onze eigen wijze leveren we een bijdrage aan het maatschappelijk debat. Dat doen we in onze journalistieke programma’s, waarin we vanuit onze christelijke levenshouding het
nieuws duiden en de actualiteit belichten. Heel prominent gebeurde dat op Radio 1 in Dit is de Dag met zeven dagen in de week live achtergronden bij het nieuws. Dit is de Dag kreeg in 2014 op tv verschillende spin offs. In Dit is de
Dag Reportage was er gelegenheid voor langere berichtgeving over een actueel onderwerp. Dit is de Dag Onderzoek
ging aan de slag met de verhalen van klokkenluiders; een onderzoeksjournalistiek programma dus over misstanden die gewone mensen troffen. En Dit is de Dag Arena is er voor debat: live vanuit de EO Kapel en online!
Na de zomer viel helaas - na zeven jaar uitzending - het doek voor Knevel & van den Brink. Het einde was vrij abrupt,
al was er al langer de tendens van dalende kijkcijfers voor late-night-talkshows van de publieke omroep. Het
onderzoeksprogramma 3Onderzoekt draaide een spraakmakend seizoen. Zo belichtte de nieuwe redacteur Danny
Ghosen het levende antisemitisme in de Schilderswijk in Den Haag.
Aandacht voor de relaties tussen mensen – of eigenlijk voor het herstel van deze relaties- vindt natuurlijk ook
plaats onder dit thema. Het Familiediner blijft een succes. Maar ons gaat het met name om het verhaal erachter: de
durf om een stap naar verzoening te maken. Checkpoint - hét programma voor jongens en stoere meisjes – is een
vast succesnummer op Zapp. En in 2014 werd het format beloond met de Gouden Stuiver, de prijs voor het beste
kinderprogramma. Hip voor nop hoort er tegenwoordig net zo goed bij. We maken het omdat we meiden willen
laten zien dat ze blij met zichzelf mogen zijn!
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Mensen in nood
‘Een rampjaar’ werd 2014 wel genoemd. Er waren onnoemelijk veel noodsituaties en ontelbaar veel mensen waren op de vlucht. De wereld stond in brand…
Als EO Metterdaad hebben we al die noodsituaties via
de verschillende media platforms onder de aandacht kunnen brengen bij het grote publiek: Syrische
vluchtelingen, politiek-etnisch geweld in de Centraal
Afrikaanse Republiek, vervolging van Yezidi’s en christenen in Irak, hongersnood in Zuid-Soedan en Ebola.
Daarnaast hadden we de ‘gewone’ projecten; goede
structurele ontwikkelingsprojecten die mensen helpen
zelfredzaam te worden. Met onze projecten waren
we structureel te zien in Geloof en ’n hoop liefde en op
zondagmorgen in EO Metterdaad. Maar ook op de radio
in Laat ons de rustdag wijden en via het Metterdaad Magazine, via de website -in 2014 vernieuwd-, door online
acties en op social media hadden we de mogelijkheid
om de nood van de wereld te delen en om mensen te
vragen in beweging te komen door te bidden en te
geven. We zijn enorm dankbaar voor de gulle giften van
zoveel mensen voor al onze projecten.
De totale opbrengst van EO Metterdaad in 2014 is
uitgekomen op € 5,6 Miljoen. Ook dit jaar is meer
gedoneerd dan bij de begroting was ingeschat (39%).
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Opvallend zijn de erg hoge baten uit nalatenschappen
(€ 1,3 miljoen). Bij noodhulpacties geven meer mensen
en zij geven over het algemeen een iets groter bedrag
dan bij de reguliere projecten. En in 2014 waren er helaas meerdere noodhulpacties nodig door alle rampen
die zich voordeden. De opbrengst van de Nederland
Zingt-dag voor veilige bevallingen en fietsambulances
in Malawi was ongekend hoog, ruim € 63.000. Hetzelfde gold voor de opbrengst op de EO-Jongerendag
van ruim € 76.000 voor de bestrijding van Moderne Slavernij. Het concept dat EO Metterdaad het programma
van een EO-evenement versterkt is goed aangeslagen
en zorgde er ook voor dat er kwalitatief goede en kwantitatief voldoende podiumaandacht is voor de collecte.
De online fondsenwerving zetten we voort en bleek
opnieuw succesvol; zoals voor de Iraakse vluchtelingen
waarvoor we in 6 weken tijd alleen al via de online actie
ruim € 175.000 ontvingen.
Op de valreep van 2014 ondertekenden we met onze
samenwerkingspartners Kerk in Actie, EA-EZA en
Prisma(KEP) een nieuw convenant waarin we ons
opnieuw voor drie jaar aan elkaar verbonden in de
samenwerking bij noodhulp, in de hulpverlening aan
kwetsbare mensen, bij het versterken van zelfredzame
mensen en in de strijd tegen onrecht.
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Schepping
Met het thema NATUUR laten we de rijkdom van Gods’ wereld laten zien. Maar we zijn ons ook bewust van de
verantwoordelijkheid die we hebben om zorgvuldig met de aarde om te gaan. In onze programma’s willen we een
bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Er is immers veel moois te zien als we onze ogen er voor openen!
Een week lang volgden we de ontwikkeling van de lente in Lang Leve de Lente, een crossmediaal en interactief concept. Melk en Honing was er ook weer, net zoals Koek & Ei voor de kinderen. De kijkertjes van Koek & Ei ontmoetten
we op ons EO gezinsevent 2014, uiteraard was boswachter Otto erbij! Van de BBC kochten we Hidden Kingdoms,
alsmede Pinguins Undercover: series die op primetime werden uitgezonden, met bijbehorende goede kijkcijfers. Het
doet ons goed dat natuur daarmee de aandacht krijgt die het volgens ons verdient.
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3. PUBLIEKE OMROEP
Het oude Veronicaschip was het decor waar Staatssecretaris Dekker van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen op 13 oktober 2014 zijn toekomstvisie op het publieke
mediabestel gaf. Zijn presentatie wekte irritatie bij de diverse omroepdirecteuren. Arjan
reageerde: “ik vrees dat vroeg of laat de ziel uit het bestel verdwijnt.”
WAARDEVOL BESTEL
In de media ging het in de dagen na de presentatie met
name over Dekkers opmerkingen ten aanzien van amusement. De EO noemde vooral zijn plannen richting
een open bestel onverstandig en onterecht. Tijdens de
winterpresentatie op 6 november zei Arjan tegen de
genodigden: “Dekker schetst onze Publieke Omroep
als een verzuild bestel, een gesloten bolwerk. Niets
is minder waar! Overal in Hilversum worden vanuit
passie en identiteit programma’s gemaakt. Onderscheidend, ontmoetend, kritisch en vernieuwend!” De
presentatie eindigde met een oproep aan de omroepen en producenten: “Laten we met elkaar en voor het
maatschappelijk belang waken voor een publiek bestel
waarin pluriformiteit het sleutelwoord is.”
Als EO maken we niet voor niets heel bewust deel uit
van dat publieke bestel. Juist op die plek geven we op
onze eigen manier vorm aan onze identiteit; omdat
we geloven dat de samenleving daarmee gediend is.
Onze programma’s hebben meerwaarde; we maken
ze onafhankelijk, met aandacht en met oog voor de
mensen die eraan deelnemen. Zoals Het Familiediner
bijvoorbeeld. Onze programma’s zijn van waarde en we
geloven dat mensen er beter van worden. We maken
Kerstfeest op de Dam omdat we vinden dat het oude
kerstverhaal juist nu van grote waarde is voor iedereen.
En onze programma’s zijn onderscheidend; ze gaan
over geloof, over liefde voor mensen en de omgeving
waarin we leven. We zijn hierin ook verbindend; met
onze verhalen willen we mensen in hun hart raken om
hen uiteindelijk te vertellen over dat ene verhaal dat alle
verstand te boven gaat en helend is voor het hele leven.

SAMENWERKING
De samenwerking met producenten is voor ons eveneens waardevol. Vanwege de missie, de creativiteit
en de kwaliteit bouwden we in 2014 opnieuw met een
aantal van hen aan een intensieve relatie. Met elkaar
zochten we naar de ultieme invulling van onze programma’s. Datzelfde gold voor de samenwerking met
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andere omroepen en maatschappelijke organisaties.
Met de Protestantse Kerk in Nederland verzorgden
we een mooie uitzending van hun jubileumdienst in
Nijkerk, waar ook het koninklijk echtpaar bij aanwezig
was. Met het Leger des Heils maakten we Kerstfeest op
de Dam. De gezamenlijke kerken in Nederland klopten
aan met het verlangen naar een gezamenlijke dienst
rondom de ramp met de MH17. Samen met onder
andere de RKK, de IKON/ZvK, de KRO-NCRV ontstond
de indrukwekkende uitzending Verbonden in verdriet.
En The Passion was in 2014 opnieuw een waardevolle
co-productie met Eye2eye, de RKK, maar ook met
partijen als bijvoorbeeld de PKN, Jong-Katholiek en de
Gemeente Groningen.
De samenwerking met de IKON/ZvK werd in 2014
verder geïntensiveerd. We maakten samen onder meer
de programma’s Bakkie Troost en Dood voor beginners en
vonden elkaar op radio in de lancering van het webkanaal Radio Religiosa. Ook op ondersteunend gebied
vindt gewaardeerde uitwisseling plaats. We zijn er
dankbaar voor op deze manier iets van het geluid van
de kleine christelijke omroepen te kunnen behouden.

BREDE PROGRAMMERING
Want, levensbeschouwing is voor ons vanzelfsprekend
een belangrijk NPO-thema. Maar dit is niet het énige
thema waarop we ons richten. Vanuit de drie thema’s
Geloof, Samenleving en Schepping werken we aan een
brede programmering; een eigen geluid dat het hele
leven betreft. We waren in 2014 blij met de verdere ontwikkeling van het programma Geloof en ‘n Hoop Liefde,
maar liefst vijf dagen in de week te zien op NPO2. De
journalistieke vloer slaagde erin met 3Onderzoekt een
aansprekende productie neer te zetten voor NPO3.
Maar onverwachts viel het doek voor Knevel & Van den
Brink, als gevolg van de tendens van dalende kijkcijfers
voor late-night talkshows van de publieke omroep. En
we bereidden een eigen natuurserie in de sfeer van de
befaamde BBC-producties voor: Nederland Waterland.
Vanaf december 2014 te zien op NPO1.
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RADIO

DIGITAAL

Vanaf 1 januari veranderde er veel op de publieke
radiozenders. Ook bij EO-radio. Van een aantal
vertrouwde programma’s namen we afscheid, of ze
werden een rubriek in bijvoorbeeld het dagelijkse NPO
Radio 5-programma Door de week. De EO was te horen
op alle radiozenders 1 tot en met 6 en 24/7 op internet
met onder andere het webportal Radio Religiosa (lancering in voorjaar 2014) en Beam Radio. Sterke plekken
waren er op NPO Radio 1 met Dit is de Dag; dagelijks
live te horen van 18.00-19.00 uur. En op NPO Radio 5
met EO Door de Week, elke werkdag tussen 20.00-21.00
uur. De radiomedewerkers werkten er in het afgelopen
jaar hard aan om deze kleine radiometamorfose tot
een succes te maken.

