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1. VOORWOORD
2011 was voor ons een spannend jaar. Er is heel wat vergaderd in Hilversum over het toekomstbestendig maken van de Publieke Omroep en de forse bezuinigingen die gerealiseerd moeten
worden. Vanaf het begin van alle omroepbesprekingen waren we van één ding overtuigd: voor
ons begint het niet bij het uitdenken van slimme strategieën, maar bij trouw aan onze missie.
Onze missie vatten we samen met ons motto ‘Leef je geloof’, dat zichtbaar terugkomt in onze
programma’s en producten. Dat minister Van Bijsterveldt in juni duidelijk maakte dat ze een
belangrijke rol zag weggelegd voor de omroepverenigingen, sterkte ons in onze overtuiging dat
we als een van de smaakmakers van het publieke bestel voor een zelfstandige positie moesten
gaan.
We zijn blij en dankbaar dat we de kans krijgen om als zelfstandige omroep door te gaan. Niet
in de marge van het publieke bestel, maar met een volwaardige taakopdracht, met programma’s voor een breed én smal publiek. Relevant en gemaakt met passie. We willen graag verder
bouwen binnen de vijf thema’s die ons programmapalet kleuren: Geloof, Schepping, Mensen in
nood, Relaties en Samenleving.
Bij de presentatie van onze najaarsprogrammering illustreerden we dat met grote houten vaten.
Toen Jezus op de bruiloft in Kana was, droeg hij de dienaren op grote vaten met water te vullen.
En dat deden ze; het zal ze heel wat zweetdruppeltjes gekost hebben om de vaten tot de rand
toe te vullen. Daarna gebeurde het wonder: God maakte van water wijn. Vanuit dat verlangen
willen wij ons inzetten voor mooie programma’s op radio en televisie, evenementen, bladen en
internetsites. Vanuit datzelfde verlangen dat God van water wijn kan maken. Ook vandaag de
dag. Door het werk van de heilige Geest. Vanuit dat verlangen willen we verbinden met de samenleving. Om ons te verwonderen over de grote dingen die God doet. Ook in deze tijd, waarin
het vaak lastig is om als christen in de maatschappij te staan.
Verlangen, verbinden en verwonderen. Dat we dat met elkaar mogen doen, daarvoor geven we
God alle eer. Ook als we in dit verslag terugkijken op 2011.

Arjan Lock				

Jaap Kooij
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2. DE MISSIE
DE Missie
De EO en zijn missie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geen
EO zonder missie. In 2010 hadden we deze al treffend verwoord met
‘Leef je geloof’. In 2011 hebben we dit steviger verankerd in onze
uitingen naar buiten toe, maar juist ook intern, binnen de organisatie.
De missie begint immers bij de medewerkers; van programmamakers
tot managers tot de collega’s bij de ondersteunende diensten. ‘Leef
je geloof’ is het afgelopen jaar een sterke en heldere richtlijn geble
ken bij ons werk en het laten zien hoe Jezus Christus het verschil kan
maken in het leven van ieder mens.

De missie in vijf thema’s
Om ‘Leef je geloof’ hanteerbaar te maken, hebben we het uitgewerkt in vijf thema’s. Deze vijf thema’s zijn
leidend in onze programmering op radio en televisie en sturend bij onze gehele werkwijze: het zogenaamde
themadenken. De vijf thema’s zijn: Geloof, Schepping, Mensen in nood, Relaties en Samenleving.

Geloof
Met uiteenlopende verhalen en opvattingen van verschillende mensen lieten we in onze programma’s zien en
horen hoe het geloof in God gestalte krijgt in het dagelijkse leven. Geloofservaringen, vragen en levensverha
len van mensen die zochten en vonden.
Naast successen, zoals Kerstfeest op de Dam op Nederland 1, Nederland Zingt op Nederland 2 en The Passion op
Nederland 3, werden we dit jaar ook meer dan ooit geconfronteerd met de harde werkelijkheid van de kijk
cijfers. Inhoudelijk waardevolle programma’s, zoals De Kist, De Verandering en Door de Wereld, kwamen hierdoor
terecht aan de randen van de programmering op minder aantrekkelijke tijden. Ook is het, behalve een terug
blik op de voorgaande serie, in 2011 niet gelukt om een tweede seizoen Op Zoek naar God te produceren. Deze
serie staat wel voor 2012 op de rol, net als de The Passion. Juist deze programma’s die op een eigentijdse manier
gaan over het hart van het Evangelie, hadden grote impact en werden goed bekeken.
Naast de kortlopende successen blijft de uitdaging om te zoeken naar succesformats voor langlopende mis
sionaire programma’s, met name rondom christelijke spiritualiteit voor de kritische verdiepingzoeker. Er werd
het afgelopen jaar daarom al volop geëxperimenteerd met nieuwe titels, zoals Restart in het TV Lab, of de pilot
Bible Maniacs. Intern werd hier ruim op ingezet door middel van cursussen en workshops.

Relaties
De EO is van oudsher gericht op relaties. Maar het begrip relatie is natuurlijk breed. Afbakenen was hierin
noodzakelijk. Daarbij heeft de EO de keuze gemaakt om zich hoofdzakelijk te richten op familierelaties.
Centraal daarbij staat de liefde voor de ander als drijfveer voor verzoening, hereniging en ontmoeting. Het
Familiediner, Onverwacht Bezoek en de thema-avond Loverboys waren speerpunten als het gaat om dit thema. Ten
behoeve van een nieuw format voor het brede publiek van Nederland 1, ter versterking van partnerrelaties,
werd een pilottraject uitgezet. Hierin werden drie pilots, waaronder een Nederland 1-versie van 40 Dagen Zonder
Jou, getest. Helaas leverde dat geen concreet nieuw programma op. In 2012 wordt verder gewerkt aan een
format hiervoor.
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The Passion maakt het paasverhaal weer
letterlijk zichtbaar in de samenleving.
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Op Witte Donderdag 21 april vond het unieke evenement The Passion
plaats in het centrum van Gouda. The Passion is een bijzondere vertel
ling over de laatste uren van het leven van Jezus, zijn kruisiging en
opstanding. Tijdens een groot evenement vertolkten bekende artiesten
als Syb van der Ploeg en Do aan de hand van een hedendaags Neder
landstalig repertoire het eeuwenoude lijdensverhaal. Het evenement
werd live uitgezonden via Nederland 3, Spirit24 en internet en door 1,5
miljoen mensen bekeken. Daarnaast werd het publiek erbij betrokken
door het gebruik van social media als Hyves, Facebook en Twitter. Het
programma werd door tv-kijkend Nederland gewaardeerd met een
8,3. Voor The Passion vond een unieke samenwerking plaats tussen de
omroepen EO en RKK, de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms
Katholieke Kerk, het Nederlands Bijbelgenootschap en de gemeente
Gouda. Samen met hen zagen wij in dit evenement een prachtige mis
sionaire kans om aandacht te besteden aan Pasen.

foto: Jean Pierre Heijmans

The Passion

DE MISSIE
Mensen in nood
Veel mensen kunnen, om
Het Familiediner
welke redenen dan ook, niet
Heb je het over relaties, dan heb je het over Het Familiediner. Ook
voorzien in de meest elemen
afgelopen jaar weer een groot succes op Nederland 1. Meer nog dan
taire benodigdheden: voedsel,
voorgaande jaren speelde ook internet een grote rol. Zo kon men op
warmte en een dak boven het
de website extra materiaal bekijken, de zogenaamde doorkijkfilmpjes.
hoofd. Voor 2011 wilden we hier
Hierin konden de kijkers zien hoe het de families enkele maanden
daadwerkelijk iets aan doen,
later verging.
omdat God dat ook aan zijn
kinderen vraagt. Uiteraard via
Onverwacht Bezoek
EO Metterdaad, maar tegelij
Onverwacht Bezoek was afgelopen jaar voor het vierde seizoen te zien op
kertijd probeerden wij via onze
Nederland 1. Inhoudelijk werd het programma afgelopen jaar aange
andere programma’s mensen
scherpt, met name door gasten te kiezen die uit ideële beweegrede
te inspireren om een bijdrage
nen zijn geëmigreerd. Dit geeft meer diepgang en tegelijkertijd sluit
te leveren. Geen woorden, maar
het ook aan bij het thema ‘Mensen in nood’.
daden. Heel direct kwam dit aan
bod in Nederland Helpt, maar ook
in programma’s als Knevel &
Thema-avond Loverboys
Van den Brink, Onverwacht Bezoek,
Op 30 maart presenteerde Marc Dik samen met Anne-Mar Zwart de
Dit is de Dag op Radio 1, Laat ons
thema-avond Loverboys op Nederland 3. Dit werd een informatieve
de rustdag wijden op Radio 5 en
en indrukwekkende uitzending die veel reacties losmaakte. Vooral
De Vijfde Dag. Verder kijken we
de doelgroep, meisjes tussen de 13 en 19 jaar, reageerde massaal per
met tevredenheid terug op een
telefoon en op de chat. Op internet konden kijkers de Danger Zone
succesvolle serie Bestemming
Test doen: Hoeveel gevaar loop jij? Deze test werd meer dan 41.000
Onbekend, speciaal gericht op
keer gedaan.
jongeren.
Jongeren werden in 2011
Bestemming Onbekend
overigens in het bijzonder
In Bestemming Onbekend op Nederland 3 gaat Klaas van Kruistum op
aangespoord om iets concreets
festivals en dance-party’s op zoek naar Nederlandse jongeren. Hij
te doen voor een ander. Met
biedt hen een ticket aan met onbekende bestemming met de belofte
succes: op de EO-Jongerendag
dat het een reis zal worden die hun leven zal veranderen. Gaan zij de
zamelden meer dan 26.000
uitdaging aan, dan komen ze op plaatsen waar toeristen niet gauw
jongeren een complete hover
zullen komen en waar de handen uit de mouwen moeten. Dag luxe
craft in voor medische hulp in
leventje in Nederland, welkom harde realiteit in de wereld.
Madagaskar. Ook werd zangeres
Pearl Jozefzoon ambassadeur
voor EO Metterdaad en zong zij
het prachtige nummer Tijd op de EO-Jongerendag.

