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1. VOORWOORD
Vanaf het podium in de EO-Kapel vertelt Hijltje Vink over haar negen pleegkinderen. Prachtige
kinderen die stuk voor stuk veel hebben meegemaakt. Met hun komst belandde ze in een andere, onbekende, wereld; namelijk die van criminaliteit, aids, meervoudige handicaps en prostitutie. “Het echte leven kwam de huiskamer binnen”, zegt Hijltje. “Maar de vrede van God die
alle verstand te boven gaat, kwam óók in mijn hart.”
Hijltjes verhaal is er een uit duizenden. Het gaat over ‘Leef je geloof’ en over God, die door de
levens van ‘gewone’ mensen werkt en groot wordt gemaakt. We hoorden erover tijdens het
symposium ‘Zoethouder of Smaakmaker’, dat we als EO organiseerden ter gelegenheid van ons
45-jarig bestaan. Het zijn deze verhalen die we als EO willen brengen op radio, tv en internet.
Het is immers onze passie om het evangelie van Jezus Christus te vertellen én te leven.
Terugkijkend op 2012 is het onveranderd een hele uitdaging om dit te blijven doen. De politiek
was veranderlijk aangaande het publieke bestel. De voorgestelde bezuinigingen en de verantwoordelijkheid om door te gaan als zelfstandige omroep naast de fusie-omroepen gaven een extra druk op ons werk. Toch deden zich veel kansen voor die we met beide handen aangrepen. Als
christelijke omroep in Nederland brengen we vanuit onze missie een brede programmering met
een onderscheidende boodschap. En dat resulteerde in producties als The Passion en Kerstfeest op de Dam. Waarbij het evangelie werd verteld midden in de stad en dichtbij kwam voor
duizenden mensen. Maar ook in het uitzenden van BBC’s geroemde Earthflight, waardoor we
onze verwondering toonden voor Gods schepping. Plaats voor de persoonlijke verhalen over
leven met God, als die van Hijltje, was er in De Verandering of Nederland Zingt op Zondag,
tijdens het symposium, op internet -met de lancering van het Geloven-portal-, of in onze bladen
Visie en Eva. En verslag uit de samenleving deden we ook, in Knevel en van den Brink, met
Debat op 1, via De Vijfde Dag en tijdens Dit is de Dag.
Kortom, we kijken bovenal terug op een jaar waarin we ‘Leef je geloof’ als zelfstandige publieke
omroep breed zichtbaar mochten maken. Daar draaide het voor ons om. En daar zal het ook
in 2013 over gaan. Vanaf onze éigen plek in het publieke bestel en met onze onderscheidende
missie willen we bouwen aan de samenleving. We vragen God om ons daarbij tot zegen te laten
zijn.
Raad van Bestuur Evangelische Omroep,
Arjan Lock 				

Jaap Kooij
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2. DE MISSIE

Onze missie is onze passie; we willen het verhaal van Jezus Christus vertellen én leven.
Met het motto ‘Leef je geloof’ gaven we woorden aan ons verlangen. ‘Leef je geloof’
is een motto dat ons motiveert om vanaf onze eigen plek in het publieke bestel onderscheidend en verbindend te zijn. ‘Leef je geloof’ willen we laten zien; door de verhalen
die we brengen, met de producties -groot en klein- die we neerzetten, in onze omgang
met elkaar, en in de relatie met onze leden, partners en relaties. In 2012 vierden we ons
45-jarig jubileum. In al die jaren is onze missie onveranderd. We keken daarom niet terug, maar juist vooruit; naar hoe we als christenen én als EO invulling kunnen geven aan
de bijbelse opdracht om ‘smaakmaker’ te blijven zijn.
Vijf subthema’s
Net als de voorgaande jaren
gaven we Leef je geloof handen
en voeten doormiddel van vijf
subthema’s. Deze waren leidend voor onze programmering
op radio en televisie: Geloven,
Samenleving, Schepping, Relaties
en Mensen in Nood.

