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Als je gelooft in samen
2020. Wat een jaar hebben we achter 
de rug. Vanaf maart zag de wereld en 
daarmee ook de EO er behoorlijk anders 
uit. Van volle gangen en kantoorruimtes 
tot hele dagen online elkaar ontmoeten 
en vergaderen. Vanaf het eerste moment 
stond centraal hoe we juist in deze 
tijd met onze content een waardevolle 
bijdrage konden leveren. Voor mensen 
die ziek werden, voor hen die werkzaam 
zijn in de zorg, voor eenzamen of voor 
mensen die niet meer naar de kerk kon-
den gaan. In de eerste weken hebben we 
met pijn in ons hart veel evenementen 
moeten annuleren, waaronder Matthäus 
aan de Maas. Voor betrokken collega’s 
een grote teleurstelling. Om andere 
programma’s doorgang te laten vinden 
werden formats aangepast en creativi-
teit aangewend om nieuwe ideeën te 
bedenken. De flexibiliteit en veerkracht 
die ik heb gezien bij onze medewerkers, 

daar ben ik dankbaar voor. We blijven 
met elkaar gaan voor onze missie. We 
willen verhalen vertellen over Gods liefde 
voor iedereen, daar geloven we in, dat is 
wat ons drijft.

Om op elkaar betrokken te blijven en 
het onderlinge gesprek te blijven voeren 
hebben we nieuwe digitale vormen 
geïntroduceerd. Onze wekelijkse ontmoe-
ting, het Wij-ding, doen we nu volledig 
digitaal. Een moment waarin we elkaar 
bijpraten over waar we aan werken en 
wat ons bezighoudt. Onze campagne 
‘Als je gelooft’ wordt in het Wij-ding door 
een medewerker persoonlijk ingevuld en 
toegelicht. Ook organiseren we digitale 
koffiemomenten en bijpraatsessies om 
medewerkers te blijven betrekken bij 
alles wat er gebeurt en het gesprek over 
invulling van de missie van de EO gaande 
te houden.

“Vanaf het eerste 
moment stond centraal 
hoe we juist in deze tijd 
met onze content een 
waardevolle bijdrage 
konden leveren.”

Sturen op content en impact
We willen focus aanbrengen in de 
ontwikkeling en productie van content, 
passend bij de missie van de EO, om 
zo meer impact te krijgen. Een aantal 
jaar geleden hebben we daarom onze 
identiteit opnieuw woorden gegeven. 
Dat resulteerde in een corporate story, 
het merkmanifest en ons merkpas-
poort. Vervolgens hebben we de keuze 
gemaakt om ons voor de lange termijn te 
focussen op drie domeinen, uitgewerkt 
in thema’s. 2020 is voor mij het jaar dat 

“We willen verhalen 
vertellen over Gods 
liefde voor iedereen, 
daar geloven we in, dat 
is wat ons drijft.”
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we heel concreet aan de slag zijn gegaan 
met deze drie domeinen en thema’s. In de 
organisatie hebben we volop het gesprek 
gevoerd welke content daarbij past.

We hebben geleerd dat we niet alles 
kunnen doen, daarom richten we ons 
op deze drie domeinen die we op een 
onderscheidende manier invulling geven 
passend bij onze missie. Dit dwingt ons 
om duidelijke keuzes te maken.

Domeinen  
en thema’s

Domein veelkleurigheid  
van God
• Samen geloven
• Natuur
• Moderne geloofsvragen

Domein hoopvolle 
samenleving
• Duurzaam leven
• Recht doen

Domein echte relaties
• Trouw in relaties
• Opvoeden
• Oog voor de ander

In 2020 hebben we als mediabedrijf een 
mooie programmering neergezet, toege-
past op de actualiteit van dit jaar. Over 

thema’s als racisme, eenzaamheid, hoop 
en initiatieven rondom corona. Thema’s 
die passen binnen onze domeinen en bij 
de identiteit van de EO.

Het was ook het jaar waarin we na 10 
jaar afscheid namen van The Passion. 
Een programma dat we zoveel jaar met 
plezier en toewijding hebben gemaakt. 
Het is een goede keuze, maar afscheid 
nemen doet altijd een beetje pijn. Ik vind 
het mooi dat The Passion doorgaat. 
Voor ons schept het ruimte voor nieuwe 
formats en ideeën. In dit coronajaar was 
daar ineens het Concert van hoop waar 
we midden in deze verwarrende tijd op 
een mooie manier laten zien dat er hoop 
is, door muziek en verhalen van gewone 
mensen. Zo proberen we in te spelen 
op de actualiteit en het gewone leven te 
verbinden aan Bijbelse thema’s als hoop 
en troost.

Migratenkerken en diversiteit
We hebben het afgelopen jaar ook op 
verschillende gebieden geïnvesteerd 
in diversiteit. In content, maar ook 
binnen onze organisatie. We zetten 
belangrijke stappen. Er is een werk-
groep actief die bespreekt hoe we in 
ons maakproces diverser kunnen zijn. 
Binnen redacties maar ook in de keuze 
van gasten. Inmiddels is er ook contact 
met een groep contentmakers met een 
niet-westerse achtergrond. Het contact 
met migrantenkerken is intensiever dan 
voorgaande jaren. Via de contacten die 
zijn ontstaan komen onze vacatures 

ook bij hen terecht. Daarnaast hebben 
we in 2020 Elvira Sweet benoemd als 
nieuw rvt-lid. Elvira heeft een grote 
bestuurlijke ervaring. Met de aanstelling 
van Elvira hebben we iemand met een 
groot netwerk binnen migrantenkerken in 
Amsterdam. Ze is zelf ook betrokken bij 
een migrantenkerk in onze hoofdstad.
In de komende jaren willen we ook dat de 
rest van ons personeelsbestand diverser 
wordt.

Mediawet en 
erkenningsaanvraag
Politiek gezien stond 2020 voor omroe-
pen vooral in het teken van de nieuwe 
Mediawet. De Mediawet geeft ons 
als omroepvereniging voor de nieuwe 
concessieperiode de kans om als zelf-
standige omroep door te gaan. Daardoor 
kunnen we de komende vijf jaar de mis-
sie van de EO in het publieke bestel een 
plek blijven geven. Meer dan voorheen 
wordt pluriformiteit gewaardeerd. Iets 
waar o.a. minister Slob zich hard voor 
heeft gemaakt. Dit geeft ons de ruimte 
om als EO vanuit onze onderscheidende 
identiteit content te blijven maken.

In het afgelopen jaar is er gewerkt aan 
de erkenningsaanvraag voor de nieuwe 
concessieperiode vanaf 2022. Daarin 
hebben we beschreven hoe wij onze 
missie de komende jaren willen vertalen 
naar een onderscheidend media-aanbod 
dat een bijdrage levert aan de NPO-doel-
stellingen. 
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Samenwerkingen
We hebben het afgelopen jaar verder 
geïnvesteerd in samenwerking met 
andere maatschappelijke organisaties 
die hetzelfde verhaal willen vertellen. Zo 
laten we zien dat we goed verankerd zijn 
in de maatschappij. We hebben duidelijk 
gekozen voor een aantal partijen die 
aansluiten bij de domeinen en thema’s. 
Zo hebben we een duurzame samenwer-
king met het Leger des Heils, het NBG 
en de PKN. Op projectbasis werken we 
daarnaast samen met veel verschillende 
organisaties.

Een bijzonder initiatief dit jaar vind ik 
#Nietalleen dat midden in de coronacrisis 
is ontstaan. Samen met de PKN en tal 
van andere organisaties verbinden we 
lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en 
aan elkaar. Samen bereik je meer. Het is 
mooi om te zien dat we binnen samen-
werkingen van elkaars expertise gebruik 
kunnen maken. Een goed voorbeeld 
daarvan in 2020 is de digitale Pink-
sterconferentie van Opwekking ‘Samen 
kerk, samen sterk’. Vanaf het EO-terrein 
hebben we duizenden mensen mogen 
bereiken met het evangelie van Jezus.

2020 was daarnaast het jaar van de 
ledentelling. We geloven in een duur-
zame relatie met onze leden. De steun 
van onze leden is van groot belang. De 
telling laat zien dat we niet alleen ruim-
schoots voldoen aan de gestelde eisen 
maar ook dat leden van de EO bereid zijn 
ons meer dan gemiddeld financieel te 
steunen. De ruim 320.000 leden betalen 
18 euro voor een lidmaatschap, drie 
keer meer dan de wettelijke ondergrens. 

Daardoor is het mogelijk om nog meer 
programma’s te blijven maken vanuit 
onze eigen identiteit. Los hiervan blijkt de 
steun van onze leden uit hun betrokken-
heid bij ledenactiviteiten, in de ledenraad, 
uit de interactie met onze leden en uit 
de wetenschap dat er voor de EO wordt 
gebeden.

Wendbare organisatie
Het is onze ambitie om een wendbaar 
mediabedrijf te zijn. Een bedrijf dat 
meegaat met de tijd. Het afgelopen jaar 
is gebleken dat we op missie en inhoud 
wendbaar zijn. Als wij kansen zien, dan 
zoeken we direct naar mogelijkheden om 
impactvolle content te maken. Dat is iets 
om te koesteren en trots op te zijn. Ik zie 
ook dat er aan de organisatiekant nog 
winst te behalen is. We moeten intern 
meer van elkaars deskundigheid gebruik-
maken om ons publiek op een goede 
manier te bereiken. De inhoudelijke basis 
is gelegd. Nu is het zaak om daar het 
komende jaar op verder te bouwen.

“We willen het goede van 
wat we doen behouden 
en nieuwe wegen 
bewandelen.”

Hoogtepunt in 2020
Er gebeurt iedere dag te veel bij de EO 
om me te beperken tot één hoogtepunt 
van het afgelopen jaar. Dat zit in zoveel 
verschillende dingen. Ik heb het afge-
lopen jaar met veel bewondering door 

de virtuele gangen van de EO gelopen. 
We zijn al meer dan 50 jaar een publieke 
omroep, dat maakt dat je soms iets 
heel vanzelfsprekend gaat vinden. De 
afgelopen maanden heb ik opnieuw 
mogen zien dat wat we als EO doen echt 
van betekenis is. De zondagochtendpro-
grammering vind ik daarvan een goed 
voorbeeld. Op dit moment mogen we 
niet fysiek naar de kerk, maar wij zijn op 
een onderscheidende manier aanwezig 
op de zondagochtend. Je merkt het ook 
als er een debat ontstaat over racisme 
en wij kunnen daar een mooie bijdrage 
aan leveren. Mensen tot hun recht laten 
komen, ongeacht wie ze zijn.

Voor 2021 is het de uitdaging om als 
organisatie aan te sluiten bij de behoefte 
van het publiek, omdat we impact willen 
hebben in de levens van mensen. We 
willen waarde toevoegen aan de levens 
van mensen, gekoppeld aan specifieke 
doelgroepen. Dat vraagt dat we onze 
medewerkers daarin meenemen. Met 
elkaar het gesprek voeren. We willen 
het goede van wat we doen behouden 
en nieuwe wegen bewandelen. Om het 
beste te doen voor de missie van de EO.

We zijn een mooi bedrijf, dat zie je ook 
door deze tijden heen. We blijven vorm 
en inhoud geven aan de missie van de 
EO. Omdat we geloven in Hoop, omdat 
we geloven dat God nabij is, juist ook in 
deze verwarrende tijd.

Arjan Lock
directeur
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Vanuit onze missie blijven we, in 
volle overtuiging van Gods liefde 
voor iedereen, verhalen vertellen en 
mensen in beweging brengen. Juist 
na een bijzonder en roerig  
jaar is het goed om even stil te 
staan en terug te kijken. In dit 
hoofdstuk nemen we je mee  
door de highlights van  
de EO in 2020.

Initiatieven door corona
2020. Een jaar dat anders ging dan ver-
wacht. Een jaar dat veel heeft gevraagd 
van ieders flexibiliteit. Dat was voor 
makers van de EO niet anders. Veel 
programma’s moesten van de ene op 
de andere dag het format aanpassen. 
Nederland Zingt ging op zoek naar een 
alternatieve invulling voor de samenzang. 
De buitenlandreizen van EO Metterdaad 
vervielen. Het tv-programma Typisch 
bedacht een speciale editie onder de titel 
Typisch Thuis. Door de creativiteit en 
innovatieve kracht van onze medewer-
kers bleven we content maken vanuit 
onze missie.

• Samen geloven
Van volle samenkomsten naar lege kerk-
banken. Vanaf maart zag de wereld er 
voor iedereen anders uit, ook voor de ker-
ken in Nederland. In samenwerking met 
verschillende organisaties ontstonden er 
initiatieven waardoor mensen samen hun 
geloof beleven. Op het platform eo.nl/
samengeloven hebben we door het jaar 
heen mooie dingen mogen doen. O.a. 
de Dag van Nationaal Gebed, het ‘Onze 
Vader’ uitgesproken door de paus en de 
online Pinksterconferentie ‘Samen kerk, 
samen sterk’.

Ook de BEAM Kerkdienst is een mooi 
voorbeeld van een programma dat 
door de coronacrisis is ontstaan. Dit 
programma biedt duizenden jongeren 
een plek om hun geloof te belijden. Het 
programma wordt wekelijks uitgezonden 
op NPO 2 en YouTube. Door de inzet van 
online platforms van EO BEAM wordt 
het programma niet alleen voor jongeren, 
maar ook door jongeren gemaakt.

• ‘U geeft rust’ hit op YouTube
In aanloop naar Pinksteren lanceerden 
we samen met de Protestantse Kerk 
Nederland een bijzonder interkerkelijk 
initiatief. Onder de naam ‘U geeft rust’ 
werkten zangers en muzikanten uit 
meer dan twintig verschillende kerken 
door heel Nederland samen aan één 
lied. Inmiddels is het lied in totaal al ruim 
1 miljoen keer afgespeeld.

• CoronaCops
Presentator Rachel Rosier praat in het 
kinderprogramma CoronaCops met de 
agenten via beeldbellen. Welke invloed 
heeft corona op het werk van politie-
agenten? In korte afleveringen van 
zes minuten lieten ze de belangrijkste 
momenten uit hun werk aan kinderen 
zien. Kijkers konden door een videobood-
schap vragen insturen voor de agenten.

• Beam Blijft Binnen
Ook de jongerenafdeling van de EO bleef 
niet stil zitten. Naast de BEAM Kerkdienst 
werd er een compleet nieuw concept 
ontwikkeld BEAM Blijft Binnen. Redactie-
leden hielpen scholieren door de eerste 
quarantainetijd. Elke schooldag om 16.00 
uur via YouTube.

• Eva’s Vriendinnentoerpakket
Vaste prik elk jaar is het Eva Vriendin-
nenweekend, maar dat zat er dit jaar niet 
in. De redactie ging niet bij de pakken 
neerzitten en ontwikkelde het Eva’s 
Vriendinnentoerpakket. Toe aan een 
ontspannen dag? Met dit pakket kan je 
op eigen gelegenheid, alleen of samen 
met een vriendin, je laten inspireren en 
genieten van lekkers!

• Nietalleen.nl
Het platform #Nietalleen is opgestart 
vlak na het uitbreken van de corona-
crisis. Met #Nietalleen worden talloze 
lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers 
verbonden. Met de Protestantse Kerk 
Nederland coördineren we het platform, 
ondersteund door een groot netwerk van 
landelijke partners.

Het bleef niet alleen bij een platform. 
Presentatoren Anne-Mar Zwart en Bert 
van Leeuwen lieten ons dagelijks op NPO 
1 de hoopvolle verhalen zien die voort-
kwamen uit het initiatief. En door corona 
gebeurde dit niet vanuit een studio, maar 
vanuit de huiskamers van Bert en Anne-
Mar. In november, tijdens de tweede golf, 
kwam er een vervolg op. In de nieuwe 
afleveringen ging Bert met vrijwilligers 
op pad om mensen te helpen.

• Live 10 jaar The Passion ‘Geef mij nu 
je angst’
Vanwege de coronacrisis was er geen 
The Passion in Roermond. Na maanden 
van voorbereiding moest het roer volledig 
om. De tiende editie werd een bijzondere 
uitzending met de hoogtepunten van het 
afgelopen jaar. Onder de titel Live 10 jaar 
The Passion ‘Geef mij nu je angst’ hoor-
den ruim 2,7 miljoen mensen het verhaal 
over het lijden, sterven en de opstanding 
van Jezus.
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Verteller Johnny de Mol nam de kijker, 
live vanaf het mediapark in Hilversum, 
op een indrukwekkende manier mee in 
dit verhaal. EO-presentatrice Anne-Mar 
Zwart deed bij het bekende verlichte 
kruis verslag van de virtuele processie. 

Na tien jaar neemt de EO afscheid van 
The Passion. Om een dierbaar pro-
gramma op het hoogtepunt los te laten, 
daar is lef voor nodig. Hetzelfde lef waar 
we het programma ruim tien jaar geleden 
mee zijn begonnen. We blijven op zoek 
gaan naar nieuwe vormen om het verhaal 
van Jezus te vertellen. 

Afgelast
De coronacrisis gaf ons nieuwe kansen, 
zoals je hierboven hebt kunnen lezen. Met 
pijn in ons hart hebben we ook verschil-
lende evenementen moeten afgelasten. 
Het tv-programma Matthäus aan de 
Maas stond gepland op 21 maart in Ahoy. 
Met het grootste koor van Nederland 
zou de Matthäus Passion op een unieke 
manier worden opgevoerd. Vanwege de 
coronamaatregelen werd het evenement 
kort van tevoren afgelast. Ook door de 
EO-Jongerendag, de Nederland Zingt-dag 
en het Eva’s Vriendinnenweekend ging 
een streep.

#ookhier
De dood van George Floyd in Minneapo-
lis (VS) op 25 mei 2020 bracht een golf 
aan protesten op gang, ook in Nederland. 
Het maatschappelijke debat over Black 
Lives Matter wordt gevoerd. Binnen een 
week bedachten programmamakers van 
de EO het programma Ook Hier.

In Ook Hier portretteert Dwight van 
van de Vijver Nederlanders over het 
racisme dat ze ervaren: “In het nieuws 
lijken alleen de mensen die het hardste 

schreeuwen hun verhaal te kunnen doen. 
In Ook Hier en met #ookhier willen we 
luisteren naar de alledaagse verhalen van 
gewone Nederlanders zoals jij en ik. Zon-
der een statement te maken, alleen de 
verhalen vertellen en hiernaar luisteren.”.
Ook Hier kreeg op 12 juli tijdens de NPO 
Themadag Nederland tegen racisme een 
special. In deze special ontmoeten vier 
gasten uit de oorspronkelijke reeks een 
kijker die reageert op hun optreden in het 
programma over racisme.

Opvoeden
In september startten we met een 
nieuwe feelgood-dramaserie over het 
thema opvoeden. Het A-Woord vertelt 
het verhaal van een gezin waarbinnen 
het jongste kind autisme heeft. Moeder 
Mariël (gespeeld door Lies Visschedijk), 
vader Teun (gespeeld door Guy Clemens) 
en de rest van de familie proberen om te 
gaan met het feit dat Sam anders is dan 
anderen. Aanvankelijk doen ze er alles 
aan om het beruchte a-woord, autisme, 
te vermijden, maar ondanks hun goed-
bedoelde en soms hilarische pogingen 
beseffen ze gaandeweg dat de norm niet 
altijd de norm hoeft te zijn.

Verder maakten we een zesdelige 
webserie Opvoeden volgens… . In de 
afleveringen gaan EO-gezichten in 
gesprek over het onderwerp opvoeden. 
Tegen welke dilemma’s lopen ze aan? 
Welke rol heeft Bert van Leeuwen in de 
opvoeding van zijn kleinkinderen? Hoe 
combineert Marleen Stelling de zorg 
voor haar kind met haar werk? En Rachel 
Rosier en Tijs van den Brink delen erva-
ringen en tips over geloofsopvoeding.

Op1
In het programma Op1 hebben we op 
dinsdag het presentatieduo Giovanca 
Ostiana en Tijs van den Brink aan tafel 
zitten. Samen met verschillende omroe-
pen maken we een talkshow op de late 
avond. Discussies over actuele onder-
werpen en een reflectie op de waan van 

de dag, met verschillende gasten en 
opiniemakers, staan centraal.

20 jaar Het Familiediner
Een bijzonder jubileum van Het Familie-
diner. Al twintig seizoenen gaan we op 
pad om familieleden met een verstoorde 
relatie te inspireren een stap te zetten 
naar verzoening. Ook in dit seizoen zet 
EO-presentator Bert van Leeuwen alles 
op alles om een beschadigde familieband 
te herstellen: “Na al die jaren blijft het 
bijzonder om een programma te mogen 
maken dat veel meer is dan alleen maar 
een televisieprogramma. Soms frustre-
rend, maar vaak ook zeer dankbaar als 
het lukt om vastgelopen situaties weer 
vlot te trekken.” Ook was Het Fami-
liediner dit jaar genomineerd voor de 
Televizierring. Dat is een felicitatie waard.

Radio
Met een getalenteerde pool aan radiop-
resentatoren, redacteuren en producers 
verzorgen we programma’s over actua-
liteit, het maatschappelijk debat, muziek 
en zingeving. Van NPO Radio 1 tot NPO 
3FM.

In oktober werd Martine ten Klooster de 
nieuwe presentator van het Thank God 
It’s Sunday op NPO Radio 2. Ze nam 
het stokje over van Henk van Steeg. Na 
drie maanden kreeg het programma een 
nieuwe titel. Martine: “Het is tijd om het 
te omarmen als een programma dat heel 
erg bij me past. Daarom maken we er De 
Kloosteravond van. Een knipoog naar mijn 
achternaam en een knipoog naar de EO.”.

Bekijk nu online een terugblik van 2020!
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Indrukwekkend
• Volendam—20 jaar na de brand
Twintig jaar na de brand in café De 
Hemel in Volendam spreekt presenta-
tor Rachel Rosier met een bijzondere 
vriendinnengroep die de brand hebben 
overleefd. Juist door deze vreselijke en 
donkere gebeurtenis uit hun leven werd 
hun vriendschap hechter en vonden 
ze samen kracht en inspiratie voor de 
toekomst.

• Special van Ik mis je
Het Veluwse dorp Heerde werd in het 
voorjaar van 2020 zwaar getroffen door 
corona. In een speciale aflevering van Ik 
mis je praten presentatoren Arjan Lock 
en Marleen Stelling met nabestaanden 
van coronaslachtoffers.

• Ogen van Moria
In september bracht Arjan Lock een 
bezoek aan een door brand verwoest 
kamp Moria op Lesbos. Arjan over deze 
indrukwekkende reis: “Tussen de rokende 
puinhopen kijk ik kinderen in de ogen 
aan en besef ik dat dit niet kan.”. In het 
actuele EO-programma Ogen van Moria 
maken we dagelijks kennis met vijf 
vluchtelingenkinderen uit kamp Moria. 
Kinderen die een onuitwisbare indruk 
maakten op Nederlanders die het kamp 
bezochten. Zij vertellen elk in één minuut 
het indringende verhaal van deze kinde-
ren en geven ze een gezicht en stem. 

• Concert van hoop
Op woensdag 28 oktober presenteerde 
Bert van Leeuwen het Concert van hoop 
live vanuit een ‘leeg’ Rotterdam Ahoy. 
Een avond vol hoopvolle muziek waarin 
bekende artiesten (o.a. Maan, Van Velzen 
en Miss Montreal) Nederland een hart 
onder de riem staken.