Schepping
De aarde is niet van ons. We mogen van Gods goede schepping genieten, maar we hebben ook een grote ver
antwoordelijkheid er als goede rentmeesters zorg voor te dragen. Het thema Schepping is het afgelopen jaar als
belangrijk speerpunt op de kaart gezet in de programmering van de EO. We zonden natuurlijk al veel natuur
series uit. Dit hebben we met succes voortgezet met de series Life en Frozen Planet. Maar we wilden ook actiever
inspireren. Daarom kwamen we met eigen programma’s als Melk en Honing en, voor de kinderen, Koek & Ei. We
lieten daarin zien dat je goed kan genieten van Gods schepping en tegelijkertijd zorgvuldig kan omgaan met
de natuur. Uiteraard werd er ook, waar mogelijk, in de overige bestaande programma’s aandacht besteed aan
dit thema.
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METTERDAAD: 1,3 miljoen voor Oost-Afrika
In 2011 werden we geconfronteerd met de droogte en hongersnood in OostAfrika. Ondanks de economische crisis en de eurocrisis werd er gul gegeven voor
deze ramp. EO-Metterdaad ontving ruim € 1,3 miljoen. We waren snel ter plekke
om via onze partnerorganisaties noodhulp te bieden. Daarnaast konden we ook
projecten steunen die werken aan structurele oplossingen voor de droogte.
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EO Metterdaad is de stichting van de EO die zich bezighoudt met
fondsenwerving voor christelijke zendings- en ontwikkelingsprojecten.
De stichting bestaat in 2012 40 jaar en is nog steeds, helaas, broodno
dig. Dankbaar kunnen we melden dat er in 2011 in totaal € 5,1 miljoen
voor de verschillende projecten is opgehaald. In 2011 is meer nadruk
gelegd op de structurele giften van vaste donateurs. Deze zijn in 2011
verdrievoudigd. Tienduizenden donateurs gaven met hun giften ‘Leef
je geloof’ handen en voeten.

foto: anp

EO Metterdaad

DE MISSIE
Samenleving

Life en Frozen Planet
Als omroep met een missie
De EO deed het al goed met de natuurdocumentaireserie Life. En met
wilden we natuurlijk ook een
trots kunnen we zeggen dat de achtdelige serie (7 reguliere + 1 spe
waardevolle bijdrage leveren
cial) Frozen Planet in 2011 het programma met de hoogste waardering
aan het maatschappelijk debat.
van de publieke omroep was. Met kijkcijfers die uitschoten tot de 2
Denk aan de kwestie Brandon of
miljoen, was dat een bijzonder resultaat. De prachtige beelden van het
de discussie over rituele slacht.
leven op en rond de Noord- en Zuidpoolgebieden waren dan ook over
Onderwerpen die wij op de
weldigend. Na het succes van de serie Life hebben we er samen met de
kaart hebben gezet of veelvuldig
netmanager van Nederland 1 voor gekozen opnieuw een natuurserie te
aandacht aan hebben besteed.
programmeren op primetime. Gezien de enorme kijkcijfers bleek dit
Of het nu ging om specifiek
achteraf een goede zet te zijn geweest.
christelijke onderwerpen of om
sociale kwesties, altijd bleef
de menselijke maat uitgangs
KOEK & EI
punt. Niet in de waan van
Op Z@ppelin was er speciaal voor de kleintjes Koek & Ei. Drie kinderen
de dag, maar met een eigen
ontdekten onder leiding van boswachter Otto de natuur. Otto kent
agendering. Dit deden we in
de natuur op zijn duimpje en heeft altijd iets interessants in petto. In
Uitgesproken en later in De Vijfde
elke aflevering maken de kinderen kennis met een dier of een plantje.
Dag, Knevel & Van den Brink en
Het leaderliedje vat het kernachtig samen: “De Here God heeft dit
Moraalridders. Maar denk ook
gemaakt en dat is echt een wonder.”
aan onze documentaires voor
HollandDoc, bijvoorbeeld het indrukwekkende De Vier muren van Dina, over christenvervolging in Egypte.
De Vijfde Dag
In maart besloot de EO om na afloop van het seizoen te stoppen met Uitgesproken EO. De journalistieke balk,
waarin de EO wekelijks twee programma’s maakte, is niet geworden wat we bij de start voor ogen hadden.
Onze opvattingen over de invulling van geprofileerde kwaliteitsjournalistiek bleken teveel te verschillen van de
andere partners VARA en WNL. Daarna is gekeken naar de mogelijkheden voor een eigen opiniërend journalis
tiek programma. Dat is er met ingang van september gekomen met De Vijfde Dag.

Leef je geloof zichtbaar
Voor 2011 wilden we ons motto ‘Leef je geloof’ ook letterlijk zichtbaar maken in onze programmering en pro
ducten. We kunnen hier kort over zijn: dat is gelukt. In 2010 was daarin al een grote slag gemaakt en afgelopen
jaar hebben we dit kunnen voltooien. We zijn zelfs toe aan een doorontwikkeling in 2012, bijvoorbeeld waar
het de aanpassing betreft van onze idents op televisie. Deze willen we nog beter laten aansluiten bij de diverse
netten en de programmering. Maar niet alleen aan de buitenkant is veel bereikt, ook inhoudelijk is ‘Leef je
geloof’ verankerd en was het sturend voor onze werkwijze en onze uitingen als omroep.

Van binnen naar buiten: de missie in de organisatie
De EO kan natuurlijk nog zo zijn best doen om de missie in programma’s en producten terug te laten komen,
als het intern niet leeft, komt de boodschap niet over. De uitdaging om ‘Leef je geloof’ te laten landen en een
vaste plek te geven in de organisatie was dan ook onze grootste uitdaging.
Dit werd op diverse niveaus en manieren aangepakt. Zo was er het Wij-ding, de wekelijkse bijeenkomst en over
denking met en van medewerkers. Het afgelopen jaar was daarin speciaal aandacht voor de persoonlijke verha
len van de werkvloer: hoe doen wij ons werk vanuit het motto ‘Leef je geloof’? Van directie tot programmama
kers tot ondersteunende diensten, een ieder kwam met een andere insteek en een andere manier van werken
vanuit dit motto. Juist voor die diversiteit was veel aandacht. We komen immers als EO vanuit de verschillende
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Frozen Planet, het best gewaardeerde programma van de publieke omroep.
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Melk en Honing
Het tv-programma Melk en Honing op Nederland 2 draaide om duur
zaam genieten van al het moois dat de schepping te bieden heeft.
Presentatrice Marion Lutke testte de levensstijl van bekende Nederlan
ders op duurzaamheid en verder was er ruimte voor praktische tips en
verhalen van ‘gewone’ mensen die het even helemaal anders deden.

DE MISSIE
hoeken van kerkelijk Nederland. Uiteindelijk vinden we elkaar in de kern van ons geloof: Jezus Christus. Het
was mooi om te zien hoe na verloop van tijd het thema ‘Leef je geloof’ gestalte kreeg.

Gesprekken in de organisatie
Naast het Wij-ding waren er de lunchgesprekken tussen de directie en de verschillende afdelingen. Dit als
vervolg op de eerder gehouden ontbijtgesprekken. Tijdens de lunchgesprekken kwam aan de orde het leven en
werken vanuit het persoonlijke geloof, de ruimte en waardering voor geloofsdiversiteit en hoe we onze verant
woordelijkheid nemen waar het de missie, onze collega’s en de ons toevertrouwde middelen betreft.
Hoewel een cultuuromslag niet altijd even goed meetbaar is, bleek uit het in september gehouden medewer
kerstevredenheidsonderzoek dat de waardering van de missie, verwoord in het motto ‘Leef je geloof’, in 2011
toegenomen is net als de openheid in de organisatie. Deze intensivering van het motto en de waardering van
de diversiteit binnen de organisatie, ook waar het minderheidsstandpunten betreft, heeft geleid tot een ster
kere interne cohesie. Juist het verschil maakt ons als organisatie sterk.
Het in de praktijk brengen van onze missie op de afdelingen doet elke manager weer op zijn of haar eigen
manier. En waar het voor de één een vanzelfsprekendheid is, is het voor de ander een punt om extra bij stil te
staan. Doel was in ieder geval om de Bijbel op de afdelingen open te doen, te bidden en de identiteit en de
missie onderdeel te laten zijn van het dagelijkse werk: ‘Leef je geloof’.

Ambassadeurs
Speciale aandacht was er voor de rol van presentatoren in het uitdragen van en staan voor de missie. Aan de
hand van de vijf thema’s werd er met hen gesproken over de manier waarop dit wordt opgepakt en hoe de
vertaalslag te maken naar de praktijk. Dit gebeurde tijdens individuele gesprekken met de Raad van Bestuur
en de managers en tijdens vier presentatorenbijeenkomsten. Meer dan voorheen moeten presentatoren in de
toekomst een ambassadeur van de gehele organisatie worden en niet alleen van een onderdeel of programma.

Van huiswerk tot vanzelfsprekendheid
Het motto ‘Leef je geloof’ was in
2010 nog ‘huiswerk’ en het werd
in het begin nog wat onwennig
ter hand genomen; in 2011 is het
een vanzelfsprekendheid gewor
den, sturend voor de uitingen
van de EO. Het motto ‘Leef je ge
loof’ staat dan ook als een huis,
zowel extern als intern. Onze
kerstactie: Kerst vieren we samen
verbeeldde dit goed. Als EO
kwamen we samen en stond het
kruis centraal; de kern waarin we
ons verbonden weten.

37e EO-Jongerendag
Zo’n 26.000 jongeren bezochten op 4 juni de 37e EO-Jongerendag in het
Gelredome in Arnhem. Spreker van de dag was Tiemen Westerduin.
Hij ging in op het thema van de dag ‘Move’. Tiemen Westerduin: “Ik
vind het fantastisch om de liefde die God in mijn hart legt te delen met zoveel
jongeren!” Aan het thema was de Metterdaad-actie ‘Move for Madagas
kar’ gekoppeld. De jongeren hebben € 40.000 ingezameld voor een
nieuwe hovercraft voor Stichting HoverAid in Madagaskar. De EOJongerendag werd van 13.30 tot 17.00 uur live uitgezonden op Neder
land 2, gepresenteerd door Manuel Venderbos en Klaas van Kruistum.
Maandag 6 juni zond Nederland 3 om 23.00 uur in de Muziekspecial
een compilatie van de dag uit in Xnoizz Presents: EO-Jongerendag.

Nederland Zingt-dag
De EO ontving op zaterdag 16 april meer dan 10.000 bezoekers in de
Jaarbeurs Utrecht. Het thema van de Nederland Zingt-dag was: ‘Dat
ruwhouten kruis’. Een thema dat in het teken stond van Pasen. Ruim
een maand voor aanvang was het evenement al uitverkocht. De mas
sale koor- en samenzang, bijzondere sprekers en muzikale optredens
zorgden voor een feestelijke en opbouwende dag.
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EO-Jongerendag.
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3. De Publieke Omroep
De Publieke Omroep heeft het op verschillende fronten zwaar gehad afgelopen jaar. Dat zagen we in 2010 al
aankomen, maar toch nam ook het afgelopen jaar weer de nodige onverwachte wendingen. Uiteindelijk hebben alle ontwikkelingen gelukkig geleid naar een model voor de publieke omroep waar we dankbaar voor
mogen zijn. 2011 kan de boeken in als het jaar waarin de EO na veel inspanningen bereikt heeft dat het als
een van de smaakmakers van het publieke bestel een zelfstandige omroep kan blijven!