Adieu God (Nederland 2)
In het nieuwe EO-programma Adieu God? Ging Tijs van den Brink in
gesprek met zes bekende gasten. Zij waren christelijk opgevoed en
gingen vroeger naar de kerk. Maar wat is daarvan over? Adieu God was
zowel boeiend voor ‘afhakers’ als voor gelovigen. Want waarom haakt
iemand af? Wat zijn de vooroordelen over en weer? Waar zitten de
pijnpunten en hoe kun je met respect voor elkaars keuze in gesprek
blijven?

Geloof
Laten zien wat wij geloven en hoe God werkt door de levens van mensen heen en in onze samenleving. Dat
is wat we met het subthema ‘Geloven’ in 2012 beoogden. Twee producties sprongen daarbij natuurlijk in het
oog: The Passion en Kerstfeest op de Dam. De twee evenementen werden vorig jaar massaal bezocht en gezien. En
dit jaar was dat niet anders. Honderdduizenden mensen werden voor even bepaald bij het leven en sterven van
Jezus Christus en verzamelden zich zowel rond het kruis als de kribbe. Een prachtige manier om het evangelie
dichtbij mensen te brengen; midden in de stad, midden in de maatschappij. We beleefden de evenementen ook
samen met onze relaties, onze leden en ons eigen personeel.
Bij The Passion en Kerstfeest op de Dam, maar ook met Mattheüs Masterclass of Adieu God vonden we de goede
balans tussen enerzijds de eisen van het net en anderzijds het brengen van de onderscheidende christelijke
boodschap. Toch bleef het een zoektocht om op de drie zenders, met elk hun eigen palet, nieuwe vormen te
vinden om het geloof passend voor het voetlicht te brengen. Het vroeg van ons een doorgaande inspanning
te blijven innoveren en experimenteren. Hierbij moesten we soms ook grenzen opzoeken. En dat dat moeilijk
is bleek uit bijvoorbeeld De Grote Jezus Quiz op Nederland 3. Daar schoten we óver de grens. In 2013 zien we uit
naar een prachtige nieuwe kans op Nederland 3, met de vernieuwde serie Op zoek naar God.
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The Passion (Nederland 1)
Het passiespel The Passion trok gemiddeld 1,7 miljoen kijkers. Het liveevenement zelf bracht naar schatting 20.000 mensen naar het Willems
plein in Rotterdam. Ruim 1.000 mensen liepen mee met de processie,
achter het verlichte kruis, gedragen door omstanders en bezoekers.
Het zijn cijfers waar we natuurlijk blij mee zijn, maar die er vooral toe
doen omdat al die mensen voor even in aanraking kwamen met het
verhaal over het leven en sterven van Jezus Christus. Zo schreef iemand
op twitter: “Ben ‘deep impressed’. Dus zo moet dat er ongeveer hebben uitgezien 2000 jaar geleden”. Het paasverhaal werd verbeeld en
gezongen door een unieke cast: Danny de Munk (als Jezus), Berget
Lewis (als Maria), Charly Luske (als Judas), Frans Bauer (als Petrus) en
Henk Poort (als Pilatus). Philip Freriks vertelde het verhaal en Antoinette Hertsenberg deed verslag van de processie. The Passion was tevens
een prachtig voorbeeld van samenwerking: tussen de EO en de RKK, de
Protestantse Kerk in Nederland, het Nederlands Bijbelgenootschap, de
Rooms Katholieke Kerk en de gemeente Rotterdam.

DE MISSIE
Schepping
Geniet en verwonder je over
de natuur. Dat is ook ‘Leef je
Geloof’. Tegelijkertijd zijn we
verantwoordelijk voor een duurzaam gebruik van onze prachtige schepping. Aan dit thema
hebben we daarom in 2012 een
prominente plaats gegeven in
onze programmering.
Onder andere met het uitzenden van BBC’s Earth Flight. Maar
ook met programma’s als Melk
en Honing, het kinderprogramma
Koek en Ei en onze bijdrage aan
Z@pp Your Planet lieten we jong
en oud zien hoe je duurzaam en
bewust kunt leven. Op de radio
was er een ‘duurzaam’ blok in
het programma Leef je Geloof op
Radio 5. En als bedrijf lieten we
het niet bij woorden alleen: met
onze duurzame bedrijfsvoering
droegen ook wij ons steentje bij.
Daarover later meer.