Programma’s staan nauwelijks meer op zichzelf. Kijkers willen steeds meer zelf bepalen wanneer ze kijken
en vanaf welk platform. In menig huiskamer kijken
de bewoners televisie met de smartphone, tablet
en laptop in de hand. De EO is zich van dit veranderende mediagebruik bewust en haakt erop in. Onder
andere met het aanbod van second screen activiteiten
bij Knevel & van den Brink of Dit is de Dag Arena. Het
programma Lang Leve de Lente, werd crossmediaal
uitgewerkt. Wie dat wilde kon online live mee “lopen”
met de processie van The Passion. En de ‘Leger des
Heils’ projecten die werden bezocht in Kerstfeest op de
Dam ontvingen stapels kerstkaarten dankzij een creatieve online applicatie.
EO-medewerkers kregen via verschillende intern
ontwikkelde cursussen de mogelijkheden om zich bij
te scholen op crossmediaal gebied, zodat programma
ideeën voortaan meer worden dan enkel tv- of radioformats.

Meer nog dan op tv moeten omroepen zich aanpassen
aan de gewenste kleur van de zenders. Als EO bouwen
we daar van harte aan mee: we zijn gebaat bij sterke,
goed beluisterde zenders. Vanzelfsprekend zoeken
we daarin wel naar een manier waarop we onze eigen
identiteit vorm kunnen geven. In 2014 een geslaagde
missie. Dit is de Dag bracht achtergronden bij het
nieuws op een ‘tegendraadse’, eigen en breed gewaardeerde manier. Het programma had een gemiddelde
luisterdichtheid van 125.000. En een van de presentatoren -Renze Klamer- werd genomineerd als Radio
Talent 2014. Met name de gasten en onderwerpkeuzes
bepaalden het eigen EO-geluid. Zoals bijvoorbeeld de
uitzending met Laura Maaskant; een jonge meid die
al op 19-jarige leeftijd besloot geen verdere behandelingen meer te ondergaan tegen de kanker in haar
lichaam. Ze schreef het boek ‘Leef!’ en vertelde over
haar leven in de Dit is de Dag Radiostudio. Andries
Klassiek was in 2014 een goed beluisterd zaterdagochtendprogramma op Radio 4. Op Radio 6, de soul & jazz
zender, waren we er voor het eerst met een programma
over gospel: Alfred’s Obsessie. En vier dagen in de week
gaat een vaste groep luisteraars de nacht in met Van
Steeg tot 1. Presentator Henk van Steeg zegt over zijn
eigen programma: “Het belangrijkste ingrediënt
is natuurlijk heerlijke muziek, maar ik wil ook iets
bijzonders doen met de verhalen die luisteraars me
vertellen.” Een ‘persoonlijk’ programma met oprechte
aandacht voor de luisteraars dus!
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GELOVENPORTAL
We werkten in 2014 ook onverminderd hard aan sterke
portals. Met resultaat: de in 2012 gelanceerde ‘Gelovenportal’ werd in 2014 een onmisbare schakel in de
EO webstrategie. De portal is hét internetkanaal voor
de digitale geloofscontent van de EO: geloofsprogramma’s, christelijk nieuws en verdieping, blogs, web-only
video’s, cursussen en meditaties. De zelfstandige
redactie vergrootte de eigen content en werkte nauw
samen met andere afdelingen. De bezoekersaantallen
namen dan ook toe naar een gemiddelde van 110.000
unieke bezoekers gemiddeld per maand.
Op de achtergrond fuseerden de Gelovenportal en de
afdeling Nazorg tot de afdeling ‘Geloven Digitaal’. De
Nazorg-portal ‘Heel je Leven’ ging daarmee ook op in
de Gelovenportal. Deze kreeg hierdoor een verdiepende laag. Zo was er bijvoorbeeld de unieke online
test “Op welk personage uit The Bible lijk jij het meest?”
waarbij aan elk personage een verdiepende bijbelstudie was gekoppeld. Ook bij The Passion werd een link
gelegd naar een bijbelstudie voor iedere bezoeker die
Jezus beter wil leren kennen. Bestaande cursussen van
de afdeling Nazorg ondergingen een restyling en werden inlogvrij gemaakt. Zoals bijvoorbeeld de ouderen
cursus ‘God ontdekken’. Een cursist reageert: “Won-
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derbaarlijk. Dat God echt om de mensen geeft die op
aarde leven, om een relatie aan te gaan om ‘vrienden’
te worden”.

ZINVLOED
Voor de groeiende groep gelovigen die zich niet meer
thuis voelt in de (traditionele) kerken en evangelische
gemeenten, en zich ook niet (meer) wil binden aan
instituties zoals de EO, lanceerden we in september
2014 de nieuwe website Zinvloed. Een eigenzinnig
internetplatform aansprekend voor een nieuw en
breed publiek. Eind november organiseerde Zinvloed
twee Live-events met muziek, kunst en sprekers. De
bezoekersaantallen van Zinvloed groeiden in de loop
van het jaar gestaag van 2.000 in september tot ruim
6.000 in november.

BEAM
BEAM draaide het eerste volle kalenderjaar. Een jaar
waarop we met dankbaarheid en gepaste trots terug
mogen kijken. De medewerkers hebben een gedeelde
passie voor jongeren en voor Jezus. En dat ‘hart’ was te
zien in alle producten, projecten en concepten. Zoals
met BEAM radio, het BEAM magazine, de BEAM Challenge, BEAM Worship, een BEAM scholentour of een
inhoudelijke EO-Jongerendag. Eind november vond het
eerste BEAM Festival plaats in een uitverkochte Melkweg in Amsterdam. De online cijfers waren ongelofelijk
hoog met als hoogtepunt 1.2 miljoen unieke bezoekers
in mei. De missie van BEAM is het bereiken en inspireren van jongeren met het voorbeeld van Jezus. En als
inmiddels echt crossmediaal platform en community
lijkt die missie te slagen!
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4. VERENIGING
‘Teken voor een blijvend christelijk geluid’, luidde de grote ledenwervingscampagne die
we in april 2014 afsloten. In juli 2014 bedankten we onze leden voor een prachtig resultaat:
ten opzichte van de laatste ledentelling in 2009 was het ledenaantal dit jaar licht gestegen.
Volgens het Commissariaat kwam de EO uit op 440.788 leden.
Voor de EO liet deze massale steun vooral zien dat er
in de samenleving een breed draagvlak is voor onze
missie. Een grote steun in de rug bij onze keuze voor
een zelfstandige positie binnen het publieke bestel.
Uit de telling bleek bovendien dat ook het totale aantal
mensen dat een omroep steunt was toegenomen naar
ruim 3,5 miljoen. Een teken dat omroepverenigingen ons bestel - een breed publiek aanspreken.

WEDERKERIGE RELATIES
De geluiden dat de ledentelling van 2014 weleens de
laatste zou kunnen zijn, alsmede het gegeven dat
leden in de toekomst niet meer gekoppeld worden aan
zendtijd, is voor ons geen reden voor een minder actief
wervingsbeleid. Sterker nog: we koesteren des te meer
dat we een levende vereniging zijn! De bezuinigingen,
de voornemens voor een open bestel en de verlaging
van het garantiebudget, maken dat de opbrengsten
uit overheidsubsidie een kleiner deel uitmaken van ons
totaalbudget. De vormen van lidmaatschap pasten we
hier op aan. Evenals de relatie die we opbouwen met
onze leden en donateurs: we willen dat die wederkerig
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is. In 2014 investeerden we daarom in loyaltyprogramma’s, bijvoorbeeld voor Eva. Een systeem dat zichzelf
bewees door het behoud van leden.
Leden binden zich aan de EO omdat ze zich met ons
verwant voelen; met de EO als geheel of met onze
concepten als Nederland Zingt, Eva, BEAM of The Passion. Door het jaar heen was er in 2014 dan ook volop
ontmoeting en interactie met onze leden. Op grote
evenementen als de EO-Jongerendag of de Nederland
Zingt Dag. Maar ook in kleine bijeenkomsten. Zo
organiseerde Visie in het afgelopen jaar verschillende
bijeenkomsten voor de lezers. Er waren lezersavonden met artiesten -‘Schrijvers voor gerechtigheid’,
Gerald Troost of Joke Buys-, filmavonden –‘Dorsvloer
vol confetti’, ‘Jerusalem’ (in het Omniversum, Den
Haag), en acties rondom programma’s -bijvoorbeeld
bij het programma Messiah Masterclass-. In de zomer
gingen de redacteuren van Visie er zelf op uit: in een
camper tourden ze langs de verschillende christelijke
campings van Nederland voor research en ontmoeting
met lezers. Tegelijkertijd maakte Visie een restyling
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door en ontwikkelt zich steeds meer tot een volwaardig
christelijk magazine.

ook weer vlug naar de achtergrond en ontstond ruimte
voor gesprek.

De bekende Eva-activiteiten waren onverminderd
populair. Maar er waren ook nieuwe initiatieven. Voor
Eva’s Open Huis zetten maar liefst 100 lezeressen hun
huis open voor maximaal 8 vrouwen om samen een
inspirerende Eva-ochtend te beleven. En rondom het
programma Zij Houden Nederland in Leven werd een Eva
wachtkamer special uitgegeven. Een bijzondere gratis
editie over de zorg om neer te leggen in iedere willekeurige wachtkamer.