Hoe ging het ook al weer
Het begon al in 2010 met de plannen van het kabinet om vanaf 2015 € 200 miljoen te bezuinigen op de Neder
landse Publieke Omroep (NPO). Het aantal omroepen moest bovendien worden teruggebracht van 21 naar 8.
Aan de omroepen zelf was het om met een plan hiervoor te komen.
Bij de EO stond de missie in een pluriform omroepbestel altijd voorop. We stonden echter ook open voor samen
werking met andere partijen. Zo hebben we gesprekken gevoerd met de IKON en de ZVK. Dat waren uitnodi
gende en open ontmoetingen waarbij de twee kleine zendgemachtigden uiteindelijk de keuze maakten om zich
bij de KRO en de NCRV aan te sluiten.
Voor de EO stond de identiteit en de missie centraal. Een samenwerking met een andere omroep - zonder af te
doen aan onze identiteit en missie - bleek niet mogelijk. Daarom heeft de EO gestreefd naar zelfstandigheid. In
overleg met alle publieke omroepen ontstond het 3-3-2-model, waarin wij samen met omroep MAX en de VPRO
zelfstandig zouden blijven. De VARA en BNN, de TROS en de AVRO, en de KRO en de NCRV zouden fuseren. De
NOS en NTR bleven als taakomroepen eveneens zelfstandig hun wettelijke taak uitvoeren. De minister keurde
het 3-3-2-model goed, maar stelde daarbij dat het budget verdeeld zou worden naar rato van het aantal leden
per omroep. Dat veroorzaakte de nodige beroering in Hilversum, omdat daardoor de verhoudingen (zendtijd en
budgetten) anders kwamen te liggen. In de maanden daarna is er veelvuldig met collega-omroepen en de NPO
gesproken om tot een evenwichtig plan te komen, waarin externe pluriformiteit, het behoud van onze eigen
heid, vereenvoudiging van het bestel en bezuinigingen centraal stonden. In het bereikte akkoord is aan die
elementen voldaan. Daarbij is ook gekeken naar een eerlijke verdeling van de budgetten. Omroepen die fuseren
worden hiervoor beloond en ontvangen meer budget. Door het akkoord is het 3-3-2-model uiteindelijk een feit.
De EO heeft zich met hart en ziel ingezet om haar identiteit en missie te waarborgen en we zijn dankbaar voor
het uiteindelijke resultaat. We blijven met het nieuwe model aanwezig op alle zenders, en kunnen volop missi
onair zijn. Wij kunnen dus vanuit ‘Leef je geloof’ op een gepassioneerde wijze smaakmaker blijven: onderschei
dend met kwaliteit en impact. Dat is ons bestaansrecht als zelfstandige omroep binnen het bestel.

Kijkcijfers
Het kijkersaandeel van de
Publieke Omroep heeft het ten
opzichte van de commerciële
omroepen zwaar gehad. Dit
zagen wij als EO ook terug: er
was een licht dalende trend te
zien ten opzichte van vorig jaar.
Tegelijkertijd geldt dat zowel
wat kijkcijfers als waardering
betreft, we het met een aantal
missionaire programma’s op
radio en televisie zeer goed
hebben gedaan. En waardering
betekent impact, en dat is wat
we toch willen als EO.

Hoe werkt het in Hilversum?
Tijdens de zogenaamde ‘intekening’ worden de programma’s van
de omroepen verdeeld voor het daaropvolgende seizoen. Het is een
uitgebreid afwegingstraject tussen de NPO en de omroepen. Met elkaar
streven we naar een hoogwaardig bestel: verbindend, verrijkend en
verrassend. Daartoe is ieder net verdeeld in verschillende programma
genres en zijn er eisen voor het bereik en de kwaliteit van de verschil
lende programma’s. Bovenal geldt de gewenste identiteit van ieder net:
Nederland 3 is er voor alle mensen die zich jong voelen. Nederland 2 is
het net voor verdieping en zingeving. Nederland 1 is de familiezender. De
programma’s vragen per net en tijdstip van uitzending dus een totaal an
dere invulling. De EO streeft bij de intekening voor de plaatsing van pro
gramma’s vanuit ‘Leef je geloof’, het hart van onze missie. We tekenen
breed in, want we verlangen ernaar op ieder net aanwezig en zichtbaar te
zijn met onze missie, toegankelijk voor verschillende doelgroepen.
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Intekenstrategie en doelstellingen
In 2011 hanteerden we een intekenstrategie voor 2012 waarbij 80% van de geplaatste programmering uit
programma’s moest bestaan die passen binnen de vijf missionaire thema’s van de EO. En dat hebben we zowel
op televisie als op radio gehaald. Er waren maar weinig programma’s die niet binnen onze vijf thema’s pasten.
Met name met Schepping hebben we een grote stap gemaakt. Dit thema hebben we afgelopen jaar voor het
eerst expliciet aandacht gegeven. Met succes.
Als omroep hadden we ook nog te maken met de tv-doelstellingen voor de verschillende zenders. Dit zijn voor
Nederland 1 verbinden, voor Nederland 2 verrijken en verrassen voor Nederland 3. Die doelstellingen hebben we
deels met succes gehaald. Sommige formats deden het minder goed, maar andere sloten naadloos aan. Denk
aan Het Familiediner bij verbinden, of bij verrijken aan De Kist en aan The Passion bij verrassen.
Dan waren er ook nog de NPO-doelstellingen: kunst en cultuur, jongeren en diversiteit. De EO deed het goed bin
nen kunst en cultuur met de dramaserie Rembrandt en ik. Met name in Het Familiediner en in Door de Wereld was er
ruimte voor diversiteit, bijvoorbeeld door meer aandacht voor allochtone families en migrantenkerken. Jongeren kwamen onder andere aan bod bij Jong, Bestemming Onbekend en de EO-Jongerendag.

Radio
Continuïteit was het streven bij de jaarlijkse intekening op de verschillende radiozenders voor 2011. Ook hier
deden we er alles aan om ‘Leef je geloof’ en de vijf thema’s terug te laten komen. Elke zender bood daarbij
zowel mogelijkheden als beperkingen. We kunnen achteraf concluderen dat we de mogelijkheden ten volle
hebben benut.
Op Radio 1 met Dit is de Dag droegen we bij aan het maatschappelijk debat met onze eigen onderwerpen. Zelfs
op Radio 2, waar het moeilijk is de identiteit door te laten klinken, konden we daar waar mogelijk iets van ons
eigen geluid laten horen. Zo konden we met kerst terugblikken met Gordon in Op zoek naar God. Op Radio 3 zijn
we al jaren eigenzinnig voor jongeren aanwezig met Xnoizz en Jouw WeekendFinale!. Dit zijn we blijven doen.
Radio 5 bood vooral veel mogelijkheden. In Open Huis was er dagelijks praktische aandacht voor duurzaam
leven. In het weekend kwamen we live met de De Muzikale Fruitmand en Leef je geloof. Hiermee scoorden we met
een gemiddeld luistercijfer van 145.000 boven verwachting.
Onze programmering op Radio 5 was overigens niet volgens de oorspronkelijke plannen voor 2011. Doel was
namelijk een nieuwe zender: Radio 7. Dit paste uiteindelijk niet in de bezuinigingsplannen. Toch kijken we met
de huidige resultaten meer dan tevreden terug.

Internet
Wat internet betreft, kregen we direct te maken met de onzekerheid rond de toekomstige ontwikkelingen van
het omroepbestel en het digitale beleid van de NPO. Hierdoor zijn veel plannen, waaronder de totale heront
wikkeling van EO.nl vertraagd.
Na de zomer werd duidelijk wat de nieuwe uitgangspunten voor internet waren: een sterke reductie van het
aantal websites. De EO krijgt nu twee portals: Geloven op 2 en Geloven op 3. Daarnaast is er nog ruimte voor
negen plussites bij diverse programma’s. In het najaar is op basis van deze reductie een ontwerp gemaakt
voor het nieuwe EO.nl dat in 2012 wordt uitgevoerd. Hierbij zullen we themagerichter te werk gaan. Ondertus
sen gaan we gewoon door op de sociale media met Hyves, Facebook, Twitter en YouTube. Daar zijn nog geen
restricties opgelegd en daar kunnen we nog de nodige koppelingen met onze programma’s maken.
Nazorg via internet, toch een van de belangrijke diensten die de EO wil blijven verlenen, kreeg ook te maken
met deze onzekerheid. Een aparte Nazorg-website komt er dan ook niet. Wel is er een ontwerp gemaakt voor
integratie van Nazorg volgens het zogenaamde Nazorg Inside-concept. Dit betekent, dat we vanuit alle web
sites toegang tot verdieping en nazorg naar de portal Geloven wordt geboden. De uitvoering van Nazorg Inside
vindt in 2012 plaats.
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4. DE LEDEN
Als omroepvereniging binnen het publieke bestel mochten we ook in 2011 een groot deel van de Nederlandse christenen representeren. Daarin voelden we ons gesterkt door onze leden, een verzameling christenen
van allerlei pluimage. In ons motto ‘Leef je geloof’ vonden we elkaar.

Koud, lauw, betrokken
Leden zijn van groot belang voor de EO. Hun betrokkenheid bij de EO en zijn missie wordt op velerlei manieren
zichtbaar en is van grote waarde. We zijn dan ook blij met de keuze van de minister om leden een belangrijke
plek te geven ook in de budgettering vanuit Den Haag. Toch merken ook wij dat mensen zich tegenwoordig
niet gemakkelijk binden aan een vereniging. Het ledenaantal vertoonde in de afgelopen jaren een lichte daling
en is in 2011 bijna gestabiliseerd. De EO blijft een omroep met een omvangrijke vereniging.
Bij onze campagne stond betrokkenheid en binding voorop. Daarom hebben we onze leden hierin een rol
gegeven, alsook bij het uitdragen van onze missie. De campagne Mijn EO spreekt voor zich, net als de ‘Leef je
geloof’-pagina in Visie. Daar vertelden leden over hoe zij ‘Leef je geloof’ handen en voeten geven.
De personifiëring van de ledenbinding, waar we op wilden inzetten in 2011, bleek niet goed te werken. Het sys
teem was te gevoelig voor fouten. Hoewel dit idee niet van de baan is, merkten we wel dat bepaalde privileges
voor leden, zoals het ontvangen van een gratis dvd van Life of Frozen Planet bij een abonnement op Visie, ook
goed werken om leden te binden.
Naast binden blijft ook het werven van nieuwe leden onze aandacht houden. Met name door het Bel-me-nietregister, dat momenteel al meer dan 6 miljoen huishoudens bevat, wordt ledenwerving op ‘koude’ bestanden
steeds moeilijker. Juist het nabellen van de zogenaamde ‘lauwe’ contacten, mensen die bijvoorbeeld ooit iets
online bij ons hebben besteld, leverde de meeste positieve resultaten op.

EO-Ontmoet
In 2011 heeft de EO door het hele land een zestal EO-Ontmoet-avonden georganiseerd. Het belangrijkste doel
van de bijeenkomsten was een ontmoeting tussen de Ledenraad, Raad van Bestuur en de leden. Er was gele
genheid om met elkaar in gesprek te gaan en leden bij te praten over de koers van de EO. De Ledenraad heeft
door hun aanwezigheid op deze avonden meer gezicht gekregen en laten zien wat zij zoal doet. Daarnaast was
voor het eerst een vrijwilligersbijeenkomst aan EO-Ontmoet gekoppeld.