Kerstfeest op de Dam (Nederland 1)
Vrijdag 19 december. Op de sfeervol verlichte Dam zongen Frans
Duijts, Do, Berget Lewis, LA The Voices, Pearl Jozefzoon en duizenden
bezoekers prachtige christelijke en seculiere kerstliederen tijdens
de opnames voor Kerstfeest op de Dam. De artiesten werden begeleid
door de Amsterdam Staff Band en de Amsterdam Staff Songsters van
het Leger des Heils en het ZO! Gospel Choir. Dit allemaal onder de
enthousiaste leiding van Cor Bakker en zijn orkest. Bij het slotlied
‘Do They Know It’s Christmas’ zong het grootste online kerstkoor van
Nederland mee. Tussen de optredens lazen bekende Amsterdammers,
zoals Youp van ’t Hek en Liesbeth List het kerstverhaal voor uit de
Bijbel in Gewone Taal.

God in de lage landen (Nederland 2)
en Voor God en Vaderland (Zapp)
In God in de Lage Landen maakte Ernst Daniël Smid in zes afleveringen
een tijdreis vanaf het moment dat het christendom eerste voet op
Nederlandse bodem zette tot nu. Zoals alleen hij dat kan, vertelde de
operazanger de verhalen van christelijke pioniers uit een ver verleden
en ging hij in gesprek hedendaagse christenen. Het was de derde
reeks van dit intrigerende programma. Voor kinderen was er in 2012
het nieuwe programma Voor God en Vaderland. Annemar Zwart en Klaas
van Kruistum doken in onze vaderlandse geschiedenis en ontdekten
verhalen waarin het christelijk geloof een grote rol heeft gespeeld.

Mensen in nood
Omzien en uitreiken naar onze
naaste is een bijbelse opdracht.
EO-Metterdaad
‘Mensen in nood’ is daarom een
De totale opbrengst van EO-Metterdaad in 2012 was € 4,9 miljoen,
vanzelfsprekend thema voor
vergelijkbaar met het jaar ervoor. In dit jubileumjaar hadden we
de EO. In de breedte van onze
meerdere bijzondere projecten zoals de actie voor ouderen in Georgië
programmering besteden we er
en Armenië tijdens de winter, de kinderen van Midden-Amerika, de
aandacht aan. Zoals in BestemHIV/aids problematiek in Zuid-Afrika en de winteractie in Mongolië. De
ming Onbekend, in onze actualiactie voor de hongersnood Sahellanden in april bracht alleen al bijna
teitenprogramma’s en in onze
€ 800.000 op!
documentaires. In Nederland
Helpt kwamen in 2012 opnieuw
indrukwekkende items langs, over noodlijdende mensen, maar ook over hun ‘hulpverleners’.
Onze stichting EO Metterdaad vierde in 2012 haar veertigste jubileum. ‘Helaas we zijn 40’, zo kopten we dit
jubileum. Want ‘helaas’, er zijn nog steeds mensen in nood. Met diverse activiteiten hebben we aandacht
besteed aan dit jubileum en waren we aanwezig bij diverse EO-evenementen door het hele land. In oktober
bezocht zangeres en ambassadeur van EO Metterdaad Pearl Jozefzoon projecten in Oeganda. Een indrukwekkende ervaring waarvan de reportage rond kerst in Nederland Helpt te zien was. Natuurlijk waren er ook de vaste
EO Metterdaad rubrieken in de programma’s Nederland Helpt en Nederland Zingt op Zondag. En ook via radio bij
Laat ons de rustdag wijden konden we van ons laten horen.
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Earth Flight

Earth Flight (Nederland 1)
Wie heeft er niet ooit gedroomd te vliegen als een vogel? In Earthflight
werd die droom even realiteit. Zes adembenemende afleveringen lieten de schoonheid van de schepping en de grootste natuurverschijnselen zien vanuit vogelperspectief. Hiervoor waren naast veel geduld
geavanceerde technieken nodig. Earthflight was het vervolg op de goed
ontvangen natuurserie Frozen Planet.