Nieuw
• Waar ben je bang voor?
Deze coronatijd leert ons dat we weinig 
controle hebben op de wereld om ons 
heen. Dat levert veel angst op, zegt 
journalist Stevo Akkerman. In de nieuwe 
serie Waar ben je bang voor? (NPO 2) 
interviewde hij filosofen, psychologen en 
kunstenaars over angst. Tussen de inter-
views door zijn scènes te zien waarin 
acteurs op geheel eigen wijze omgaan 
met angst.

• Goed werk
Arie Boomsma gaat in de podcast 
Goed werk in gesprek met experts en 
ervaringsdeskundigen over thema’s als 
thuiswerken, de verhoudingen met je 
baas en contact met collega’s. Te gast 
zijn o.a. NRC-columnist Japke D. Bouma, 
ondernemer Sander Schimmelpenninck 
en gedragswetenschapper Ben Tigge-
laar. Naast de podcast bestaat Goed 
werk ook uit een community op LinkedIn 
en een artikelenreeks in het Nederlands 
Dagblad.

• Anne Appelo
Een nieuwe ster aan het EO-firmament 
is Anne Appelo. De negentwintigjarige 
Anne is gestart met drie mooie kinder-
programmaprogramma’s, namelijk de 
TikTop5, De Boomhut Battle en ze is 
co-host van Hip voor Nop.

• De 100
100 verhalen van mensen die wachten 
op een orgaan of weefseltransplantatie. 
Dat is de kern van het nieuwe EO-pro-
gramma De 100. Presentator Bert van 
Leeuwen volgt een jaar lang een groep 
mensen die op de wachtlijst staat voor 
orgaan- of weefseltransplantatie. Met 
de nieuwe donorwet, die op 1 juli inging, 
is er hoop op meer orgaandonoren in 
ons land. In de startaflevering kwamen 

de mensen voor het eerst bij elkaar en 
vertelden ze hun verhaal.

• Jezus van Nazareth verovert de 
wereld
Kefah Allush onderzocht in de historische 
reisserie Jezus van Nazareth verovert de 
wereld de vroege jaren van het christen-
dom. Hij kroop in de huid van apostel, 
Jezus’ volgelingen van het eerste uur. 
Hoe kan de boodschap van één man de 
hele wereld veroveren?

• Blauw Bloed Podcast
Ook een nieuwe titel dit jaar is de Blauw 
Bloed Podcast. Een podcast over de 
unieke wereld van het koninklijk huis. 
Presentator Tirza van der Graaf spreekt 
in zes afleveringen met mensen die op 
een of andere manier verbonden zijn 
met de Oranjes, van bandoneonist Carel 
Kraayenhof tot hoffotografen Vincent 
Mentzel en Patrick van Katwijk.

• Holy Shit
Moet ik nog iets met het christelijk 
geloof? Een vraag die creatief moge-
lijkmaker Marjon Hoed (33) al jarenlang 
achtervolgt. Voor de EO-community 
Lazarus maakte ze de zesdelige serie 
Holy Shit, waarin ze op zoek gaat naar 
een antwoord op die ene vraag. Marjon 
is opgegroeid in een christelijk gezin, 
actieve kerkganger tot ergens in de 
twintig en toen langzaam afgehaakt. Ze 
was niet de enige. Ook in haar omgeving 
haakten veel vrienden af. Toch is het 
soms fijn om ‘ergens bij te horen’. Dat 
maakt dat ze zich blijft afvragen of ze nog 
iets met het geloof moet.

• Vraag het een Rabbijn
Op de zondagmiddag van NPO 2 kwam 
er een nieuw programma Vraag het een 
Rabbijn. De meest uiteenlopende vragen 
worden gesteld aan vier rabbijnen. Mag 
je dieren opsluiten in een dierentuin? Hoe 
ga ik om met mijn omgeving wanneer ik 
mij als vrouw verkleed? De antwoorden 
van de rabbijnen zijn geïnspireerd op de 
eeuwenoude Joodse religieuze bron-
nen en vertaald naar de moderne tijd. 
Presentatie is in handen van dichter en 
columnist Esther Porcelijn.
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• Stralend Kerstfeest—night of the 
lights
Samen met het Leger des Heils maakten 
we een hartverwarmend kerstpro-
gramma vol licht. Presentator Bert van 
Leeuwen bemoedigde in het programma 
mensen op een verrassende manier. Jim 
Bakkum, Ruth Jacott en Marlijn Weerden-
burg zongen onder leiding van Eric van 
Tijn kerstliederen. De rode draad van de 
avond was het kerstverhaal van Maria, op 
een heel persoonlijke manier verteld door 
Dolores Leeuwin. Tijdens de vertelling 
door Dolores verschenen er maar liefst 
driehonderd lichtgevende drones aan de 
hemel, die het verhaal van Maria onder-
steunden met stralende figuren. 

En verder
• Piraten van Hiernaast
In 2020 verscheen de bioscoopfilm De 
Piraten van Hiernaast. De EO is daarvan 
co-producent. In deze film wordt het 
saaie kustplaatsje Zandwijk aan Zee op 
stelten gezet door de komst van piraten-
familie Donderbus. De elfjarige Michiel 
sluit ondanks hun verschillen vriendschap 
met piratenjongen Billy. Met de film laten 
we kinderen zien dat verschillen oké zijn 
en je geen vooroordelen hoeft te hebben. 
De film heeft inmiddels de Gouden 
Film-status te pakken.

• Documentaire Stop Filming Us
In Stop Filming Us, genomineerd voor de 
prestigieuze Prix Europa, probeert Joris 
Postema voorbij het beeld te komen dat 
media doorgaans tonen van de situatie 
in de Democratische Republiek Congo. 
Een beeld dat westerse filmmakers 
maken vertelt het stereotype verhaal: een 
desolaat extreem arm land waar sinds 
jaar en dag oorlog wordt gevoerd. Zo’n 
250 westerse NGO’s domineren er de 
economie waardoor het beeld van een 
hulpeloze bevolking en een niet-functio-
nerende overheid wordt versterkt. Jonge 
mediaprofessionals in Congo verzetten 
zich tegen dat eenzijdige beeld. 

• Boek De Laatste Getuigen
Visie kwam met een zelfgeschreven boek 
met 15 unieke en krachtige verhalen over 
personen die de Tweede Wereldoorlog 
zelf hebben meegemaakt. Elke ‘laatste 

getuige’ is prachtig geportretteerd door 
meesterfotograaf Ruben Timman. 

• Orgelpodcast Alle registers open
In de NPO Radio 4 podcast Alle Registers 
Open gaat Elsbeth Gruteke in gesprek 
met bekende Nederlandse organisten. 
Wie zijn deze mannen en vrouwen, die 
vaak verborgen zitten achter dat kolos-
sale instrument? Wat inspireerde hen om 
orgel te gaan spelen? Welke betekenis 

heeft de muziek voor hen? En wanneer 
trekken zij alle registers open?

• Holy Hits podcast
Elke vrijdag datjes en ditjes over holy 
hitjes in Holy Hits de podcast. Alle trends, 
releases en ontwikkelingen rondom 
muziek en zingeving komen voorbij. De 
podcast wordt gemaakt door Martine 
ten Klooster samen met co-host Matthijn 
Buwalda en producer Bert Bos.
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Het meerjarenbeleidsplan van de 
EO loopt van 2018 tot en met 2021. 
In 2020 gaven we invulling aan 
de meerjarenstrategie door onder 
andere:
•  de domeinen en thema’s die 

gekozen zijn als doorvertaling van 
de missie steeds meer centraal te 
zetten bij het maken van content;

•  het introduceren van de ver-
nieuwde EO.nl website; 

•  aandacht voor maatschappelijke 
thema’s als racisme en de gevol-
gen van corona door het lanceren 
van het platform #Nietalleen;

•  mee te werken aan een toekomst-
bestendig publiek bestel door  
veel tijd en energie te steken in  
de totstandkoming van de  
nieuwe mediawet.

We maakten keuzes tot wijziging van de 
topstructuur om het integrale werken nog 
meer te stimuleren. Er is voor de periode 
van een halfjaar een verandermanager 
aangesteld om teams en leidinggevenden 
verder te brengen in deze integratiefase.

Bovenal werd het jaar getekend door de 
coronapandemie die veel gevolgen had 
voor onze manier van samenwerken en 
voor de content die we hebben gepro-
duceerd. Ongekende energie kwam vrij 
die resulteerde in bijzondere samenwer-
kingen rondom het platform #Nietalleen: 
individuele vragen van mensen worden 
gekoppeld aan lokale hulpverlenings-
organisaties en kerken die hulp willen 
bieden.
 
In november is het concessiebeleids-
plan 2022–2026 door de NPO en de 
gezamenlijke omroepen naar de minister 
gestuurd. In het plan, met de titel ‘Van 
waarde voor iedereen’, staat beschreven 
wat de publieke omroep de komende 
jaren allemaal wil gaan doen op het 
gebied van televisie, radio, online en on 
demand. De pluriformiteit van de omroe-
pen speelt daarin een cruciale rol.

Aan het eind van het jaar werd de 
gewijzigde mediawet door zowel de 

Eerste als Tweede Kamer aangenomen. 
De gewijzigde mediawet heeft als doel 
om de toekomst van de publieke omroep 
te versterken. In de wet is het belang van 
externe pluriformiteit opgenomen. Dit 
geeft omroepen ruimte om meer profiel 
te laten zien. 

Governance
Raad van bestuur
De raad van bestuur (rvb) is verantwoor-
delijk voor het beleid van de EO. De rvb 
stuurt en coördineert alle processen 
die de resultaten en de kwaliteit van de 
werkzaamheden van de EO dienen. Het 
meerjarenbeleidsplan, het jaarplan en de 
begroting zijn onderdelen van de beleids-
cyclus. De raad van bestuur legt over het 
beleid verantwoording af aan de raad 
van toezicht, de ledenraad en andere 
stakeholders. 

De raad van bestuur bestaat sinds juni 
2017 uit één persoon en wordt onder-
steund door twee bestuursadviseurs, 
de adjunct-directeur en managers. De 
managers en stafhoofden worden aange-
stuurd door de adjunct-directeur.

In 2020 hebben we verder gewerkt aan 
de concretisering van onze missie in 
domeinen en thema’s. Deze domeinen 
geven de komende jaren richting aan de 
content- en merkstrategie van de EO. 
 
De drie domeinen waarmee we werken:
• Veelkleurigheid van God
• Hoopvolle samenleving
• Echte relaties

Thema’s worden gekozen voor een 
kortere periode en worden gekozen op 
basis van actualiteit en doelgroeponder-
zoek.

Ledenraad
In 2020 hebben alle vergaderingen van 
de ledenraad digitaal moeten plaatsvin-
den. Dat was zowel een inhoudelijke als 
technische uitdaging, die positief heeft 
uitgepakt. Desondanks zijn een aantal 
onderwerpen die het nodig hebben om 
elkaar in de ogen te kijken doorgescho-
ven naar het moment dat we weer in 
levenden lijve kunnen vergaderen. 

In 2020 waren er geen ledenraadsver-
kiezingen. Twee leden hebben in 2020 
afscheid genomen van de ledenraad.

Rol ledenraad in 2020
In 2020 vergaderde de ledenraad drie 
keer online. De ledenraad stelde de 
jaarrekening 2019 vast en verleende 
decharge voor het gevoerde beleid door 
het bestuur en het gehouden toezicht 
door de raad van toezicht. De raad 
van bestuur informeerde de ledenraad 
tijdens de vergaderingen over belang-
rijke ontwikkelingen bij de EO, en over 
de politieke ontwikkelingen betreffende 
de toekomst van het publieke bestel. 
Daarnaast sprak de ledenraad over de 
domeinen en thema’s, leverde input voor 
het nieuwe MJB 2022–2026 en evalu-
eerde de representatietaak. De ledenraad 
vervulde hierbij een belangrijke klankbor-
drol voor de raad van bestuur. 

Herbenoeming
De commissie ‘(Her)benoeming leden 
van de raad van toezicht’ adviseerde Pie-
ter Oudenaarden opnieuw te benoemen 
als lid van de raad van toezicht (voor een 
periode van vier jaar, per 1 januari 2021). 
De ledenraad heeft dit advies opgevolgd 
en ging tot herbenoeming over. 
 
Ook heeft de ledenraad—na positief 
advies van de commissie—Elvira Sweet 
per 1 januari 2021 benoemd als nieuw 
lid van de rvt. Zij neemt de plek in van 
Bas Plaisier. 

Governance
De commissie ‘Evaluatie governance’ 
heeft in 2020 vanwege de coronacri-
sis niet vergaderd. De bedoeling is om 
ledenraadsvergaderingen te evalueren 
en de voorkeur is uitgesproken om dat 
vooral van ‘live’ ledenraadsvergaderingen 
te doen. In 2021 zal de commissie haar 
vergaderingen weer oppakken. 

Raad van toezicht
De raad van toezicht (rvt) bestond in 
2020 uit de volgende leden: 
•  Willem Smouter (voorzitter)
•  Jolanda de Heer-Verheij (secretaris)
•  Evert Jan Ouweneel (vicevoorzitter)
•  Jacobine van den Brink
•  Pieter Oudenaarden
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•  Bas Plaisier
•  Jur Zandbergen

In de december vergadering van de rvt 
is afscheid genomen van Bas Plaisier na 
twee termijnen. In de ledenraad van 12 
december 2020 is Elvira Sweet in deze 
vacature benoemd. Pieter Oudenaarden 
is in deze vergadering opnieuw benoemd 
voor een periode van vier jaar. Beide 
termijnen gaan in op 1 januari 2021. 

Vergaderingen
De raad van toezicht kwam in 2020 
bijeen in vijf reguliere vergaderingen, 
waarvan er drie online hebben plaatsge-
vonden. Geen van de leden was frequent 
afwezig. Het bestuur was bij het grootste 
deel van de reguliere vergaderingen aan-
wezig, met uitzondering van een aantal 
agendapunten die buiten aanwezigheid 
van het bestuur besproken moesten 
worden. De financiële commissie en 
identiteitscommissie vergaderden elk drie 
keer. De remuneratiecommissie heeft het 
beoordelingsgesprek met de bestuurder 
gevoerd. Ter voorbereiding op dit gesprek 
voerde deze commissie gesprekken met 
een aantal personeelsleden van de EO.  

Alle leden van de raad van toezicht 
hebben zoveel mogelijk de vergaderingen 
van de ledenraad bijgewoond. 

Taak
De raad van toezicht houdt toezicht op:
•  De algemene gang van zaken in de 

vereniging;
•  Het bestuur en het door het bestuur 

gevoerde beheer en beleid.

Daarnaast is de raad van toezicht 
verantwoordelijk voor de taken en 
bevoegdheden die hem bij de statuten 
zijn toegekend. Hij voorziet het bestuur, 
gevraagd en ongevraagd, van advies. 
De raad van toezicht richt zich bij het 
vervullen van zijn taak uitsluitend op het 
belang van de vereniging en alle betrok-
kenen bij de vereniging. Ook houdt de 
raad van toezicht in de gaten of het doel 
van de vereniging wordt verwezenlijkt in 
overeenstemming met de grondslag.

Onderwerpen
Een aantal onderwerpen wordt elk jaar 
in de raad van toezicht besproken. In 
2020 naam de raad van toezicht ruimte 
voor een zelfevaluatie met hulp van een 

extern adviseur. De rvt besprak—buiten 
aanwezigheid van het bestuur—het func-
tioneren van het bestuur. Verder sprak 
de raad van toezicht over de toekomst 
van het publiek bestel, programmering in 
coronatijd, Wet normering topinkomens 
en evaluatie representatie. 

De raad van toezicht keurde het jaar-
verslag 2019, de begroting 2021 en het 
jaarplan 2021 goed. De jaarrekening en 
het accountantsverslag zijn in aanwe-
zigheid van de accountant besproken. 
De meerdaagse in oktober is vanwege 
corona teruggebracht tot een online 
vergadering van een dagdeel. Het onder-
werp risicomanagement is uitgebreid aan 
de orde gekomen. Daarbij zijn de voor-
naamste strategische en operationele 
risico’s van de EO besproken en kwam 
de risicohouding van het bestuur aan de 
orde. Ook heeft de raad van toezicht de 
risicobereidheid verbonden aan de stra-
tegie en activiteiten van de EO. Verder is 
met de raad van toezicht besproken hoe 
de EO intern invulling geeft aan risicoma-
nagement en hoe dit verankerd is in de 
organisatie. 
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Commissies

Remuneratiecommissie 
De remuneratiecommissie bestond in 
2020 uit Pieter Oudenaarden en Jolanda 
de Heer-Verheij. Zij hebben het functio-
neringsgesprek met het bestuur gevoerd 
en ter voorbereiding daarop met een 
aantal medewerkers van de EO gespro-
ken. Ook hebben zij het gesprek met de 
bestuurder gevoerd naar aanleiding van 
de Wet normering topinkomens.

Identiteitscommissie
De identiteitscommissie bestond in 2020 
uit Evert Jan Ouweneel en Bas Plaisier. 
De commissie heeft het jaarverslag 2019 
en het jaarplan 2021 besproken. Ook 
sprak de identiteitscommissie over het 
besluit van het bestuur om te stoppen 
met The Passion. 

Financiële commissie
De financiële commissie bestond in 
2020 uit Jacobine van den Brink en Jur 
Zandbergen. De commissie heeft het 
jaarverslag 2019 en het accountants-
verslag 2019 besproken in bijzijn van 
de accountant en gedeeltelijk buiten 
aanwezigheid van het bestuur. Andere 
onderwerpen waren de forecasts, de 
begroting 2021 en risicomanagement bij 
de EO. 

Informatievoorziening
De bestuurder heeft de plicht om de rvt 
alle benodigde informatie tijdig te ver-
strekken. Dit heeft de rvt nodig om zijn 
taak optimaal te kunnen vervullen. Hier 
heeft de bestuurder ook in 2020 ruim 
voldoende invulling aan gegeven. Zowel 
schriftelijk als in de mondelinge toelich-
ting tijdens vergaderingen. Hiernaast 
heeft de rvt via eigen kanalen informa-
tie verzameld. Informatie die rvt-leden 
hebben gevonden in de media werd 
onderling gedeeld. Er is ook gespro-
ken met de Ondernemingsraad van de 
EO. Verder leverde het bijwonen van 
ledenraadsvergaderingen een schat aan 
informatie op. 

Relatiebeheer
De raad van toezicht weet dat het onder-
houden van (interne en externe) relaties 
met relevante stakeholders van groot 

belang is. Daarom zocht de raad ook in 
2020 bewust contact met medewerkers 
van de EO (o.a. via het gesprek met de 
OR), achterbanorganisaties, het Com-
missariaat voor de Media en de NPO. 
De voorzitter van de raad van toezicht 
onderhield de relatie met voorzitters van 
andere omroepen. 

Zelfevaluatie en ontwikkeling rvt 
De raad van toezicht werkte in 2020 
aan de ontwikkeling van de rvt-leden 
afzonderlijk en aan de rvt als geheel, als 
team. De EO financierde en faciliteerde 
dit proces waar nodig. Vragen die tijdens 
de zelfevaluatie aan de orde kwamen, 
zijn:
•  Hoe functioneert de rvt in de integra-

tiefase?
•  Hoe is de verhouding tussen rvt, zijn 

voorzitter en de bestuurder? 
•  Wat is de rol van de rvt bij de 

totstandkoming van het meerjarenbe-
leidsplan? 

•  Hoe gaat de rvt om met toenemende 
complexiteit?

•  Vertegenwoordigt de rvt de breedte 
van de samenleving?

•  Hoe proactief hoort een rvt te zijn?

De raad van toezicht wil een kritisch 
‘tegenover’ zijn voor de bestuurder. 
Daarom onderhoudt de rvt nauw contact 
met stakeholders binnen en buiten de EO 
en zorgt hij voor informatieverwerving via 
uiteenlopende kanalen. 

De raad van toezicht hecht veel waarde 
aan openheid. Zo worden zorgen eerlijk 
benoemd en werken leden van de rvt 
nauw samen aan het leveren van een 
constructieve bijdrage voor de EO. 

Bedrijfsvoering
ICT
Een groot gedeelte van het jaar stond 
voor ICT in het teken van veiligheid. 
Vanwege de coronapandemie heeft 
zeker 80% van de EO-medewerkers 
vanuit huis gewerkt en ingelogd op de 
ICT-systemen bij de EO. Hiervoor is de 
gehele infrastructuur aangepast zodat de 
security van data en privacy maximaal 
gewaarborgd is. Alle hard- en software 
is extra beveiligd via een tweestapsve-

rificatie en de veiligheidsinstellingen zijn 
up-to-date gemaakt. Alle medewer-
kers hebben alle processen volwaardig 
kunnen gebruiken en er zijn geen noe-
menswaardige incidenten geweest.

Ook voor 2021 zal het optimaal en veilig 
faciliteren van thuiswerken de norm zijn. 
De ICT-afdeling zal het aantal systemen 
waar data staan extra beveiligen en 
waar mogelijk reduceren. Tevens zullen 
een aantal onafhankelijke pen-testen 
plaatsvinden waarbij een of meer compu-
tersystemen op kwetsbaarheden worden 
getoetst. Vanwege de verdere toename 
van contentdistributie naar online en 
social media platforms worden ook die 
processen volgens dezelfde rigide bevei-
ligingsrichtlijnen ingericht.

Facilitair

Huisvesting
In 2020 had de coronapandemie een 
ongekende impact op onze huisvesting. 
Het aantal beschikbare werk- en verga-
derplekken in het gebouw werd sterk 
gereduceerd vanwege de richting om 
anderhalve meter afstand te houden tot 
elkaar. Er werden allerlei hygiëneaanpas-
singen gedaan, zoals het plaatsen van 
spatschermen. Op last van de overheid 
werd er het grootste deel van het jaar 
zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt, 
waarmee de bezetting in het gebouw 
historisch laag was. 

Het aantal huurders in het gebouw was 
in 2020 gelijk aan 2019 (drie organisa-
ties, totaal 4% van ons vloeroppervlak). 
Wel verliet één huurder per Q3 ons 
gebouw om te worden opgevolgd door 
een nieuwe: NPO Radio. Met NPO Radio 
is een meerjarige samenwerkingsover-
eenkomst gesloten, waarbij ons gebouw 
de vaste uitwijklocatie is in geval van 
calamiteiten op het Media Park. 

Onderhoud aan het gebouw is uitgevoerd 
volgens de meerjarenonderhoudsplan-
ning. In 2020 is onder meer het volgende 
onderhoud gedaan:
•  Herstel gevel- en keldervoegwerk 

(vochtproblematiek aangepakt);
•  Renovatie dakvlak op de 3e etage.
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Daarnaast is vanuit de meerjareninveste-
ringsplanning onder meer het volgende 
gerealiseerd:
•  Vervanging van alle oude kantoorver-

lichting naar ledverlichting;
•  Vervanging van de oude vaatwasma-

chine en oude koel- en vrieskasten die 
in gebruik zijn bij onze catering.

 
Veiligheid
Voor de veiligheid in en om ons gebouw 
wordt samengewerkt met een object-
beveiligingsbedrijf en met een landelijke 
meldkamer. In de samenwerking met 
deze beide beveiligingspartners sturen 
we op zoveel mogelijk onzichtbare bevei-
liging, middels technische voorzieningen. 

Uitbestede diensten
Ook onze partners voor de catering- en 
schoonmaakdienstverlening ervoeren de 
grote impact van de coronapandemie. 
Voor onze schoonmaakpartner leidde dit 
tot een andere invulling en gedeeltelijke 
aanpassing van uren. Onze cateraar 
had te maken met zeer sterk dalende 
bezoek- en omzetcijfers in het restaurant. 
In overleg is de dienstverlening en het 
productaanbod daarop aangepast. 