VRIJWILLIGERS

SOCIAL MEDIA

VERANKERING

Maar ontmoeting en interactie vond niet alleen live
plaats. Onze social media groeiden in 2014 verder uit
tot actieve communities die christenen aan elkaar
verbonden. Steeds meer volgers verspreidden onze
posts; ze ontvingen onze berichten met enthousiasme
of gingen er met elkaar over in discussie. Een prachtige
afspiegeling van onze veelkleurigheid dus. We professionaliseerden onszelf dit jaar in onze eigen online
reacties. Op Twitter wisselen de trending topics elkaar
in sneltreinvaart af; ophef ontstaat dan als vanzelf.
Aangejaagd door Twitter vond in 2014 tot twee keer toe
bijvoorbeeld een felle discussie plaats over een mogelijk crossmediaal EO-event rondom 4 mei. Maar door
actief en zorgvuldig reageren, verdween de discussie

En zoals we naar interactie zoeken met onze leden, zo
streven we er ook naar om samen met kerken en maatschappelijke organisaties te bouwen aan onze missie.
We vinden elkaar in onze liefde voor Christus: een
gemene deler van goud! In 2014 veranderden we onze
zondagmorgenprogrammering naar een verdiepend
blok waarbij geloofsverhalen, muziek en overdenking
elkaar afwisselen. In het uitzendschema kwam bovendien ruimte om een aantal keer per jaar speciale thema
kerkdiensten uit te zenden. Er waren aanleidingen te
over: vanaf de zomer organiseerden we vijf keer samen
met kerken en aanverwante organisaties indrukwekkende vieringen.

Onze vrijwilligers kwamen elkaar vanaf 2014 ook tegen
op hun eigen Facebookpagina. Een leuke manier om
elkaar voor en na evenementen te ontmoeten! Het
deed ons goed! Onze vrijwilligers zijn voor de EO waardevol. Grote evenementen zouden we zonder hun hulp
niet kunnen dragen. Maar ook hun lokale inzet voor
bijvoorbeeld het programma Geloof en ’n Hoop Liefde is
inmiddels onmisbaar.
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5. BEDRIJFSVOERING
De EO is een eigentijds, missionair mediabedrijf. Een organisatie waarvoor gedreven en
professionele mensen werken die vanuit hun geloof in Jezus Christus willen bouwen aan
de missie van de EO. Een prachtig bedrijf dus! Waar we met passie voor willen zorgen, als
goede rentmeester.
In 2014 nam de impact van opgelegde bezuinigingen
verder toe. Iets dat ook in 2015 zal doorzetten. Om dit
het hoofd te kunnen bieden werkten we in 2014 verder
aan een flexibele en efficiënte inrichting van de organisatie. We maakten daarin grote stappen. Ook voor
2015 blijft het een aandachtspunt.

NIEUW HUISVESTINGSCONCEPT
Heel concreet was de grootschalige interne verbouwing aan ons pand. In 2014 ging de EO over op een
ander flexibel huisvestingsconcept. De plannen waren
al in 2010 opgestart, maar gingen in verband met
de ontwikkelingen die destijds speelden binnen de
Publieke Omroep in de koelkast. In 2013 werden de
plannen in herijkte vorm weer opgepakt. Met als resultaat dat ons gebouw in 2014 een paar maanden lang
letterlijk stond te trillen op z’n grondvesten. Rond de
zomer vonden diverse in- en verhuizingen plaats. Bijvoorbeeld naar de Bergweg in Hilversum, waar enkele
teams tijdelijk werden ondergebracht. Ondertussen
werden medewerkers voorbereid op een bij de EO
passend systeem van flexwerken: we leerden opruimen
om een ‘clean desk policy’ te kunnen dragen en we
ontdekten de nieuwe ruimten op de juiste manier te
benutten. Eind 2014 hield het boren op en kon iedere
medewerker terug naar zijn ‘vaste, flexibele’ werkplek.
Het resultaat: een open, transparant en ‘gastvrij’
gebouw, mediawaardig en ondersteunend aan de
werkprocessen van ons bedrijf.

KLIMAATNEUTRALE OMROEP
Tegelijkertijd zaten we niet stil als het gaat om duurzaam ondernemen. De projectgroep ‘duurzaamheid’
onderzocht naar nog meer mogelijkheden om onze
CO2-footprint verder te verbeteren. We stimuleerden
het gebruik van openbaar vervoer en de inzet van
de zogenaamde ‘greenwheels’, ook het gebruik van
elektrische auto’s nam toe. Met als mooi resultaat:
reductie van de CO2-uitstoot als gevolg van woonwerkverkeer. Er werd aanzienlijk minder geprint,
vergaderen gebeurde zoveel mogelijk papierloos
en we maakten onverminderd gebruik van groene

20

stroom. De resterende CO2-uitstoot compenseerden
we in een bosproject in Bolivia. Tegenover iedere ton
CO2-uitstoot werden bomen aangeplant. De EO nam
hiermee de verantwoordelijkheid voor de uitstoot die
veroorzaakt wordt in onze hele bedrijfsvoering. Voor
het tweede achtereenvolgende jaar waren we dan ook
een klimaat neutrale omroep! We zien uit naar 2015
waarin we binnen EO Metterdaad een project op het
snijvlak van duurzaamheid en gerechtigheid onder de
aandacht willen brengen.

ICT
Het werk op het gebied van ICT stond voor een belangrijk deel in het teken van ‘huisflexing’. Zo moesten
de verhuisbewegingen met tijdelijke ICT infrastructuur worden ondersteund en gefaciliteerd. Daarnaast
werden verbeteringen aangebracht op het gebied van
de informatievoorziening voor het flexwerken, zoals
applicaties voor de beschikbaarheid van ruimtes en
mensen en we introduceerden een chat-applicatie.
Daarnaast werden de volgende systemen vernieuwd:
• video-storage systeem (SAN), waarmee video-editen
een stuk sneller werd;
• back-up software voor de kantoor-omgeving, aangepast aan onze gevirtualiseerde omgeving;
• monitoring systeem voor alle servers in ons datacentrum.

TECHNISCHE INNOVATIE
Ook op het gebied van technische innovatie boekten
we in 2014 vooruitgang. In 2014 voerden we de volgende technisch innovatieve werkzaamheden uit:
• een realtime communicatie systeem voor presentator en samensteller/redactie tijdens live radio
uitzendingen, welke geïntegreerd is met ons eerder
geïntroduceerde Cloud-toepassing ‘Bron’;
• EO-Connect, een samenwerkingsplatform voor EO
medewerkers;
• een intern TV-distributie-systeem, dat ook geschikt is
voor HBB-TV;
• onderzoek naar de mogelijkheden van personalisatie
op de website, rekening houdend met privacy;

EO Jaarverslag 2014

21

• nauwe betrokkenheid bij big data ontwikkelingen
van de NPO, waarbij in dat kader een start met de
ontwikkeling van predictive search is gemaakt;
• experiment met een smart-watch, als eerste voorbeeld van een wearable;
• ontwikkeling van een concept voor de eerste
Smart-TV toepassing van de EO (Nederland Zingt).
Deze wordt, in samenwerking met de NPO, in 2015
gebouwd.

PRODUCTIE
Voor verschillende programma’s maken we gebruik
van onze eigen studio’s en aanverwante productiefaciliteiten. Hierbij is in 2014 veel tijd, energie en geld
geïnvesteerd in het upgraden van de techniek en de
support achter de Radio en Televisie producties. Zo
zijn de hardware en infrastructuur van de televisie
editsets volledig vervangen om voorbereid te zijn op
de toekomst. Door de behoeften van de programmamakers, de hardware en de workflow als geheel te zien
zijn er keuzes gemaakt waardoor de postproductie
een geïntegreerd en efficiënter proces werd. Er is een
uitgebreid team samengesteld om betere service te
verlenen aan de gebruikers, waardoor bij eventuele
calamiteiten het werk sneller hervat kan worden.
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Verder ondergingen de opnameplek voor Radio
(WPM) en de montageruimten voor Radio een volledige upgrade. Niet alleen zijn de werkplekken beter
afgestemd op de werkprocessen, ook de uitwisseling
tussen de verschillende montageplekken is inmiddels
gewaarborgd. Door de techniek aan elkaar te koppelen
is back-up gegarandeerd. Door centralisatie van de
techniek is het ook mogelijk om remote assistance te
verlenen, waardoor werkprocessen sneller voortgang
kunnen vinden bij verstoring. Dit alles is gerealiseerd
door overname van apparatuur van de Wereldomroep,
waarmee op een financieel verantwoorde wijze een
kwaliteitsverbetering heeft plaatsgevonden.

RISICOMANAGEMENT
Risicomanagement is integraal onderdeel van het
gevoerde beleid en ligt formeel vast verdeeld in de
onderdelen: strategie, operationeel, financieel, financiële verslaggeving en wet- en regelgeving. De Raad van
Bestuur is goed op de hoogte van de belangrijkste
risico’s en onzekerheden binnen de branche en is van
mening dat de interne risicomanagement- en controlesystemen waarmee de organisatiebrede risico’s
worden beheerst in 2014 adequaat hebben gewerkt.
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FINANCIËN
Het boekjaar 2014 is afgesloten met een negatief
exploitatiesaldo van € 2,3 miljoen.
Dit is € 1,4 miljoen slechter dan 2013, hetgeen voorzien
was bij het opstellen van onze begroting. Het negatieve exploitatiesaldo is een gevolg van onze keuze om
de programmering in 2014 te versterken en daarop
eigen middelen in te zetten. Zowel de bedrijfsopbrengsten (met € 2,7 miljoen) als de bedrijfslasten
(€ 1,4 miljoen) namen af in 2014. De renteopbrengsten
zijn door de lage rentevoet 41% lager dan vorig jaar
(€ 148.000).
De lagere bedrijfsbaten worden vooral verklaard door
lagere baten media-aanbod (€ 2,0 miljoen).
De lagere baten media-aanbod zijn grotendeels verklaarbaar doordat in 2014 geen grote dramaproducties
zijn uitgezonden, terwijl dat in 2013 met twee grote
titels wel het geval was (Van Gogh: een huis voor Vincent
en De val van Aantjes).
In 2015 zullen wij de bezuinigingen van het kabinet
Rutte I in alle hevigheid voelen. De laatste tranche van
de geplande bezuinigingen is dan ook doorgevoerd
door de NPO. Dit betekent dat onze baten uit mediaaanbod verder zullen dalen. De hiermee gemoeide
bedrijfslasten dalen dan eveneens. In een deel van de
hiermee gemoeide frictiekosten zal, evenals voor-