DE MISSIE
Relaties
De EO verbindt mensen. Dat
is altijd al een pijler in de
programmering. In de loop
der jaren hebben we heel wat
programma’s op het gebied
van liefde, huwelijk, gezin en
opvoeding kunnen maken. In
de afgelopen jaren werd het wel
een terugkerende uitdaging om
binnen de eisen van de NPO
hiervoor tot een nieuw format te
komen. Het Familiediner was het
meest succesvolle en langstlopende programma binnen dit
thema. Onverwacht Bezoek en de
thema-avond van de Vijfde Dag
over opvoeding waren nieuwere
programma’s binnen dit kader.
Toch blijven we zoeken naar
een nieuw format voor televisie.
Dieper op opvoeding en relaties
ingaan lukt ook met ons magazine Eva en op radio 5.

Het Familiediner (Nederland 1)
Een kleinigheid kan soms een jarenlange familieruzie tot gevolg hebben. Hoe maak je dat weer goed? Het Familiediner met Bert van Leeuwen
was dit jaar voor het tiende seizoen op rij een groot succes. Naast het
programma konden de gasten achter de schermen wederom gebruik
maken van professionele mediation waarbij vaak in vervolggesprekken
de diepere achtergronden van de ruzie blootgelegd werden.

Bestemming Onbekend (Nederland 3)
Ook in het derde seizoen van Bestemming Onbekend legden Klaas van
Kruistum en Manuel Venderbos nietsvermoedende feestgangers,
studenten en stelletjes een confronterende keuze voor. Of zij bereid
waren om hun leventje een week lang plat te leggen voor een reis met
onbekende bestemming...?

Onverwacht Bezoek (Nederland 1)
De laatste uitzending van Onverwacht Bezoek van dit seizoen was een
speciale samenwerking met het veertigjarige EO-Metterdaad. In deze
uitzending werd in China Marieke en haar familie bezocht. Presentatrice Marion Lutke en veraste Marieke met een onverwacht bezoek van
haar zus. Tijdens de uitzending konden kijkers tegelijkertijd doneren
via giro 300300 van EO-Metterdaad.

Samenleving
We willen als EO midden in de samenleving staan. Met onze actualiteitenprogramma’s op radio en televisie
leverden we een eigen, onderscheidende bijdrage aan het publieke debat. Uiteraard met Knevel en Van den Brink,
waarbinnen het Lijsttrekkersdebat en de unieke samenwerking met de VARA: 1 voor de Verkiezingen. We hebben
laten zien dat het kan: samenwerken met een totaal andere omroep en toch je eigen geluid laten horen. We
hebben daardoor een leidende rol gespeeld voor en tijdens de verkiezingen. Knevel en Van den Brink beleefde ook
de première van het Tweede Scherm. Dit zorgde voor meer interactie met tienduizenden kijkers en een grotere
impact op het publieke debat (zie verder Internet). Ons onderscheiden doen we in de onderwerpkeuze en via de
selectie voor gasten. Een door onze missie vanzelfsprekende en altijd terugkerende opdracht voor de redacties
van bijvoorbeeld Dit is de Dag en De Vijfde Dag. Een welkom extraatje waren de vier afleveringen Van Rossum for President, waarbij we met Maarten van Rossum voorafgaand aan de presidentsverkiezingen door Amerika toerden.
Een succesvolle en spontane actie die gemiddeld 500.000 kijkers trok. Tot slot waren daar onze documentaires
op 3Doc en Holland Doc.