Duurzaamheid
Voor onze energievoorziening werd 
gedurende het hele jaar gebruik gemaakt 
van groene stroom (NL wind) en bosge-
compenseerd gas. De 302 zonnepanelen 
op het dak van het EO-gebouw zorgden 
in 2020 voor een stabiele opbrengst van 
11% van ons totale elektriciteitsverbruik. 
Door de vernieuwing van alle kantoor-
verlichting naar led (gerealiseerd in Q4), 
wordt het toekomstig elektraverbruik 
sterk gereduceerd. Tegelijkertijd zorgt de 
ingebruikname van de hybride lucht-
warmtepompinstallatie (waarmee grote 
delen van het gebouw in de zomer ook 
van koeling worden voorzien) voor een 
toename van het elektriciteitsverbruik. 
Vanaf 2021 zal de warmtepompinstal-
latie voor een substantiële daling van 
ons gasverbruik en daarmee van onze 
CO2-uitstoot moeten zorgen. Deze daling 
is ingeschat op 110 ton (11% van onze 
totale CO2-uitstoot). 
 
Ultimo 2020 is een meervoudig onder-
handse aanbesteding gestart voor het 
onderhoud aan onze externe groen-
voorziening, waarbij sterk is ingezet op 
duurzaam (milieuvriendelijk) onderhoud 
en op inzet van medewerkers met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. 
Door middel van het project ‘Trees for 
All’ is in 2020 onze CO2-bedrijfsuitstoot 
gecompenseerd.

Personeelsbeleid

Corona
Veel van ons personeelsbeleid in 2020 
werd gekleurd door corona. Zo was er 
oog voor het bieden van een veilige 
werkplek voor onze medewerkers en 
continuïteit van onze bestaande proces-
sen om content te maken. De NPO en de 
omroepen blijven tijdens de coronapan-
demie een zo breed mogelijk aanbod aan 
programma’s aanbieden. We willen een 
veilige werkplek voor iedereen. Daarom 
hebben we gewerkt aan een veilige 
inrichting van ons pand. Ook hebben 
we onze collega’s geholpen de thuis-
werkplek zo goed mogelijk in te richten. 
Bestaande processen zijn gedigitaliseerd, 
brainstormtools zijn ontwikkeld en onze 
manier van content maken is aangepast 
aan de coronamaatregelen. En uiteraard 
was er in 2020 oog voor elkaar. Iedereen 
deed in dit bijzondere jaar wat hij of zij 
kon in deze situatie. Elke situatie was 
anders, een samenspel van werkzaam-
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heden en context thuis. Dat vroeg om 
maatwerk en gesprek met onze collega’s.
  
Kengetallen 
•  Het aantal medewerkers in dienst van 

de EO is in 2020 met veertien toege-
nomen (4%). Eind 2020 waren er 393 
medewerkers (2019: 379) in dienst, in 
totaal 341 fte’s (2019: 329 fte). 

•  De verhouding tussen mannen 
en vrouwen is in 2020 een paar 
procentpunt gewijzigd. Van onze 
medewerkers was eind 2020 50% 
man (2019: 54%) en 50% vrouw 
(2019: 46%). 

•  De verhouding tussen dienstverban-
den voor bepaalde tijd en onbepaalde 
tijd is in de loop van het jaar niet veel 
gewijzigd: 67% van onze medewer-
kers heeft een vast dienstverband 
(2019: 66%) en 33% heeft een tijdelijk 
dienstverband (2019: 34%). 

•   Ondanks de coronapandemie is het 
ziekteverzuim binnen de EO in 2020 
zo goed als gelijk gebleven. In 2019 
was ons ziekteverzuim 3,09%, in 2020 
was het ziekteverzuim 3,22%.

Een nieuwe HR portal
In een jaar waarin er voornamelijk vanuit 
huis gewerkt is, hebben we een geheel 
nieuw HR portal geïmplementeerd. Dé 
plek waar alle medewerkers alle onder-
werpen rondom HR snel en gemakkelijk 
kunnen regelen en inzien. Voor alle 
verschillende P&O-processen en de 
salarisverwerking werkt de EO met deze 
nieuwe tool. Bestaande processen zijn 
aangepast en verwerkt in deze nieuwe 
portal. De invoering van de nieuwe tool 
zorgt voor toegankelijkheid en transpa-
rantie.
 
Nieuwe manieren van 
samenwerken en organiseren
Wij geloven dat Gods liefde er is voor 
iedereen. Daarom willen we verhalen 
vertellen over God en het volgen van 
Jezus. Verhalen die mensen raken. En 
hen in beweging brengen om in liefde 
met elkaar te leven. Om dat te kunnen 
blijven doen is het van belang dat de 
EO wendbaar is en zich continu kan 
aanpassen aan de behoefte van de markt 
en de doelgroepen waar het zich op 

richt. In 2020 is gestart met het gesprek 
over nieuwe manieren van samenwer-
ken en organiseren van het proces van 
ontwikkelen van onze content. In ons 
aannamebeleid richten we ons op flexibel 
inzetbare collega’s, verbonden met onze 
missie en in staat om zich integraal in 
te zetten om impact te maken met onze 
missie. 
 
Talentontwikkeling
Deze integrale manier van werken vraagt 
ook een nieuwe manier van aankijken 
tegen ontwikkeling. We werken dagelijks 
met veel collega’s samen aan uiteenlo-
pende content en ontwikkelen ons zo 
elke dag. We dagen onze collega’s uit 
om door middel van feedback en reflectie 
gericht aan de slag te gaan met de eigen 
ontwikkeling. Als EO faciliteren we voor 
medewerkers het gesprek met collega’s 
en leidinggevende over samenwerking 
en ontwikkeling. Dit doen we onder 
andere door middel van een app. In 2020 
zijn er door medewerkers van de EO via 
deze app ruim 1.800 feedbackvragen 
gesteld. Ook hebben medewerkers de 
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tijd genomen om te reflecteren en zijn 
ze hierover met hun leidinggevende in 
gesprek gegaan. Het gesprek over ont-
wikkeling zorgt voor investeringen in het 
talent van onze medewerkers. 
 
Ondanks dat we voornamelijk thuiswerk-
ten was er in 2020 ook volop aandacht 
voor talentontwikkeling. Zo was er een 
traineeship, online trainingen en volop 
aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. 
In 2020 was de investering in opleiding 
en ontwikkeling van onze medewer-
kers bijna gelijk aan 2019. In totaal is 
er € 350.000 geïnvesteerd in opleidin-
gen op maat voor onze medewerkers. 
Dit zorgt dat we ruim 2,5% van onze 
loonsom investeren in de ontwikkeling 
van onze medewerkers. 
 
Werken bij de EO
We willen zichtbaar zijn op de arbeids-
markt om zo talenten aan onze 
organisatie en missie te verbinden. Uit 
onderzoek blijkt dat de betrokkenheid 
bij het merk van de nieuwe werkgever 
voor 95% van de sollicitanten op de 
arbeidsmarkt een belangrijke motivator is 
in hun keuze om te solliciteren. Daarom 
brachten we in 2020 verder focus aan 
in het sterk profileren van de EO op de 
arbeidsmarkt. In 2021 zal dit verder wor-
den uitgebouwd om ook onze employee 
journey vorm te geven. Door het vertellen 
van verhalen over de producten van de 
EO, maar ook over hoe het is om bij de 
EO te werken, willen we een herken-
baar profiel creëren voor onze potentiële 
nieuwe collega’s. Hierin hebben we 
aandacht voor de diversiteit van onze 
organisatie en over dit onderwerp voeren 
we intern en extern het gesprek. Dit zorgt 
voor samenwerking met verschillende 
organisaties om te zorgen voor een 
divers personeelsbestand.

Financiën (cijfers x 1.000)
Om kwalitatief hoogwaardige content 
te kunnen blijven produceren waarmee 
onze missie wordt gerealiseerd is het van 
groot belang om een solide financiële 
huishouding te hebben. Hier is het finan-
ciële beleid dan ook op gericht. Eigen 
middelen uit giften, legaten, inkomsten 
van (programma-)bladexploitatie en 
nevenactiviteiten worden onder andere 

ingezet om in de programmering keuzes 
te kunnen maken die nauw aansluiten 
bij de missie van de EO. In 2020 is de 
planning- en controlcyclus binnen de EO 
naar een hoger niveau gebracht. Finan-
ciële verantwoording en forecasting zijn 
standaard onderdeel van het takenpakket 
van leidinggevenden en besluiten voor 
nieuwe investeringen worden gemaakt 
op basis van business cases. Hierdoor 
kunnen we de middelen die aan ons 
beschikbaar zijn gesteld op een doelma-
tige manier besteden.

De EO is een financieel gezonde orga-
nisatie met een goede solvabiliteit. Het 
eigen vermogen bedraagt ultimo 2020 
€ 8.700 (2019: € 9.809), dit is 38% van 
het balanstotaal (2019: 39%). De EO 
is goed in staat om aan zijn financiële 
verplichtingen te voldoen. Dit blijkt uit 
de current ratio van 1,53 (2019: 1,66). 
De kasstroom was in 2020 € 2.530 
positief (2019: € 5.853 negatief). Het 
verschil wordt met name veroorzaakt 
door de afname van de voorraden. Een 
nadere toelichting is opgenomen in de 
jaarrekening 2020. Door de gezonde 
vermogenspositie en liquiditeit hoeft de 
EO geen gebruik te maken van externe 
financieringsbronnen.

Het resultaat uit gewone bedrijfsvoe-
ring na belastingen daalde in 2020 ten 
opzichte van 2019 van € 222 negatief 
naar € 1.109 negatief. De totale bedrijfs-
opbrengsten zijn gestegen door de 
uitzending van een aantal dramaproduc-
ties, maar hier staan ook hogere directe 
productiekosten tegenover. De stijging 
in de lasten betreft hogere salarissen en 
bijbehorende sociale lasten. Per saldo 
daalt het bedrijfsresultaat naar € 1.085 
negatief (2019: € 209 negatief).

In 2020 hebben we voor het eerst 
rentelasten gehad van € 23 (2019: € 1 
rentebaten). De vennootschapsbelasting 
is in 2020 € -1 (2019: € 13).

Risicomanagement
Om risico’s die de missie in gevaar 
kunnen brengen te beheersen werkt de 
EO op een gestructureerde manier aan 
risicomanagement. Hierbij wordt een 
top-down proces gevolgd dat is afge-

stemd tussen het bestuur en de raad van 
toezicht. Het risicomanagement bestaat 
uit de volgende onderdelen volgens het 
Risk Appetite Value Chain (RAVC) denk- 
en werkmodel:
•  Risico governance
•  Risicostrategie
•  Risicoprocessen
•  Risicobewustzijn

Risico governance

Bestuurlijke organen
De bestuurlijke organen van de EO zijn 
het bestuur en de raad van toezicht. Het 
bestuur legt verantwoording af aan de 
raad van toezicht. De raad van toezicht 
houdt toezicht op het beleid van de 
bestuurder en op de algemene gang van 
zaken binnen de EO.

Checks & balances
Binnen de EO zijn checks & balances 
opgenomen in het governanceproces. In 
2018 is door een externe adviseur een 
analyse gemaakt van de inrichting van 
het risicomanagement proces binnen 
de EO. Vanaf 2019 is op een gestruc-
tureerde wijze gewerkt aan het verder 
expliciteren van het risicoprofiel. Hierbij 
worden de risicohouding en risicobereid-
heidsprincipes jaarlijks herijkt, evenals 
de strategische risico’s en bijbehorende 
beheersingsmaatregelen. De gehele 
strategische risicomanagementcyclus 
is besproken en geaccordeerd door de 
Raad van Toezicht, zoals ook is bepaald 
in artikel 3 van de ‘Beleidsregels gover-
nance en interne beheersing 2017’ van 
het Commissariaat voor de Media.

Risicomanagement functie
Risicomanagement vindt plaats binnen 
het primaire proces (eerste lijn). Als 
tweedelijnsfunctie is dit gepositioneerd 
binnen de afdeling Financiën. In de 
praktijk wordt nauw samengewerkt met 
de Compliance Officer en de medewer-
kers bij ICT die verantwoordelijk zijn voor 
de informatiebeveiliging. Het feitelijke 
risicomanagement. 

Compliance functie en functionaris voor 
gegevensbescherming
De EO beschikt over een Compliance 
Officer. Zij controleert op het correct nale-



22

ven van de ‘Beleidsregels governance en 
interne beheersing’ van het Commissari-
aat voor de Media, de ‘Governancecode 
Publieke Omroep 2018’, de Mediawet, 
de aanbestedingsrichtlijnen, de WNT en 
andere relevante wet- en regelgeving. De 
Compliance Officer is het centrale loket 
voor alle compliance- en integriteits-
vraagstukken binnen de EO. De EO 
beschikt eveneens over een Privacy 
Officer die het centrale loket is voor alle 
privacyvraagstukken binnen de EO. In 
2020 zijn er 4 inbreuken in verband met 
persoonsgegevens gemeld bij de Autori-
teit Persoonsgegevens. 
 
In 2020 is samen met de Privacy Officer, 
de externe Functionaris voor Gegevens-
bescherming (FG) en hoofd Data onder 
meer uitvoerig stilgestaan bij de verwer-
king van datagegevens op de websites 
van de EO en de daarbij uitgevoerde 
DPIA’s zijn getoetst. 

CIPO
Als onafhankelijk toezichtorgaan ziet de 
Commissie Integriteit Publieke Omroep 
(CIPO) toe op de handhaving en nale-
ving van de Governancecode Publieke 
Omroep. Zij heeft geen toezichthoudende 
taken in bestuursrechtelijke zin. De CIPO 
faciliteert naleving van deze gedrags-
code op eigen initiatief met adviezen en 
onderzoeken. Dit jaar heeft via Microsoft 
Teams de evaluatie van het CIPO over 
de Governancecode Publieke Omroep 
plaatsgevonden. Jaarlijks legt de CIPO 
verantwoording af via een afzonderlijk 
jaarverslag.

Ombudsman Publieke Omroep
De ombudsman volgt, onderzoekt, 
evalueert en beoordeelt journalistieke 
uitingen binnen het domein van de 
landelijke publieke omroepen, al dan niet 
op eigen initiatief. Het betreft uitingen op 
radio, televisie en online. De ombudsman 
toetst de berichtgeving van journalistieke 
redacties aan de normen en waarden die 
zijn vastgelegd in de Journalistieke NPO 
code. In 2020 heeft de ombudsman bij 
de publieke omroepen de afhandeling 
van publieke reacties over journalistieke 
producties onderzocht en uit de evalua-
tie volgen een aantal best practices die 
door de EO ter harte worden genomen 

en waar mogelijk verwerkt worden in de 
werkwijze bij de EO. 

Verantwoording
De verantwoording van de ‘Beleidsre-
gels governance en interne beheersing’ 
en de ‘Governancecode Publieke 
Omroep 2018’ moet op een adequate 
en toegankelijke wijze plaatsvinden. 
De verantwoording vindt plaats in dit 
jaarverslag en door middel van registers 
op onze website, eo.nl. Medewerkers van 
de EO ontvangen jaarlijks een uitvraag 
waarin de richtlijnen onder de aandacht 
worden gebracht. Ook ontvangen de 
medewerkers een meldingsformu-
lier voor de verschillende registers.

Risicostrategie
Afgelopen jaar zijn de in 2019 benoemde 
risicohouding, risicobereidheid en strate-
gische risico’s geëvalueerd en waar nodig 
herijkt.

Risicohouding
De risicohouding van de EO is in 2020 
ongewijzigd vastgesteld op ‘gebalan-
ceerd’. Dit betekent dat het bestuur van 

de EO bij zijn besluitvorming telkens een 
weloverwogen afweging maakt tussen 
risico en rendement. Zij is zich bewust 
van de mogelijke risico’s en laat zich niet 
alleen leiden door opportuniteiten. De 
weging van de risicohouding is gedaan 
op een vijfpuntsschaal die loopt van 
risicomijdend naar risicozoekend: nul, 
kritisch, gebalanceerd, opportunistisch en 
maximaal.

Risicobereidheidsprincipes
Op basis van de risicohouding is de 
risicobereidheid gedefinieerd. De risico-
bereidheidsprincipes kunnen als volgt 
worden samengevat:

Besturingsfilosofie
Om de missie van de EO voor de toe-
komst te kunnen waarborgen moeten we 
snel kunnen reageren op een voortdu-
rend veranderende markt en de belangen 
van alle stakeholders mee laten wegen 
bij alles wat we doen. Medewerkers wer-
ken daarom integraal samen, vanuit het 
hogere doel van de EO en met weging 
van de belangen van betrokken stakehol-
ders. Dat maakt ons flexibel.

Algemene Risk Attitude
– Risicohouding
Gebalanceerd

Besturingsfilosofie: 
Gedrag, leiderschap en houding 

Gebalanceerd

Reputatiemanagement: 
Imago en identiteit 

Gebalanceerd

Productie, content, 
uitvoering en IT 
Gebalanceerd

Kapitaalmanagement: 
Rendement en solvabiliteit 

Gebalanceerd
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Reputatiemanagement
De EO heeft merkwaarden geformuleerd 
waarop zij aanspreekbaar wil zijn: 
•  Hoopvol. Wij geloven dat geen enkele 

situatie hopeloos is. Daarom laten we 
hoopvolle verhalen horen die mensen 
inspireren, soms tegen de klippen op; 

•  Onderscheidend. God leert ons anders 
naar de wereld, onszelf en de mensen 
om ons heen te kijken. Die andere blik 
kleurt onze verhalen;

•  Inclusief. Iedereen is anders en God 
houdt van iedereen.

Productie, content, uitvoering en IT
Om vanuit onze missie met onze content 
impact te hebben, moeten we aansluiten 
bij de behoeften van mediagebruikers 
zodat ze onze content weten te vinden 
en wij content maken die bij hen past. 
Daarover voeren wij intern voortdurend 
het gesprek. We werken intensief samen 
ons te blijven ontwikkelen.

Kapitaalmanagement 
De EO heeft een financiële huishouding 
waarbij wordt gewerkt vanuit de basis-
principes van transparantie en controle. 
De administratieve organisatie en interne 

beheersingsprocessen zijn ingericht naar 
doelmatigheid en rechtmatigheid, in het 
besef dat het geld waarmee de EO werkt 
van iedereen is.

Financieel risico
Om te allen tijde aan de financiële ver-
plichtingen te kunnen voldoen moeten er 
voldoende liquide middelen zijn. Er wordt 
geen gebruikgemaakt van beleggingen 
in bijvoorbeeld aandelen of obligaties, 
alle financiële middelen zijn liquiditeiten. 
Door liquiditeitsrapportages wordt de 
hoeveelheid liquide middelen structureel 
gemonitord. 

Strategische risico’s
De raad van bestuur van de EO heeft onderstaande strategische risico’s geïdentificeerd en afgestemd met de raad van toezicht.
 

Strategisch risico H-M-L Beheersingsmaatregel H-M-L Eigenaar
Inrichting en betaalbaarheid van 
het bestel

Wij werken vanuit onze onderscheidende 
missie en stellen ons constructief op voor 
het algemeen belang. Wij leveren een ac-
tieve bijdrage aan de verschillende gremia 
(CvO, FO, etc.)

rvb

De keuze om de veelkleurigheid 
van God te vieren kan leiden tot 
spanning

Wij investeren in interne en externe ge-
sprekken over (geloofs)diversiteit.

rvb, managers en 
leidinggevenden

Verlies van zichtbaarheid van het 
EO-merk en de content (door de 
opkomst van digitale platforms)

Om te zorgen dat we het EO-merk en de 
missie toekomstbestendig maken, hebben 
we focus aangebracht door te werken met 
domeinen en thema’s. Zo vergroten we de 
vindbaarheid en zichtbaarheid van onze 
content. Daarbij zoeken we binnen de wet-
telijke context naar mogelijkheden hoe we 
hierin kunnen samenwerken met stakehol-
ders zodat we onze gebruikers crossmediaal 
kunnen bereiken en binden.

rvb, managers en 
leidinggevenden

Het verandervermogen van de EO We stellen een verandermanager
aan, doen aan strategische personeelsplan-
ning en vormen een visie op toekomstige 
competenties en het aanbieden van oplei-
dingen.

rvb, managers en 
leidinggevenden

Hoger wordende ‘verantwoor-
dingsdruk’ door veranderende wet- 
en regelgeving

We werken efficiënt samen met andere 
omroepen. Ook blijven we het gesprek voe-
ren met alle relevante stakeholders om een 
goede balans te houden tussen kosten 
en een beheerste en integere bedrijfsvoe-
ring.

rvb, managers en 
leidinggevenden

Langdurig thuiswerken door Co-
vid-19 kan leiden tot uitputting en 
hoger ziekteverzuim

We zoeken naar andere vormen van interac-
tie met en tussen medewerkers.

rvb, managers en 
leidinggevenden
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Daarnaast wordt er actief crediteuren- en 
debiteurenbeheer uitgevoerd. Hiermee is 
het financieel risico beperkt.

Compliance risico
De EO heeft een Compliance Officer 
aangesteld die de risico’s die optreden 
door het onvoldoende of niet naleven van 
wet- en regelgeving bewaakt.

Aansprakelijkheid en claims
In de complexe omgeving waarin de EO 
zich bevindt kunnen geschillen optreden. 
In de jaarrekening wordt rekening gehou-
den met de verwachte financiële impact 
hiervan. In 2020 is er een voorziening 
opgenomen voor een tweetal claims.

Risicoprocessen
De het herkennen van risico’s en het tref-
fen van beheersmaatregelen hebben alle 
zogenaamde ‘lines of defence’ een rol. 
De eerste lijn, zijnde de afdelingshoofden 
en medewerkers, bewaken de dagelijkse 
risico’s. De tweede lijn, bestaande uit het 
Hoofd Financiën & Risicomanagement, 
de Business Controllers en Compliance 
Officer, gaan met de eerste lijn in gesprek 
op basis van het door het bestuur 
bepaalde risicoprofiel. De accountant ziet 

als externe auditor toe op de inrichting 
van het risicomanagement binnen de EO.

Er is een gestructureerd proces inge-
richt om te voldoen aan de richtlijnen 
van de Raad voor de Jaarverslagge-
ving (RJ) en het ‘Handboek Financiële 
Verantwoording Landelijke Publieke 
Media-instellingen, NPO en Ster 2020’. 
Als samenvatting van de besprekingen 
binnen het bestuur, de raad van toezicht 
en de leidinggevenden binnen de orga-
nisatie zijn de voornaamste strategische, 
operationele, financiële en compliance 
risico’s weergegeven in dit verslag.

Risicobewustzijn
In 2020 was het strategische risi-
comanagement binnen de EO met 
name gericht op de gevolgen van de 
coronapandemie. Staartrisico’s (een zeer 
kleine kans op extreme gebeurtenissen) 
als een pandemie vallen gewoonlijk 
buiten de reguliere risicomanagement 
cyclus. Op dergelijke momenten vindt 
crisismanagement plaats. Binnen de 
EO heeft dit afgelopen jaar in optima 
forma gefunctioneerd. Zoals ook in 
de e-learning uit 2019 is genoemd is 
risicomanagement geen afdeling, maar 

onderdeel van alle processen binnen de 
EO. Alle betrokken afdelingen (waaronder 
Productie, P&O, ICT, Communicatie en 
Facilitair) hebben hierin een belangrijke 
bijdrage geleverd waardoor de impact 
beperkt is gebleven. Eind 2020 is er, als 
vervolg op de risk self assessments van 
individuele afdelingen in 2019, een start 
gemaakt met een afdelingsoverstijgende 
ketenanalyse. Door bovengenoemde ont-
wikkelingen is het risicobewustzijn verder 
geïntensiveerd.