gaande jaren, bijgedragen worden door OCW.
Ook in 2015 zullen wij de programmering versterken
door eigen middelen in te zetten. Hierdoor verwachten
wij ook in 2015 een negatief exploitatieresultaat.
Voor 2016 wordt het effect van de bezuiniging van kabinet Rutte II (bezuiniging € 50 miljoen) verwacht. Op dit
moment is nog niet duidelijk in hoeverre dit de EO zal
raken.
Na verwerking van het negatief resultaat van € 2,3
miljoen bedraagt het eigen vermogen ultimo 2014
€ 11,6 miljoen. De reserve voor media-aanbod, die
onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen, bedraagt
per 31 december 2014 € 5,0 miljoen en bevindt zich
daarmee ruim onder het toegestane maximum van
€ 11,7 miljoen.
De bezuinigingen hebben grote invloed gehad op
de aansturing van onze bedrijfsvoering. Ook in 2014
betekende dit dat we inventief dienden om te gaan
met uitdagingen op het gebied van de organisatiekosten. Verder is de SEPA-operatie op een goede manier
geïmplementeerd.
Ondanks de bezuinigingen en uitdagingen zijn wij
in control en zien we de toekomst met vertrouwen
tegemoet. Voor een verdere beschouwing van onze
financiën en de wijze van verwerking van onze organisatiekosten verwijzen wij naar de verderop in dit
verslag opgenomen jaarrekening.
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PERSONEEL
Goed rentmeesterschap gaat ook over onze medewerkers. We willen als EO een goede werkgever zijn.
‘Kwaliteit’ moet immers deels gefaciliteerd worden.
We deden dat onder andere door het aanbieden van
incompany trainingen; soms vrijwillig, soms afdelingsbreed gearrangeerd. Zo was er het organisatiebrede
opleidingstraject creatief denken en gastenresearch
waaraan respectievelijk 158 en 64 medewerkers deelnamen. Voor dit traject ontving de EO een subsidie van
het Ministerie van OCW via het AWO fonds.
We keken ook naar de inrichting van onze organisatie
en kwamen begin 2014 tot de conclusie dat een organisatieverandering op het niveau van Raad van Bestuur
en managementteam noodzakelijk was voor meer
productgericht en tegelijkertijd strategisch werken.
De Raad van Bestuur werd leidinggevend aan een team
van Managers en Hoofdredacteuren TV, gezamenlijk
verantwoordelijk voor richting en koers van de EO. Het
huidige managementteam werd verkleind van zes naar
vier managers. Het nieuw Hoofdredactioneel TV team

bestond uit vier hoofdredacteuren TV. Samen richtten
zij zich vanuit het strategisch kader van het MJB 2017
en Jaarplan 2014 op de ontwikkeling van nieuwe TV
programmering en de realisatie van toegekende TV
programmering.

PERSONEEL IN CIJFERS
Eind 2014 waren 328 medewerkers in loondienst bij
de EO, goed voor 288 fte. Nagenoeg gelijk dus ten
opzichte van eind 2013, toen er 320 medewerkers (280
fte) in loondienst waren. 80% van de personele bezetting was ultimo 2014 in vaste dienst, 20% in tijdelijke
dienst. In 2013 namen we afscheid van 21 medewerkers
(18,5 fte) we verwelkomden 31 nieuwe collega’s (28,7
fte). Het ziekteverzuim daalde; van 3,31% in 2013 naar
3,11% in 2014. Het WIA verzuimpercentage daalde
ook van 0,54% naar 0,34%, alsmede het zwangerschaps- en bevallingsverlof: van 0,7% naar 0,59%. Het
percentage ziek-door-zwangerschap was in 2014 iets
hoger 0,23% (0,13% in 2013).

IN MEMORIAM
DRS. WILLEM MATEBOER
Op 27 maart overleed drs. Willem Mateboer op 85-jarige leeftijd. Mateboer was erelid van de EO. Voor
de EO was Mateboer een van de pioniers; hij had veel visie op het gebruik van radio en televisie voor de
verkondiging van het evangelie. Vanaf 1969 was hij betrokken bij het bestuur van de EO. Tot 1998 was hij
penningmeester van het EO-bestuur en voorzitter van EO Metterdaad. Dit werk deed hij bijna dertig jaar
lang met grote toewijding en betrokkenheid.

SASCHA MEIJER
Diep geschokt waren we door het verlies van de jonge, dierbare freelance collega Sascha Meijer. Samen met
haar vriend kwam ze om het leven bij het verwoestende ongeluk met de MH17. Sascha werkte als freelance
redacteur aan een van onze programma’s. We hebben haar leren kennen als een getalenteerde collega.
Door haar passie, intelligentie en betrokkenheid was ze een belofte voor de toekomst.

MARIKE WIERSTRA-HEERINGA
Op 8 augustus overleed oud-collega Marike Wierstra-Heeringa (1970) na een slopend ziekbed. Haar overlijden schokte veel collega’s. Marike werkte van 1998 tot 2010 in verschillende functies bij de EO. Ze was een
enthousiaste, getalenteerde en gedreven collega. Ze had een groot geloof in Christus en daardoor veel passie voor de missie van de EO. Met name het bereiken van jonge mensen met het evangelie, via bijvoorbeeld
de EO-Jongerendag, had haar hart.
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MARIANNE POTTERS
Op 13 augustus 2014 overleed Marianne Potters-van Heteren (1960) na een lang en zwaar ziekbed. Marianne werkte sinds 1982 bij de EO. Ze kwam in dienst als redacteur bij de actualiteitenrubriek Tijdsein TV en
ontwikkelde zich in de jaren negentig tot een gedreven journaliste en documentairemaakster. Veel documentaires van haar hand gingen over medisch-ethische thema’s, onder meer over prenatale diagnostiek en
abortus. Ze filmde ook kinderarts Diny van Bruggen in Cambodja, reisde na 1990 onder meer naar de voormalige USSR, Roemenië en Joegoslavië en maakte in 1998 het indrukwekkende drieluik Vluchten, Vechten,
Verzoenen, over de geschiedenis van de christen-Palestijnen sinds de oprichting van de staat Israël in 1948.
Marianne was een diepgelovige vrouw, die haar geloof niet buiten haar werk als televisiemaakster hield.

LEDENRAAD
In 2014 vergaderde de Ledenraad drie keer. Per 31 december 2014 trad Ad de Boer af als voorzitter van de
Ledenraad en van de Raad van Toezicht. Drie afgevaardigden van de Ledenraad hebben zich samen met
twee leden van de Raad van Toezicht, middels een daartoe opgerichte commissie, toegelegd op de selectie
van een nieuwe voorzitter van zowel de Ledenraad als van de Raad van Toezicht. Ds. Willem Smouter is in de
ledenraadsvergadering van 13 december 2014 benoemd tot nieuwe voorzitter van de Ledenraad en de Raad
van Toezicht. Hij zal per 1 januari 2015 Ad de Boer als voorzitter vervangen. Het presidium van de Ledenraad
bestond uit Ad de Boer (voorzitter), Gert-Jan Huisman (vicevoorzitter) en Coranne Steenkamp (secretaris).
De Ledenraad stelde de jaarrekening 2013 vast en verleende decharge voor het gevoerde beleid door de
Raad van Bestuur en het gehouden toezicht door de Raad van Toezicht. Daarnaast werden programma’s
geëvalueerd, is onder andere gesproken over de openbaarheid van de ledenraad, de kerkelijke verdeling van
de ledenraadszetels, werving en selectie van nieuwe leden voor de Ledenraad en er vond een paneldiscussie
plaats met als thema ‘de EO en de seculiere (jongeren)cultuur’. Tevens werd toezicht gehouden op de missie
en identiteit van de EO. In 2014 zijn door de Ledenraad twee mensen benoemd tot erelid: Ad de Boer en ds.
Arie van der Veer. Beiden waren jarenlang op leidinggevend niveau betrokken bij de EO. Met hart en ziel zetten zij zich in voor de boodschap die wij als EO willen uitdragen.

RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht bestond in 2014 uit de volgende leden: Ad de Boer (voorzitter), Jolanda de Heer-Verheij
(secretaris), Suzan Koning-Klapwijk, Reinie Melissant-Briene, Bas Plaisier, Laurens Touwen (vicevoorzitter).
Op 13 april werd Jur Zandbergen door de Ledenraad benoemd als zevende lid van de Raad van Toezicht.
Reinie Melissant-Briene werd in december 2014 herbenoemd voor een periode van vier jaar. Per 31 december 2014 trad Ad de Boer af als voorzitter van de Ledenraad en van de Raad van Toezicht. De Raad van
Toezicht vergaderde in 2014 zes keer. Zij keurden de jaarrekening 2013, het jaarverslag 2013 en de begroting
2015 goed. De Raad van Toezicht verleende decharge aan de Raad van Bestuur over het gevoerde beleid in
2013. Daarnaast vervulde de Raad van Toezicht in 2014 een belangrijke klankbordfunctie voor de Raad van
Bestuur, onder meer bij alle politieke ontwikkelingen rondom het Publieke Bestel en de ontwikkelingen binnen de Publieke Omroep. Ook de compliance, de intekening voor de programmering 2015, de ledenwerving
en het digitale beleid waren onderwerp van gesprek. De Raad van Toezicht heeft in 2014 het functioneren
van de Raad van Bestuur beoordeeld en haar eigen functioneren geëvalueerd, beide in afwezigheid van de
Raad van Bestuur. De evaluatie leidde wederom tot de conclusie dat de Raad van Toezicht naar behoren
functioneert.
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GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT 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
ontstaan 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 regelement. 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 is één melding geweest van een geschenk boven de € 50,-. Deze is op de website terug te vinden in het
register Geschenken. Er zijn geen meldingen geweest van financiële belangen of beleggingen. De nevenfuncties van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn ook via de website openbaar gemaakt. De
registers “financiële belangen”, “beleggingen” en “geschenken” (van boven de € 50,-) 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 bedrijfsvoeringverklaring opgesteld waarmee het besturend orgaan verklaart dat niet is gebleken dat de
bedrijfsvoering tekort is geschoten.

RICHTLIJN 4: BELONINGSCODE PRESENTATOREN PUBLIEKE OMROEP
Richtlijn 4 heeft betrekking op het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep. Per 1 januari 2015
waren er bij de EO geen uitzonderingen op het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep. Bij
nieuwe contractafspraken blijft de EO zich conformeren aan dit Beloningskader. De EO voldoet dus aan
deze richtlijn en rapporteert hierover jaarlijks aan de NPO.