Offline en online
Zowel online als offline hebben we hard aan werving en betrokkenheid gewerkt. Vooral de balans daartussen
vonden we belangrijk. Zo kunnen we aan de ene kant zeggen dat we in Hilversum nu online voorop lopen (bij
voorbeeld met social media en online werving), terwijl we afgelopen jaar juist ook weer besloten een ‘ouder
wets’ wervingsteam op te zetten. Dit team, met zo’n twintig goed opgeleide wervers, geeft de EO op beurzen,
conferenties of evenementen een gezicht. Over en weer overlappen en versterken ‘online’ en ‘offline’ elkaar
dus. Een crossmediaal concept als Eva en onze online strategie rondom Jongeren of Nederland Zingt zijn hier suc
cesvolle voorbeelden van.

Giften en gaven
Naast dat we ons bestaansrecht ontlenen aan onze leden zijn we ook deels financieel van hen afhankelijk.
Wij zijn dan ook dankbaar voor de vele giften die we mochten ontvangen en die ons in staat stelden om extra
missionaire producten te maken naast onze producten uit het budget vanuit de NPO. Denk aan evenementen
als de EO-Jongerendag en de Nederland Zingt-dag. We willen ook in de toekomst een beroep op onze leden blijven
doen en hebben mede daarom ook gekozen voor een verhoging van het lidmaatschapsgeld naar € 15.
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Eva-dagen
Op 2, 8 en 9 april vonden op verschillende locaties in het land de
Eva-dagen plaats. Het thema was ‘Verleiding’. Sprekers waren Tiemen
Westerduin en Carianne van Ros. De muziek was in handen van Sela.
Ook verzorgde Sonja de Graaff drama/cabaret. Daarnaast organiseer
de Eva ook weer het Voorjaarsweekend, het Vriendinnenweekend (voor
750 vrouwen) en de Moeder/dochterdag (1.100 deelnemers).

60 jaar Televisie en Open Dag
In het weekend van 2 tot en met 4 september organiseerde de ge
meente Hilversum in samenwerking met alle publieke en commerciële
omroepen het Hilversum Media Festival. Op diverse locaties in Hilver
sum vonden er activiteiten plaats in het kader van ‘60 jaar Televisie’.
De EO was op zaterdag 3 september tijdens het festival aanwezig op
het Nostalgieplein en organiseerde in zijn eigen gebouw een Open
Dag met een veelzijdig programma voor jong en oud.

Ook hebben we afgelopen jaar
ingezet op meer structurele do
nateurs en het verhogen van de
inkomsten uit legaten. Wat be
treft het werven van structurele
donateurs moeten we melden
dat we daar onze doelstellingen
niet helemaal hebben bereikt
wegens het vertrek van onze
fondsenwerver. Met de legaten
hebben we wel onze doelen
gehaald.
Aan de andere kant hebben we
de kosten van de evenementen
volgens plan strak in de hand
kunnen houden.

Relaties en organisaties

Naast de leden hebben we ook
onze relaties en partners, zoals
organisaties en kerken. De banden met hen hebben we afgelopen jaar extra aangehaald en we hebben hen
meer betrokken bij onze missionaire koers. Daarom hebben we besloten bij de seizoenspresentatie afgelopen
jaar geen persconferentie te organiseren, maar in plaats daarvan onze partnerorganisaties en relaties uit te
nodigen. Juist hen wilden we meer betrekken bij onze plannen en projecten. En dat werd gewaardeerd. Het
vergrootte het onderlinge begrip en intensiveerde de onderlinge verstandhouding. Naast deze seizoenspresen
tatie was er ook nog het relatieprogramma op de EO-Jongerendag waar we meer dan 400 van onze relaties achter
de schermen mochten uitnodigen. We ervoeren dat we als EO niet alleen staan in ons motto ‘Leef je geloof’.
Waar mogelijk werkten wij, binnen de kaders van de Multimediawet, samen met andere organisaties om een
missionair product te kunnen realiseren. Voorbeelden hiervan in 2011 waren: Waarom Pasen?, Waarom Kerst?, het
Xnoizz Flevofestival, Kerstfeest op de Dam en het succesvolle project The Passion.
Zoals de jaren ervoor hebben we in 2011 ook weer heel direct de nodige initiatieven van andere partijen
gesteund. Verder bleven we ons bezinnen, samen met kerken en christelijke organisaties, op nieuwe mogelijk
heden van christelijke gemeenschappen. Deze bezinning is in het bijzonder gericht op gelovige twintigers en
dertigers die de relatie met de kerk zijn kwijtgeraakt.
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5. Bedrijfsvoering
Inhoudelijk staan we als EO sterk, maar daar moet natuurlijk wel een degelijke bedrijfsvoering naast
staan. En wat dat betreft mogen we ook op 2011 met tevredenheid terugblikken. We zagen ons al eerder
gesteld voor forse bezuinigingen en daar hebben we ook afgelopen jaar goed op ingespeeld. We zien onze
verzelfstandiging in 2015 vol vertrouwen tegemoet. We hebben een gezonde financiële positie en staan er
goed voor, zowel wat betreft het kostenniveau als de beschikbare middelen.

Overhead
Wat de overhead betreft, hebben we onze doelstellingen gehaald. In 2011 streefden we naar een verlaging van
de overhead met enige procentpunten. Dit is bereikt dankzij de inspanningen van de werkgroep Overhead.
Er is dan ook hard gewerkt aan efficiency. Met name bij het Productiebureau, Financiële Zaken, de Facilitaire
Dienst en de afdeling ICT, waar een reorganisatie plaatsvond. Hiermee lopen we vooruit op de lagere bud
getten van 2015. Mooie financiële resultaten dus. Maar er zit ook een keerzijde aan voor de organisatie. We
spreken namelijk ook over medewerkers die hierdoor niet meer werkzaam zijn bij de EO.

Huisvesting en duurzaamheid
De huisvestigingsplannen voor 2011 werden op ‘pauze’ gezet. Het idee was om in 2011 het pand flink aan te
pakken voor het zogenaamde nieuwe werken. Dat hield in: meer open ruimtes, meer contact onderling, flex
plekken en tevens zogenaamde concentratieplekken.
Maar in 2011 gingen ook de plannen voor de publieke omroep weer op zijn kop. Toch is met het nieuwe werken
wel alvast een begin gemaakt. Zo’n dertig mensen, bij elkaar 10% van het hele bedrijf, werken nu op de nieuwe
manier. De ervaringen zijn positief. De tweede locatie van de EO, waar nog steeds ca. 40 mensen werkten, is
inmiddels afgestoten. Iedereen werkt nu in het eigen hoofdgebouw.

Interne milieuzorg
De EO heeft het thema Schepping als een van de vijf hoofdthema’s benoemd. We hopen hiermee dat mensen
zich meer verwonderen over Gods schepping, bewust worden van hun leefstijl en de gevolgen daarvan voor
natuur en milieu, en hen uitdagen tot een leefstijl die rekening houdt met de natuur en onze medemens. ‘Leef
je geloof’ heeft te maken met alle facetten van ons leven.
Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de interne bedrijfsvoering. Naast de groene energie en het FSC-papier
dat al werd gebruikt, is in 2011 gestart met het apart inzamelen van plastic bekertjes en worden deze aan
geboden voor recycling. Ook is eind 2011 gestart met een traject om een CO2-footprint te berekenen van de
bedrijfsvoering. Doel is uiteraard om de CO2-uitstoot te verlagen. Komend jaar (met 2012 als nulmeting) zal
het bereiken van de doelstellingen voor de komende jaren verder gestalte worden gegeven.

Service, dienstverlening en informatievoorziening
Na de reorganisatie van de ICT-afdeling is het project ICT-Vernieuwing uitgevoerd. Onder het motto ‘Meer Vrij
heid, Minder Kosten’ is een groot aantal interne verbeteringen doorgevoerd. Zo is er een applicatie ingevoerd
met de naam TOPdesk, waarin de afspraken worden vastgelegd en de opvolging daarvan gestructureerd kan
worden verwerkt. Het contact met de gebruikers is ook sterk verbeterd door de invoering van zogenaamde keyusers, collega’s die op de eigen afdeling eerste aanspreekpunt zijn bij vragen over gebruikte software.
In november hebben alle EO-medewerkers toegang gekregen tot het nieuwe samenwerkingsplatform met de
naam Bron. Bron werkt volgens de principes van een wiki. Het bestaat uit een groot aantal spaces, waarop
redacties en ondersteunende afdelingen hun dagelijkse werk doen. Doordat iedereen op hetzelfde content
platform werkt, is uitwisseling van kennis een stuk eenvoudiger geworden. Dit platform wordt al werkend in
de loop der jaren steeds meer met informatie gevuld. Waren we voorheen met alle redacties en afdelingen een
verzameling eilandjes, nu werken we in hetzelfde systeem en dat is efficiënt en schept eenheid. We kunnen
Bron nu al een succes noemen.
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Kerstfeest op de Dam
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De ICT-portal op Bron is ook de centrale plek waar gebruikers alle ICT-informatie kunnen vinden. Ten aanzien
van de continuïteit is reeds een begin gemaakt met het ontwikkelen van een Disaster Recovery Plan.

EO-audit met iManage
Een ander systeem dat we in 2011 ontwikkeld hebben, is het auditsysteem iManage. Dit is een verdiepingsslag
in iPower bij het aanmaken van projecten voor de programmatische sector. Dit auditsysteem ontwikkelden we
in het eerste halfjaar van 2011. In de tweede helft van 2011 werden al vijf projecten getest en geëvalueerd. De
uitkomst daarvan was zodanig dat het systeem per 1 januari 2012 operationeel is geworden.
Door eindredacteuren en managers wordt met iManage informatie vanuit verschillende perspectieven – onder
andere missie, NPO en Mediawet – verstrekt en vastgelegd. Zo worden risico’s, besluitvorming en verantwoor
delijkheden per project zichtbaar. Deze informatie geeft zowel vooraf als in de evaluatie voldoende handvatten
tot sturing en kwaliteitsverbetering. Ook bevordert deze audit het gesprek over de resultaten van een project;
zowel intern tussen eindredacteuren, managers en de Raad van Bestuur als extern met de NPO.