De missie intern
Zoals al eerder opgemerkt is ‘Leef je Geloof ‘inmiddels volledig geland binnen onze organisatie. We merken dat
ons motto leeft. Het is bijvoorbeeld een vanzelfsprekendheid geworden om elkaar aan de hand hiervan kritisch
te bevragen bij de ontwikkeling van programma’s. Om in de programmering ‘Leef je Geloof’ structureel te
borgen, hebben we dit jaar veel projecten in iManage ingevoerd. Het blijkt een goed instrument om projecten
te verantwoorden. Dit deden we ook geregeld in kranten, bladen of in onze eigen Visie. In 2011 hadden we al extra
ingezet om elkaar, ondanks onze onderlinge verschillen, te blijven zoeken en te vinden in de kern van ons geloof en
onze missie, Jezus Christus. Intern bleven de lunchgesprekken tussen de Raad van Bestuur en medewerkers die we
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Mattheus Masterclass

Matteus Masterclass (Nederland 2)
In aanloop naar het Paasfeest waagden Nederlandse sterren zich in
de Mattheus Masterclass aan Bach’s meesterwerk de Matthäus Passion.
Een flinke uitdaging omdat het merendeel van hen niet thuis was in dit
genre en deels ook niet met de inhoud: het evangelie van Pasen. Dit
jaar werden Gerard Joling, Jon van Eerd, Annick Boer, Pearl Jozefzoon,
Lenny Kuhr en Ivo Niehe grondig aanpakt door de internationaal
vermaarde bariton Maarten Koningsberger. In drie afleveringen zagen
we hoe telkens twee zangers zich een gedeelte van het stuk eigen
maakten en wat dit met hen deed. Dit alles leidde tot een spannende
finale uitvoering met koor, orkest en publiek.

DE MISSIE
in 2010 opstartten doorgaan. Over onze identiteit ging het ook in de gesprekken tussen de managers en leidinggevenden. En dan waren er nog de Wij-dingen waarin we als bedrijf bij elkaar kwamen om elkaar te informeren en te
inspireren. Het is een voortdurend groeiproces waaraan we ons met elkaar en als bedrijf willen committeren.
Net als in 2011 vonden we elkaar aan het eind van een druk en turbulent jaar symbolisch en letterlijk bij het
Kind in de kribbe tijdens onze kerstviering. Als personeel vierden we kerst dit jaar samen met al die duizenden
mensen, en natuurlijk de honderdduizenden kijkers thuis, tijdens het Kerstfeest op de Dam. Een bijzondere en,
ondanks het slechte weer, warme ervaring.

Een eigen gezicht
Ieder programma of iedere activiteit heeft ons, waar mogelijk een eigen geluid. Dat moet ook direct aan de
buitenkant zichtbaar zijn. Hiermee doelen we op onze zogenaamde idents. Deze idents tussen de programma’s laten zien dat het hier om EO-product gaat. Als een soort handtekening.
Vorig jaar lieten onze presentatoren samen met mensen uit de breedte van de achterban zien, hoe zij in hun
eigen omgeving hun geloof leefden. Dit symboliseerden ze met een kruisje in hun geopende hand. Dit jaar
werden deze vervangen door idents waarbij EO’ers en leden nog actiever in verschillende situaties lieten zien
hoe zij hun geloof handen en voeten gaven. Bijvoorbeeld Bert van Leeuwen die zegt mensen te willen verzoenen met Het Familiediner of
een gezin dat samen televisie
De Vijfde Dag en Opvoeding (Nederland 2)
kijkt, en stelt dat ‘mijn omroep
Het EO-programma De Vijfde Dag verzorgde op 7 juni een speciale
laat zien waar het om draait’.
thema-avond over opvoeding. In de extra lange uitzending stonden
Rond Kerst probeerden we met
onderwerpen als opvoedproblemen, kindermishandeling en ontspeciale idents te laten zien
spoorde jongeren centraal. Het actualiteitenprogramma verkende
hoe een ieder op zijn manier
de gevolgen van opvoedproblemen in Nederland door middel van
het Licht ervaart: Kerst brengt
unieke reportages en live-gesprekken in de studio met deskundigen
licht. Naast een uitgebreide
en betrokkenen.
kerstprogrammering was er ook
weer het initiatief Waarom Kerst?,
een succesvolle samenwerking
me Alphacursus en Agapè. Het
Waarom Kerst?-geschenk was
zelfs uitverkocht; 72.000 dvd’s
van de film The Woodcarver gingen over de toonbank.