REGELING A: KLOKKENLUIDER
Er hebben zich in 2014 geen meldingen voorgedaan.
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6. PROGRAMMAOVERZICHT EO 2014
6.1 CROSSMEDIALITEITSRAPPORT JANUARI T/M DECEMBER 2014
Portals

Gemiddeld aantal unieke browsers
per uitzendmaand

NPO1		
BEAM		
eo.nl/geloven
		
Plus		
NPO1		
Het Familiediner
KvdB		
		
NPO2		
Blauw Bloed
		
NPO3		
Checkpoint
Hip voor Nop
Koek & Ei
		
Radio		
Radio 5
XNoizz
Dit is de Dag

Behaald
365.874
109.593

Doelstelling
80.000
60.000

Behaald
37.590
98.824

Doelstelling
10.000
90.000

Behaald
88.514

Doelstelling
55.000

Behaald
58.106
21.471
2.651

Doelstelling
45.000
10.000
23.000

Behaald
16.194
23.817
86.022

Doelstelling
10.000
10.000
45.000

PIP
Bezoekersaantal
The Passion*
60.42
Zij houden Nederland in Leven
41.669
Lang leve de Lente
45.841
De grote Bijbelquiz
8.239
Op zoek naar God
15.500

Doelstelling
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

*Daadwerkelijk bezoek was 2x zo hoog, maar de bezoekers werden verdeeld tussen EO en RKK.
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6.2 PROGRAMMAMATRIX EO 2014
ZENDER

TITEL

AANTAL

KIJKDICHTHEID KIJKTIJD AANDEEL
X 1000
IN PERCENTAGES

WAARDERING

Programma’s 2014 (6+)
(behalve kinderprogramma’s en herhalingen binnen 7 dagen)
SCHEPPING				
Earthflight (hh)
6
914
13,5
8,3
Hidden Kingdoms
3
871
12,2
8,1
Lang Leve de Lente
5
606
13,8
7,8
Nederland Waterland
3
767
12,6
7,9
One life
1
1.258
14,4
8,1
Pinguins undercover
3
1.542
20,3
8,4
NPO 2 Aap uit de mouw
3
365
6,2
8,1
De Afrikaanse honingbij
1
380
6,3
8,2
Afrikaanse moordenaar
1
230
3,7
*
Een afspraak met de apen
1
290
5,2
*
Animal attraction
1
275
5,1
*
Beren op de zwarte piste
1
192
3,0
*
Expeditie Birma
3
377
6,2
8,1
Hoe leeuwen leven
2
297
5,1
7,8
Mijn ijsberenfamilie en ik
1
403
5,9
8,1
Kangaroo dundee
2
254
4,6
7,9
Lands of the monsoon
5
362
6,4
8,1
Leven onder het bladerdak
3
284
5,0
7,9
Leven tussen de bavianen
1
236
4,5
*
De levensgevaarlijke Sumatraanse tijger
1
304
6,1
*
Maki’s in het nauw
1
309
5,0
*
Melk en honing
20
249
4,7
7,7
Oorlog van de krabbenscharen
1
221
3,5
*
Panters, een onnatuurlijke geschiedenis
1
293
6,9
7,8
Reuzenotters in het regenwoud
1
281
3,8
8,1
Het rijk van de woestijnmieren
1
276
5,5
*
Verhaal van 3 jaguarwelpen
1
318
6,7
8,0
Vliegende neushoorns
1
280
6,9
8,2
Wild Brazil
3
260
5,9
7,8
Wolven tegenover Bizons
1
163
5,9
*
Wonder of animals
9
355
5,4
8,0
Zwemmen met orka’s
1
299
6,9
8,1
					
SAMENLEVING				
NPO 1 Het Familiediner
18
1.377
22,1
7,4
Knevel en Van den brink
53
647
17,6
7,1
Zij houden Nederland in leven
5
977
14,3
7,9
NPO 2 2doc
10
230
5,2
8,0
Arena
25
308
4,2
7,6
Blauw Bloed
38
603
10,4
7,7

NPO 1
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ZENDER

TITEL

AANTAL

KIJKDICHTHEID KIJKTIJD AANDEEL
X 1000
IN PERCENTAGES

WAARDERING

Dit is de Dag Onderzoek
8
351
4,9
7,9
Dit is de Dag Reportage
31
361
5,1
7,8
Holland Doc
1
314
5,5
*
Koningsdag in Carré
1
419
9,8
7,7
Monsieur Lazhar
1
145
4,9
*
Rail Away
39
417
6,5
7,9
NPO 3 3Onderzoekt
16
289
4,3
*
3Doc
4
350
5,2
*
Ik kom bij je slapen
11
158
2,5
*
					
GELOVEN				
NPO 1 Kerstfeest op de Dam
1
792
10,0
7,5
The Passion
1
3.558
44,9
8,4
De Sterren van Bethlehem
4
647
9,1
7,6
NPO 2 200 jaar NBG
1
148
2,3
*
Adieu God?
14
162
3,5
*
Andries
13
69
2,5
*
Bakkie Troost
9
166
4,7
*
Bakkie Troost (in co-productie met IKON) 13
94
3,9
*
The Bible
8
130
4,3
*
De Grote Bijbelquiz 2014
1
589
8,3
7,5
Dood voor beginners
(in co-productie met IKON)
7
78
3,9
*
De Kapel
16
104
6,2
*
Geloof & ’n Hoop Liefde
88
172
7,2
*
Geloven op 2
143
150
6,2
*
God in de Lage Landen
7
346
5,5
7,9
In de voetstappen van Paulus
2
150
2,0
*
Jerusalem, the making of a holy city
3
223
5,1
7,8
De Kist
16
115
5,2
*
Le silence des églises
1
138
5,7
*
Messiah Masterclass
3
219
5,1
*
Nederland Zingt
42
258
5,6
7,7
Nederland Zingt special
8
347
6,5
7,8
Nederland Zingt op Zondag
52
95
6,9
*
De Verandering
23
101
3,4
*
NPO 3 EO-Jongerendag
1
42
0,8
*
Op Zoek naar God
6
283
4,2
7,8
The Passion (hh)
1
253
5,7
8,5
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TITEL

AANTAL

KIJKDICHTHEID
X 1000

KIJKTIJD AANDEEL
IN PERCENTAGES

Kinderprogramma’s (3-12 jaar, dit is een selectie van uitzendingen)
SCHEPPING			
De Dodelijkste 60
76
27
11
Koek & Ei
87
27
20
Lang Leve de Lente Zapp
10
29
14
Naomi’s natuurnachtmerries
10
25
8
Steve’s gevaarlijke dierenreis
60
35
14
Wat een beest!
33
29
11
Wat een jager!
25
45
15
IJSSTRIJD!
29
46
18
Zapp Your Planet: Expeditie Hawaii
7
48
18
GELOOF			
Beroemde Bijbelverhalen
3
44
16
Retourtje Israël
4
9
6
Verborgen Verhalen
61
14
8
OVERIG			
Achtste groepers huilen niet
1
48
14
Angelina Ballerina
189
20
5
Bouwdorp
3
63
22
Checkpoint
167
82
26
Datsja 2
43
15
De Gilfactor
51
25
12
Harry en Toto
156
23
20
Hip voor Nop
44
47
17
Lassie 93
53
29
Lockie Leonard
26
11
7
Nellie en Cezar
61
16
20
Olly, het kleine witte busje
18
20
21
Pipi, Pupu en Rosemarie
62
20
20
Pororo de kleine pinguin
92
16
22
Smitty 1
38
15
Super Abby
18
37
27
Why 1
5
3
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7.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x € 1.000)
(NA BESTEMMING VAN HET RESULTAAT)

ACTIVA
2014
2013
PASSIVA
2014
2013
					
Vaste activa			
Eigen vermogen		
Materiële vaste activa (1)			
Algemene reserve (5.1)
6.597
6.597
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
2.556
1.955
Reserve voor media-aanbod (5.2) 4.985
7.260
Inventaris en inrichting
473
137		
11.582
13.857
Facilitaire apparatuur e.d.
352
242			
Hard- en software
1.164
964
Voorzieningen (6)		
Vervoermiddelen
81
61
Voor pensioenen
658
691
4.626
3.359
Voor jubilea
392
375
			
Voor loopbaantraject
42
121
Vlottende activa		
Voor groot onderhoud
959
1.676
Voorraden (2)				
2.051
2.863
Onderhanden werk en gereed 			
product m.b.t. media aanbod
4.981
2.541			
Overige voorraden
187
196
Kortlopende schulden		
5.168
2.737
Schulden aan leveranciers (7.1)
7.162
3.605
			
Belastingen en premies sociale
			verzekeringen
938
928
Vorderingen			
Overige schulden (7.2)
1.272
1.062
Handelsdebiteuren (3.1)
4.998
5.337
Overlopende passiva (7.3)
8.244
8.676
Belastingen en premies sociale 				
17.616
14.271
verzekeringen (3.2)
1.875
805
Overige vorderingen (3.3)
965
830		
Overlopende activa (3.4)
3.128
3.106			
10.966
10.078				
					
Liquide middelen (4)
10.489
14.817				
				
Totaal
31.249
30.991
Totaal
31.249
30.991
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7.2 EXPLOITATIEREKENING 2014 (x € 1.000)

2014
2013
Baten		
1. Media-aanbod
36.646
38.649
2. Programma gebonden eigen bijdragen
1.878
1.392
3. Opbrengst programmabladen
5.412
5.892
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
3.012
3.313 *
5. Opbrengst Verenigingsactiviteiten
9.180
9.641
7. Som der bedrijfsopbrengsten
56.128
58.887
		
Lasten		
8. Lonen en salarissen
16.413
15.898
9. Sociale lasten
4.410
4.378
10. Afschrijvingen op materiele vaste activa
889
914
12. Directe productiekosten
32.393
34.267 *
13. Overige bedrijfslasten
4.511
4.643 *
15. Som der bedrijfslasten
58.616
60.100
		
16. Bedrijfsresultaat
-2.488
-1.213
		
18. Rentebaten
213
361
22. Som der financiële baten
213
361
		
25. Saldo uit gewone bedrijfsuitvoering
-2.275
-852
		
26. Over te dragen reserve voor media-aanbod
		
27. Exploitatieresultaat na overdracht
-2.275
-852
		
28. Fte gemiddeld
284
284
29. Fte ultimo
288
280
* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.
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7.3 KASSTROOMOVERZICHT 2014 (x € 1.000)