Naleving Governancecode 
Publieke Omroep 2018
Voor de EO zijn de volgende regelin-
gen omtrent governance en interne 
beheersing van toepassing. Allereerst 
de Beleidsregels governance en interne 
beheersing van het Commissariaat voor 
de Media (‘Beleidsregels governance’) en 
daarnaast de Governancecode Publieke 
Omroep 2018 (‘Governancecode’). De 
Governancecode geeft een nadere invul-
ling aan de Beleidsregels governance. 
Daarom leggen we in de verslagleg-
ging verantwoording af over naleving 
van de Governancecode, waarmee ook 
invulling is gegeven aan de naleving 
van de Beleidsregels governance. Om 

Operationele risico’s 
Er is een aantal risico’s op operationeel niveau die van invloed kunnen zijn op de continuïteit van het primaire proces binnen de EO.

Operationeel risico H-M-L Beheersingsmaatregel H-M-L Eigenaar
Deadlines van uitzendingen wor-
den niet gehaald door last-minute 
bewerkingen

Keten inzichtelijk maken en beleid/werkwijze 
waar nodig aanpassen.

Media Services & 
Producties

Reputatieschade door hacken Beleid en identity management op social 
media accounts.

ICT

Onvoldoende beheersing van ‘sha-
dow IT’

Doelarchitectuur beschrijven en implemen-
tatie Office 365 waardoor het gebruik ver-
mindert.

ICT

Stroomuitval Uninterruptable Power Supply (UPS) en 
noodstroom aggregaat.

Facilitair

Technische storingen (lift, CV, toe-
gangspoorten)

Certificatie, onderhoudscontracten en eigen 
inspecties.

Facilitair

Veiligheidsrisico’s Brand: directe doormelding naar brandweer 
en interne gebouwcompartimentering, blus-
systemen.
Agressie/bedreiging/bommelding: noodknop 
receptiebalie met directie doormelding naar 
beveiligingsmeldkamer, interne veiligheids-
procedures.

Facilitair
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te voldoen aan de nieuwe Governance-
code is in 2018 een aantal wijzigingen 
aangebracht in de statuten en regle-
menten, zoals het explicieter vastleggen 
van bevoegdheden en verantwoorde-
lijkheden van het bestuur, de raad van 
toezicht en de ledenraad, evaluatiemo-
menten van raad van toezicht en bestuur 
en afspraken over verantwoording en 
verslaglegging. De verplichting om 
nevenfuncties van belangrijke journa-
listieke functionarissen openbaar te 

maken is nieuw. Deze functies worden 
begin 2021 op de website van de EO 
geplaatst.

De bestuurlijke inrichting van de EO 
is conform de Governancecode. De 
werkwijze, taken, bevoegdheden, en 
verantwoordelijkheden van het bestuur, 
de raad van toezicht en de ledenraad zijn 
vastgelegd in de statuten en reglementen 
van de EO, als ook de evaluatiemomen-
ten van raad van toezicht en bestuur 

en afspraken over verantwoording en 
verslaglegging.

Conform regelgeving worden de jaar-
inkomens van het bestuur en de raad 
van toezicht openbaar gemaakt in dit 
jaarverslag.

Transparant werken en integer omgaan 
met publieke middelen zijn voor de EO 
belangrijke waarden.
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Hieronder lichten we per onderdeel 
van de Governancecode toe hoe deze 
binnen de EO wordt nageleefd.

Principe 1 
Cultuur
Ook het afgelopen jaar heeft de EO 
op verschillende manieren aandacht 
besteed aan het creëren van een cultuur 
die bijdraagt aan de onafhankelijkheid 
en integriteit van de mediaorganisatie. 
Medewerkers worden bij indiensttreding 
geïnformeerd over deze regelingen en 
kunnen deze terugvinden op het interne 
digitale informatieplatform van de EO. 
In de Mediacode en het Redactiesta-
tuut van de EO wordt onder andere de 
redactionele onafhankelijkheid geborgd. 
De interne Compliance Officer van de EO 
bewaakt de naleving van de richtlijnen. 
Jaarlijks bespreekt de Compliance Officer 
naleving van de Governancecode met het 
bestuur, waarbij ook concrete voorbeel-
den worden besproken.

Principe 2 
Integer handelen
Alle medewerkers krijgen jaarlijks een 
oproep om financiële belangen, neven-
functies en geschenken hoger dan € 50 
op te geven in het register. Voor reizen 
naar het buitenland (anders dan voor 
programmatische doeleinden) wordt 
vooraf toestemming gevraagd en ach-
teraf verslag uitgebracht. Uitnodigingen 

voor maaltijden, evenementen, werkbe-
zoeken en reizen mogen alleen onder 
bepaalde voorwaarden worden aange-
nomen of aangeboden. Verder wordt er 
jaarlijks in januari aan alle medewerkers 
aan de hand van een vragenlijst een 
verklaring gevraagd over naleving van 
de Governancecode over het voor-
gaande jaar. De nevenfuncties van het 
bestuur en de raad van toezicht worden 
openbaar gemaakt op de website. Als 
ook de nevenfuncties van belangrijke 
journalistieke functionarissen. In 2020 is 
de overstap gemaakt om de meldingsfor-
mulieren via ADP Workforce toegankelijk 
te maken voor alle partijen (medewerker, 
leidinggevende en Compliance Officer). 
Door de overstap naar ADP Workforce 
hebben alle medewerkers opnieuw 
opgave moeten doen van hun neven-
functies. Zo konden de leidinggevenden 
opnieuw het gesprek voeren met de 
medewerkers over nevenfuncties binnen 
de EO.

Principe 3, 4 en 5 
(Relatie) bestuur en raad van 
toezicht
De in 2018 uitgevoerde wijzigingen 
met betrekking tot het governancetra-
ject, hebben in 2020 een bestendige en 
goede invulling gekregen. De bijeen-
komsten van de ledenraad worden door 
een onafhankelijke voorzitter geleid en 
de ledenraad ontvangt haar informatie 
rechtstreeks van het bestuur. Jaarlijks 

voeren het bestuur en de raad van 
toezicht het gesprek over elkaars functi-
oneren en wederzijds functioneren. Er is 
aandacht voor spiegeling, ontwikkeling 
van deskundigheid en professionaliteit. 
Leden van de raad van toezicht worden 
openbaar geworven middels een open-
baar profiel.

Principe 6 
Risicobeheersing
De activiteiten m.b.t. risicobeheersing in 
2020 zijn beschreven in de paragraaf 
‘Risicomanagement’ en samengevat in 
het onderdeel ‘Risicobewustzijn’. De risi-
cohouding, de belangrijkste risico’s van 
de organisatie, de beheersmaatregelen 
en het systeem van risicobeheersing en 
controle is besproken met en vastgesteld 
door het bestuur en de raad van toezicht.

Principe 7 
Verantwoording
De accountant heeft een aantal keer 
met het bestuur en de raad van toe-
zicht gesproken. In dit jaarverslag is 
een ‘Verklaring governance en interne 
beheersing’ opgenomen en zijn de 
belangrijkste risico’s beschreven. Het 
jaarverslag voldoet aan de eisen zoals 
gesteld in de Governancecode. In de 
ledenraad wordt jaarlijks verantwoording 
afgelegd door de raad van toezicht en het 
bestuur middels het jaarverslag.
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Verwachte gang van zaken

Investeringen
Een deel van de split-unit aircosystemen 
in het gebouw is verouderd en wordt in 
de eerste helft van 2021 vervangen. Op 
het buitenterrein wordt de resterende 
verouderde verlichting vervangen door 
energiezuinige ledverlichting. In de loop 
van 2021 zal een plan worden ontwik-
keld om het binnenplein te upgraden 
(waaronder het terrasmeubilair) en 
multifunctioneler te kunnen gebruiken. 
Verder wordt rekening gehouden met 
een investering in thuiswerkmeubilair; 
de verwachting op basis van een in Q4 
2020 gehouden enquête onder mede-
werkers is dat (parttime) thuiswerken 
na de coronacrisis een vaste plek gaat 
innemen in ons huisvestingsconcept van 
flexibel en activiteitgericht werken.

Financiering
Naar verwachting is de omzet in 2021 
lager dan in 2020. Dit wordt verklaard 
doordat er in 2020 een aantal grote dra-
maproducties is uitgezonden. In 2021 is 
de omzet uit dramaproducties substanti-
eel lager. De ontwikkeling van de omzet 
in de toekomst is sterk afhankelijk van 
het genoemde strategische risico van 
de inrichting en betaalbaarheid van het 
bestel.

Personeelsbezetting
De verwachting is dat de personeelsbe-
zetting in 2021 in lijn ligt met 2020. 

Risicomanagement
In 2020 stond het risicomanagement in 
het teken van Covid-19. In 2021 worden 
er tijd en middelen vrijgemaakt om het 
risicomanagementproces verder te 
optimaliseren. Er worden ketenanalyses 

uitgevoerd, onder andere in de (content) 
productie in samenhang met andere 
afdelingen.

Onderzoek en ontwikkeling
De Evangelische Omroep heeft geen 
immateriële vaste activa. In 2021 vinden 
er geen onderzoeks- en ontwikkelings-
projecten plaats zoals bedoeld in RJ 210.

Bijzondere gebeurtenissen
Er is geen sprake van bijzondere gebeur-
tenissen met een materiële impact op 
de balansposten per jaareinde en het 
resultaat van 2020.

Toekomst
De EO transformeert naar een digitaal 
mediabedrijf. Waar we van oudsher con-
tent maakten voor de lineaire kanalen van 
NPO is het speelveld ontzettend vergroot 
en complexer geworden. De hoeveelheid 
content die nu dagelijks gemaakt wordt is 
veel groter dan we ooit kunnen consume-
ren. Iedereen consumeert die content ook 
nog eens op zijn of haar eigen manier.

De EO is een omroep voor iedereen en 
wil dat blijven. Dat betekent dat de EO 
aanwezig is op alle mogelijke platfor-
men waar mensen content consumeren. 
Producties de we nu primair voor tv en/
of radio maken zullen we steeds meer 
gaan maken vanuit de gedachte ‘content 
first’. Deze content willen laten zien op 
zoveel mogelijk plekken, passend bij die 
specifieke plek.

Om die omslag goed te kunnen maken 
is er focus nodig in wat Nederland van 
de EO kan verwachten en waar de 
algoritmes ook rekening mee kunnen 
houden. We hebben daarom gekozen 
voor drie domeinen met bijhorende 

thema’s en we kiezen daarnaast ook 
voor focus in genres en in doelgroepen. 
Waar deze doelgroepen, genres en 
de domeinen elkaar raken creëren we 
content en niches. Deze niches bedie-
nen is maatwerk en vraagt met grote 
regelmaat content die niet past bij de 
gezamenlijke aanbodkanalen. Wanneer 
dat zo is, zullen we, meer dan op dit 
moment, investeren om die groepen 
van Nederland toch zo sterk mogelijk te 
bedienen. Dit kan bijvoorbeeld binnen 
ons omroepportal zodat er kruisbestui-
ving plaatsvindt tussen dat wat voor een 
niche of onze vereniging interessant is en 
aan de andere kant voor het grote publiek 
binnen het brede NPO-domein.

De tijd van zenden is voorbij. We gaan 
naast onze gebruiker en kijker staan. 
We gaan in gesprek en zoeken actief 
naar interactie. Hiervoor gebruiken we 
de tools die op dat moment gangbaar 
zijn zoals livestreams, open en gesloten 
social media kanalen en onze portal. 
Als EO hebben we grote ambities om 
de zichtbaarheid van de EO en de NPO 
stevig te vergroten door deel te nemen 
aan het publieke debat en daar betrouw-
bare content aan te bieden, midden in 
de filterbubbels. In deze tijd is er een 
grote behoefte aan content waarop je 
kan vertrouwen. Dat maakt dat wij volop 
online aanwezig willen zijn, vanuit onze 
opdracht om een venster op de wereld 
te zijn.
 
Dit alles vraagt van de EO de komende 
tijd een andere manier van denken, wer-
ken en organiseren. Komende jaren gaan 
we deze transitie stapsgewijs verder 
vormgeven.
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Verklaring Governance en interne beheersing
Teneinde de jaarrekening zinvol te kunnen interpreteren verschaft het bestuursverslag conform RJ 400.108 informatie over de Evan-
gelische Omroep.

Conform RJ 400.122 is in het bestuursverslag ook informatie opgenomen over de toepassing van de Governancecode Publieke 
Omroep 2018, die fungeert als gedragscode. Het bestuursverslag voldoet aan de specifieke voorschriften van Principe 7 van de 
Governancecode Publieke Omroep 2018. Principe 7 betreft de openbare verantwoording door het Bestuur en de raad van toezicht 
van de Evangelische Omroep van hun functioneren. Principe 7 is door de raad van bestuur van de NPO op grond van het bepaalde in 
artikel 2.3, tweede lid, van de Mediawet 2008, juncto artikel 2.10, tweede lid, aanhef en onder c, en artikel 2.60, eerste lid, bindend 
vastgesteld voor de landelijke publieke media-instellingen.

Het bestuursverslag voldoet ook aan de beleidsregels van het Commissariaat voor de Media van 26 september 2017 ten aanzien 
van de governance en interne beheersing van de NPO, de RPO en de landelijke en regionale publieke media- instellingen (Staatscou-
rant, 12 oktober 2017, nummer 57731).

Hilversum, 25 maart 2021

Raad van Bestuur  Raad van Toezicht
A.J. Lock  W. Smouter (voorzitter)
 J.M. de Heer-Verheij (secretaris)
 E.J. Ouweneel (vicevoorzitter)
 J.E. van den Brink
 P.I.W. Oudenaarden
 E.M. Sweet
 J. Zandbergen
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Jaarrekening4



30

4.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2020 (X € 1.000) 31

4.2 Geconsolideerde exploitatierekening 2020 (X € 1.000) 32

4.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2020 (X € 1.000) 33

4.4 Algemene toelichting 34

4.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2020 (X € 1.000) 40

4.6 Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening 2020 (X € 1.000) 46

4.7 Enkelvoudig balans per 31 december 2020 (X € 1.000) 60

4.8 Enkelvoudige exploitatierekening 2020 (X € 1.000) 61

4.9 Toelichting op de enkelvoudige balans 2020 (X € 1.000) 61

5 Overige gegevens 64



EO Jaarverslag 2020

31

4.1  Geconsolideerde balans per 31 december 2020 (X € 1.000) 
(na bestemming van het resultaat)

ACTIVA 2020 2019

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 1.661 1.836

Inventaris en inrichting 40 60

Facilitaire apparatuur e.d. 1.262 947

Hard- en software 167 345

Vervoermiddelen 46 67

Technische installaties 802 -

3.978 3.255

Financiële vaste activa (2)

Deelnemingen 9 9

Vlottende activa

Voorraden (3)

Onderhanden werk en gereed product 
m.b.t. media aanbod 4.918 10.932

 4.918 10.932 

Vorderingen

Handelsdebiteuren (4.1) 3.280 3.555

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen (4.2) 3 -

Overige vorderingen (4.3) 1.597 936

Overlopende activa (4.4) 830 625

 5.710 5.116

Liquide middelen (5) 8.118 5.588

Totaal 22.733 24.900

PASSIVA 2020 2019

Eigen vermogen

Algemene reserve (6.1) 6.597 6.597

Reserve voor media-aanbod (6.2) 2.103 3.212

8.700 9.809

Voorzieningen (7)

Voor pensioenen - 360

Voor jubilea 549 412

Voor loopbaantraject 266 217

Voor groot onderhoud 991 1.061

1.806 2.050

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers (8.1) 1.836 3.716

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen (8.2) 1.529 1.565

Schulden inzake pensioenen (8.3) 137 1

Overige schulden (8.4) 1.617 774

Overlopende passiva (8.5) 7.108 6.985

12.227 13.041

Totaal 22.733 24.900
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4.2 Geconsolideerde exploitatierekening 2020 (X € 1.000)

2020 2019

Baten

1. Media-aanbod:

-Vergoeding OCW 34.993 30.312

-Omroepbrede Middelen 10.842 4.363

Subtotaal baten media-aanbod 45.835 34.675

2. Programmagebonden eigen bijdragen 1.165 2.273

3. Opbrengst programmabladen 3.557 3.852

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten 1.927 2.049

5. Opbrengst Verenigingsactiviteiten 9.415 10.147

7. Barteringbaten 148 111

Som der bedrijfsopbrengsten 62.047 53.107

Lasten

8. Lonen en salarissen 19.171 18.209

9. Sociale lasten 5.126 4.628

10. Afschrijvingen op materiële vaste activa 772 885

12. Directe productiekosten 33.462 24.377

13. Overige bedrijfslasten 4.453 5.106

15. Barteringlasten 148 111

Som der bedrijfslasten 63.132 53.316

Bedrijfsresultaat -1.085 -209

16. Financieel resultaat -23 -

Saldo uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen -1.108 -209

Vennootschapsbelasting -1 -13

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

Exploitatieresultaat na overdracht en belastingen -1.109 -222

Fte gemiddeld 335 324

Fte ultimo 341 329
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4.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2020 (X € 1.000)

2020 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat -1.109 -222

Aanpassen voor:

Afschrijvingen materiële vaste activa 772 885

Mutatie voorzieningen -244 -101

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten -581 562

Mutatie voorraden 6.014 -5.857

Mutatie vorderingen -594 315

Mutatie kortlopende schulden -814 212

Netto kasstroom uit operationele activiteiten (I) 4.025 -4.768

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.495 1.082

Investeringen in financiële vaste activa - 3

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (II) 1.495 1.085

Mutatie liquide middelen (I - II) 2.530 -5.853

Liquide middelen einde boekjaar 8.118 5.588

Liquide middelen begin boekjaar 5.588 11.441

Mutatie liquide middelen 2.530 -5.853
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4.4 Algemene toelichting

Activiteiten
Het doel van Vereniging de Evangeli-
sche Omroep (handelsregisternummer 
320260480000), statutair en feitelijk 
gevestigd in Hilversum (Oude Amers-
foortseweg 79), is het ‘bevorderen in de 
ruimste zin des woords van de verkon-
diging van het Koninkrijk Gods door de 
prediking van het Evangelie van Jezus 
Christus via radio en televisie’, een en 
ander te realiseren in het kader van de 
doelstellingen van de vereniging (zie 
de statuten). Deze jaarrekening bevat 
de financiële informatie van zowel de 
vereniging als de geconsolideerde maat-
schappijen van de vereniging.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande 
van een verslaggevingsperiode van een 
kalenderjaar. Deze jaarrekening heeft 
betrekking op het boekjaar 2020, dat is 
geëindigd op balansdatum 31 december 
2020.

Toegepaste standaarden
Op de jaarrekening zijn de bepalingen 
en inrichtingseisen van toepassing zoals 
deze zijn vastgelegd in Titel 9 van het 
Tweede Boek van het Burgerlijk Wetboek 
(hierna te noemen BW 2 Titel 9) en de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 
Nadere uitwerking wordt gegeven in het 
‘Handboek Financiële Verantwoording 
Landelijke Publieke Media-instellingen’ 
en de NPO 2020 uitgegeven door het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, geldend voor de omroepin-
stellingen, aangevuld met aanvullende 
bepalingen van het Commissariaat voor 
de Media d.d. 8 februari 2021.

Op grond van artikel 2.172, eerste lid 
Mediawet 2008, is BW 2 Titel 9 van 
toepassing op de landelijke publieke 
media-instellingen met dien verstande 
dat zij de winst- en verliesrekening ver-
vangen door een exploitatierekening. Op 
de exploitatierekening zijn de bepalingen 
omtrent de winst- en verliesrekening 
zoveel mogelijk van overeenkomstige 
toepassing. Bij toepassing van de 
omvangscriteria volgens de artikelen 
396 en 397 Boek 2 BW dient het begrip 

netto-omzet te worden geïnterpreteerd 
als de totale baten (inclusief subsidies en 
bijdragen van derden) van de publieke 
media-instelling. Wanneer sprake is van 
afwijkingen tussen BW 2 Titel 9, het 
Handboek, de richtlijnen van de Raad 
voor de Jaarverslaggeving en jurispru-
dentie, dan weegt in juridisch opzicht 
BW 2 Titel 9 het zwaarst, vervolgens het 
Handboek—als zijnde een ministeriële 
regeling—en daarna jurisprudentie en de 
richtlijnen van de Raad voor de Jaarver-
slaggeving. De grondslagen die worden 
toegepast voor de waardering van activa 
en passiva en de resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op historische kosten.

Toepassing van artikel 402 Boek 
2 BW
De financiële gegevens van de Vereni-
ging de Evangelische Omroep zijn in de 
geconsolideerde jaarrekening verwerkt. 
Derhalve vermeldt de enkelvoudige 
exploitatierekening conform artikel 402 
Boek 2 BW slechts het aandeel in het 
resultaat van vennootschappen waarin 
wordt deelgenomen na belastingen en 
het overige resultaat na belastingen.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande 
van de continuïteitsveronderstelling. De 
verwachting is dat het coronavirus hier 
geen impact op heeft omdat onze omzet 
niet is gedaald, onze financiële positie 
niet significant is gewijzigd, er geen 
verstoringen in de kernprocessen en 
geen significante arbeidsmoeilijkheden 
zijn geweest.

Grondslagen voor consolidatie
Consolidatiekring
De geconsolideerde jaarrekening omvat 
de financiële gegevens van de vereni-
ging en haar groepsmaatschappijen 
en andere rechtspersonen waarover 
overheersende zeggenschap kan wor-
den uitgeoefend dan wel waarover de 
centrale leiding bestaat. Groepsmaat-
schappijen zijn deelnemingen waarin 
de organisatie een meerderheidsbe-
lang heeft, of waarop op een andere 
wijze een beleidsbepalende invloed 
kan worden uitgeoefend. Bij de bepa-

ling of beleidsbepalende invloed kan 
worden uitgeoefend, worden financiële 
instrumenten betrokken die potentiële 
stemrechten bevatten en direct kun-
nen worden uitgeoefend waardoor ze 
de organisatie meer of minder invloed 
verschaffen.

Consolidatiemethode
De posten in de geconsolideerde 
jaarrekening worden opgesteld volgens 
uniforme grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling van de groep. Nieuw 
verworven deelnemingen worden in 
de consolidatie betrokken vanaf het 
tijdstip waarop beleidsbepalende invloed 
kan worden uitgeoefend. Afgestoten 
deelnemingen worden in de consolidatie 
betrokken tot het tijdstip van beëindiging 
van deze invloed. Dit is onderdeel van de 
consolidatiekring.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn 
de onderlinge aandelenverhoudingen, 
schulden, vorderingen en transacties 
geëlimineerd. Tevens zijn de resultaten 
op onderlinge transacties tussen groeps-
maatschappijen geëlimineerd voor zover 
de resultaten niet door transacties met 
derden buiten de groep zijn gerealiseerd 
en er geen sprake is van een bijzondere 
waardevermindering. Groepsmaatschap-
pij Productiehuis EO B.V. is integraal 
geconsolideerd. De EO participeert voor 
50% in Endeo VOF. De EO heeft het 
resultaat van Endeo VOF niet geconso-
lideerd, maar vermeld onder resultaat 
deelneming in de exploitatierekening in 
lijn met artikel 389.1-3.
 