Personeel en Onderneming
Goede bedrijfsvoering begint met een goed personeelsbeleid. En voor een goed beleid moet je weten wat er
speelt. Daarom hebben we in we 2011 weer een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. En
dat heeft veel mooie resultaten opgeleverd. Deze resultaten zijn gepresenteerd aan de Raad van Bestuur, het
managementteam, de Ondernemingsraad en aan de medewerkers in het Wij-ding. Enkele uitkomsten kort op
een rij. De algemene tevredenheid is gestegen van 7,4 naar 7,7. We zijn blij met die resultaten, omdat over de
gehele linie de scores hoger zijn dan die van het MTO in 2009. Uiteraard zijn er verschillen tussen portefeuil
les. De score bij de stelling ‘Ik sta achter de missie van de EO’ is een volle punt gestegen: van 7,9 naar 8,9. De
EO scoort hierop van alle omroepen het hoogst. Dat bevestigt dat onze missie intern verankerd is en leeft. Ook
de score op ‘Ik heb vertrouwen in de directie’ is gestegen met een volle punt: 7,7. De koers van de EO in de
huidige omroepontwikkelingen wordt gewaardeerd met een 7,4.
Een sterke daling zien we in de score op de stelling ‘De EO biedt mij voldoende baanzekerheid’ namelijk tot
5,6. De ontwikkelingen binnen de omroepwereld en de toekomstverwachtingen voor de EO als één van de
kleinere omroepen hebben hun weerslag hierop gehad. In de afgelopen jaren is de personeelsomvang van de
EO dan ook sterk gedaald. In 2011 alleen al met bijna 10% tot 284 fte.
In 2011 zijn we gestart met het aanbieden van loopbaanontwikkeltrajecten, bij vijf verschillende bureaus. Ruim
100 medewerkers hebben hieraan deelgenomen en ervaren dit als een positieve stimulans om stil te staan bij
de eigen loopbaan. Ook hebben we incompany-opleidingen aangeboden. Van de medewerkers heeft 40%,
eveneens met grote tevredenheid, gebruik gemaakt van één of meer van de 27 verschillende trainingen. Voor
leidinggevenden is een training Situationeel Leidinggeven ontwikkeld. Deze training wordt in 2012 verder
uitgerold.
Hoewel ziekte en verzuim niet altijd in relatie staat tot tevredenheid over functie en werkomgeving, zegt het
wel iets daarover. We zagen in ieder geval dat het ziekteverzuim in 2011 vrijwel gelijk gebleven is aan dat van
2010.

Code Goed Bestuur en integriteit
In 2006 zijn de Richtlijnen ter bevordering van Goed Bestuur en Integriteit bij de Publieke Omroepinstellingen
(CIPO) van kracht geworden. Ook de EO committeerde zich aan deze regeling. De compliance officer heeft
in 2011 de richtlijnen van de Code Goed Bestuur beoordeeld op naleving binnen de EO. De structuur voor
bestuur en toezicht van de EO is vastgelegd in de statuten. De statuten voldoen aan de eisen van de Code Goed
Bestuur.
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De nevenfuncties van het bestuur en de toezichthouders worden geregistreerd en via de website van de EO
openbaar gemaakt. Sinds 2011 verloopt de registratie van nevenfuncties, geschenken en financiële belangen
via een geautomatiseerd systeem. De registers zijn beoordeeld op tegenstrijdige belangen en belangenver
strengeling. In 2011 zijn buitenlandse reizen intensief beoordeeld op mogelijke belangenverstrengeling. In het
kader van de klokkenluidersregeling hebben zich in 2011 geen feiten voorgedaan. De bedrijfsvoeringsverkla
ring is te vinden onder de overige gegevens op pagina 46.

Toekomstverwachting
In dit verslag hebben we in de door ons onderscheiden gezichtspunten - missie, leden, NPO en bedrijfsvoering
- veel informatie gegeven over wat we hebben gedaan en wat we ons hebben voorgenomen. Dat gaat gepaard
met kansen en bedreigingen. We werken er hard aan kansen te onderkennen en te benutten en bedreigingen
te beheersen.
Door het verslag heen wordt al duidelijk dat de krappere budgetten in 2012 en de op handen zijnde bezui
nigingen een flexibele en efficiënte organisatie vereisen. Al onze investeringsplannen, bijvoorbeeld in ons
gebouw, hangen samen met het klimaat in Hilversum. En na een bezuinigingsslag die al plaatsvond in 2010
en 2011 zullen in de komende jaren zowel de niet direct aan programma’s en projecten toe te rekenen kosten
(bijvoorbeeld overhead) als de programmakosten omlaag moeten. Tijd voor een nog bewustere bedrijfsvoering
dus. Overigens kijken we hierbij niet alleen naar de cijfers: we vinden het maken van een kwaliteitsslag evenzo
belangrijk. Zo gaan we al sinds 2010 gesprekken aan met medewerkers over de inzet van hun talent op de
juiste plek in of buiten het bedrijf. Concreet verwachten we voor 2012 per saldo een geringe teruggang in onze
personeelsbezetting.
Ondanks de door de overheid aangekondigde bezuinigingen zullen in 2012 de totale inkomsten slechts margi
naal lager zijn. Er wordt voor 2012 uitgegaan van een tekort dat ten laste van de reserve voor media-aanbod zal
worden gebracht. In 2012 investeren wij extra in de programmering, middels een eigen bijdrage, en innovatie.
Wij zullen als stand-alone omroep een eigen plek innemen in het omroepbestel vanuit een heldere identiteit.

EO Jaarverslag 2011

23

In memoriam
Na een relatief kort, maar zwaar ziekbed overleed collega Alida Buist
op 8 juni. Alida was 43 jaar oud. Vanaf 1990 was zij werkzaam bij de
EO, vooral voor het Bedrijfsbureau. We gedenken haar als een spon
taan mens, een lieve collega en als zeer bekwaam in haar vak. We
missen haar.
Op 19 juni is oud-EO-collega Christa Rosier op vijftigjarige leeftijd
overleden aan de gevolgen van borstkanker. Christa was auteur, spre
ker en kunstenaar. In 1984 werd ze omroepster bij de EO en presen
teerde ze incidenteel programma’s. Zo sprak zij in het programma Op
zoek naar God (2010) met Liselotte van Dijk over haar ziekte en geloof
in God. Christa was een bijzondere, creatieve en warme vrouw. We zijn
dankbaar voor wie ze was en wat ze voor de EO heeft betekend.
Op 5 november overleed Jaap Westland. Jaap was nog maar kort lid van
de Ledenraad van de EO. Hij zag ernaar uit om met zijn bestuurlijke er
varing in kerk en politiek de EO in de Ledenraad te dienen. Maar zover
is het niet gekomen. God had een ander plan met hem en haalde hem
thuis. Jaap is 73 jaar geworden.

6. programmamatrix
ZENDER

Titel

kijkdichtgemiddeld
aantal
heidsaantal kijkers
afleveringen percentage per seconde

KIJKTIJDaandeel

Programma’s 2011 (6+) (behalve kinderprogramma’s en herhalingen binnen 7 dagen)
18.00-24.00 uur					
NL 1
Autistisch, wat nu?
5
3.8
572
13.1
De Dorpsdokter
15
5.3
809
15.2
Het Familiediner
18
9.5
1,455
24.2
Frozen Planet
5
11.7
1,790
26.9
Hoe is het toch met...
12
4.5
679
11.5
Ingang Oost
12
4.4
673
13.9
Juliana
8
3.3
505
9.2
Kerstfeest op de Dam
1
6.4
983
13.0
Knevel & Van den Brink
60
5.8
890
23.7
Life
10
8.1
1,240
20.4
Onverwacht Bezoek
8
8.4
1,286
21.9
De Pelgrimscode
8
5.8
885
13.7
De Rechtbank
4
5.5
845
14.9
Rembrandt En Ik
4
8.7
1,331
22.6
De Stadsdokter
13
4.3
654
11.9
De Straatdokter
10
5.5
835
16.4
NL 2
Amazing Grace
1
1.3
192
5.2
Arctic Tale
1
3.0
455
7.8
Blauw Bloed
33
4.5
684
12.7
Door de Wereld
33
1.3
196
4.3
Geloof & ‘n Hoop Liefde
17
1.3
205
4.0
God in de Lage Landen
12
1.2
188
3.6
Goud, Wierook en Mirre
4
1.0
159
2.6
De Grootste Royaltykenner van Nederland 7
2.3
350
6.6
De Grote Bijbelquiz 2011
1
4.4
678
9.2
De Hofleveranciers
8
3.0
461
10.2
Holland Doc
6
1.9
284
7.5
De Kist
34
0.4
54
3.1
Korenslag
1
3.1
475
6.5
Life
5
2.6
393
6.5
The making of Life
7
2.0
311
5.7
Melk en Honing
12
1.3
193
3.8
Moraalridders
23
2.4
372
5.5
Nature’s Great Events
12
2.3
352
7.2
Nederland Zingt
51
1.6
251
6.4
Planet Earth
5
2.9
446
7.2
The Queen
1
2.1
327
8.2
Rail Away
34
1.4
209
4.6
That’s the Question
248
1.5
233
4.4
Uitgesproken
67
3.4
516
8.2
De Verandering
30
0.7
108
2.9
De Vijfde Dag
15
3.2
491
7.1
Wild Africa
3
1.7
257
4.6
Wild China
6
3.2
482
7.7

Waardering

8.0
7.6
7.3
8.4
7.4
7.7
7.6
7.7
7.2
8.4
7.6
7.9
7.5
7.8
7.6
7.6
*
*
7.6
*
*
*
*
*
7.7
7.5
*
*
7.7
8.4
*
*
*
*
*
8.4
*
7.9
*
7.5
*
*
*
8.2
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ZENDER

Titel

gemiddeld
kijkdichtaantal kijkers
aantal
heidsafleveringen percentage per seconde

KIJKTIJDaandeel

NL 3

A dangerous place to meet my family
1
1.2
182
2.8
Bestemming Onbekend
10
1.7
265
4.6
Checkpoint
22
1.4
214
4.9
EO-Jongerendag
1
0.6
91
2.7
Jong
19
2.0
303
4.8
Thema-avond Loverboys
2
3.3
500
7.9
Niemand kent mij
1
2.2
334
6.5
Op zoek naar God
1
1.3
198
3.2
The Passion
2
4.5
688
11.8
Restart
1
0.3
40
0.6
Scrooged
8
1.7
261
3.7
Snuf, hond in oorlogstijd
14
0.7
114
3.5
Upside Down
11
1.3
197
3.5
Xnoizz Flevo Festival
1
0.5
79
2.8
17.00-18.00 uur						
NL 2
7th Heaven
19
0.9
142
5.3
Nederland Helpt
51
1.1
167
7.5
Rail Away
16
1.1
168
5.5
08.00-17.00 uur					
NL 1
The making of Frozen Planet
4
1.5
230
12.2
The making of Life
8
0.7
114
7.3
Nederland Zingt
34
1.0
153
11.0
NL 2
EO-Jongerendag
2
0.2
36
3.0
Matteüs Passie
1
0.9
134
18.2
Nederland Zingt op Zondag
18
0.9
131
9.0
NL 3
Babe, een buitengewone big
1
1.1
165
11.5
Retourtje Israël
1
0.9
135
5.6

Titel

aantal
afleveringen

kijkdichtheidspercentage

gemiddeld
aantal kijkers
per seconde

Kinderprogramma’s (3-12 jaar)
Tot 14.00 uur				
Angelina Ballerina
217
1.8
35
Beroemde bijbelverhalen
6
1.9
37
Camp lazlo
23
0.7
14
Checkpoint
50
4.1
81
Harry en Toto
64
1.2
24
Koek & Ei
28
1.4
27
Lockie Leonard
29
1.1
21
Mijn liefste vriendjes Teigetje en Poeh
104
1.5
30
Nellie en Cezar
100
1.1
22
New adventures of Lucky Luke
5
0.8
15
Oma is gek
1
0.6
12
Pipi Pupu en Rosemarie
89
1.1
23