2014
2013
I Kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatieresultaat
-2.275
-852
		
Aanpassen voor:		
Afschrijvingen materiële vaste activa
889
914
Mutatie voorzieningen
-812
200
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten
-2.198
262
		
Mutatie voorraden
-2.431
2.042
Mutatie vorderingen
-888
-3.037
Mutatie kortlopende schulden
3.345
-1.519
Netto kasstroom uit operationele activiteiten
-2.172
-2.252
		
II Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringen in materiële vaste activa
-2.192
-710*
Desinvesteringen in materiële vaste activa
36
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-2.156
-710
		
Mutatie liquide middelen I - II
-4.328
-2.962
		
Liquide middelen einde boekjaar
10.489
14.817
Liquide middelen begin boekjaar
14.817
17.779
		
Mutatie liquide middelen
-4.328
-2.962
* na aftrek van investeringssubsidie ad € 519
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7.4 ALGEMENE TOELICHTING
ACTIVITEITEN
Het doel van Vereniging de Evangelische Omroep, statutair en feitelijk gevestigd in Hilversum (Oude Amersfoortseweg 79), is het ‘bevorderen in de ruimste zin des woords van de verkondiging van het Koninkrijk Gods door
de prediking van het Evangelie van Jezus Christus via radio en televisie’, één en ander te realiseren in het kader van
de doelstellingen van de vereniging (zie statuten).
VERSLAGGEVINGSPERIODE
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.
FINANCIERINGEN EN BEZUINIGINGEN
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
In 2011 zijn de eerste beoogde besparingen voor het publieke bestel gepresenteerd. In 2012 is daar ten tijde van
het bereiken van het regeerakkoord van kabinet Rutte II nog eens € 50 miljoen op aangevuld. Voor de totale
omroepbegroting wordt nu derhalve voor de periode na 2016 uitgegaan van een te realiseren besparing van € 250
miljoen. De Vereniging Evangelische Omroep zal uitgaande van haar zelfstandige positie zowel op haar programmatische activiteiten als op het gebied van overige activiteiten besparingen dienen te bereiken. Hier wordt reeds
enige tijd aan gewerkt. Verwacht wordt dat, naast de reeds gemaakte kosten in verband met aanpassingen van
de organisatie, in de komende jaren verdere kosten in verband met de bezuinigingen dienen te worden gemaakt.
Deze kosten zullen voor het deel dat betrekking heeft op media-aanbod als frictiekosten kunnen worden verrekend met OCW (via de NPO). De vergoeding van OCW bedraagt in het geval van de Evangelische Omroep 50%
(matching).
TOEGEPASTE STANDAARDEN
Op de jaarrekening zijn de bepalingen en inrichtingseisen van toepassing zoals deze zijn vastgelegd in BW2 Titel
9 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Nadere uitwerking wordt gegeven in het Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en STER 2014 uitgegeven door het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, geldend voor de omroepinstellingen. Tevens zijn de regels van het jaarrekeningenrecht, zoals deze zijn opgenomen in BW 2 Titel 9, de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving
en de jurisprudentie van toepassing. Wanneer hetgeen in het Handboek Financiële Verantwoording landelijke
publieke media-instellingen, Wereldomroep en STER 2014 vermeld afwijkt van eerder genoemde richtlijnen, dan
prevaleert het handboek. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
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 nagenoeg
alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de
verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans
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opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de
toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Financiële instrumenten omvatten bij de EO vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare
transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Op vorderingen wordt een noodzakelijke geachte voorziening
getroffen voor risico van oninbaarheid.
OMREKENING VAN VREEMDE VALUTA
In vreemde valuta’s luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta
omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen
worden als last in de winst-en-verliesrekening opgenomen.
VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Op grond van de toegepaste standaarden hebben enkele herrubriceringen plaatsgevonden. Deze
hebben betrekking op de voorziening loopbaantraject en overige nevenactiviteiten.
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.
VOORRADEN ONDERHANDEN WERKEN EN GEREED PRODUCT M.B.T. MEDIA-AANBOD.
De nog niet uitgezonden programma’s zijn gewaardeerd tegen de directe kosten. Onder de directe kosten zijn
opgenomen de personele kosten van eigen medewerkers en overige medewerkers, de facilitaire kosten en de
overige programmakosten. Kosten die niet direct aan het programma zijn toe te rekenen maken geen deel uit van
de directe kosten. De financieringsrente wordt niet toegerekend.
Waardering van het onderhanden werk (voorproducties) geschiedt tegen de directe kosten. De van derden ontvangen bijdragen aan een programma worden in mindering gebracht op de voorraadwaardering. Onderdelen van de
nog niet uitgezonden programma’s, betrekking hebbende op specifieke programma’s, worden gewaardeerd op
opbrengstwaarde als deze lager is dan de kostprijs. De opbrengstwaarde wordt vastgesteld middels de intekening
(als gevolg van “geld op schema”) die ter beschikking wordt gesteld aan en vervolgens wordt geaccordeerd door
de netcoördinator. De desbetreffende specifieke programma’s worden gewaardeerd op de daarvoor ter beschikking gestelde vergoeding door de netcoördinator.
In de voorraden onderhanden werk zijn geen herhalingsuitzendingen van eigen producties opgenomen.
Overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel tegen de directe opbrengstwaarde,
indien lager.
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VORDERINGEN
Op vorderingen is waar nodig een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.
Vorderingen voortkomend uit erfstellingen worden opgenomen in het jaar waarin de erflating plaatsvond, voor
zover deze bij het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.
VOORZIENINGEN
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders
vermeld.
PENSIOENREGELING
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het
pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet
zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de
verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van
terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte
van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een
uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat.
Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De pensioenvoorziening van omvat de voorziening voor de pensioenverplichtingen aan de medewerkers. De medewerkers van de EO hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij PNO Media. Deze pensioenregeling
betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen van het pensioenfonds
daartoe ruimte laten en het pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de omstandigheden bij het pensioenfonds daar aanleiding toe geven, kan het bestuur besluiten tot het korten van aanspraken.
De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds heeft een looptijd van 5 jaar. De belangrijkste afspraken die zijn opgenomen
in deze uitvoeringsovereenkomst zijn de volgende:
• Indexatie geeft geen aanleiding tot premieaanpassingen.
• Premiereductie of -terugstorting vindt niet plaats.
• Het bestuur stelt jaarlijks in overeenstemming met de uitvoeringsovereenkomst de premie vast. Er is geen maximale premie overeengekomen.
• In geval van een reservetekort of –overschot van het pensioenfonds heeft de EO overeenkomstig het reglement
geen aandeel daarin.
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Door de kredietcrisis en de dalende rente in het afgelopen jaar bevindt het pensioenfonds zich per balansdatum
2014 in een reservetekort. De dekkingsgraad (marktwaarde van de beleggingen uitgedrukt in een percentage van
de voorziening pensioenverplichtingen volgens de grondslagen van DNB) van het fonds per balansdatum was
100,4%. Het minimaal vereiste eigen vermogen (dekkingsgraad) volgens DNB is 105%. Het vereiste eigen vermogen, gegeven de huidige beleggingsmix, betreft 120%. Het pensioenfonds heeft bij DNB nog geen zogenaamd
‘15/3-herstelplan’ ingediend om binnen 3 jaar het eigen vermogen te herstellen tot het vereiste minimum en binnen 15 jaar tot het vereiste eigen vermogen, dit zal op korte termijn plaatsvinden.
JUBILEUM VOORZIENING
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen en verlofdagen die verband houden met het bereiken van een jubileumdatum. De voorziening betreft de contante waarde van de in de
toekomst uit te keren jubileumuitkeringen en extra toe te kennen verlofdagen. De berekening is gebaseerd op
gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
VOORZIENING GROOT ONDERHOUD
Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties e.d. wordt een voorziening gevormd.
De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van groot onderhoud en
de periode die telkens verloopt tussen de werkzaamheden van groot onderhoud, een 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 EO is onderworpen aan vennootschapsbelasting. Doordat jaarlijks de aftrekposten hoger zijn dan de
baten is in de praktijk geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Het verrekenbaar verlies bedroeg ultimo 2013
€ 22,4 miljoen. In de exploitatierekening is derhalve afgezien van vermelding van deze post.
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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TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2014
1. MATERIËLE VASTE ACTIVA
Bedrijfsgebouwen
en terreinen

Inventaris
en
inrichting

Facilitaire
apparatuur
e.d.

Hard- en
software

Vervoermiddelen

Totaal
2014

Totaal
2013

1 januari 2014							
Aanschafwaarde
4.765
337
2.320
2.662
158
10.242
10.703
Buitengebruikstelling
-31
-529
-560
Saldo aanschafwaarde
4.765
337
2.289
2.133
158
9.682
10.703
							
Afschrijvingen
-2.810
-200
-2.078
-1.698
-97
-6.883
-7.140
Buitengebruikstelling
31
529
560
Saldo afschrijvingen
-2.810
-200
-2.047
-1.169
-97
-6.323
-7.140
							
Boekwaarde
1.955
137
242
965
61
3.359
3.563
							
Bij: investeringen
923
396
189
604
80
2.192
1.229
Af: investeringssubsidie						
-519*
Af: desinvestering
-103
-103
Af: afschrijvingen
-322
-60
-79
-404
-24
-889
-914
Bij: afschrijvingen
desinvestering
67
67
						
31 december 2014
601
336
110
200
20
1.267
-204
							
Aanschafwaarde
5.688
733
2.478
2.737
135
11.771
10.242
Afschrijvingen
-3.132
-260
-2.126
-1.573
-54
-7.145
-6.883
Boekwaarde
2.556
473
352
1.164
81
4.626
3.359
*De investeringssubsidie heeft betrekking op een hiervoor ontvangen bijdrage van de NPO
De afschrijvingstermijnen zijn als volgt:
• bedrijfsgebouwen: 			
• op terreinen wordt niet afgeschreven;
• inventaris en inrichting: 			
• facilitaire apparatuur: 			
• hard- en software: 			
• vervoermiddelen: 			