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 opgeno-
men wanneer het waarschijnlijk is dat 
de toekomstige economische voordelen 
naar de organisatie zullen toevloeien en 
de waarde daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Activa die hier niet 
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aan voldoen worden niet in de balans 
verwerkt, maar worden aangemerkt als 
niet in de balans opgenomen activa.
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. 
Onder verplichtingen worden mede voor-
zieningen begrepen. Verplichtingen die 
hier niet aan voldoen worden niet in de 
balans opgenomen, maar worden verant-
woord als niet in de balans opgenomen 
verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of 
verplichting blijft op de balans opge-
nomen als een transactie niet leidt 
tot een belangrijke verandering in de 
economische realiteit met betrekking tot 
het actief of de verplichting. Dergelijke 
transacties geven evenmin aanleiding 
tot het verantwoorden van resultaten. Bij 
de beoordeling of er sprake is van een 
belangrijke verandering in de economi-
sche realiteit wordt uitgegaan van de 
economische voordelen en risico’s die 
zich naar alle waarschijnlijkheid in de 
praktijk zullen voordoen en niet op basis 
van voordelen en risico’s waarvan redelij-

kerwijze niet te verwachten is dat zij zich 
zullen voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet lan-
ger in de balans opgenomen indien een 
transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg 
alle rechten op economische voordelen 
en alle of nagenoeg alle risico’s met 
betrekking tot het actief of de verplichting 
aan een derde zijn overgedragen. De 
resultaten van de transactie worden in 
dat geval direct in de winst-en-verlies-
rekening opgenomen, rekening houdend 
met eventuele voorzieningen die dienen 
te worden getroffen in samenhang met 
de transactie.
Indien de weergave van de economische 
realiteit ertoe leidt dat het opnemen van 
activa waarvan de rechtspersoon niet het 
juridisch eigendom bezit, wordt dit feit 
vermeld.

Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten bij 
de EO vorderingen, liquide middelen en 
kortlopende schulden. Financiële instru-
menten 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 noodzakelijk geachte voorziening 
getroffen voor risico van oninbaarheid. 
Een financieel actief en een financiële 
verplichting worden gesaldeerd als de 
organisatie beschikt over een deugdelijk 
juridisch instrument om het financiële 
actief en de financiële verplichting gesal-
deerd af te wikkelen en de organisatie 
het stellige voornemen heeft om het 
saldo als zodanig netto of simultaan af te 
wikkelen.
 
Financiële activa en financiële verplich-
tingen worden in de balans opgenomen 
op het moment dat contractuele rechten 
of verplichtingen ten aanzien van dat 
instrument ontstaan.

Een financieel instrument wordt niet lan-
ger in de balans opgenomen indien een 
transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg 
alle rechten op economische voordelen 
en alle of nagenoeg alle risico’s met 
betrekking tot de positie aan een derde 
zijn overgedragen.

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

Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van 
waardering en van resultaatbepaling 
zijn ongewijzigd ten opzichte van het 
voorgaande jaar.

Gebruik van schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en 
regels voor het opstellen van de jaarre-
kening vormt de leiding van de EO zich 
verschillende oordelen en schattingen die 
essentieel kunnen zijn voor de in de jaar-
rekening opgenomen bedragen. Indien 
het voor het geven van het in artikel 
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht nood-
zakelijk is, is de aard van deze oordelen 
en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de 
toelichting op de desbetreffende jaarre-
keningpost.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden in de 
balans verwerkt indien het waarschijnlijk 
is dat de toekomstige prestatie-eenhe-
den met betrekking tot dat actief zullen 
toekomen aan de onderneming en de 
kosten van het actief betrouwbaar kun-
nen worden vastgesteld.
De materiële vaste activa worden 
gewaardeerd tegen de historische 
aanschafwaarde, verminderd met lineaire 
afschrijvingen op basis van de geschatte 
economische levensduur. Voor de ver-
voermiddelen wordt rekening gehouden 
met een restwaarde.
De kostprijs van de genoemde activa 
bestaat uit de verkrijgings- of vervaardi-
gingsprijs en overige kosten om de activa 
op hun plaats en in de staat te krijgen 
noodzakelijk voor het beoogde gebruik.

De onderneming past de componen-
tenbenadering toe voor materiële vaste 
activa indien belangrijke afzonderlijke 
bestanddelen van een materieel vast 
actief van elkaar te onderscheiden zijn. 
Rekening houdend met verschillen in 
gebruiksduur of verwacht gebruiks-

patroon, worden deze bestanddelen 
afzonderlijk afgeschreven. De afschrij-
vingspercentages zoals voorgeschreven 
door het Handboek worden toegepast 
en zijn toegelicht in de toelichting van de 
jaarrekening.

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

Financiële vaste activa
De deelnemingen waarin invloed van 
betekenis op het zakelijke en financi-
ele beleid wordt uitgeoefend, worden 
gewaardeerd op de netto-vermogens-
waarde, echter niet lager dan nihil. Bij de 
bepaling van de nettovermogenswaarde 
worden de waarderingsgrondslagen van 
de vereniging gehanteerd.
 
Bijzondere waarde- 
verminderingen van vaste activa 
Voor materiële vaste activa en financiële 
vaste activa wordt op iedere balans-
datum beoordeeld of er aanwijzingen 
zijn dat deze activa onderhevig zijn aan 
bijzondere waardeverminderingen. Als 
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt 
de realiseerbare waarde van het actief 
geschat. De realiseerbare waarde is de 
hoogste van de bedrijfswaarde en de 
opbrengstwaarde.
Wanneer de boekwaarde van een actief 
hoger is dan de realiseerbare waarde, 
wordt een bijzonder waardevermin-
deringsverlies verantwoord voor het 
verschil tussen de boekwaarde en de 
realiseerbare waarde. Verder wordt op 
iedere balansdatum beoordeeld of er 
enige indicatie is dat een in eerdere jaren 
verantwoord bijzonder waardevermin-
deringsverlies is verminderd. Als een 
dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de 
realiseerbare waarde van het betreffende 
actief (of kasstroomgenererende eenheid) 
geschat.

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 vallen de 
personele kosten van eigen medewerkers 
en overige medewerkers, de facilitaire 
kosten en de overige programmakosten. 
Kosten die niet direct aan het programma 
zijn toe te rekenen maken geen deel uit 
van de directe kosten. De financierings-
rente 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 voorraad-
waardering. Onderdelen van de nog niet 
uitgezonden programma’s, betrekking 
hebbende op specifieke programma’s, 
worden gewaardeerd op opbrengst-
waarde als deze lager is dan de kostprijs. 
De opbrengstwaarde wordt vastgesteld 
middels de intekening (als gevolg van 
“geld op schema”) die ter beschikking 
wordt gesteld aan en vervolgens wordt 
geaccordeerd door de netcoördinator. De 
desbetreffende specifieke programma’s 
worden gewaardeerd op de daarvoor ter 
beschikking gestelde vergoeding door de 
netcoördinator.
In de voorraden onderhanden werk 
zijn geen herhalingsuitzendingen van 
eigen producties opgenomen. Overige 
voorraden worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs, dan wel tegen de directe 
opbrengstwaarde, indien lager.

Vorderingen
Op vorderingen is waar nodig een voor-
ziening 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.

Reserve media-aanbod
Op de Reserve media-aanbod worden 
over- en onderbestedingen gemuteerd. 
Een negatief saldo geeft een verreken-
baar tekort weer en een positief saldo 
een bestedingsverplichting voor de 
toekomst. De Nederlandse Publieke 
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Omroep heeft een grens bepaald voor 
de maximale hoogte van de reserve voor 
media-aanbod. Voor de EO bedraagt 
deze € 4.000.

De reserve voor media-aanbod kan 
incidenteel een negatief saldo verto-
nen. In het volgende boekjaar wordt de 
negatieve reserve voor media-aanbod 
verrekend met het exploitatieresultaat 
van dat boekjaar. Indien dit exploitatie-
resultaat onvoldoende is voor volledige 
verrekening wordt het resterende 
negatieve saldo van de reserve voor 
media-aanbod afgeboekt van de alge-
mene reserve.
 
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in 
rechte afdwingbare of feitelijke verplich-
tingen die op de balansdatum bestaan, 
waarbij het waarschijnlijk is dat een 
uitstroom van middelen noodzakelijk is 
en waarvan de omvang op betrouw-
bare wijze is te schatten. Voorzieningen 
worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde van de beste schatting van de 
uitgaven die naar verwachting noodzake-
lijk zijn om de verplichtingen en verliezen 
af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Pensioenregeling 
Uitgangspunt is dat de in de verslag-
periode te verwerken pensioenlast 
gelijk is aan de over die periode aan het 
pensioenfonds verschuldigde pensioen-
premies. 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 additio-
nele 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 (expli-
ciete of impliciete) toezeggingen aan 
de werknemers. De voorziening wordt 
gewaardeerd tegen de beste schatting 
van de contante waarde van de bedragen 
die noodzakelijk zijn om de verplichtingen 
op balansdatum af te wikkelen.
 
De pensioenvoorziening omvat de voor-
ziening 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 middelloon-
regeling. Indexatie 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 uitvoerings-
overeenkomst met het pensioenfonds 
heeft een looptijd van 5 jaar. De belang-
rijkste afspraken die zijn opgenomen in 
deze uitvoeringsovereenkomst zijn de 
volgende:
• Indexatie geeft geen aanleiding tot 

premie-aanpassingen.
• Premiereductie of -terugstorting vindt 

niet plaats.
• Het bestuur stelt jaarlijks in 

overeenstemming met de uitvoerings-
overeenkomst de premie vast. Er is 
geen maximale premie overeengeko-
men.

• In geval van een reservetekort of 
-overschot van het pensioenfonds 
heeft de EO overeenkomstig het regle-
ment geen aandeel daarin.

In 2020 daalde de beleidsdekkingsgraad 
(het gemiddelde van de afgelopen 12 
maanden) van pensioenfonds PNO 
Media van 98% naar 90,4%. De actuele 
dekkingsgraad per 31 december 2020 

is 94,9%.
Op basis van deze actuele dekkings-
graad hoeft PNO Media de pensioenen 
in 2021 niet te verlagen. Als de actuele 
dekkingsgraad aan het eind van 2020 
onder de grens van 90% zou liggen, 
had PNO Media de pensioenen in 2021 
wel moeten verlagen. Verlagen van de 
pensioenen in 2020 was niet nodig. 
Vanwege de financiële situatie heeft 
PNO Media een herstelplan ingediend bij 
De Nederlandsche Bank. De komende 
maanden wordt dit herstelplan geactua-
liseerd. Er blijft een aanzienlijke kans dat 
de pensioenen de eerstkomende jaren 
moeten worden verlaagd.
 
Pensioenvoorziening
Als gevolg van de wijziging van de pensi-
oenregeling per 1 januari 2006 is een 
compensatieregeling ingevoerd, Artikel 
44 uit het PNO pensioenreglement 1 
dat van 1 januari 1997 tot 1 januari 
2006 geldig was. In het cao-overleg 
2005/2006 is afgesproken dat het gemis 
aan pensioenaanspraken op basis van 
Artikel 44 gedeeltelijk gecompenseerd 
wordt indien de medewerker vóór 
65-jarige leeftijd met pensioen gaat. Ten 
aanzien van deze regeling is door EO een 
voorziening opgenomen op de balans.
De voorziening is berekend door het 
pensioenfonds PNO Media, rekening 
houdend met blijfkans, sterftetabellen en 
voor zover toe te rekenen aan verstreken 
dienstjaren. De voorziening is contant 
gemaakt. De toename uit hoofde van 
interest is als dotatie verwerkt. Bij het tot 
stand komen van de berekende waarde is 
rekening gehouden met een rekenrente, 
gehanteerd bij pensioenregeling ‘Artikel 
44’ uit het PNO pensioenreglement, die 
jaarlijks door de NPO wordt vastgesteld. 
Deze rekenrente wordt gehanteerd voor 
het contant maken van de toekomstige 
kasstromen bij de waardering van de 
voorziening. De compensatie regeling  
is op 31 december 2020 beëindigd, de. 
verschuldigde koopsom is afgedragen 
aan het Pensioenfonds PNO Media.
 
Jubileum voorziening
De jubileumvoorziening betreft een 
voorziening voor toekomstige jubi-
leumuitkeringen en verlofdagen die 
verband houden met het bereiken van 
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een jubileumdatum. De voorziening 
betreft de contante waarde van de in de 
toekomst uit te keren jubileumuitkerin-
gen en extra toe te kennen verlofdagen. 
De berekening is gebaseerd op gedane 
toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Voorziening groot onderhoud 
Voor verwachte kosten inzake periodiek 
onderhoud van panden, installaties e.d. 
wordt een voorziening gevormd. De 
toevoegingen aan de voorziening worden 
bepaald op basis van het geschatte 
bedrag van groot onderhoud en de 
periode die telkens verloopt tussen de 
werkzaamheden van groot onderhoud, 
één en ander zoals blijkend uit een meer-
jarenonderhoudsplan. De kosten van 
groot onderhoud worden verwerkt ten 
laste van de voorziening voor zover deze 
is gevormd voor de beoogde kosten. 
Indien de kosten van groot onderhoud 
uitgaan boven de boekwaarde van de 
voor het desbetreffende actief aangehou-
den voorziening, worden de (meer)kosten 
verwerkt ten laste van de exploitatiere-
kening.

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

bepaald. Het is de opzet dat over een 
periode van 5 jaar alle medewerkers een 
traject hebben genoten.

Waarderingsgrondslagen baten
Onder baten media-aanbod wordt 
verstaan alle middelen die door de raad 
van bestuur van de NPO ter beschik-
king zijn gesteld voor de verzorging van 
media-aanbod en in het boekjaar volledig 
zijn toegekend, of rechtstreeks door het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap beschikbaar worden gesteld 
aan de NPO.

Exploitatierekening
Het saldo (resultaat) wordt bepaald 
als het verschil tussen het totaal der 
baten en het totaal der lasten. De baten 
worden verantwoord in het jaar waarin 
zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra 
zij voorzienbaar zijn. Baten worden in de 
exploitatierekening opgenomen wanneer 
een vermeerdering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een 
vermeerdering van een actief of een 
vermindering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer 
een vermindering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een 

vermindering van een actief of een 
vermeerdering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
In de exploitatierekening zijn de refe-
renties 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.

Lonen en salarissen en sociale 
lasten
De beloningen van het personeel wor-
den als last in de exploitatierekening 
verantwoord in de periode waarin de 
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor 
zover nog niet uitbetaald, als verplich-
ting op de balans opgenomen. Voor op 
balansdatum bestaande verplichtingen 
tot het in de toekomst doorbetalen van 
beloningen (inclusief ontslagvergoe-
dingen) aan personeelsleden die op 
balansdatum naar verwachting blijvend 
geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om 
werkzaamheden te verrichten door ziekte 
of arbeidsongeschiktheid wordt een voor-
ziening opgenomen. De verantwoorde 
verplichting betreft de beste schatting 
van de bedragen die noodzakelijk zijn om 
de desbetreffende verplichting op balans-
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datum af te wikkelen. De beste schatting 
is gebaseerd op contractuele afspraken 
met personeelsleden (cao en individuele 
arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen 
aan en vrijval van verplichtingen worden 
ten laste respectievelijk ten gunste van de 
exploitatierekening gebracht.

Wet normering topinkomens
Voor de uitvoering van de Wet normering 
topinkomens in de (semi)publieke sector 
(WNT) heeft de EO zich gehouden aan 
de bepalingen van en krachtens de Wet 
normering topinkomens.

Aandeel in resultaat van 
ondernemingen waarin wordt 
deelgenomen
Het aandeel in het resultaat van onder-
nemingen waarin wordt deelgenomen 
omvat het aandeel van de groep in de 
resultaten van deze deelnemingen, 
bepaald op basis van de grondslagen 
van de groep. Resultaten op transacties, 
waarbij overdracht van activa en passiva 
tussen de groep en de niet- gecon-
solideerde deelnemingen en tussen 
niet-geconsolideerde deelnemingen 
onderling heeft plaatsgevonden, zijn 
niet verwerkt voor zover deze als niet 
gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 
De resultaten van deelnemingen die 
gedurende het boekjaar zijn verworven 
of afgestoten worden vanaf het ver-
wervingsmoment respectievelijk tot het 
moment van afstoting verwerkt in het 
resultaat van de groep.

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

Vennootschapsbelasting 
Belastingen omvatten de over de 
verslagperiode verschuldigde en verre-
kenbare winstbelastingen.
De belastingen worden in de exploita-
tierekening opgenomen, behalve voor 
zover deze betrekking hebben op posten 
die rechtstreeks in het eigen vermogen 
worden opgenomen, in welk geval de 

belasting in het eigen vermogen wordt 
verwerkt.

De over het boekjaar verschuldigde 
en verrekenbare belasting is de naar 
verwachting te betalen belasting over de 
belastbare winst over het boekjaar, bere-
kend aan de hand van belastingtarieven 
die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan 
wel waartoe materieel al op verslagda-
tum is besloten, en eventuele correcties 
op de over voorgaande jaren verschul-
digde belasting.
Er is geen sprake van tijdelijke verschillen.

De Vereniging Evangelische Omroep is 
onderworpen aan vennootschapsbelas-
ting. Doordat in de Vereniging jaarlijks de 
aftrekposten hoger zijn dan de baten is in 
de praktijk geen vennootschapsbelasting 
verschuldigd. 
Het verrekenbaar verlies bedroeg ultimo 
2019 € 27,8 miljoen. Voor dit verlies 
is geen latente belastingvordering 
opgenomen. In de enkelvoudige exploi-
tatierekening is derhalve afgezien van 
vermelding van deze post.

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

In afstemming met de Belastingdienst 
zijn met terugwerkende kracht vanaf 
1 januari 2017 de volgende afspraken 
gemaakt:
• Integrale belastingplicht in de ven-

nootschapsbelasting: de Publieke 
omroepverenigingen worden geacht 
met hun hele vermogen een onder-
neming te drijven en zijn daardoor 
vennootschaps- belastingplichtig.

• Fiscale behandeling van de RMA en 
ORMA: dotaties en onttrekkingen aan 
de RMA en ORMA lopen via de fiscale 
winst- en verliesrekening.

• Fiscale behandeling van ontvangen 
giften en erfstellingen: De in een jaar 
ontvangen giften/erfstellingen worden 
niet als voordeel uit onderneming 
aangemerkt indien en voor zover ze de 
in een jaar gedane toevoeging aan de 
RMA en/of ORMA overstijgen.

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

Nevenactiviteiten
Het resultaat uit nevenactiviteiten wordt 
bepaald door de opbrengst uit verkopen 
in het boekjaar te verminderen met de 
directe kosten, zijnde de kosten voor 
vervaardiging, verzending of exploita-
tie van het materiaal. De overige niet 
direct aan de producten toe te wijzen 
projectgebonden kosten, waaronder de 
organisatiekosten, worden toegerekend 
aan het jaar waarop deze kosten betrek-
king hebben.
 
Toelichting op het 
kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld 
volgens de indirecte methode. De 
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen.

Verbonden partijen
Transacties met verbonden partijen 
worden toegelicht voor zover deze niet 
onder normale marktvoorwaarden zijn 
aangegaan. Van deze transacties wordt 
de aard en de omvang van de transactie 
en andere informatie die nodig is voor het 
verschaffen van het inzicht toegelicht.

Gebeurtenissen na balansdatum 
Gebeurtenissen die nadere informa-
tie geven over de feitelijke situatie per 
balansdatum en die blijken tot aan 
de datum van het opmaken van de 
jaarrekening worden verwerkt in de 
jaarrekening. Gebeurtenissen die geen 
nadere informatie geven over de feitelijke 
situatie per balansdatum worden niet in 
de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke 
gebeurtenissen van belang zijn voor 
de oordeelsvorming van de gebruikers 
van de jaarrekening, worden de aard en 
de geschatte financiële gevolgen ervan 
toegelicht in de jaarrekening.
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4.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2020 ( X € 1.000)

1. Materiële vaste activa  

Bedrijfs-  
gebouwen  

en terreinen

Inventaris  
en  

inrichting

Facilitaire 
appara-
tuur e.d.

Hard- en 
software

Vervoer-
middelen

Techni-
sche in-

stallaties
Totaal 

2020
Totaal 

2019

1 januari 2020

Aanschafwaarde 3.337 847 1.803 1.825 117 - 7.929 8.326

Buitengebruikstelling - 14 -399 -441 - - -826 -1.426

Saldo aanschafwaarde 3.337 861 1.404 1.384 117 7.103 6.900

Afschrijvingen -1.501 -787 -856 -1480 -50 - -4.674 -5.268

Buitengebruikstelling - -14 399 441 - - 826 1.426

Saldo afschrijvingen -1.501 -801 -457 -1.039 -50 - -3.848 -3.842

Boekwaarde 1.836 60 947 345 67 - 3.255 3.058

Bij: investeringen 3 6 586 80 - 820 1.495 1.082

Af: desinvestering - - - - - - - -53

Af: afschrijvingen -178 -26 -271 -258 -21 -18 -772 -850

Bij: afschrijvingen 
desinvestering - - - - - - - 53

-175 -20 315 -178 -21 802 723 197

31 december 2020

Aanschafwaarde 3.340 867 1.990 1.464 117 820 8.598 7.929

Afschrijvingen -1.679 -827 -728 -1.297 -71 -18 -4.620 -4.674

Boekwaarde 1.661 40 1.262 167 46 802 3.978 3.255

De WOZ-waarde van de bedrijfsgebouwen en terreinen is in 2020 € 6.956 (2019: € 6.569). Er hebben zich geen bijzondere waar-
deverminderingen voorgedaan in het boekjaar.

De afschrijvingstermijnen zijn als volgt:
• bedrijfsgebouwen 10 tot 40 jaar
• op terreinen wordt niet afgeschreven
• inventaris en inrichting 5 jaar
• facilitaire apparatuur 5 jaar
• hard- en software 3 jaar
• vervoermiddelen 4 jaar
• technische installaties 15 jaar

Aanschaffingen boven de € 2,5 worden geactiveerd. Aanschaffingen tot en met € 2,5 komen direct ten laste van de exploitatiereke-
ning.

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 tus-
sen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
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2. Financiële vaste activa

Deelnemingen 2020 2019

Stand 1 januari 9 6

Kapitaalstorting - 4

Resultaat - -1

Stand 31 december 9 9

Onder de post deelnemingen is het aandeel van de Evangelische Omroep van 50% in Endeo VOF te Amersfoort opgenomen. De 
activiteiten van Endeo VOF zijn in 2018 beëindigd, de juridische afwikkeling zal in 2021 plaatsvinden.
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3. Voorraden

De voorraden bestaan uit onderhanden werk ad € 4.918 (2019: € 10.932). 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 kos-
ten. In de voorraad per 31 december 2020 is € 637 (2019: € 556) 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 ontvan-
gen bijdragen, die op de voorraad in mindering zijn gebracht, bedragen € 2.504 (2019: € 2.627). Dit betreft programma gebonden 
eigen bijdrage € 938 en bijdrage NPO-fonds € 1.566.