Waardering

*
*
*
*
*
7.9
7.7
*
8.2
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

KIJKTIJDaandeel

17.3
17.3
6.4
22.6
21.1
38.2
9.3
19.8
20.4
9.2
4.9
19.4

25

programmamatrix
Titel

Pororo de kleine pinguin
Second Chances
Super Abby
Uitgekraakt
Verborgen Verhalen
Xmix

aantal
afleveringen

29
1
21
1
4
1

kijkdichtheidspercentage

0.8
0.1
1.5
0.6
0.7
0.9

gemiddeld
aantal kijkers
per seconde

KIJKTIJDaandeel

16
2
29
13
14
19

12.2
1.6
16.8
4.5
8.0
14.0

Vanaf 14.00 uur				
African Bambi
1
7
0.4
Avontuur met een beer
1
3
0.1
Babe, een buitengewone big
1
133
6.7
Camp Lazlo
1
32
1.6
Checkpoint
62
46
2.3
Chestnut
1
120
6.1
Daantje de wereldkampioen
1
1
0.0
De Dodelijkste 60
55
40
2.0
Dogstar
26
29
1.5
Elly en de Wiebelwagen
16
37
1.9
Het Fluwelen Konijn
1
82
4.2
Gilfactor
21
49
2.5
Harry en Toto
26
19
1.0
Le renard et l’Enfant
1
39
2.0
Mijn liefste vriendjes Teigetje en Poeh
38
20
1.0
Miss Bear
1
8
0.4
My friend Joe
1
10
0.5
Nellie en Cezar
52
21
1.1
New adventures of Lucky Luke
12
16
0.8
Op naar het Westen
1
51
2.6
Pipi Pupu en Rosemarie
43
16
0.8
Pororo de kleine pinguin
64
13
0.6
Retourtje Israël
1
44
2.2
Shiloh
4
36
1.8
Snuf, hond in oorlogstijd
15
34
1.7
Super Abby
117
24
1.2
Verborgen Verhalen
97
16
0.8
Wat een beest
20
32
1.6
Wat een jager
13
24
1.2
Xmix
15
33
1.7

5.3
1.6
34.4
16.5
13.9
29.6
0.3
12.9
12.2
22.9
23.5
13.1
19.2
14.2
20.9
3.9
3.7
20.2
8.8
19.5
16.1
13.4
11.6
11.9
13.5
14.9
8.3
9.2
10.1
18.7
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JAARREKENING
7.1 Inleiding
Het boekjaar 2011 is afgesloten met een positief exploitatiesaldo van € 1,9 miljoen. Hiermee is het exploitatie
saldo € 1,7 miljoen hoger uitgekomen in vergelijking met 2010.
De bedrijfsopbrengsten zijn € 4 miljoen achter gebleven ten opzichte van vorig boekjaar. Daar tegenover zijn
de bedrijfslasten met € 5,7 miljoen lager uitgekomen. Tezamen met licht hogere rentebaten is daardoor het
hogere exploitatiesaldo € 1,7 miljoen verklaard.
De lagere bedrijfsopbrengsten hebben voor € 3,2 betrekking op media-aanbod. De opbrengsten programma
bladen (€ 0,6 miljoen), overige nevenactiviteiten (€ 0,3 miljoen) en verenigingsactiviteiten
(€ 0,2 miljoen) bleven eveneens achter bij het vorig boekjaar.
Uiteraard worden de lagere bedrijfslasten van 2011 voornamelijk verklaard door kosten die rechtstreeks ver
band houden met een lager niveau van bedrijfsactiviteiten waaruit opbrengsten worden gegenereerd. Daar
naast zijn in 2011 aanzienlijke besparingen gerealiseerd als gevolg van efficiencymaatregelen.
Na verwerking van het resultaat ad € 1,9 miljoen bedraagt het eigen vermogen ultimo 2011 € 14,6 miljoen. De
reserve voor media-aanbod, die onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen, bedraagt per 31 december 2011
€ 8,0 miljoen, en bevindt zich daarmee ruim onder het toegestane maximum van € 11,9 miljoen. Voor een
nadere toelichting wordt verwezen naar pagina 37 van dit verslag.
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7.2 Balans per 31 december 2011 (x € 1.000)
(na bestemming van het resultaat)

ACTIVA

2011

2010

Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventaris en inrichting

Facilitaire apparatuur e.d.
Hard- en software

2.740
43
248
980
4.011

3.241
52
305
1.125
4.723

Vlottende activa
Voorraden
2.196
262
2.458

3.306

5.117
726

5.688
760

803
493
7.139

973
3.627
11.048

Liquide middelen

18.977

16.171

Totaal

32.585

35.248

Onderhanden werk
Overige voorraden

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende activa

2.973
333

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Reserve voor media-aanbod

Voorzieningen
Voor afvloeiing
Voor pensioenen
Voor jubilea
Voor groot onderhoud

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden en
overlopende passiva

Totaal

2011

2010

6.597
8.028
14.625

6.597
6.112
12.709

822
352
1.551
2.725

1.549
3.591

3.224

4.353

934

1.025

11.077
15.235

18.948

32.585

35.248

931

780
331

13.570
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7.3 Exploitatierekening 2011 (x € 1.000)
2011

2010

38.383

41.632

Baten
1. Media-aanbod
2. Programma gebonden eigen bijdragen

1.223

804

3. Opbrengst programmabladen

6.785

7.413

4. Opbrengst overige nevenactiviteiten

3.575

3.926

5. Opbrengst Verenigingsactiviteiten

8.388

8.623

58.354

62.398

8. Lonen en salarissen

16.013

17.107

9. Sociale lasten

4.375

4.434

10. Afschrijvingen op materiële vaste activa

1.218

1.537

405

-

30.213

34.605

7. Som der bedrijfsopbrengsten
Lasten

11. Bijzondere waardevermindering van vlottende activa
12. Directe productiekosten
13. Overige bedrijfslasten
15. Som der bedrijfslasten
16. Bedrijfsresultaat
18. Rentebaten
25. Saldo uit gewone bedrijfsuitvoering
26. Over te dragen reserve voor media-aanbod
27. Exploitatieresultaat na overdracht
28. Fte gemiddeld
29. Fte ultimo

4.648

4.887

56.872

62.570

1.482

-172

434

355

1.916

183

-

-

1.916

183

300
284

319
316
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7.4 	Kasstroomoverzicht 2011 (x € 1.000)
2011

2010

I Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat

1.916

183

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

1.218
-866
2.268

1.537
20
1.740

Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
Netto kasstroom uit operationele activiteiten

848
3.909
-3.712
3.313

-482
-3.445
1.701
-486

-507
-507

-596
-596

2.806

-1.082

18.977
16.171

16.171
17.253

2.806

-1.082

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen I - II
Liquide middelen einde boekjaar
Liquide middelen begin boekjaar
Mutatie liquide middelen
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7.5 toelichting
Activiteiten
Het doel van Vereniging de Evangelische Omroep, statutair en feitelijk gevestigd in Hilversum (Oude Amers
foortseweg 79), is het ‘bevorderen in de ruimste zin des woords van de verkondiging van het Koninkrijk Gods
door de prediking van het Evangelie van Jezus Christus via radio en televisie’, een en ander te realiseren in het
kader van de doelstellingen van de vereniging (zie statuten).

Bezuinigingen
In 2011 zijn de eerste beoogde besparingen voor het publieke bestel gepresenteerd. Voor de totale omroepbe
groting wordt voor 2015 uitgegaan van een te realiseren bedrag van € 200 miljoen. Op dit moment blijft nog
onduidelijk in welk tempo de besparingen in de jaren 2012 tot en met 2015 dienen te worden gerealiseerd. De
EO zal uitgaande van haar zelfstandige positie zowel op haar programmatische activiteiten als op het gebied
van overige activiteiten (inclusief niet direct toerekenbare kosten) besparingen dienen te bereiken. Hiervoor
is reeds een aanvang gemaakt. Verwacht wordt dat, naast de reeds gemaakte kosten in verband met aanpas
singen van de organisatie, in de komende jaren aanzienlijke kosten in verband met de bezuinigingen dienen te
worden gemaakt.
Deze kosten zullen als frictiekosten kunnen worden verrekend met OCW (via de NPO). Omdat het op dit mo
ment onzeker is welke toekomstige reorganisatie nog zal plaatsvinden en in hoeverre de kosten hiervoor (en
die van 2011 en eerder) vergoed zullen worden, hebben wij deze niet in de jaarrekening 2011 verwerkt.

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

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

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
Alle bedragen zijn veelvouden van € 1.000.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de “Regeling Handboek Financiële Verantwoording
landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster 2011” van 20 juni 2011.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de paragraaf
hieronder.
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Stelselwijzigingen
In 2011 heeft zich de volgende stelselwijziging voorgedaan.
Het onderhanden werk en gereed product met betrekking tot media-aanbod is conform de “Regeling Hand
boek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster 2011” met
ingang van 1 januari 2011 tegen de directe kosten gewaardeerd. Voorheen vond waardering inclusief de
zogenaamde “direct niet direct toerekenbare kosten” (DNDT-kosten) plaats. In overeenstemming met de door
de NPO met het Commissariaat voor de Media gemaakte afspraken zijn de per 31 december 2010 geactiveerde
DNDT-kosten ad € 405 rechtstreeks in de exploitatierekening 2011 verwerkt (onder de post ”bijzondere waar
devermindering vlottende activa”). Om deze reden zijn de ter vergelijking opgenomen cijfers niet aangepast.
De betekenis van deze stelselwijziging op het vermogen en resultaat blijkt uit de hierna volgende opstelling:
Eigen vermogen per 31 december 2010 voor stelselwijziging
12.709
Eigen vermogen per 1 januari 2011 na stelselwijziging
12.304
Exploitatiesaldo 2010 voor stelselwijziging
183
Exploitatiesaldo 2010 na stelselwijziging
138
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde, verminderd met afschrij
vingen op basis van de geschatte economische levensduur.
Waardering van het onderhanden werk (voorproducties) geschiedt tegen de directe kosten. Tot en met 2010
was hierin tevens een opslag voor ‘Direct Niet Direct Toerekenbare kosten’ opgenomen. In overeenstemming
met de bepaling in “Regeling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen,
Wereldomroep en Ster 2011” is dit vanaf 2011 niet meer toegepast.
De van derden ontvangen bijdragen aan een programma worden in mindering gebracht op de voorraadwaar
dering.
Overige voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijzen, dan wel tegen de lagere directe opbrengstwaar
de, indien lager.
Op vorderingen is waar nodig een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.
Er zijn geen vorderingen van materieel belang met een looptijd langer dan een jaar.
Vorderingen voortkomend uit erfstellingen worden opgenomen in het jaar waarin de erflating plaatsvond, voor
zover deze bij het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen,
tenzij anders vermeld.
De posten in vreemde valuta zijn gewaardeerd tegen de eindkoers per 31 december 2011. De koersverschillen
zijn in de exploitatierekening verantwoord.
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De Vereniging De Evangelische Omroep heeft een pensioenregeling bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds
voor de Media PNO. Deze pensioenregeling dient geclassificeerd te worden als toegezegde-pensioenregeling.
Op grond van paragraaf 310 van Richtlijn 271 is deze regeling in de jaarrekening verwerkt als toegezegde-bij
drageregeling. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruit
betaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans
opgenomen. De Vereniging De Evangelische Omroep heeft in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensi
oenfonds geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.