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

Aanschaffingen boven de € 2,5 worden geactiveerd. Aanschaffingen tot en met € 2.500 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.
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In 2014 is in totaal € 2,2 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa. De investering in ‘bedrijfsgebouwen en
-terreinen’ hebben betrekking op de verbouwing van ons pand aan de Oude Amersfoortseweg. Tevens is ons
meubilair in 2014 voor een belangrijk deel vervangen. De investeringen in hard- en software hebben eveneens
grotendeels betrekking op vervangingen. Verder zijn in 2014 enkele auto’s vervangen. De afschrijvingen over de
investeringen van 2014 zullen grotendeels voor het eerst in 2015 van invloed zijn op de exploitatie.
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. In 2014 zijn tijdens
de verbouwing eveneens veel onderhoudswerkzaamheden verricht die eerder uitgesteld waren in verband met
onzekerheid over het kunnen blijven gebruiken van ons huidige pand.
2. VOORRADEN
De voorraden bestaan hoofdzakelijk uit onderhanden werk ad € 4.981 (2013: € 2.541). 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 2014 is € 57 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 € 135 (2013: € 445).
De voorraad verkoopproducten bedraagt € 187. Op de voorraden is een voorziening in mindering gebracht van
€ 888 (2013: € 492). Hiervan heeft € 742 betrekking op de voorraad onderhanden werk en € 146 op de voorraad
verkoopproducten. De voorraad onderhanden werk is € 2,8 miljoen hoger dan vorig jaar. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door grote nieuwe producties die nagenoeg gereed waren, zoals ‘Nederland vanaf het water’, ‘In de
ban van de Condor’, ‘Van Hollandse bodem’ en ‘Rot op naar je eigen land’. Deze zullen in 2015 worden uitgezonden.
3. VORDERINGEN
De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.
3.1 HANDELSDEBITEUREN
De handelsdebiteuren bedragen € 5 miljoen (2013: 5,3 miljoen). Hierop is een voorziening voor oninbaarheid in
mindering is gebracht van € 121 (2013: € 64).
3.2 BELASTINGEN
Dit betreft een vordering op de belastingdienst inzake omzetbelasting. De vordering is € 1,1 miljoen hoger dan
in 2013; dit wordt voornamelijk veroorzaakt door meer te verrekenen voordruk in het 4e kwartaal in verband met
hogere producties door buitenproducenten en de verbouwing en onderhoud van ons pand.
3.3 OVERIGE VORDERINGEN
De overige vorderingen zijn met € 0,1 miljoen hoger dan in 2013, hetgeen voornamelijk verband houdt met een
hogere te ontvangen vergoeding frictiekosten.
3.4 OVERLOPENDE ACTIVA
De overlopende activa zijn nagenoeg gelijk aan 2013.
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4. LIQUIDE MIDDELEN
2014

2013

Spaartegoeden
9.780
14.484
Overige liquide middelen
709
333
			
Totaal
10.489
14.817
De liquide middelen zijn in 2014 afgenomen met € 4,3 miljoen. Voor een toelichting op deze afname verwijzen we
naar pagina 34 waar het kasstroomoverzicht is opgenomen.
De spaartegoeden zijn in 2014 niet meer op deposito’s of in andere langer lopende vormen weggezet. De gemiddelde rente over 2014 bedroeg 1,6% (2013: 1,9%). De gemiddelde rentevoet bedraagt voor uitstaande spaartegoeden per 31 december 2014 0,9% (2013: 1,5%). De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
5.1 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.
5.2 RESERVE VOOR MEDIA-AANBOD
Zendgemachtigden krijgen jaarlijks een bijdrage toegekend ter financiering van de kosten van hun omroepactiviteiten. De overschotten op deze subsidie mogen worden behouden om eventuele toekomstige tekorten mee
te verrekenen. De Raad van Bestuur van de Publieke Omroep kan aan de reserve een maximum toekennen. Bij
toepassing van de voorgeschreven rekenmethodiek door de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep bedraagt
ultimo 2014 de maximaal toegestane reserve voor media-aanbod €11,7 miljoen (naar de van NPO ontvangen stand
per 11 februari 2015).
In onderstaand overzicht is het verloop van de reserve voor media-aanbod weergegeven:

Saldo 1 januari
Af: saldo van de exploitatierekening 2014
Saldo 31 december
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2014
7.260
-2.275

2013
8.112
-852

4.985

7.260
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6. VOORZIENINGEN
De post voorzieningen betreft de volgende voorzieningen: pensioenrechten, groot onderhoud en jubilea. De voorzieningen zijn allen langlopend van aard.
De voorziening voor pensioenrechten is in 2005 gevormd ter dekking van de kosten voortvloeiend uit de overgangsmaatregelen voor 55-plussers met betrekking tot beëindiging van de prepensioenregeling. In 2006 is deze
voorziening uitgebreid met een dotatie van € 517 ter dekking van de kosten voortvloeiend uit de compensatiemaatregel voor werknemers die reeds voor 1997 deelnamen aan de PNO Pensioenregeling I en waarvan het
geboortejaar na 1 januari 1950 ligt. Aan deze voorziening ligt een actuariële berekening ten grondslag, waarbij
evenals in 2013 een disconteringsvoet is gehanteerd van 2,5%.
De voorziening voor jubilea is gevormd ter dekking van kosten voor jubilea van de in vaste dienst zijnde personele
formatie. Hierbij zijn naast de te verwachten uit te keren gratificaties tevens verlofdagen begrepen die verband
houden met het bereiken van jubileumdata. Deze voorziening is gewaardeerd tegen de contante waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt evenals in 2013 2,5% .
De voorziening loopbaantraject ad € 42 (2013: € 121) is gevormd op grond van de CAO voor omroeppersoneel. In
2014 is € 127 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. In 2014 zijn veel uitgestelde onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in combinatie met een verbouwing van ons pand.
Voorzieningen

Pensioenen

Jubilea

LoopbaanGroot
2014
2013
traject
Onderhoud Totaal
Totaal
			
Stand 1 januari
691
375
121
1.676
2.863
2.644
						
Bij: dotatie
66
22
64
306
458
403
Af: onttrekking
-99
-5
-143
-1.023
-1.270
-184
						
Stand 31 december
658
392
42
959
2.051
2.863
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KORTLOPENDE SCHULDEN
7.1 SCHULDEN AAN LEVERANCIERS
De schulden aan leveranciers zijn € 3,6 miljoen hoger dan in 2013 . Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere
schulden in verband met producties door buitenproducenten en de verbouwing en onderhoud van ons bedrijfsgebouw.
7.2 OVERIGE SCHULDEN
De overige schulden zijn € 0,2 miljoen hoger dan in 2013. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door te betalen
afvloeiingsvergoedingen.
7.3 OVERLOPENDE PASSIVA
De overlopende passiva heeft voor € 6.210 (2013: € 6.626) betrekking op vooruit gefactureerde abonnements- en
contributiegelden. Verder is hierin voor te betalen vakantiedagen en meeruren € 1.735 (2013: € 1.632) begrepen.
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Gebaseerd op het nieuwe Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen en STER
2014 heeft de EO in 2013 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een lagere bijdrage bij OCW aan te vragen dan
de maximaal mogelijke 50% van de reorganisatiekosten.
Voor 2013, 2014 en 2015 is namelijk bepaald dat de totale verstrekte bijdrage over de periode van drie jaar niet
méér kan bedragen dan 50% van de totale reorganisatiekosten over die periode. Het resterende bedrag waar de
EO recht op had over 2013 ( € 123 ) is in 2014 verwerkt en was reeds in 2014 door OCW uitgekeerd.
De EO heeft overeenkomsten gesloten inzake de afname van producten en faciliteiten voor totaal € 8,9 miljoen.
Hiervan heeft € 5,7 miljoen betrekking op activiteiten van de vereniging (bladen, evenementen e.d.), € 2,6 miljoen
op contractuele verplichtingen voor Media-aanbod, € 0,4 miljoen op facilitaire zaken en het restant op ICT e.d.
Van de totale verplichting van € 8,9 miljoen is de looptijd voor € 7,1 miljoen maximaal een jaar. De looptijd van de
overige verplichtingen ad € 1,8 miljoen is maximaal 60 maanden. Verder heeft de EO per 31 december 2014 geen
garanties afgegeven aan leveranciers.
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TOELICHTING EXPLOITATIEREKENING 2014
Radio
BATEN

Televisie

(x € 1.000)

Overig Neven- Vereni- Organi- Totaal Totaal
Media activi- gings- satie2014 2013
aanbod teiten activi- kosten
teiten

1. Media-aanbod
4.363 23.487 1.492
7.304 36.646 38.649
2. Programmagebonden
eigen bijdragen
1.878
- 1.878
1.392
3. Opbrengst programmabladen
- 5.412
- 5.412
5.892
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
- 3.012
- 3.012
3.313
5. Opbrengst verenigingsactiviteiten
- 9.180
- 9.180
9.641
7. Som der bedrijfsopbrengsten
4.363 25.365 1.492 8.424 9.180
7.304 56.128 58.887
								
LASTEN								
								
Directe kosten								
8. Lonen en salarissen
2.168 7.328
828
753 1.145
4.191 16.413 15.898
9. Sociale lasten
594
1.967
236
225
329
1.059 4.410
4.378
10. Afschrijvingen op immateriële
en materiële vaste activa
133
1
15
740
889
914
12. Directe productiekosten
1.421 22.139 1.102 4.764 2.967
- 32.393 34.267
13. Overige bedrijfslasten
121
949
71
195
311
2.864
4.511
4.643
								
14. Toerekening organisatiekosten
301 1.382 -1.683
15. Som der bedrijfslasten
4.304 32.516 2.238 6.253 6.134
7.171 58.616 60.100
								
16. Bedrijfsresultaat
59 -7.151 -746
2.171 3.046
133 -2.488 -1.213
								
18. Rentebaten en inkomsten uit
beleggingen
213
213
361
22. Som der financiële baten en lasten
213
213
361
								
23. Exploitatieresultaat voor
toerekening Eigen Bijdragen
59 -7.151 -746
2.171 3.259
133 -2.275
-852
24. Toerekening resultaat nietprogrammagebonden Eigen Bijdrage 4.817
746 -2.171 -3.259
-133
25. Saldo uit gewone bedrijfsvoering
59 -2.334
- -2.275
-852
26. Over te dragen reserve voor
media-aanbod
								