Deze zijn als volgt te specificeren:

Titel Media-aanbod
Aantal 

afleveringen Naam organisatie

Totale
bijdrage  
x € 1.000

Media-
fonds

Overige 
derden

NPO-
fonds

2Doc: Before the Fall 1 Media Fonds 134 134 - -

2Doc: Berichten voor Zara 1 Mediafonds 140 140 - -

2Doc: De ander 1 NPO Fonds - - - 140

2Doc: Esther & Channa 1 NPO Fonds - - - 121

2Doc: Farewell Paradise 1 NPO Fonds - - - 137

2Doc: Four Journeys 1 NPO Fonds - - - 98

2Doc: Grace 1 NPO Fonds - - - 105

2Doc: Here we move, here we 
groove

1 NPO Fonds - - - 104

2Doc: La Educación de Luca 1 NPO Fonds - - - 95

2Doc: Mijn vader, Nour en ik 1 Mediafonds 140 140 - -

2Doc: Mijn Zus/Broer 1 NPO Fonds - - - 123

2Doc: Oh father, I don’t want to 
hate you

1 NPO Fonds - - - 126

2Doc: Pravda 1 NPO Fonds - - - 121

2Doc: Prison for profit 1 NPO Fonds - - - 87

2Doc: SoLace 1 NPO Fonds - - - 115

De Joodse Raad - Ontwikkeling2 1 NPO Fonds - - - 51

Geschiedenis  Joods Amsterdam 
(vooronderzoek )

1 Gemeente Amsterdam 74 - 74 -

Judas 1 NPO Fonds - - - 108

LDH2021 Zing, vecht, huil, bid 25 Leger des Heils 450 - 450 -

Podcast Pixelshit - ontwikkeling 1 NPO Fonds - - - 14

Research Soldiers’ Bones 1 NPO Fonds - - - 21

Aansluiting ‘vermindering van voorraad’ in balans 938 414 524 1.566

Er zijn geen bijdragen vanuit commerciële sponsoring en CoBO Fonds.
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Op het onderhandenwerk is een voorziening in mindering gebracht van € -  (2019: € 146). Het onderhandenwerk is € 6.014 lager 
dan vorig jaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door grote producties die nagenoeg gereed waren per 31 december 2019, zoals 
“Hoogvliegers” € 2.738, “Het A-Woord” € 1.849 en “Gefileerd” € 522. Deze producties werden in 2020  uitgezonden.

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

4.1 Handelsdebiteuren
De handelsdebiteuren bedragen € € 3.280 (2019: € 3.555). Op de debiteuren is een voorziening voor oninbaarheid in mindering 
gebracht van € 195 (2019: € 403).

Verloop voorziening dubieuze debiteuren 2020 2019

Stand 1 januari 403 555

Af: onttrekking -337 -157

Bij: dotatie 129 5

Stand 31 december 195 403

Een debiteur wordt 120 dagen na de betaaldatum aangemerkt als een dubieuze debiteur en wordt gedoteerd aan de voorziening 
dubieuze debiteuren. Vervolgens krijgt de debiteur twee herinneringen en wordt hij telefonisch benaderd door een extern incassobu-
reau. Wanneer dat geen effect heeft wordt deze debiteur onttrokken aan de voorziening dubieuze debiteuren.
In 2018 is er voor debiteuren uit 2017 en 2018 € 471 gedoteerd aan de voorziening dubieuze debiteuren. Deze is vervolgens ont-
trokken in 2019 en in 2020.
De 2020-dotatie van € 129 heeft te maken met dubieuze debiteuren uit de tweede helft van 2019 en de eerste helft van 2020. Dit is 
1% van de gerelateerde omzet.

4.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Deze post betreft een vordering op de Belastingdienst inzake vennootschapsbelasting € 3 (2019: € - ).

4.3 Overige vorderingen
De overige vorderingen zijn € 661 hoger dan in 2019. De overige vorderingen bestaan voornamelijk uit nog te ontvangen bedragen 
€ 655 (2019: € 361), te ontvangen nalatenschappen € 490 (2019: € 519) en rekening courant NPO € 438 (2019: € - ).

4.4 Overlopende activa
De overlopende activa zijn € 205 hoger dan in 2019, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door € 202 aan meer vooruitbetaalde 
kosten.

5. Liquide middelen

2020 2019

Spaartegoeden 1.550 2.550

Overige liquide 6.568 3.038

Totaal 8.118 5.588

De liquide middelen zijn in 2020 toegenomen met € 2.530. Dit hangt samen met de afname van de voorraden. Voor een verdere 
toelichting op deze afname verwijzen we naar pagina 33 waar het kasstroomoverzicht is opgenomen.

De spaartegoeden zijn in 2020 niet op langlopende deposito’s of in andere langer lopende spaarvormen weggezet. De gemiddelde 
rente over 2020 bedroeg -0,34% (2019: 0,02%). De gemiddelde rentevoet bedraagt voor uitstaande spaartegoeden per 31 decem-
ber 2020 -0,3% (2019: 0,01%). De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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6. Eigen vermogen

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

6.2 Reserve voor media-aanbod
Zendgemachtigden krijgen jaarlijks een bijdrage toegekend ter financiering van de kosten van hun omroepactiviteiten. De overschot-
ten op deze subsidie mogen worden behouden om eventuele toekomstige tekorten mee te verrekenen. De Raad van Bestuur van de 
Publieke Omroep kan aan de reserve een maximum toekennen. Op basis van de Bindende Regeling Mediareserves d.d. 10 mei 2016 
is deze door de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep bepaald op € 4.000.

In onderstaand overzicht is het verloop van de Reserve voor media-aanbod weergegeven:

2020 2019

Stand 1 januari 3.212 3.434

Saldo van de exploitatierekening -1.109 -222

Stand 31 december 2.103 3.212

Statutaire bepaling resultaat
In de statuten van de vereniging staat in artikel F.10 lid 3 het volgende bepaald: “De directie stelt jaarlijks een jaarrekening op en 
een bestuursverslag vast. De jaarrekening bevat een staat van uitgaven en ontvangsten over het afgelopen jaar en een balans per 
31 december van dat jaar. Het bestuursverslag bevat een verslag van de werkzaamheden van het afgelopen jaar, zowel voor wat 
betreft televisie, radio, verenigingsactiviteiten als de nadere activiteiten. De directie legt ter goedkeuring deze stukken, niet later dan 
in de maand juni, in een vergadering van de Raad van Toezicht voor.”

Omtrent de bestemming van het resultaat is niets opgenomen in de statuten van de vereniging. Hieromtrent zijn bepalingen opge-
nomen in de Mediawet 2008. In artikel 2.135 lid 1 is bepaald dat “tenzij bij of krachtens deze wet anders is bepaald, gebruiken NPO 
en de publieke media-instellingen al hun inkomsten voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht.” Voorts is in artikel 2.176 lid 
1 opgenomen: “Gereserveerde gelden voor de verzorging van media-aanbod worden in het volgende kalenderjaar besteed aan de 
doelen waarvoor zij oorspronkelijk bestemd zijn.”

Bestemming van het resultaat
In overeenstemming met hetgeen is bepaald in de Mediawet hebben wij besloten het negatieve resultaat ad € 1.109 ten laste van 
de “Reserve voor media-aanbod” te brengen.

7. Voorzieningen
De post voorzieningen betreft de volgende voorzieningen: pensioenrechten, jubilea, loopbaantraject en groot onderhoud.

De voorziening voor pensioenrechten is in 2005 gevormd ter dekking van de kosten voortvloeiend uit de overgangsmaatregelen voor 
55-plussers met betrekking tot beëindiging van de prepensioenregeling. In 2006 is deze voorziening uitgebreid met een dotatie van 
€ 517 ter dekking van de kosten voortvloeiend uit de compensatiemaatregel voor werknemers die reeds voor 1997 deelnamen aan 
de PNO Pensioenregeling I en waarvan het geboortejaar na 1 januari 1950 ligt. Aan deze voorziening ligt een actuariële berekening 
ten grondslag, waarbij een disconteringsvoet is gehanteerd van 1%. De compensatieregeling is op 31 december 2020 beëindigd, de 
verschuldigde koopsom is afgedragen aan het Pensioenfonds PNO Media.

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 jubile-
umdata. 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 2019, 1,0%. Voorts is de berekening gebaseerd 
op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
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De voorziening loopbaantraject ad € 266 (2019: € 217) is gevormd op grond van de CAO voor omroeppersoneel. In 2020 is € 81 
gedoteerd aan de voorziening en € 32 besteed aan opleidingen op het gebied van loopbaanontwikkeling.

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

Voorzieningen Pensioenen Jubilea
Loopbaan-

traject
Groot 

onderhoud
Totaal 

2020
Totaal 

2019

Stand 1 januari 360 412 217 1.061 2.050 2.151

Af: onttrekking -364 -6 -32 -126 -528 -201

Bij: dotatie/vrijval 4 143 81 56 284 100

Stand 31 december - 549 266 991 1.806 2.050

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

8.1 Schulden aan leveranciers
De schulden aan leveranciers zijn € 1.880 lager dan in 2019. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere schulden eind 2019, in 
verband met grote producties gemaakt door buitenproducenten € 756, ledenwerfacties en reclamecampagnes in december € 400 
en hard- en software kosten € 171.

8.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen
De belastingen en premies sociale verzekeringen zijn € 36 lager dan in 2019. Dit wordt onder andere veroorzaakt door af te dragen 
loonheffing in verband met een éénmalige CAO-uitkering in december 2019.

8.3 Schulden inzake pensioenen
De schulden  inzake pensioenen zijn € 136 hoger dan in 2019. Eind 2020 is de CAO-verhoging met terug werkende kracht uitbe-
taald, de verhoging van de pensioenpremie, moet nog afgedragen worden.
 
8.4 Overige schulden
De overige schulden zijn € 843 hoger dan in 2019. De overige schulden bestaan voornamelijk uit schulden waarvoor nog geen 
facturen zijn ontvangen € 1.433 (2019: € 673), nabetaling netto salaris € 69 (2019: € 15) en verplichtingen inzake schadeloosstel-
lingen € 13 (2019: € 83).

8.5 Overlopende passiva
De overlopende passiva zijn € 123 hoger dan in 2019. De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit vooruitontvangen lidmaat-
schaps- en abonnementsgelden € 4.794 (2019: € 4.946), en verplichtingen ten behoeve van het personeel € 2.111 (2019: € 1.893).

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
De EO heeft overeenkomsten gesloten met contractuele verplichtingen voor Media-aanbod van € 1.633 (2019: € 1.695). Van de 
totale verplichting is de looptijd voor € 254 maximaal een jaar (2019: € 679). De looptijd van de overige verplichtingen ad € 1.379 
(2019: € 1.015) is maximaal 60 maanden. Verder heeft de EO per 31 december 2020 geen garanties afgegeven aan leveranciers.
De EO heeft 1 bankgarantie afgegeven ten behoeve van de Cairo International Airport Customs, van € 28, dit was nodig voor de 
invoer van beeld en geluidmateriaal.

Ten behoeve van producties die in 2021 (of later) zullen worden uitgezonden, zijn reeds door subsidieverstrekkers toezeggingen 
gedaan voor € 1.220 (2019: € 798).

De EO heeft verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van Nederlandse geconsolideerde 
deelnemingen (Productiehuis EO B.V.) voortvloeiende schulden; deze bedroegen € 877 (2019: € 908).

Transacties met verbonden partijen
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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4.6 Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening 2020 (X € 1.000)

Volgens categoriale indeling Radio
Televi-

sie

Overig 
Media 

Aanbod

Neven- 
activi-
teiten

Vereni-
gings- 
activi-
teiten

Organi-
satie-

kosten
Totaal 

2020
Totaal 

2019

Baten

1. Media-aanbod:

-Vergoeding OCW 3.065 22.838 2.379 - - 6.711 34.993 30.312

-Omroepbrede Middelen - 9.745 1.071 - - 26 10.842 4.363

Subtotaal baten mediaaanbod 3.065 32.583 3.450 - - 6.737 45.835 34.675

2. Programmagebonden eigen bijdragen - 945 220 - - - 1.165 2.273

3. Opbrengst programmabladen - - - 3.557 - - 3.557 3.852

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten - - - 1.927 - - 1.927 2.049

5. Opbrengst verenigingsactiviteiten - - - - 9.415 - 9.415 10.147

7. Barteringbaten - - - 148 - - 148 111

Som der bedrijfsopbrengsten 3.065 33.528 3.670 5.632 9.415 6.737 62.047 53.107

Lasten

8. Lonen en salarissen 2.224 9.020 1.049 1.038 1.355 4.485 19.171 18.209

9. Sociale lasten 579 2.373 292 271 375 1.236 5.126 4.628

10.  Afschrijvingen op immateriële en 
materiële vaste activa 12 222 - - 177 361 772 885

12. Directe productiekosten 321 25.062 3.701 2.361 2.017 - 33.462 24.377

13. Overige bedrijfslasten 69 656 116 61 455 3,096 4.453 5.106

14. Toerekening organisatiekosten - - - 299 1.244 -1.543 - -

15. Barteringlasten - - - 148 - - 148 111

Som der bedrijfslasten 3.205 37.333 5.158 4.178 5.623 7.635 63.132 53.316

Bedrijfsresultaat -140 -3.805 -1.488 1.454 3.792 -898 -1.085 -209

16. Financieel resultaat - - - - -23 - -23 -

Exploitatieresultaat voor toerekening 
Eigen Bijdragen -140 -3.805 -1.488 1.454 3.769 -898 -1.108 -209

24.  Toerekening resultaat niet- programma 
gebonden Eigen Bijdrage 140 2.697 1.488 -1.454 -3.769 898 - -

Saldo uit gewone bedrijfsvoering voor 
belastingen - -1.108 - - - - -1.108 -209

Vennootschapsbelasting - -1 - - - - -1 -13

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

Exploitatieresultaat na overdracht en 
belastingen - -1.109 - - - - -1.109 -222

28. FTE gemiddeld 40 146 20 19 28 82 335 324

29. FTE ultimo 40 146 24 17 29 85 341 329
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 Een nadere specificatie van de baten over 2020 is als volgt:

1. Media-aanbod 

2020 2019

Omroepbijdrage TV 32.583 22.872

Omroepbijdrage Radio 3.065 2.963

Omroepbijdrage Overig Media-aanbod 3.450 2.121

Omroepbijdrage organisatiekosten 6.737 6.719

Totaal 45.835 34.675

De toename van de Omroepbijdrage TV wordt voornamelijk veroorzaakt door het uitzenden van grote producties in 2020 o.a. Hoog-
vliegers € 3.219 en Het A-Woord € 1.877, de deelname van de EO in de wekelijkse productie Op1 € 1.762 en Covid-19 frictiekosten 
vergoeding van € 685.

De toename van de Omroepbijdrage Overig Media-aanbod wordt onder andere veroorzaakt door eenmalige grote producties Hitte 
€ 699 en Oorlog-stories € 263 en hogere verantwoorde SVOD NPO Start Plus gelden € 182.
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2. Programmagebonden eigen bijdragen

Titel Media-aanbod

Aantal 
afleve-
ringen Naam organisatie

Totale
bijdrage 
x € 1.000 CoBO

Media-
fonds

Overige 
derden

NPO-
fonds

2Doc: Behind the blood 1 Media Fonds 102 - 102 - -

2Doc: Bosnian Girl 1 NPO Fonds - - - - 136

2Doc: Church of the Advocate 1 NPO Fonds - - - - 163

2Doc: Hoe Sosruko het vuur stal van de 
reus

1 NPO Fonds - - - - 156

2Doc: Last male standing 1 Media Fonds 140 - 140 - -

2Doc: On the couch 1 Media Fonds 108 - 108 - -

2Doc: Stop Filming Us! 1 NPO Fonds - - - - 147

2Doc: Tellen en niet bang zijn 1 NPO Fonds - - - - 120

2Doc: Through the barricades 1 NPO Fonds - - - - 134

2doc:Heelt leven wonden? 1 NPO Fonds - - - - 152

Aankoop 1 NPO 40 - - 40 -

Binnenkinderen 1 NPO Fonds - - - - 3

De Echte Edith (productie) 1 NPO Fonds - - - - 157

Denkstof 1 JOP 15 - - 15 -

Eerst Dit 2020 1 IZB 73 - - 73 -

Etrog 1 Gemeente 
Amersfoort

8 - - 8 -

Geheugen van Auschwitz 1 NPO Fonds - - - - 20

Geheugen van Auschwitz 1 NPO Fonds - - - - 8

Giften NietAlleen 1 Div. Giften 67 - - 67 -

Hemelrijken 1 CoBO Fonds 125 125 - - -

Het Gat in mijn Leven 1 NPO Fonds - - - - 30

Hitte (ontwikkeling) 1 NPO Fonds - - - - 25

Hitte (Productie) 1 NPO Fonds - - - - 443

Lied van 1 1 PKN / RKK 8 - - 8 -

Mattheus aan de Maas 1 Rotterdam 
Festivals

50 - - 50 -

Mensjesrechten 1 Liliane Fonds 16 - - 16 -

Mensjesrechten - Jay 1 Het vergeten Kind 21 - - 21 -

Mensjesrechten - Renildo 1 SOS 20 - - 20 -

Nederland Zingt 3 Diversen 1 - - 1 -

Nederland zingt dichtbij najaar 2020 13 PKN 22 - - 22 -

Nederland Zingt Pinksteren 1 PKN 8 - - 8 -

Nietalleen 6 Div. Giften 62 - - 62 -

Paaswake 2020 1 PKN 32 - - 32 -

Palingtrek 1 NPO Fonds - - - - 27

Podcast Trump (research) 1 NPO Fonds - - - - 52

Research Sanctuary 1 NPO Fonds - - - - 30

Samen Kerk, samen sterk Livestream 1 PKN 39 - - 39 -
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Titel Media-aanbod

Aantal 
afleve-
ringen Naam organisatie

Totale
bijdrage 
x € 1.000 CoBO

Media-
fonds

Overige 
derden

NPO-
fonds

Stralend Kerstfeest 1 Leger des Heils 150 - - 150 -

Vijf dagen in maart 1 Mediafonds 19 - - 19 -

Wilde Ganzen 2020 52 Wilde Ganzen 35 - - 35 -

Lente in de Kerk 1 TU Kampen 4 - - 4 -

Aansluiting exploitatierekening 1.165 125 350 690 1.803

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

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

Specificatie bijdragen derden via buitenproducenten

Titel Media-aanbod

Aantal
afleve-
ringen Naam organisatie

Totale
bijdrage 
x € 1.000 CoBO

Media-
fonds

Overige 
derden

2Doc IDFA Primeur: In his image 1 Witfilm B.V. 1 - - 1

2Doc IDFA Primeur: Skies above Hebron 1 Doxy B.V. 1 - - 1

2Doc: Angels on Diamond Street 1 CoBO 50 50 - -

2Doc: Angels on Diamond Street 1 Stichting Democratie en Media 20 - - 20

2Doc: Angels on Diamond Street 1 Sundance Documentary Fund 15 - - 15

2Doc: Angels on Diamond Street 1 Zin Documentaire B.V. 2 - - 2

2Doc: Behind the blood 1 Content Mediacorp 170 - - 170

2Doc: Behind the blood 1 Northern Ireland Screen 58 - - 58

2Doc: Behind the blood 1 CoBO 55 55 - -

2Doc: Behind the blood 1 Filmfonds 43 - - 43

2Doc: Behind the blood 1 Mediafonds ontw. 22 - 22 -

2Doc: Behind the blood 1 North Ireland Screen dev 11 - - 11

2Doc: Behind the blood 1 Conijn Film B.V. 10 - - 10

2Doc: De dood van Antonio Sánchez 
Lomas

1 Filmfonds 75 - - 75

2Doc: De dood van Antonio Sánchez 
Lomas

1 Pieter van Huystee Film & TV 15 - - 15

2Doc: De kleine man, tijd en de troubadour 1 Netherlands Filmfund 
Development

252 - - 252

2Doc: De kleine man, tijd en de troubadour 1 Vlaams Audiovisueel Fonds 50 - - 50

2Doc: De kleine man, tijd en de troubadour 1 Tax Shelter (Belgie) 35 - - 35

2Doc: De kleine man, tijd en de troubadour 1 Mediafund Development 25 - - 25

2Doc: De kleine man, tijd en de troubadour 1 Oase (Netherlands Film Fund & 
Mediafund Development)

8 - - 8

2Doc: De kleine man, tijd en de troubadour 1 The Film Kitchen 2 - - 2

2Doc: De kleine man, tijd en de troubadour 1 Scenarist/regisseur (Oase) 2 - - 2
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Titel Media-aanbod

Aantal
afleve-
ringen Naam organisatie

Totale
bijdrage 
x € 1.000 CoBO

Media-
fonds

Overige 
derden

2Doc: Op de tast, tussen verbeelding en 
herinnering

1 Filmcompagnie Maarten 
Schmidt en Thomas Doebele 
V.O.F.

1 - - 1

2Doc: Stop Filming Us! 1 Filmfonds 140 - - 140

2Doc: Stop Filming Us! 1 Internationale presale (arte, 
Medialaan)

7 - - 7

2Doc: Stop Filming Us! 1 Prins Bernhard Cultuurfonds 5 - - 5

2Doc: The Last Male on Earth 1 CoBO 100 100 - -

2Doc: The Last Male on Earth 1 Incentive NL 90 - - 90

2Doc: The Last Male on Earth 1 Filmfonds 50 - - 50

2Doc: The Last Male on Earth 1 VAF 50 - - 50

2Doc: The Last Male on Earth 1 NDR 40 - - 40

2Doc: The Last Male on Earth 1 Tax Shelter BE 32 - - 32

2Doc: The Last Male on Earth 1 SRF 8 - - 8

2Doc: The Last Male on Earth 1 VRF 8 - - 8

2Doc: The Last Male on Earth 1 Een Van De Jongens 4 - - 4

2Doc: Your Mum and Dad 1 CoBO 110 110 - -

2Doc: Your Mum and Dad 1 Pieter van Huystee Film & TV 1 - - 1

Niet alleen lineair 1 PKN 18 - - 18

Niet alleen.nl 1 PKN 83 - - 83

Palingtrek 1 Nederlands Filmfonds 32 - - 32

Binnenkinderen 1 Revolver Amsterdam B.V. 4 - - 4

Mensjesrechten 2020 1 CoBO 30 30 - -

Totaal ontvangen bijdragen derden door buitenproducent 1.735 345 22 1.368
 
Er zijn geen bijdragen vanuit commerciële sponsoring en NPO-fonds ontvangen.
 
De EO heeft in opzet de volledigheid van de opbrengsten uit rechtstreekse sponsoring aan buitenproducenten afgedwongen in pro-
ductieovereenkomsten. Hierin zijn bepalingen opgenomen dat, indien buitenproducenten rechtstreeks aan sponsoring willen doen, 
dit vooraf aan de EO dient te worden overlegd. Vanuit de buitenproducenten heeft de EO geen meldingen ontvangen in 2020.
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3. Opbrengst programmabladen

2020 2019

Opbrengst abonnementsgelden 3.245 3.481

Opbrengst advertenties en overig 312 371

Totaal 3.557 3.852

Het aantal abonnees op de Visie is in 2020 gedaald. De advertentiemarkt staat onder druk door online adverteren en Covid-19.

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten

2020 2019

Opbrengst bladen 973 1.097

Opbrengst dvd’s en boeken 90 74

Doorbelaste kosten St. EO Metterdaad 378 370

Diversen 486 508

Totaal 1.927 2.049

Het aantal abonnees van de Eva is in 2020 gedaald.. De post ‘diversen’ bestaat vooral uit opbrengsten van royalties en licenties en 
opbrengst verhuur kantoorruimte.

5. Opbrengst verenigingsactiviteiten 
2020 2019

Contributies 5.460 5.668

Giften en legaten 3.761 4.044

Overige opbrengsten ten bate van de vereniging 194 435

Totaal 9.415 10.147

De afname van de contributies wordt vooral veroorzaakt door lagere aantal leden. De afname van de giften en legaten komt onder 
andere door de lagere inkomsten uit legaten € 196. De lagere overige opbrengsten worden vooral veroorzaakt door het niet door-
gaan van evenementen vanwege Covid-19.
  
7. Barteringbaten  

2020 2019

Advertenties 148 111

Totaal 148 111

Voor specificatie zie de opstelling op pagina 58.

8. Lonen en salarissen
Het aantal fte’s per 31 december 2020 bedraagt 341 (2019: 329). Gemiddeld waren gedurende het gehele jaar 335 fte’s (2019: 
324) werkzaam. Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.
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9. Sociale lasten
De in de exploitatierekening verantwoorde pensioenpremie bedroeg in 2020 € 2.118 (2019: € 1.770).