Knevel & Van den Brink: 1 voor de VerkiezingEN
Op maandag 3 september startte op Nederland 1 het nieuwe journalistieke samenwerkingsprogramma 1 voor de Verkiezingen. Middenin
het hart van de Nederlandse verkiezingsstrijd sloegen ‘Knevel &
Van den Brink’ (EO) en ‘Pauw & Witteman’ (VARA) de handen ineen.
Andries Knevel en Tijs van den Brink startten de reeks met een debat
tussen Mark Rutte en Emile Roemer, toen nog de twee gedoodverfde
premierskandidaten. Het programma kwam dagelijks live vanuit een
grote tent in het centrum van Utrecht.

Doc 3 en Holland Doc
De EO bracht regelmatig spraakmakende documentaires voor Holland
Doc (Nederland 2) en 3Doc (Nederland 3). EO-journalist Geertjan Lassche mocht afgelopen jaar ‘De Gouden Greep’ in ontvangst nemen
voor zijn documentaire ‘Mannenbroeders van Kootjebroek’. De film
werd vorig jaar al geselecteerd voor de Gouden Kalf-competitie van
het Nederlands Film Festival. Lassche won eerder de jury- en de publieksprijs van De Tegel 2011.
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De Vijfde Dag

3. De Publieke Omroep
In de eerste helft van 2012 bereidde de EO zich volop voor op de zelfstandige positie
naast de fusie-omroepen. Het 3-3-2-model leek de nieuwe waarheid van Hilversum te
worden en het wetsvoorstel lag klaar. Tot 21 april. Terwijl EO-leden zich die zaterdag in
de Jaarbeurs in Utrecht verzamelden voor een prachtige Nederland Zingt-dag, kwam het
nieuws binnen dat de Cathuis-besprekingen waren mislukt. Met alle gevolgen van dien;
ook voor de publieke omroepen.
Doorgaan als zelfstandige omroep was waar de EO zich vóór de val van het kabinet op voorbereidde. Binnen
de kaders van het 3-3-2-model probeerden wij handen en voeten te geven aan een volwaardige, zelfstandige
positie. Maar de politieke situatie gooide roet in het eten. Na de val van het kabinet kwam alles voor lange tijd
op losse schroeven te staan. Een onzekere tijd brak aan. En bij de presentatie van de nieuwe kabinetsplannen
in het najaar bleken de Haagse gedachten over de publieke omroep veranderd te zijn. Het waren wrange aanpassingen. Met als zure kers op de taart 100 miljoen extra aan bezuinigingen, bovenop de al eerder opgelegde
200 miljoen.
Een andere onaangename verrassing is dat het ledenbelang zal worden geminimaliseerd. De koppeling tussen
ledenaantallen en de budgetten van omroepverenigingen wordt straks losgelaten. Het aantal leden is dus geen
garantie meer voor het basisbudget waar we eerder wel op rekenden. Er komt meer beslissingsbevoegdheid bij
de NPO en de programma’s van de omroepen moeten de doelstellingen van het geheel faciliteren, zo staat er
in de brief van Staatssecretaris Dekker. In ieder geval staat dit haaks op de plannen van minister van Bijleveld,
waarin het ledenbelang juist groter was.
Vooralsnog kunnen we als zelfstandige omroep verder. De EO zal in de toekomst wel haar zendtijd moeten
‘verdienen’ met breed gedragen programma’s. Hoewel de leden minder belangrijk worden, is maatschappelijke verankering straks juist van essentiële meerwaarde. De EO heeft die maatschappelijke verankering
bij kerken en christelijke organisaties in Nederland. En zeker met het “afschaffen” van de 2.42 omroepen én
het schrappen van levensbeschouwing als taak van de publieke omroep wordt de EO feitelijk dé christelijke
omroep van Nederland. Voor deze laatste twee voornemens ging de EO overigens direct op de bühne: vanuit
een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de pluriformiteit van de publieke omroep gingen we eind 2012
gesprekken aan met de IKON en ZvK. Het andere geluid dat deze kleine christelijke omroepen brengen kan
volgens ons niet gemist worden binnen een landelijk publiek bestel. Vanaf 2013 bieden we hen daarom onderdak. Hierbij zien we ook uit naar een vruchtbare samenwerking.
Kortom: ook in 2013 zullen we verder blijven onderhandelen en zoeken naar onze onderscheidende positie.
Vast staat dat we programmatisch en financieel zullen moeten inleveren. Daarop bereiden we de organisatie
verder voor. Hoe het er uiteindelijk uit gaat zien voor de EO, is onduidelijk. Dit is mede afhankelijk van wat er
van de fusies tussen omroepen terechtkomt en, natuurlijk, van de onvoorspelbare politieke windrichting. In
een tijd waarin niets zeker lijkt te zijn, biedt juist onze onderscheidende missie houvast.