27. Exploitatieresultaat na overdracht 59 -2.334
- -2.275
-852
								
28. FTE gemiddeld
41
117
20
19
12
75
284
284
								
29. FTE ultimo
43
116
21
20
15
73
288
280
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Een nadere specificatie van de baten over 2014 is als volgt:

2014
2013
Media-aanbod (1)		
Omroepbijdrage TV en Radio
27.539
33.124
Omroepbijdrage LPO-brede huisvesting
519
Omroepbijdrage Overig Media Aanbod
1.492
1.479
Omroepbijdrage organisatiekosten
7.304
3.527
Bijdrage Frictiekosten OCW
311*
		
Totaal
36.646
38.649
* Hiervan heeft € 126 betrekking op 2013 en € 185 op 2014.
Programmagebonden eigen bijdragen (2)
Omschrijving

Bijdrage door

Jongerendag/Nederland Zingt-dag
Kersfeest op de Dam
Kerkdiensten
2Doc: FC Rwanda
2Doc: Schaatsen voor de Heer
Bakkie Troost
De Grote Bijbelquiz
The Passion
2Doc: De onzichtbare vriend
The Passion
Jongerendag/Nederland Zingt-dag
Geloven op 2
PKN 10 jaar
NL Zingt op Zondag / NL Zingt met Kerst
Herdenkingsdienst MH17
200 jaar NBG
Lang leve de lente
De Kapel
3Doc: Hemelbestormers
Detachering
2Doc: Mijn zusje de soldaat
3Doc: Hemelbestormers
Blauw Bloeddag
Koningsdag in Carre
Sam’s Kerst
3 Onderzoekt : Kerst in Beiroet

Kaartverkoop/collecten
Leger des Heils
Stichting VKZ
Mediafonds
Mediafonds
Stichting VKZ
KRO-NCRV
PKN
Mediafonds
NBG
Informatiemarkt
NBG
Stichting VKZ
Stichting VKZ
Stichting VKZ / KRO-NCRV / RKK
NBG
Stichting Natuurbeelden
Stichting VKZ
COBO
CHE
Mediafonds
KTRO Braambos
Kaartverkoop
Kaartverkoop
Mediafonds
COBO

Bedrag
355
160
156
155
152
106
100
98
97
82
79
47
42
40
31
28
25
20
20
18
17
14
11
10
8
7

Totaal		
1.878
De organisaties die hebben bijgedragen aan programma’s van de EO zijn niet gelieerd aan de EO.
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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:
Omschrijving

Bijdrage door

Bedrag

Telefilm - Bouwdorp
CoBo Fonds
846
The Passion
RKK
290
The Passion
Gemeente Groningen
165
The Passion
CoBo Fonds
144
3 Doc - Seks voor 5 Euro
CoBo Fonds
100
PKN - 10 jaar
PKN Nederland
79
Koekenbakker Punselie
Media fonds
62
The Passion
KTRO
36
2 Doc - I am innocent
Stone Film
34
Koekenbakker Punselie
Prins Bernhard Fonds
10
Koekenbakker Punselie
Omroep West
7
Koekenbakker Punselie
View Point
2
		
Totaal		1.775

2014
2013
Opbrengst programmabladen (3)		
Opbrengst abonnementsgelden
4.761
5.124
Opbrengst advertenties
651
768
Totaal
5.412
5.892
		
Opbrengst overige nevenactiviteiten (4)		
Opbrengst bladen
1.403
1.464
Opbrengst video’s en boeken
614
733
Doorbelaste kosten stichting EO Metterdaad
214
214
Diversen
781
902
Totaal
3.012
3.313
		
Opbrengst verenigingsactiviteiten (5)		
Contributies
5.905
6.003
Giften en legaten
2.810
2.887
Overige opbrengsten ten bate van de vereniging
465
751
Totaal
9.180
9.641
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LONEN EN SALARISSEN (8)
In de lonen en salarissen is € 461 begrepen aan reorganisatiekosten. De hierover te ontvangen frictiekosten bedragen € 185. Tevens is het restant frictiekostenvergoeding 2013 ad € 126 in 2014 als bate verantwoord.
Het aantal Fte’s per 31 december 2014 bedraagt 288 (2013: 280). Gemiddeld waren gedurende het gehele jaar 284
fte’s (2013: 284) werkzaam. Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.
De in de exploitatierekening verantwoorde pensioenpremie bedroeg in 2014 € 2.045 (2013: € 2.211).

WNT-VERANTWOORDING EN BEZOLDIGING BESTUURDERS EN
LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 2014
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 regelgeving:
‘het algemene WNT-maximum’.
Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor de EO is € 230.474. 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 1,0 fte.
Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter
7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum .
De bezoldiging van topfuctionarissen bij de EO is als volgt. Hierin is niet begrepen een bedrag van € 4 (2013: € 3)
inzake de zogenaamde crisisheffing.
Leidinggevende topfunctionarissen

A.J. Lock
J. Kooij
Functie
Voorzitter Raad van Bestuur
Lid Raad van Bestuur
Duur dienstverband in 2014
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)
1,0
1,0
Gewezen topfunctionaris?
nee
nee
(Fictieve) dienstbetrekking?
ja
ja
		
Bezoldiging		
Beloning
175.913
172.966
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
26.416
26.416
Totaal bezoldiging
202.329
199.382
Toepasselijk WNT-maximum
230.474
230.474
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Toezichthoudende topfunctionarissen
		
A.P. de Boer
J.M. de Heer-Verheij
S.H. Koning-Klapwijk
Functie
Voorzitter
Secretaris
Lid
		
Raad van Toezicht
Raad van Toezicht
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
17.285
11.523
11.523

		
R.W.J. Melissant-Briene
B. Plaisier
L. Touwen
Functie		
Lid
Lid
Vicevoorzitter
		
Raad van Toezicht
Raad van Toezicht
Raad van Toezicht
Duur dienstverband
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
			
Bezoldiging			
Beloning		
3.500
3.500
3.150
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging
3.500
3.500
3.150
Toepasselijk WNT-maximum
11.523
11.523
11.523

		
Functie		
		
Duur dienstverband
Bezoldiging
Beloning		
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging
Toepasselijk WNT-maximum

J. Zandbergen
Lid
Raad van Toezicht
12/4 - 31/12

2.479
2.479
8.334

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.
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OVERIGE BEDRIJFSLASTEN (13)
In de overige bedrijfslasten zijn accountantskosten begrepen van € 81 (2013: € 63). Deze kunnen verder als volgt
worden gespecificeerd:
Accountantskosten
Onderzoek van de jaarrekening
Andere controle opdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet controlediensten

2014		2013
56		 55
25		 2
-		 7
-		 3
81		67

Rentebaten (18)
De rentebaten ad € 213 zijn ten opzichte van 2013 met € 148 afgenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door
de lagere rentevoet op spaartegoeden. Tevens zijn de liquide middelen in het verslagjaar afgenomen.
Transacties met verbonden partijen
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
Hilversum, 3 maart 2015
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Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

A.J. Lock
J. Kooij

W. Smouter
J.M. de Heer-Verheij
S.H. Koning-Klapwijk
R.W.J. Melissant-Briene
B. Plaisier
L. Touwen
J. Zandbergen
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8. OVERIGE GEGEVENS
BEDRIJFSVOERING VERKLARING
De Raad van Bestuur, bestaande uit de leden A.J. Lock en J. Kooij (hierna te noemen: het bestuur), verklaart dat
niet is gebleken dat de bedrijfsvoering van de EO tekort is geschoten bij realisatie van de doelstellingen zoals
onder meer vastgelegd in het Jaarplan 2014, voor de onderdelen:
- administratieve organisatie en de daarin verweven maatregelen van interne controle;
- de kwaliteit(sborging) van de werkprocessen en presentaties;
- persoonsbeleid, omvang en samenstelling van het personeel;
- toepassing of uitleg van afwijkingen betreffende de Richtlijnen en regelingen goed bestuur en integriteit;
- scheiding geldstromen en gegevensstromen bij hoofd- en neventaken en de neven- en verenigingsactiviteiten;
- beleggingsbeleid.
Namens het bestuur van de Evangelische Omroep,
Hilversum, 3 maart 2015
A.J. Lock
J. Kooij
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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 vergadering van de Raad van Toezicht voor.”
Omtrent de bestemming van het resultaat is niets opgenomen in de statuten van de vereniging. Hieromtrent zijn
bepalingen opgenomen in de mediawet 2008. In artikel 2.135 lid 1 staat bepaald dat “tenzij bij of krachtens deze
wet anders is bepaald, gebruiken NPO en de publieke media-instellingen al hun inkomsten voor de uitvoering van
de publieke mediaopdracht”. Voorts is in artikel 2.176 lid 1 opgenomen: “Gereserveerde gelden voor de verzorging van media-aanbod worden in het volgende kalenderjaar besteed aan de doelen waarvoor zij oorspronkelijk
bestemd zijn.”
BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
In overeenstemming met hetgeen is bepaald in de Mediawet hebben wij besloten het negatieve resultaat ad
€ 2.274.490 ten laste van de “Reserve voor media-aanbod” te brengen.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT BIJ DE JAARREKENING
AFGEGEVEN TEN BEHOEVE VAN HET COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
AAN: DE RAAD VAN TOEZICHT EN HET BESTUUR VAN VERENIGING DE EVANGELISCHE OMROEP
VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2014 van Vereniging De Evangelische Omroep (‘EO’), te
Hilversum gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014, de exploitatierekening
over 2014 en het kasstroomoverzicht 2014 met de toelichting , waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR
Het bestuur van de instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming
met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en STER 2014. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de
jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming
dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle als
bedoeld in artikel 11, tweede lid van de Mediaregeling 2008. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol landelijke
publieke media-instellingen, Wereldomroep en STER van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en STER 2014 en het controleprotocol WNT. Dit
vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en
de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van
de betreffende wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen
over de effectiviteit van de interne beheersing van de instelling. Een controle omvat tevens het evalueren van de
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geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de instelling gemaakte schattingen, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
OORDEEL
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van Vereniging De Evangelische Omroep per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen,
Wereldomroep en STER 2014.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balans¬mutaties over 2014
voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met
de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in het Controleprotocol landelijke
publieke media-instellingen, Wereldomroep en STER van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en STER 2014.
VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE BIJ OF KRACHTENS DE WET GESTELDE EISEN
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9
Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.
Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Amstelveen, 3 maart 2015
KPMG Accountants N.V.
E. Breijer RA
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