WNT-verantwoording en bezoldiging bestuurders en leden van de raad van toezicht 2020
Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Evangelische 
Omroep. Het voor de Evangelische Omroep toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201 (het algemeen bezoldigingsmaxi-
mum).
 
Leidinggevende topfunctionarissen 
 

A.J. Lock J. Kooij

Gegevens 2020, bedragen in €

Functie(s) Voorzitter raad van bestuur Adjunct Directeur

Duur dienstverband 1 jan – 31 dec 1 jan – 31 dec

Omvang dienstverband (in FTE) 1 1

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 183.100 158.003

Betaalbaar op termijn     16.083 15.734

Totale bezoldiging 199.183 173.737 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 201.000 201.000

A.J. Lock J. Kooij

Gegevens 2019, bedragen in €

Functie(s) Voorzitter raad van bestuur Adjunct Directeur

Duur dienstverband 1 jan ‒ 31 dec 1 jan – 31 dec

Omvang dienstverband (in FTE) 1 1

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 178.109 157.281

Betaalbaar op termijn 14.079 13.772

Totale bezoldiging 192.188 171.053

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 194.000 194.000
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Toezichthoudende topfunctionarissen—raad van toezicht
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Gegevens 2020, bedragen in €

Functie(s) Voorzitter
Vice-

voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid

Duur dienstverband
1 jan –  
31 dec

1 jan –  
31 dec

1 jan –  
31 dec

1 jan –  
31 dec

1 jan –  
31 dec

1 jan –  
31 dec

1 jan –  
31 dec

Beloning 5.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

 Totale bezoldiging 5.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Toepasselijk WNT-maximum 30.150 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100
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Gegevens 2019, bedragen in €

Functie(s) Voorzitter
Vice-

voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid

Duur dienstverband
1 jan –  
31 dec

1 jan –  
31 dec

1 jan –  
31 dec

1 jan –  
31 dec

1 jan –  
31 dec

1 jan –  
31 dec

1 jan –  
31 dec

Beloning 5.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

 Totale bezoldiging 5.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Toepasselijk WNT-maximum 29.100 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een 
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Presentatoren
De presentatoren van de Evangelische Omroep zijn zowel ingezet voor omroep- als verenigingsactiviteiten. De beloningen van de 
presentatoren zijn lager dan de norm die geldt in het “Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep” (BPPO) zodat geen deel 
ten laste van de verenigingsgelden is gebracht.
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12. Directe productiekosten
De directe productie kosten 2020 bestaan onder andere uit kosten voor vervaardigen radio en tv-programma’s € 26.212 (2019: 
€ 18.252), diverse personeelskosten € 700 (2019: € 1.118), drukwerk en verzendkosten € 2.046 (2019: € 2.381) en uitzendrechten 
€ 1.131 (2019: € 962).

De toename van de directe productiekosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de deelname van de EO in de wekelijkse productie 
Op1 € 2.146 en het uitzenden van grote producties in 2020 o.a. Hoogvliegers € 3.229 en Het A-Woord € 1.880.

Onafhankelijk product
Het bedrag dat in 2020 is besteed aan onafhankelijke producties zoals bepaald in artikel 2.115 t/m 2.121 van de Mediawet 2008 is 
€ 14.606 (2019: € 8.140). 

13. Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten 2020 bestaan onder andere uit overige personeelskosten € 758 (2019: € 889), huisvestingskosten € 728 
(2019: € 705), hard- en software kosten € 1.372 (2019: € 1.898) en werkzaamheden derden € 783 (2019: € 807).

In de overige bedrijfslasten zijn accountantskosten begrepen van € 123 (2019: €104). Deze kunnen verder als volgt worden gespe-
cificeerd:

Accountantskosten 2020 2019

Onderzoek van de jaarrekening 95 95

Andere controle opdrachten - 4

Adviesdiensten op fiscaal terrein 28 5

Totaal 123 104

Fincanciële gevolgen Covid-19
In 2020 zijn extra kosten gemaakt als gevolg van Covid-19 € 1.159, een deel van deze kosten is gedekt door inkomsten uit Omroep-
brede Middelen € 685.

16. Financieel Resultaat

2020 2019

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren (deelneming) - -1

Rente baten en inkomsten uit beleggingen - 1

Rente lasten en soortgelijke kosten -23 -

Totaal -23 -

Resultaat deelneming
Dit betreft het aandeel van de Vereniging Evangelische Omroep in het resultaat ad € - (2019: € -1) van de 50% deelneming in Endeo 
VOF. De activiteiten van Endeo VOF zijn in 2018 beëindigd, de juridische afwikkeling zal in 2021 plaatsvinden.

Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting ad € 1 (2019: € 13) is gebaseerd op het resultaat in de jaarrekening van Productiehuis EO B.V. en is 
berekend op basis van het actuele belastingtarief. Voor de Vereniging Evangelische Omroep is over 2020 geen vennootschapsbelas-
ting verschuldigd, omdat er sprake is van een compensabel verlies van € 27.800 ultimo 2019. Voor de Vereniging en Productiehuis 
EO B.V. kon geen fiscale eenheid worden verkregen.
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Toelichting op nevenactiviteiten per cluster*

cluster 1 cluster 2 cluster 3 cluster 6 cluster 7 Totaal

Baten

3. Opbrengst programmabladen - - 3.557 - - 3.557

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten 420 444 973 - 90 1.927

7. Barteringbaten - - 148 - - 148

Som der bedrijfsopbrengsten 420 444 4.678 - 90 5.632

Lasten

8. Lonen en salarissen - 278 760 - - 1.038

9. Sociale lasten - 67 204 - - 271

10. Afschrijvingen - - - - - -

12. Directe productiekosten 58 2 2.227 - 74 2.361

13.Overige bedrijfslasten 1 - 60 - - 61

14 Toerekening organisatiekosten - 39 256 - 4 299

15. Barteringlasten - - 148 - - 148

Som der bedrijfslasten 59 386 3.655 - 78 4.178

Bedrijfsresultaat 361 58 1.023 - 12 1.454

16. Resultaat deelneming - - - - - -

Som der financiële baten en lasten - - - - - -

Exploitatieresultaat voor toekenningen 
Eigen Bijdragen 361 58 1.023 - 12 1.454

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

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

Baten 2020 2019

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten 420 457

Som der bedrijfsopbrengsten 420 457

Lasten

8. Lonen en salarissen - -

9. Sociale lasten - -

12. Directe productiekosten 58 44

13. Overige bedrijfslasten 1 1

14. Toerekening organisatiekosten - -

Som der bedrijfslasten 59 45

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage 361 412
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Cluster 2: Het verhuren van personeel of middelen, waaronder mede te verstaan het produceren van 
AV-materiaal voor derden

Baten 2020 2019

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten 444 421

Som der bedrijfsopbrengsten 444 421

Lasten

8. Lonen en salarissen 278 279

9. Sociale lasten 67 71

12. Directe productiekosten 2 20

13. Overige bedrijfslasten - -

14. Toerekening organisatiekosten 39 32

Som der bedrijfslasten 386 402

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage 58 19

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

Baten 2020 2019

3. Opbrengst programmabladen 3.557 3.852

7. Barteringbaten 124 98

Som der bedrijfsopbrengsten 3.681 3.950

Lasten

8. Lonen en salarissen 554 675

9. Sociale lasten 150 151

12. Directe productiekosten 1.663 1.722

13. Overige bedrijfslasten 35 24

14. Toerekening organisatiekosten 174 164

15. Barteringlasten 124 98

Som der bedrijfslasten 2.700 2.834

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage 981 1.116

Uit de opbrengst programmabladen (Visie) is € 1.276 overgeboekt naar verenigingsactiviteiten in verband met het in de abonnne-
mentsprijs opgenomen lidmaatschapsgeld. De kosten van ledenwerving zijn niet begrepen in de kosten van het programmablad, 
maar zijn net als vorig boekjaar rechtsreeks ten laste van verenigingsactiviteiten gebracht.
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Cluster 3: Het op de markt (laten) brengen van bladen: Eva 

Baten 2020 2019

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten 973 1.097

7. Barteringbaten 24 13

Som der bedrijfsopbrengsten 997 1.110

Lasten

8. Lonen en salarissen 206 379

9. Sociale lasten 54 105

10. Afschrijvingen - 1

12. Directe productiekosten 564 442

13. Overige bedrijfslasten 25 25

14. Toerekening organisatiekosten 82 110

15. Barteringlasten 24 13

Som der bedrijfslasten 955 1.075

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage 42 35
  
Uit de opbrengst overige nevenactiviteiten (Eva) is € 216 overgeboekt naar verenigingsactiviteiten in verband met het in de abon-
nementsprijs opgenomen lidmaatschapsgeld. De kosten van ledenwerving zijn niet begrepen in de kosten van het programmablad, 
maar zijn net als vorig boekjaar rechtsreeks ten laste van verenigingsactiviteiten gebracht.

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

Baten 2020 2019

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten - -

Som der bedrijfsopbrengsten - -

Lasten

8. Lonen en salarissen - -

9. Sociale lasten - -

12. Directe productiekosten - -

13. Overige bedrijfslasten - -

14. Toerekening organisatiekosten - -

Som der bedrijfslasten - -

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren (deelneming) - -1

Som der financiële baten en lasten - -1

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage - -1

Deze nevenactiviteit heeft betrekking op de Endeo VOF te Amersfoort. Dit betreft een samenwerking tussen de Vereniging Evange-
lische Omroep en Nedag Uitgevers B.V. (beiden voor 50%). Het exploitatieoverzicht 2018 is op grond van het Handboek Financiële 
Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016 separaat verstrekt aan het Commissariaat voor de Media. 
De activiteiten van Endeo VOF zijn in 2018 beëindigd, de juridische afwikkeling zal in 2021 plaatsvinden.
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Cluster 7: Het op de markt (laten) brengen van overige producten of diensten; overig

Baten 2020 2019

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten 90 74

Som der bedrijfsopbrengsten 90 74

Lasten

8. Lonen en salarissen - -

9. Sociale lasten - -

12. Directe productiekosten 74 64

13. Overige bedrijfslasten - -

14. Toerekening organisatiekosten 4 3

Som der bedrijfslasten 78 67

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage 12 7

Lidmaatschappen en kosten van lidmaatschapswerving
Het aantal lidmaatschappen van de Evangelische Omroep bedroeg per 31 december 2020 318.737 tegen 321.882 per 31 decem-
ber 2019. De kosten van lidmaatschapswerving bedroegen in 2012 € 749 (2019 € 1.033).

Barteringcontracten

Nr.
Participant  
barter- overeenkomst Aanvang Einde

Prestatie aan de 
omroepinstelling

Prestatie door de 
omroep-instelling

Factuur-
bedrag

1 Groot Nieuws Radio 01-12-2019 31-12-2020
Radiocommercials 
voor Visie en Eva

Adverstenties in Visie 
en Eva  20

2 DPG Media 01-01-2020 31-12-2020
Advertenties in landelijke 
en regionale dagbladen

Advertentie in Visie 
en Eva 98

3 SPN BV 08-05-2020 31-12-2020
Advertentie in 
Plus Magazine

Advertenties in Visie 
en Eva 13

4 New Skool Media 01-10-2020 31-12-2020
Nieuwsbriefadvertorial in 
Knipmode en KNIPkids

Advertenties in Visie 
en Eva 8

5 VBK Media  16-03-2020 31-12-2020
Levering Koorden van 
Liefde-premium Eva Advertenties in Eva 2

6 CDA 01-01-2020 31-12-2020
Advertenties in 
Ledenblad CDA 

Advertentie in Visie 
en Eva 5

7 Dagelijks Broodkruimels 27-09-2020 31-07-2020
Levering broodplanken-
premium Eva

Advertenties in Visie 
en Eva 2

Totaal 148
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Programmakosten per domein per platform (X € 1.000)

Televisie

Domein NPO1 NPO2 NPO3 Z@PP(ELIN) Totaal TV

Nieuws - - - - -

Opinie 2.421 4.337 796 4 7.558

Sport - - - - -

Samenleving 2.370 10.673 1.208 845 15.096

Kennis 286 3.118 - 3.437 6.841

Expressie 6.496 528 457 62 7.543

Amusement - - - 295 295

Bijzondere kosten - - - - -

Totaal 11.573 18.656 2.461 4.643 37.333

Radio 

Domein NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM NPO Radio 4 NPO Radio 5 Totaal Radio

Nieuws - - - - - -

Opinie 658 - - - - 658

Sport - - - - - -

Samenleving 927 124 84 18 1.206 2.359

Kennis - - - - - -

Expressie - - - - 188 188

Amusement - - - - - -

Bijzondere kosten - - - - - -

Totaal 1.585 124 84 18 1.394 3.205

De rapportages van de programmakosten per domein zijn gespecificeerd op basis van de door de NPO op titelniveau toegekende 
classificaties. Voor zover de classificaties nog niet definitief vaststaan (radio 2e halfjaar 2020) zijn de initiële classificaties gehanteerd 
die door de NPO zijn toegekend. De EO ziet geen aanleiding tegen deze initiële classificaties in beroep te gaan.

Overig media-aanbod 

Domein

Nieuws -

Opinie 280

Sport -

Samenleving 2.825

Kennis 915

Expressie 1.055

Amusement 83

Bijzondere kosten -

Totaal 5.158
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4.7 Enkelvoudige balans per 31 december 2020 (X € 1.000)

ACTIVA 2020 2019

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 1.661 1.836

Inventaris en inrichting 40 60

Facilitaire apparatuur e.d. 1.262 947

Hard- en software 167 345

Vervoermiddelen 46 67

Technische installaties 802 -

3.978 3.255

Financiële vaste activa (1)

Deelnemingen 477 474

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk en gereed product 
m.b.t. media aanbod 4.918 10.932

 4.918 10.932 

Vorderingen

Handelsdebiteuren 3.280 3.555

Overige vorderingen 1.597 936

Overlopende activa 830 625

 5.707 5.120

Liquide middelen 6.790 4.417

Totaal 21.870 24.198

PASSIVA 2020 2019

Eigen vermogen

Algemene reserve (2.1) 6.597 6.597

Reserve voor media-aanbod (2.2) 2.103 3.212

8.700 9.809

Voorzieningen

Voor pensioenen - 360

Voor jubilea 549 412

Voor loopbaantraject 266 217

Voor groot onderhoud 991 1.061

1.756 2.016

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 1.834 3.710

Schulden aan deelnemingen 17 201

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 1.364 1.377

Schulden inzake pensioenen 105 -

Overige schulden 1.566 736

Overlopende passiva 6.528 6.349

11.414 12.373

Totaal 21.870 24.198
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4.8 Enkelvoudige exploitatierekening 2020 (X € 1.000)

2020 2019

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen 3 52

Overig resultaat na belastingen -1.112 -274

Resultaat na belastingen -1.109 -222

4.9 Toelichting op de enkelvoudige balans 2020 (X € 1.000)

Algemeen
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2020 van de Evangelische Omroep. Ten aanzien van de enkelvou-
dige exploitatierekening van de vereniging EO is gebruikgemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2: 402 BW. Voor zover posten 
uit de enkelvoudige balans en de enkelvoudige exploitatierekening hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelich-
ting op de geconsolideerde balans en exploitatierekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde balans 
en exploitatierekening, met uitzondering van de hierna genoemde grondslagen.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op 
basis van de nettovermogenswaarde. Zie voor een uitwerking hiervan de grondslagen voor financiële vaste activa in de geconsoli-
deerde jaarrekening.

Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming in de resulta-
ten van deze deelnemingen.

1. Financiële vaste activa

2020 2019

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 477 474

Totaal 477 474

Dit betreft de volgende deelnemingen:

Naam: Vestigingsplaats Aandeel in geplaatst kapitaal

Productiehuis EO B.V. Hilversum 100%

Endeo VOF Amersfoort 50%

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

Productiehuis EO B.V. Endeo VOF Totaal

Stand 1 januari 2020 465 9 474

Kapitaalstorting - - -

Aandeel in resultaat deelnemingen 3 - 3

Stand 31 december 2020 468 9 477
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2. Eigen vermogen

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

2.2 Reserve voor media-aanbod
Zendgemachtigden krijgen jaarlijks een bijdrage toegekend ter financiering van de kosten van hun omroepactiviteiten. De overschot-
ten op deze subsidie mogen worden behouden om eventuele toekomstige tekorten mee te verrekenen. De Raad van Bestuur van de 
Publieke Omroep kan aan de reserve een maximum toekennen. Op basis van de Bindende Regeling Mediareserves d.d. 10 mei 2016 
is deze door de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep bepaald op € 4.000.

In onderstaand overzicht is het verloop van de Reserve voor media-aanbod weergegeven:

2020 2019

Stand 1 januari 3.212 3.434

Saldo van de exploitatierekening -1.109 -222

Stand 31 december 2.103 3.212

Statutaire bepaling resultaat
In de statuten van de vereniging staat in artikel F.10 lid 3 het volgende bepaald: “De directie stelt jaarlijks een jaarrekening op en 
een bestuursverslag vast. De jaarrekening bevat een staat van uitgaven en ontvangsten over het afgelopen jaar en een balans per 
31 december van dat jaar. Het bestuursverslag bevat een verslag van de werkzaamheden van het afgelopen jaar, zowel voor wat 
betreft televisie, radio, verenigingsactiviteiten als de nadere activiteiten. De directie legt ter goedkeuring deze stukken, niet later dan 
in de maand juni, in een vergadering van de Raad van Toezicht voor.”

Omtrent de bestemming van het resultaat is niets opgenomen in de statuten van de vereniging. Hieromtrent zijn bepalingen opge-
nomen in de Mediawet 2008. In artikel 2.135 lid 1 is bepaald dat “tenzij bij of krachtens deze wet anders is bepaald, gebruiken NPO 
en de publieke media- instellingen al hun inkomsten voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht.” Voorts is in artikel 2.176 lid 
1 opgenomen: “Gereserveerde gelden voor de verzorging van media-aanbod worden in het volgende kalenderjaar besteed aan de 
doelen waarvoor zij oorspronkelijk bestemd zijn.”

Bestemming van het resultaat
In overeenstemming met hetgeen is bepaald in de Mediawet hebben wij besloten het negatieve resultaat ad € 1.109 ten laste van 
de “Reserve voor media-aanbod” te brengen.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Hoofdelijke aansprakelijkheid en garanties
De onderneming heeft verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van Nederlandse gecon-
solideerde deelnemingen (Productiehuis EO B.V.) voortvloeiende schulden ten bedrage van € 877 (2019: € 908).

Fiscale eenheid
Er is een fiscale eenheid voor de omzetbelasting toegekend en gehanteerd voor de Vereniging Evangelische Omroep en Productie-
huis EO B.V.

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen
Dit betreft het aandeel van de Vereniging Evangelische Omroep in het resultaat van de 100% deelneming Productiehuis EO B.V., 
namelijk een winst van € 3 (2019: € 53) en het resultaat ad € - (2019: € -1) van de 50% deelneming in Endeo VOF. De activiteiten 
van Endeo VOF zijn in 2018 beëindigd, de juridische afwikkeling zal in 2021 plaatsvinden.



EO Jaarverslag 2020

63

Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders
Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening. 

Hilversum, 25 maart 2021

Raad van Bestuur Raad van Toezicht

A.J. Lock W. Smouter (voorzitter)
 J.M. de Heer-Verheij (secretaris)
 E.J. Ouweneel (vicevoorzitter)
 J.E. van den Brink
 P.I.W. Oudenaarden
 E.M. Sweet
 J. Zandbergen
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5. Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 van Vereniging tot Bevordering van de Evangelieverkondiging Via 
Radio en Televisie ‘De Evangelische Omroep’ (hierna de ‘vereniging’) te Hilversum (hierna de ‘jaarrekening’) gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
 —   geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het ver-

mogen van de vereniging per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling 
vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020. 

 —  zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspec-
ten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 
zoals vermeld in de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO 
en Ster 2020.

De jaarrekening bestaat uit:
 1 de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020;
 2 de geconsolideerde en enkelvoudige exploitatierekening over 2020; en
 3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het 
Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke 
Media-instellingen, NPO en Ster 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de vereniging zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance- 
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en 
artikel 5, lid 1, onderdelen n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er 
wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig 
is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
 —  het bestuursverslag;
 —  de overige gegevens;

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

Media-instellingen, NPO en Ster 2020 is vereist.
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle van de 
jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de Regeling 
vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020 en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens 
in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO 
en Ster 2020.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de Rege-
ling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020. Het bestuur is 
ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties 
in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in de Regeling vaststelling 
Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020. In dit kader is het bestuur tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit 
voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continu-
iteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen 
of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vereni-
ging.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte 
controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens 
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, 
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening 
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming 
toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de 
Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit:
 —  het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van 

fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van con-
trole-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing;
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 —  het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te 
selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken 
over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging;

 —  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

 —  het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van 
de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onze-
kerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de aandacht te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toe-
komstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de vereniging haar continuïteit niet langer kan 
handhaven;

 —  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
 —  het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in 

deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten recht-
matig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de 
uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de 
groepsactiviteiten. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsactiviteiten. Op grond hiervan hebben wij 
de groepsactiviteiten geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten 
noodzakelijk was.

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

Amstelveen, 25 maart 2021

KPMG Accountants N.V.