Exploitatierekening
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De
baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. De
lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
In de exploitatierekening zijn de referenties conform het voorgeschreven model opgenomen. Met deze refe
renties wordt verwezen naar de toelichting. Omdat nummering van het model wordt aangehouden zijn deze
referenties niet doorlopend.
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Toelichting balans per 31 december 2011
Materiële vaste activa

1 januari 2011
Aanschafwaarde
Buitengebruikstelling
Saldo aanschafwaarde
Afschrijvingen
Buitengebruikstelling
Saldo afschrijvingen
Boekwaarde
Bij: Investeringen
Af: Desinvesteringen
Af: Afschrijvingen
Bij: afschrijvingen desinvesteringen

31 december 2011
Aanschafwaarde
Afschrijvingen
Boekwaarde
De afschrijvingstermijnen zijn als volgt:
• bedrijfsgebouwen:
• op terreinen wordt niet afgeschreven;
• inventaris en inrichting:
• facilitaire apparatuur:
• hard- en software:
• vervoermiddelen:

Inventaris Facilitaire
Bedrijfsapparatuur Hard-en
en
gebouwen
e.d.
software
en -terreinen inrichting
7.101
567
2.951
3.501
-1.309
-443
-753
-1.971
5.792
124
2.198
1.530

Totaal
2011
14.120
-4.476
9.644

Totaal
2010
13.562
13.562

-3.860
1.309
-2.551

-515
443
-72

-2.646
753
-1.893

-2.376
1.971
-405

-9.397
4.476
-4.921

-7.898
-7.898

3.241

52

305

1.125

4.723

5.664

-501
-501

30
-39
-9

178
-69
-235
69
-57

299
-444
-145

507
-69
-1.219
69
-712

596
-40
-1.537
40
-941

5.792
-3.052
2.740

154
-111
43

2.307
-2.059
248

1.829
-849
980

10.082
-6.071
4.011

14.120
-9.397
4.723

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

De waarde in het economisch verkeer van de gebouwen en terreinen is ultimo 2009 getaxeerd op € 9,3 miljoen.
In 2011 is in totaal € 0,5 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa. Het grootste deel daarvan had betrek
king op de aanschaf van hard en software (€ 0,3 miljoen). De afschrijvingen over de investeringen van 2011
zullen grotendeels voor het eerst in 2012 van invloed zijn op de exploitatie.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot on
derhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het
onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
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Voorraden
De voorraden voorproducties bestaan hoofdzakelijk uit onderhanden werk ad € 2.196 (2010: € 2.973). Dit on
derhanden werk bestaat uit programma’s waarvoor reeds kosten gemaakt zijn, doch die nog niet zijn uitgezon
den. Waardering van eigen programma’s geschiedt tegen de directe kosten. Tot en met 2010 was hierin tevens
een opslag voor ‘Direct Niet Direct Toerekenbare kosten’ opgenomen. In overeenstemming met de bepaling
in “Regeling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en
Ster 2011” is dit vanaf 2011 niet meer toegepast. Het hiermee samenhangende negatieve effect op de exploita
tierekening bedraagt € 405.
De van derden ontvangen bijdragen, die op de voorraad in mindering zijn gebracht, bedragen € 298 (2010:
€ 397). Het restant heeft betrekking op voorraad in verband met verkoop producten.
De voorraad is aanzienlijk lager dan vorig jaar. Naast de aanpassing van DNDT-kosten wordt dit veroorzaakt
door een dramaproductie (Rembrandt) die ultimo 2010 op voorraad stond. Ultimo 2011 hadden wij geen dra
maproductie in voorbereiding.

Handelsdebiteuren
De vorderingen op handelsdebiteuren hebben voor € 4.954 (2010: € 4.709) betrekking op reeds voor het ko
mend jaar gefactureerde contributies en abonnementsgelden.

Belastingen
Dit betreft een vordering op de belastingdienst inzake omzetbelasting.

Overlopende activa
De overlopende activa zijn € 3,1 miljoen lager dan in 2010, hetgeen wordt veroorzaakt door de pensioennota
2011 die reeds in 2010 was betaald. De pensioennota over 2012 is in januari 2012 voldaan.

Liquide middelen
De specificatie van de liquide middelen luidt:
2011

2010

Depositorekeningen
Overige liquide middelen

18.195
782

14.035
2.136

Totaal

18.977

16.171

De deposito’s kenden een gemiddelde rentetermijn van 2 maanden. De gemiddelde rente over 2011 bedroeg
2,4%. De gemiddelde rentevoet bedraagt voor uitstaande deposito’s per 31 december 2011 2,6%.

Algemene reserve
De algemene reserve is sinds 1 januari 1993 bevroren. De bevriezing van de algemene reserve is gebaseerd op
een wetswijziging die tot stand gekomen is na een onderzoek naar het eigen vermogen van de omroepen. Ten
tijde van dat onderzoek had de Evangelische Omroep nog de B-status. In dit onderzoek is een aantal normen
voor een minimale omvang van het eigen vermogen geformuleerd. Op basis van deze normen is de algemene
reserve niet toereikend gegeven de huidige omvang van de organisatie. Daarom dient de reserve voor mediaaanbod voor een belangrijk deel als aanvulling op de algemene reserve.
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Reserve voor media-aanbod
In het verleden kregen zendgemachtigden jaarlijks een bijdrage toegekend ter financiering van de kosten van
hun omroepactiviteiten. De overschotten op deze subsidie mochten worden behouden om eventuele toe
komstige tekorten mee te verrekenen. De Raad van Bestuur van de Publieke Omroep kan aan de reserve een
maximum toekennen. Bij toepassing van de voorgeschreven rekenmethodiek door de Raad van Bestuur van
de Publieke Omroep bedraagt ultimo 2011 de maximaal toegestane reserve voor media-aanbod €11,9 miljoen
(naar de van de NPO ontvangen stand per 8 februari 2012).
Zoals reeds in de toelichting bij de algemene reserve aangegeven is, dient de reserve voor media- aanbod ook
ter aanvulling van de algemene reserve voor het behouden van een toereikend eigen vermogen. De reserve
voor media-aanbod is in zijn totaliteit bedoeld voor toekomstige programmering.
In onderstaand overzicht is het verloop van de reserve voor media-aanbod weergegeven:

Saldo 1 januari 2011

Totaal
6.112

Bij: saldo van de exploitatierekening 2011

1.916

Saldo 31 december 2011

8.028

Voorzieningen
De post voorzieningen betreft de volgende voorzieningen: afvloeiingsvoorziening, pensioenrechten, voorzie
ning groot onderhoud en jubileumgratificaties. De voorzieningen zijn allen langlopend van aard.
De voorziening afvloeiing was gevormd voor de in de komende jaren optredende kosten die verband houden
met een in 2009 genomen besluit om het personeelsbestand gericht aan te passen. In 2010 en 2011 is de hier
mee verband houdende operatie uitgevoerd en is de gevormde voorziening hiervoor ingezet.
Eind 2011 is vanuit het ministerie van OCW en de NPO nadere informatie verstrekt ten aanzien van de in te die
nen frictiekosten die verband houden met te realiseren en gerealiseerde besparingen in het publieke bestel.
Op basis hiervan zal in het eerste kwartaal 2012 een aanvraag worden ingediend voor de gezamenlijke omroe
pen. Naast de verwachtingen ten aanzien van afvloeiingen e.d. (frictiekosten) voor de komende jaren zal in de
aanvraag ook het aandeel dat betrekking heeft op 2011 en eerdere jaren worden opgenomen. Op dit moment
is de uitkomst van de berekening daarvan nog onzeker en hiervoor is door ons daarom nog geen vordering
opgenomen.
De voorziening voor pensioenrechten is in 2005 gevormd ter dekking van de kosten voortvloeiend uit de over
gangsmaatregelen voor 55-plussers met betrekking tot beëindiging van de prepensioenregeling. In 2006 is
deze voorziening uitgebreid met een dotatie van € 517 ter dekking van de kosten voortvloeiend uit de compen
satiemaatregel 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 2,7% (ultimo 2010 5%).
De voorziening voor jubileumgratificaties is gevormd ter dekking van kosten voor jubilea van de in vaste
dienst zijnde personele formatie. 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 2,7% (ultimo 2010 4%).
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De voorziening groot onderhoud heeft betrekking op egalisatie van de kosten voor groot onderhoud voor het
bedrijfsgebouw aan de Oude Amersfoortseweg te Hilversum.

Afvloeiing

Pensioen
rechten

Jubilea

Groot
Onderhoud

2011
Totaal

2010
Totaal

Stand 1 januari

931

780

331

1.549

3.591

3.571

Bij: dotatie
Af: onttrekking

931

73
31

41
20

236
234

350
1.216

1.248
1.228

-

822

352

1.551

2.725

3.591

Stand 31 december

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Ultimo 2010 was een aantal grote producties in voorbereiding voor 2011. Hierdoor is het saldo schulden aan
leveranciers ultimo 2010 hoger dan ultimo 2011.

Overige schulden en overlopende passiva
Het onderdeel overige schulden en overlopende passiva heeft voor € 7.672 (2010: € 7.622) betrekking op voor
uit gefactureerde abonnements- en contributiegelden. Deze post is € 2,6 miljoen lager dan vorig jaar, hetgeen
voor een belangrijk deel verklaard kan worden door lagere schulden uit hoofde van te betalen vakantiedagen
en meeruren.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
De EO heeft overeenkomsten gesloten inzake de afname van producten en faciliteiten voor totaal
€ 2.245 (2010: € 3.568). De resterende looptijd van de verplichtingen is maximaal 60 maanden. Verder heeft de
EO per 31 december 2011 geen garanties afgegeven aan leveranciers. In 2010 was dit nog € 51.
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Toelichting exploitatierekening 2011

BATEN

Radio

Televisie

Media
aanbod

1. Media-aanbod
2. Programma gebonden eigen bijdragen
3. Opbrengst Programmabladen
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
5. Opbrengst verenigingsactiviteiten

5.266
2

28.527
981
3
75

1.290
242
-

6.785
3.572
-

7. Som der bedrijfsopbrengsten

5.268

29.586

1.532

10.357

Nevenactiviteiten

Verenigingsactiviteiten

Indirect

Totaal
2011

Totaal
2010

8.311

3.300
-

38.383
1.223
6.785
3.575
8.388

41.632
804
7.413
3.926
8.623

8.311

3.300

58.354

62.398

LASTEN
Directe kosten
8. Lonen en salarissen
9. Sociale lasten
10. Afschrijvingen op (im)materiële activa
11. Bijzondere waardevermindering
vlottende activa
12. Directe productiekosten
13. Overige bedrijfslasten
14. Toerekening indirecte kosten

39
2.877
784
167

8.234
2.232
472

844
240
80

1.053
300
110

185
58
121

2.820
761
268

16.013
4.375
1.218

17.107
4.334
1.537

596
569
9

405
19.870
1.492
-331

1.039
230
288

5.108
446
436

4.133
478
1.047

-533
1.433
-1.449

405
30.213
4.648
-

34.605
4.887
-

5.002

32.374

2.721

7.453

6.022

3.300

56.872

62.570

266

-2.788

-1.189

2.904

2.289

-

1.482

-172

18. Rentebaten en inkomsten uit beleggingen

-

-

-

434

-

-

434

355

22. Som der financiële baten en lasten

-

-

-

434

-

-

434

355

266

-2.788

-1.189

3.338

2.289

-

1.916

183

-266

4.704

1.189

-3.338

-2.289

-

-

-

25. Saldo uit gewone bedrijfsvoering

-

1.916

-

-

-

-

1.916

183

26. Over te dragen reserve voor media-aanbod

-

-

-

-

-

-

-

-

27. Exploitatieresultaat na overdracht

-

1.916

-

-

-

-

1.916

183

15. Som der bedrijfslasten
16. Bedrijfsresultaat

23. Exploitatieresultaat voor toerekening
Eigen Bijdragen
24. Toerekening resultaat niet-programma
gebonden Eigen Bijdrage
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Een nadere specificatie van de baten over 2011 is als volgt:
Media-aanbod (1)
Omroepbijdrage TV en Radio
Omroepbijdrage Internet
Omroepbijdrage Themakanalen

2011
37.024
1.236
123

2010
40.152
1.087
393

Totaal

38.383

41.632

Programmagebonden eigen bijdragen (2)
Omschrijving

Bijdrage door

The Passion
The Passion
God in de Lage Landen
Mannenbroeders van Kootjebroek
Jongerendag /Nederland zingt dag
Themakanalen - Z@ppelin 24
Preekfilmpjes
Nederlandstalige Mattheus Passie
Rembrandt en Ik
De Grote Bijbelquiz
Kind en kleur: Oma is Gek
Kerstfeest op de Dam
Innovatie - TOP / Spirit
Xnoizz Flevo Festival
Themakanalen – Pororo
Innovatie – Schepping
De Grote Bijbelquiz
Jong
Themakanalen - Nederland Zingt Elke Dag
Documentaire ‘Dina in het achterhuis’
Kids en docs
Kerstfeest op de Dam
Jongerendag
Onverwacht Bezoek
Nederlandstalige Mattheus Passie
Upside Down
Documentaire ‘Dina in het achterhuis’

PKN
NBG
Cobo
Mediafonds
Informatiemarkt
AKN
ZVK
Cobo
Cobo
AKN/NCRV
Mediafonds
NBG
NPO
Cobo
AKN/KRO
AKN/NCRV
NBG
Cobo
NCRV
Cobo
Mediafonds
Tot Heil des Volks
Cobo
NCRV
Bezoekers
BNN
KTRO

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

Bedrag
200
120
108
105
104
80
62
44
40
40
38
35
33
31
28
25
21
20
15
14
12
11
10
9
8
6
4
1.223
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Een nadere specificatie van via buitenproducenten ontvangen bijdragen uit fondsen, overige bijdragen e.d.
(niet opgenomen in de exploitatierekening van de EO) is als volgt:
Omschrijving

Bijdrage door

The Passion
The Passion
The Passion
The Passion
The Passion
The Passion

RK fondsen
Gemeente Gouda
RKK
Cobo
Bisschoppen
KTRO

Bedrag
115
100
85
80
75
20
475

2011

2010

5.794

6.260

991

1.153

Totaal

6.785

7.413

Opbrengst overige nevenactiviteiten (4)
Opbrengst bladen
Opbrengst video’s en boeken
Diversen
Totaal

1.480
964
1.131
3.575

1.561
1.043
1.322
3.926

Opbrengst verenigingsactiviteiten (5)
Contributies
Giften
Overige opbrengsten ten bate van de vereniging

5.276
2.563
549

4.934
3.095
594

Totaal

8.388

8.623

Opbrengst programmabladen (3)
Opbrengst abonnementsgelden
Opbrengst advertenties
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Lonen en salarissen (6)
Het aantal fte’s per 31 december 2011 bedraagt 284 (2010: 316). Gemiddeld waren gedurende het gehele jaar
300 fte’s (2010: 319) werkzaam.
De in de exploitatierekening verantwoorde pensioenpremie bedroeg in 2011 € 2.164 (2010: 2.229).
In de Code Goed Bestuur en Integriteit zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van het vermelden van direc
tiebeloningen voor bestuur en statutaire directie.
Van de per 31-12-2011 aanwezige leden van de Raad van Bestuur was de bezoldiging als volgt:
Naam

Functie

A.J. Lock
J. Kooij

Voorzitter Raad van Bestuur
Lid Raad van Bestuur

Salaris e.d.

Pensioenpremie

163
163

39
39

Bij de per 31-12-2011 aanwezige leden van de Raad van Toezicht was de bezoldiging op grond van de vacatiere
geling over de periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011 als volgt:
Naam

Functie

A.P. de Boer
H. de Hek
S.H. Koning-Klapwijk
R.W.J. Melissant-Briene
D.D. van der Stelt-Scheele
L. Touwen
J. van der Veer

Voorzitter
Secretaris
Lid
Lid *
Lid
Vicevoorzitter
Lid

Beloning
6
4
3
1
4
4
3
25

* Lid sinds 24 september 2011
De beloningen die op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens
(WOPT) dienen te worden vermeld zijn als volgt (grens voor 2011 ongewijzigd € 193). De motivatie voor de
gepresenteerde beloningen is gelegen in het feit dat dit marktconforme beloningen voor de inhoud, omvang
en zwaarte van de functies zijn.
Naam

Functie

A.J. Lock
J. Kooij
A.G. Knevel

Voorzitter Raad van Bestuur
Lid Raad van Bestuur
Presentator

Salaris e.d.

Pensioenpremie

166
164
179

39
39
41

De hierboven genoemde beloningen hebben betrekking op een voltijd dienstverband. De presentator is zowel
ingezet voor omroep- als verenigingsactiviteiten.
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Overige bedrijfslasten (13)
In de overige bedrijfslasten zijn accountantskosten begrepen van € 92 (2010: € 87). Deze kunnen als volgt
worden gespecificeerd:

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controle opdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet controlediensten

2011
51
10
31
92

2010
47
4
36
87

Hilversum, 1 maart 2012
Raad van Bestuur
A.J. Lock
J. Kooij

Raad van Toezicht
A.P. de Boer
H. de Hek
S.H. Koning-Klapwijk
R.W.J. Melissant-Briene
D.D. van der Stelt-Scheele
L. Touwen
J. van der Veer
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De Vijfde Dag
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De Nederland Zingt-dag

8. OVERIGE GEGEVENS
Bedrijfsvoeringsverklaring
De Raad van Bestuur, bestaande uit de leden A.J. Lock en J. Kooij (hierna te noemen: het bestuur), verklaart dat
niet is gebleken dat de bedrijfsvoering van de EO tekort is geschoten bij realisatie van de doelstellingen zoals
onder meer vastgelegd in het Jaarplan 2011, voor de onderdelen:
• administratieve organisatie en de daarin verweven maatregelen van interne controle;
• de kwaliteit(sborging) van de werkprocessen en presentaties;
• persoonsbeleid, omvang en samenstelling van het personeel;
• toepassing of uitleg van afwijkingen betreffende de Richtlijnen en regelingen goed bestuur en integriteit;
• scheiding geldstromen en gegevensstromen bij hoofd- en neventaken en de neven- en verenigingsactivitei
ten;
• beleggingsbeleid.
Namens het bestuur van de Evangelische Omroep,
Hilversum, 1 maart 2012
A.J. Lock
J. Kooij
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Statutaire bepaling resultaat
In de statuten van de vereniging staat in artikel F.10 lid 3 het volgende bepaald: “De directie stelt jaarlijks een
jaarrekening op en een jaarverslag vast. De jaarrekening bevat een staat van uitgaven en ontvangsten over het
afgelopen jaar en een balans per een en dertig december van dat jaar. Het jaarverslag bevat een verslag van
de werkzaamheden van het afgelopen jaar, zowel voor wat betreft televisie, radio, verenigingsactiviteiten als
de nadere activiteiten. De directie legt ter goedkeuring deze stukken, niet later dan in de maand juni, in een
vergadering van de Raad van Toezicht voor.”
Omtrent de bestemming van het resultaat is niets opgenomen in de statuten van de vereniging. Hieromtrent
zijn bepalingen opgenomen in de mediawet 2008. In artikel 2.135 lid 1 staat bepaald dat “tenzij bij of krach
tens deze wet anders is bepaald, gebruiken NPO en de publieke media-instellingen al hun inkomsten voor de
uitvoering van de publieke mediaopdracht.” Voorts is in artikel 2.176 lid 1 opgenomen: “ gereserveerde gelden
voor de verzorging van media-aanbod worden in het volgende kalenderjaar besteed aan de doelen waarvoor zij
oorspronkelijk bestemd zijn.”

Bestemming van het resultaat
In overeenstemming met hetgeen is bepaald in de Mediawet hebben wij besloten het positieve resultaat ad
€ 1.916.323 toe te voegen aan de “Reserve voor media-aanbod”.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Afgegeven ten behoeve van het Commissariaat voor de Media
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van Vereniging De Evangelische Omroep te Hilver
sum gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011, het kasstroomoverzicht
2011 en de exploitatierekening over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuurs- en jaarverslag, beide
in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke
media-instellingen, Wereldomroep en Ster 2011. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële
rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze
bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalin
gen. Het bestuur is tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als
bedoeld in artikel 11, tweede lid van de Mediaregeling 2008. Wij hebben onze controle verricht in overeen
stemming met Nederlands recht, waaronder het Controleprotocol landelijke publieke media-instellingen,
Wereldomroep en Ster van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke
media-instellingen, Wereldomroep en Ster 2011. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid
wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedra
gen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die re
levant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving
van de betreffende wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn
in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de instelling. Een controle omvat tevens het evalue
ren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële
rechtmatigheid criteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de instelling gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkre
gen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing van ons oordeel te bieden.
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Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermo
gen van Vereniging De Evangelische Omroep per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in over
eenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke mediainstellingen, Wereldomroep en Ster 2011.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2011
voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in het Controleprotocol lan
delijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster van de Regeling vaststelling Handboek Financiële
Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster 2011.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9
Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:393 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toege
voegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de
jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Den Haag, 2 maart 2012
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door M. van Ginkel RA
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