P. G. W. Takken RA
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Bijlagen



Bijlage 1–EO-documentaires nominaties & prijzen

Titel Prijs Award Festival

Angels on Diamond Street Nominatie Tromsø TIFF Tromsø TIFF

Nominatie Just Human HUMAN International Documentary Film Festival, 
Oslo

Nominatie Beste Nederlandse Documentaire IDFA 2019

The Advocate Nominatie International Competition HUMAN International Documentary Film Festival, 
Oslo

Behind the Blood Nominatie International Competition HUMAN International Documentary Film Festival, 
Oslo 

Nominatie Winner human rights human wrongs 
award

One World - International Human Rights 
Documentairy Film Festival

Prison for Profit Nominatie International Competition HUMAN International Documentary Film Festival, 
Oslo

Here we Move Here We Groove Nominatie Beste lange documentaire Limburg Film Festival

Stop Filming us Winnaar Dutch Movies Matter Movies That Matter

Nominatie Human Rights Film Festival Berlin 2020 Human Rights Film Festival Berlin

Nominatie Nederlands Film Festival 2020 Nederlands Film Festival 2020

Nominatie Selection TV Documentary PRIX EUROPA 2020

Nominatie One World Slovakia 2020 One World Slovakia 2020

Nominatie Mill Valley Film Festival 2020 Mill Valley Film Festival 2020

Nominatie Congo in Harlem 2020 Congo in Harlem

Last male on earth Winnaar The Tree of Knowledge 2020 The International Science Film Festival World of 
Knowledge

Winnaar WWF Special Mention Award CinemAmbiente

Winnaar Flamingo Award WFFR in Rotterdam

Nominatie Golden Kapok Award Guangzhou IDFF, China

In His Image Nominatie Dutch competition for Best Documentary IDFA

Dood van Anthonio Sànches 
Lomas

Nominatie Amsterdam Spanisch Film Festival Amsterdam Spanisch Film Festival
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Bijlage 2–Programmaoverzicht 2020

NPO 1
Doelgroep: 6 jaar en ouder

Titel Aantal Aantal kijkers (x1.000) Kijktijdaandeel (%) Waardering

De 100 1 787 15,4 7,9

Het A-Woord 6 1.024 16,5 7,8

Adieu God? 1 494 14,3 8,3

Concert van hoop 1 1.346 21,8 8,0

Het Familiediner 6 1.349 24,0 7,7

Hoogvliegers 8 1.195 20,3 7,9

Islands of america 4 673 20,3 7,9

Islands of australia 2 597 17,8 8,0

De laatste 24 uur 4 467 7,9 7,7

Ook hier ervaringen van racisme 1 322 7,1 0,0

Op1* 287 995 23,9 7,6

Op1 beiroet** 1 437 13,6 7,9

LIVE 10 jaar The Passion—Geef mij nu je angst*** 1 2.933 40,4 8,2

Seven worlds one planet 7 953 14,9 8,5

Stralend Kerstfeest—night of the lights 1 768 15,0 7,9

Waar doen ze het van? 6 1.171 19,4 7,6

We houden vol**** 12 1.572 22,9 7,6

* i.s.m. BNNVARA, MAX, WNL, VPRO ** i.s.m. BNNVARA, MAX, WNL *** i.s.m. KRO-NCRV **** i.s.m. KRO-NCRV, VPRO

NPO 1 dag tv

Titel Aantal Aantal kijkers (x1.000) Kijktijdaandeel (%) Waardering

Niet Alleen 32 195 14.4 *
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Nominatie Amsterdam Spanisch Film Festival Amsterdam Spanisch Film Festival
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Titel Aantal Aantal kijkers (x1.000) Kijktijdaandeel (%) Waardering

Corona in de kerk—Nieuw Licht 1 142 2,0 *

De Nieuwe Wereld 4 24 1,1 *

Oases in de Oriënt 5 618 9,3 8,1

Ogen van Moria 6 255 5,4 *

Ook hier ervaringen van racisme 10 273 4,9 *

Perspectief op bevrijding 1 73 1,7 *

Rail Away 11 489 8,7 8,1

Typisch Achterhoek 12 539 10,3 7,6

Typisch Apeldoorn 11 339 6,1 7,6

Typisch Betuwe 12 396 7,1 7,7

Typisch Buitenhof 12 282 6,9 7,9

Typisch thuis 15 316 5,5 7,6

Typisch Zwarte Water 12 375 7,8 7,8

De Verandering 15 195 4,3 *

Waar ben je bang voor? 3 48 1,6 *

Wie kent mij nog? 6 249 4,4 *

De Windsors—Achter de schermen bij het Britse 
koningshuis 6 659 14,8 8,0

NPO 2 zondagmorgen

Titel Aantal Aantal kijkers (x1.000) Kijktijdaandeel (%) Waardering

BEAM Kerkdienst 32 78 6,2 *

Ik mis je 51 108 12,9 *

Kerkdienst 20 107 10,4 *

Metterdaad 51 42 3,1 *

Nederland Zingt 37 106 7,3 *

Nederland zingt op Paasmorgen 1 197 16,6 *

Nederland zingt op Pinkstermorgen 1 87 8,6 *

Pasen, het verhaal gaat door 1 170 16,4 *

Zie je zondag! 31 85 9,1 *

NPO 2 dag tv

Titel Aantal Aantal kijkers (x1.000) Kijktijdaandeel (%) Waardering

Andries 33 28 2,0 *

Andries en de wetenschappers 2 19 2,4 *

Ben-Goerion, epiloog 1 80 3,7 *

Dagen van begin politiek in dienst van de ideologie 2 23 0,9 *

Dood voor beginners 8 21 2,5 *

Er zijn geen leeuwen in Tel Aviv 1 32 1,6 *

Galut, leven als normale mensen 1 37 3,2 *

Gewijde Grond 5 56 3,2 *

Introductie Matthäus Passion 1 63 7,6 *

Introductie The Messiah 1 48 6,8 *

Kinderen van de inquisitie 2 19 2,1 *

De Laatste Verhuizing 1 30 0,9 *

Matthäus Passion 1 198 21,1 *

NPO 2
Doelgroep: 6 jaar en ouder

Titel Aantal Aantal kijkers (x1.000) Kijktijdaandeel (%) Waardering

2doc: Angels of Diamond Street 1 16 0,5 *

2doc: Behind the blood 1 74 2,3 *

2doc: Bosnian girl 1 31 1,6 *

2doc: Ceres 1 53 2,6 *

2doc: Dood van Antonio Sànchez Lomas 1 53 2,1 *

2doc: Het geheugen van Auschwitz 1 528 7,4 8,5

2doc: How to Steal a Country 1 151 3,5 *

2doc: In His Image 1 218 3,4 *

2doc: Jozi Gold 1 45 1,5 *

2doc: De kleine man tijd en de troubadour 1 22 0,8 *

2doc: The Last Male on Earth 1 116 3,5 *

2doc: Mother 1 76 2,5 *

2doc: Op de tast, tussen verbeelding en herinnering 1 320 4,2 *

2doc: Het raadsel van Femma, prooi van een mensenredder 1 341 7,0 *

2doc: Skies above hebron 1 153 3,2 *

2doc: Stop Filming Us 1 77 2,5 *

2doc: Het vermoorde theater 1 51 1,7 *

2doc: Your Mum and Dad 1 97 4,0 *

Adieu God? 12 64 2,7 *

Andries 8 32 2,1 *

Andries en de wetenschappers 4 34 1,1 *

Beter laat dan nooit 1 103 4,1 *

Blauw Bloed 45 460 8,1 7,7

#Dorhout—op leeftijd in Nederland 3 100 2,9 *

Erik Scherder laat zich niet kisten 4 306 6,1 8,1

Getekend—sporen van kindermishandeling 5 197 3,0 *

God, Jesus, Trump! 3 283 5,9 7,8

Ik mis je 22 247 5,2 8,2

Jezus van Nazareth verovert de wereld 4 501 9,9 8,2

De Joden & de Oranjes 2 348 6,0 8,3

Joods hart onder de riem 1 144 4,6 *

De Kist 16 83 3,6 *

Lazarus 4 44 1,7 *

Naches 28 69 4,0 *

De Nachtzoen 77 28 2,2 *

Natuur op 2: Animals with Cameras 3 277 4,9 8,1

Natuur op 2: Florida het dierenparadijs van Amerika 1 279 6,5 8,5

Natuur op 2: De geheime wereld van marterachtigen 1 400 7,4 8,1

Natuur op 2: Grootste dieren van de wereld 1 426 5,3 8,0

Natuur op 2: Nijlpaarden, Afrika’s rivierreuzen 1 434 7,0 8,1

Natuur op 2: Red de Orang-Oetan 1 255 3,7 8,1

Natuur op 2: Schubdieren – onbekend, maar zeer gewild 1 287 5,2 7,9

Natuur op 2: Supereekhoorns 1 274 4,8 8,0

Natuur op 2: Wild Metropolis 3 458 7,6 8,2

Nederland Zingt 39 130 3,6 7,9

Nieuw Licht 13 112 2,4 *
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Titel Aantal Aantal kijkers (x1.000) Kijktijdaandeel (%) Waardering

Corona in de kerk—Nieuw Licht 1 142 2,0 *

De Nieuwe Wereld 4 24 1,1 *

Oases in de Oriënt 5 618 9,3 8,1

Ogen van Moria 6 255 5,4 *

Ook hier ervaringen van racisme 10 273 4,9 *

Perspectief op bevrijding 1 73 1,7 *

Rail Away 11 489 8,7 8,1

Typisch Achterhoek 12 539 10,3 7,6

Typisch Apeldoorn 11 339 6,1 7,6

Typisch Betuwe 12 396 7,1 7,7

Typisch Buitenhof 12 282 6,9 7,9

Typisch thuis 15 316 5,5 7,6

Typisch Zwarte Water 12 375 7,8 7,8

De Verandering 15 195 4,3 *

Waar ben je bang voor? 3 48 1,6 *

Wie kent mij nog? 6 249 4,4 *

De Windsors—Achter de schermen bij het Britse 
koningshuis 6 659 14,8 8,0

NPO 2 zondagmorgen

Titel Aantal Aantal kijkers (x1.000) Kijktijdaandeel (%) Waardering

BEAM Kerkdienst 32 78 6,2 *

Ik mis je 51 108 12,9 *

Kerkdienst 20 107 10,4 *

Metterdaad 51 42 3,1 *

Nederland Zingt 37 106 7,3 *

Nederland zingt op Paasmorgen 1 197 16,6 *

Nederland zingt op Pinkstermorgen 1 87 8,6 *

Pasen, het verhaal gaat door 1 170 16,4 *

Zie je zondag! 31 85 9,1 *

NPO 2 dag tv

Titel Aantal Aantal kijkers (x1.000) Kijktijdaandeel (%) Waardering

Andries 33 28 2,0 *

Andries en de wetenschappers 2 19 2,4 *

Ben-Goerion, epiloog 1 80 3,7 *

Dagen van begin politiek in dienst van de ideologie 2 23 0,9 *

Dood voor beginners 8 21 2,5 *

Er zijn geen leeuwen in Tel Aviv 1 32 1,6 *

Galut, leven als normale mensen 1 37 3,2 *

Gewijde Grond 5 56 3,2 *

Introductie Matthäus Passion 1 63 7,6 *

Introductie The Messiah 1 48 6,8 *

Kinderen van de inquisitie 2 19 2,1 *

De Laatste Verhuizing 1 30 0,9 *

Matthäus Passion 1 198 21,1 *
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NPO 3
Doelgroep: 6 jaar en ouder

Titel Aantal Aantal kijkers (x1.000) Kijktijdaandeel (%) Waardering

Alleenzaam 3 71 1,9 *

Bankier van het verzet 1 783 10,4 8,1

Beyond the Sea 1 58 2,4 *

Dichterbij 1 51 1,7 *

Gefileerd 6 267 4,4 7,8

Hemelrijken 1 402 6,4 7,0

Jouw schuld dat ik dik ben 15 153 3,1 *

De Matchmaker 1 183 3,5 *

Onder 1 Dak 6 144 2,4 *

Rafaël 1 98 3,7 *

Tygo in de psychiatrie 5 165 3,3 8,0

Typhoon in Amerika 4 38 1,5 *

Volendam—20 jaar na de brand 1 986 13,6 8,4

Titel Aantal Aantal kijkers (x1.000) Kijktijdaandeel (%) Waardering

Mensch 3 31 2,0 *

Messiah 1 76 11,0 *

Metterdaad (zaterdagmiddag) 52 59 2,8 *

Mevrouw de premier 2 39 1,7 *

Moeder & Grunberg 1 21 0,9 *

Natuur op 2: Babydieren hun eerste jaar 3 168 10,2 *

Natuur op 2: Beer is los 1 169 3,8 *

Natuur op 2: Bultruggen: een detectiveverhaal 1 89 2,8 *

Natuur op 2: Dynasties 5 127 3,1 *

Natuur op 2: Earth From Space 4 201 5,3 *

Natuur op 2: Florida: het dierenparadijs van Amerika 1 85 4,4 *

Natuur op 2: De geheime wereld van marterachtigen 1 199 5,8 *

Natuur op 2: Grizzly Bear Cubs & Me 2 161 3,9 *

Natuur op 2: De grootste rivieren van de wereld 3 133 3,8 *

Natuur op 2: De machtige arend 1 182 4,9 *

Natuur op 2: Mountains 3 119 4,4 *

Natuur op 2: Nijlpaarden, Afrika’s rivierreuzen 1 240 5,7 *

Natuur op 2: Primaten 3 174 4,8 *

Natuur op 2: Red de Orang-Oetan 1 89 5,0 *

Natuur op 2: Schubdieren—onbekend, maar zeer gewild 1 89 2,5 *

Natuur op 2: Serengeti 6 128 3,6 *

Natuur op 2: Sneeuwdieren 1 241 8,6 *

Natuur op 2: Snow Animals 1 166 10,5 *

Natuur op 2: Snow Cats & Me 1 160 4,5 *

Natuur op 2: Supereekhoorns 1 175 5,5 *

Natuur op 2: Supersnelle valk 1 96 3,1 *

Natuur op 2: The Wonder of Animals 1 67 6,4 *

Opa Blitz en de zilveren theelepeltjes 1 52 3,7 *

De Pelgrim 2 31 2,9 *

Peter Falk versus Columbo 1 98 7,4 *

Rail Away (16.30 u) 117 151 10,1 *

Sign of the Times 5 26 4,0 *

Songs of Praise 3 31 2,2 *

Stad van verlangen 1 52 2,4 *

Tedje & Meijer: De belofte van liefde 1 60 2,8 *

Uit elkaar 2 38 5,2 *

Van greppel tot voorgrond—de Joden van Oekraïne 1 28 2,4 *

Het vermoorde theater 1 8 0,8 *

Vraag het een rabbijn 6 23 0,9 *

Wilde Ganzen 52 53 3,3 *

Zoon van Mokum 2 14 0,8 *
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NPO 3
Doelgroep: 6 jaar en ouder

Titel Aantal Aantal kijkers (x1.000) Kijktijdaandeel (%) Waardering

Alleenzaam 3 71 1,9 *

Bankier van het verzet 1 783 10,4 8,1

Beyond the Sea 1 58 2,4 *

Dichterbij 1 51 1,7 *

Gefileerd 6 267 4,4 7,8

Hemelrijken 1 402 6,4 7,0

Jouw schuld dat ik dik ben 15 153 3,1 *

De Matchmaker 1 183 3,5 *

Onder 1 Dak 6 144 2,4 *

Rafaël 1 98 3,7 *

Tygo in de psychiatrie 5 165 3,3 8,0

Typhoon in Amerika 4 38 1,5 *

Volendam—20 jaar na de brand 1 986 13,6 8,4

Titel Aantal Aantal kijkers (x1.000) Kijktijdaandeel (%) Waardering

Mensch 3 31 2,0 *

Messiah 1 76 11,0 *

Metterdaad (zaterdagmiddag) 52 59 2,8 *

Mevrouw de premier 2 39 1,7 *

Moeder & Grunberg 1 21 0,9 *

Natuur op 2: Babydieren hun eerste jaar 3 168 10,2 *

Natuur op 2: Beer is los 1 169 3,8 *

Natuur op 2: Bultruggen: een detectiveverhaal 1 89 2,8 *

Natuur op 2: Dynasties 5 127 3,1 *

Natuur op 2: Earth From Space 4 201 5,3 *

Natuur op 2: Florida: het dierenparadijs van Amerika 1 85 4,4 *

Natuur op 2: De geheime wereld van marterachtigen 1 199 5,8 *

Natuur op 2: Grizzly Bear Cubs & Me 2 161 3,9 *

Natuur op 2: De grootste rivieren van de wereld 3 133 3,8 *

Natuur op 2: De machtige arend 1 182 4,9 *

Natuur op 2: Mountains 3 119 4,4 *

Natuur op 2: Nijlpaarden, Afrika’s rivierreuzen 1 240 5,7 *

Natuur op 2: Primaten 3 174 4,8 *

Natuur op 2: Red de Orang-Oetan 1 89 5,0 *

Natuur op 2: Schubdieren—onbekend, maar zeer gewild 1 89 2,5 *

Natuur op 2: Serengeti 6 128 3,6 *

Natuur op 2: Sneeuwdieren 1 241 8,6 *

Natuur op 2: Snow Animals 1 166 10,5 *

Natuur op 2: Snow Cats & Me 1 160 4,5 *

Natuur op 2: Supereekhoorns 1 175 5,5 *

Natuur op 2: Supersnelle valk 1 96 3,1 *

Natuur op 2: The Wonder of Animals 1 67 6,4 *

Opa Blitz en de zilveren theelepeltjes 1 52 3,7 *

De Pelgrim 2 31 2,9 *

Peter Falk versus Columbo 1 98 7,4 *

Rail Away (16.30 u) 117 151 10,1 *

Sign of the Times 5 26 4,0 *

Songs of Praise 3 31 2,2 *

Stad van verlangen 1 52 2,4 *

Tedje & Meijer: De belofte van liefde 1 60 2,8 *

Uit elkaar 2 38 5,2 *

Van greppel tot voorgrond—de Joden van Oekraïne 1 28 2,4 *

Het vermoorde theater 1 8 0,8 *

Vraag het een rabbijn 6 23 0,9 *

Wilde Ganzen 52 53 3,3 *

Zoon van Mokum 2 14 0,8 *
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Radio-overzicht

Zender Titel Aantal luisteraars (x1.000) Marktaandeel

NPO Radio 1 Corona special* 129 9,3

NPO Radio 1 Dit is de dag 105 7,1

NPO Radio 1 Langs de lijn en omstreken* 50 8,2

NPO Radio 2 Thank god it's sunday 57 9,0

NPO 3FM 3FM Special 3 0,7

NPO 3FM 3FM Viert Lowlands Free: United 3 0,6

NPO 3FM Kaat tot Laat 4 0,8

NPO 3FM Net Niet Top 1000 3 0,6

NPO 3FM Vakantieteam 3 0,6

NPO Radio 4 Musica Religiosa 103 3,1

NPO Radio 5 Bijbel open 27 3,5

NPO Radio 5 De Muzikale Fruitmand 27 4,0

NPO Radio 5 Groot nieuws 58 3,7

NPO Radio 5 Live 16 1,8

NPO Radio 5 Musica Religiosa 11 2,1

NPO Radio 5 Nacht van de Theologie 14 1,2

NPO Radio 5 Nederland zingt gospel 162 4,2

NPO Radio 5 Nog even zondag 15 3,2

NPO Radio 5 Onderweg 12 2,2

NPO Radio 5 Open huis 178 5,5

NPO Radio 5 Thuis op 5 13 2,5

NPO Radio 5 Vroeg op 5 13 1,9

NPO Radio 5 Zin, Zout en Zegen 21 2,1

* i.s.m. NOS

NPO Zapp
Doelgroep 6-12 jaar

Titel Aantal
Aantal kijkers 

6-12 jaar (x1.000)
Kijktijdaandeel 

6-12 jaar  (%) Waardering

Angelina Ballerina 152 3 16,5 *

De Boomhut Battle 12 31 16,5 *

Checkpoint (middag) 207 20 33,0 *

Checkpoint (zaterdagochtend) 18 27 39,8 *

De club van lelijke kinderen: De staatsgreep 2 15 31,0 *

CoronaCops 9 12 26,5 *

Dodelijk 360 13 3 13,5 *

De dodelijkste 60 94 2 8,4 *

De dodelijkste dino’s 9 4 16,8 *

De dodelijkste 60 top tien 9 4 6,5 *

Enkeltje Verweggistan 8 49 32,3 *

Hallo, ik heb kanker 7 20 23,5 *

Hip voor Nop 25 13 18,0 *

Koek & Ei boswachterij Moestuin 6 3 13,5 *

Koek & Ei op safari 4 2 5,2 *

Lassie 58 4 17,5 *

Liselotte 28 4 40,5 *

Het nieuwe leven van Whitney Brown 1 9 22,0 *

Ok & Knul 20 4 20,5 *

Olly, het kleine witte busje 144 3 21,6 *

De Plaagmuur 5 7 13,0 *

Sam’s kerst 9 9 19,2 *

De Smerige Quiz 12 60 31,7 *

Snuf de hond 14 7 10,7 *

Topdoks (zaterdagochtend) 27 18 35,5 *

Topdoks (zondagmiddag) 31 33 36,5 *

Tussen Kop en Staart 12 26 29,4 *

Verhalen uit de Schatkist 3 5 13,8 *

Zapp Your Planet: Flower Power 20 13 20,5 *

Zappbios: Achtste groepers huilen niet 1 9 18,0 *

Zappbios: Bouwdorp 1 4 29,0 *

Zappbios: Groeten van mike 1 6 5,4 *

Zappbios: Lukas en abel vleugelbroertjes 2 7 13,8 *

Zappbios: Taiki 1 5 19,5 *

Zappdoc: Hoe Ky Niels werd 1 3 2,9 *

Zappdoc: Ik wil niet kiezen 1 6 5,4 *

Zappdoc: Jay 2 3 6,5 *

Zappdoc: Jovanna for Future 1 15 16,8 *

Zappdoc: Julieta en de schildpadden in de plastic soep 1 18 9,2 *

Zappdoc: Renildo & Vanildo 1 18 11,5 *

Zappdoc: This is me 1 5 7,1 *

Zappdoc: Timo moet wachten 1 25 21,2 *
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Radio-overzicht

Zender Titel Aantal luisteraars (x1.000) Marktaandeel

NPO Radio 1 Corona special* 129 9,3

NPO Radio 1 Dit is de dag 105 7,1

NPO Radio 1 Langs de lijn en omstreken* 50 8,2

NPO Radio 2 Thank god it's sunday 57 9,0

NPO 3FM 3FM Special 3 0,7

NPO 3FM 3FM Viert Lowlands Free: United 3 0,6

NPO 3FM Kaat tot Laat 4 0,8

NPO 3FM Net Niet Top 1000 3 0,6

NPO 3FM Vakantieteam 3 0,6

NPO Radio 4 Musica Religiosa 103 3,1

NPO Radio 5 Bijbel open 27 3,5

NPO Radio 5 De Muzikale Fruitmand 27 4,0

NPO Radio 5 Groot nieuws 58 3,7

NPO Radio 5 Live 16 1,8

NPO Radio 5 Musica Religiosa 11 2,1

NPO Radio 5 Nacht van de Theologie 14 1,2

NPO Radio 5 Nederland zingt gospel 162 4,2

NPO Radio 5 Nog even zondag 15 3,2

NPO Radio 5 Onderweg 12 2,2

NPO Radio 5 Open huis 178 5,5

NPO Radio 5 Thuis op 5 13 2,5

NPO Radio 5 Vroeg op 5 13 1,9

NPO Radio 5 Zin, Zout en Zegen 21 2,1

* i.s.m. NOS
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Podcastoverzicht 2020

 Podcast Titel Aantal afleveringen
 Gemiddeld aantal plays 

per aflevering 

NPO 2 Ik mis je 5 1.640

NPO 2 Nieuwlicht 2 420

NPO 2 Adieu God? 132 259

NPO 2 De Kist 135 225

NPO Radio 1 Seks met sokken 9 11.184

NPO Radio 1 De Ongelooflijke Podcast 44 9.621

NPO Radio 1 VirusFeiten 13 7.289

NPO Radio 1 Goed Werk 10 5.322

NPO Radio 1 Blauw Bloed 6 2.279

NPO Radio 1 De Fragiele Droom 7 3.783

NPO Radio 1 Helden op sokkels 15 882

NPO Radio 1 Dit is de dag 272 427

NPO Radio 1 Tour de Tijs Podcast 13 352

NPO Radio 1 De Markant Podcast 11 313

NPO Radio 1 Langs de lijn en omstreken 274 303

NPO Radio 1 Route 77 6 106

NPO Radio 1 Dit is de zondag 80 51

NPO Radio 1 De week van Diederik 37 34

NPO Radio 1 Dit is de nacht 13 22

NPO Radio 2 Eerst dit 559 9.826

NPO Radio 2 Rock my soul 5 1.027

NPO Radio 2 Holy Hits de podcast 107 410

NPO Radio 2 Een Betere Podcast 10 179

NPO 3FM 3FM Specials Podcast 16 292

NPO Radio 4 Alle registers open 5 1.903

NPO Radio 5 Het kan je buurman zijn 41 728

NPO Radio 5 De Jodcast 16 701

NPO Radio 5 Vergeef het maar 8 578

NPO Radio 5 Onderweg 165 280

NPO Radio 5 De Muzikale Fruitmand 127 34

NPO Radio 5 Musica Religiosa 171 26

NPO Radio 5 Groot Nieuws 117 15

NPO Radio 5 Zin, zout en zegen 121 13

NPO Radio 5 EO Live 122 12

NPO Radio 5 Nederland Zingt Gospel 124 12

NPO Radio 5 Nog even zondag 115 11

NPO Radio 5 Vroeg op 5 116 8

NPO Radio 5 Open Huis 358 5

NPO Radio 5 Thuis op 5 264 4

NPO Zapp/EO Eerst dit kids 43 3.233

NPO Zapp/EO Frankie  9 2.043

NPO Zapp/EO Oorlog-stories 5 542
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