De intekening
Wat de intekening voor radio en televisie betreft, hebben we in ieder geval het merendeel van de gestelde doelen voor het afgelopen jaar gehaald. En dat was niet vanzelfsprekend. Het EK voetbal en de Olympische Spelen
namen een hoop zendruimte in beslag. Alle zeilen moesten worden bijgezet om de gestelde doelen te halen
waar het marktaandelen, doelgroepen en kwaliteit betrof. Met de nodige flexibiliteit, en soms door heel snel te
schakelen, lukte het ons om 90% (2011: 80%) van de programmering te laten vallen onder de vijf thema’s.
Maar er was meer aan de hand. De NPO benaderde in 2012 de drie netten voor het eerst niet langer als
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onafhankelijke televisieplatforms, maar zette bewust in op
Wat kinderprogramma’s betreft was 2012 behoorlijk succesvol. Checkintegratie. De zenders moesten
point-presentator Klaas Kruistum won de Media Smarties Award 2012
een eigen kleur hebben die
voor favoriete mannelijke presentator. Verder won Checkpoint al de Prix
alle drie verschillende (nieuw
Jeunesse International en de Cinekid Kinderkast publieksprijs. Daarbij
gedefinieerde) leefstijlgroepen
werd het programma genomineerd voor de Gouden Stuiver.
zouden bedienen, met behulp
De kinderdocumentaire Geluiden voor Mazin won de Mediafondsprijs
van internet en themakanalen.
Kids & Docs.
Nederland 1 stond voor verbinden en richtte zich op betrokken kijkers. Voorbeelden van
Achtste-Groepers Huilen Niet
EO-programma’s die hierbij aanDe film Achtste-Groepers Huilen Niet won op 5 oktober een Gouden Kalf
sloten waren: Onverwacht Bezoek,
voor de Publieksprijs. Het Nederlandse publiek vond Achtste Groepers
Het Familiediner, Knevel & Van den
Huilen Niet de beste Nederlandse film van het afgelopen jaar. We waBrink en De Pelgrimscode.
ren als co-producent dankbaar dat zo’n groot publiek deze gevoelige
Nederland 2 zette aan het
film, waarin kinderen worden geconfronteerd met ziekte en de dood,
denken en bracht de achtergronomarmde. De film was voor veel ouders, kinderen en leraren aanleiden van het nieuws, zingeving,
ding om met elkaar te praten over kanker, afscheid en hoe daarmee
kennis, kunst & cultuur. De
om te gaan. Achtste Groepers Huilen Niet is een verfilming van het gezender richtte zich op de verlijknamige boek van Jacques Vriens en geproduceerd door Bijker Film
diepingzoekers. Voorbeelden
& TV en Rinkel Film in coproductie met de EO en het Belgische Living
van EO-programma’s die hierop
Stone. Regisseur was Dennis Bots. In het najaar van 2013 zendt de EO
aansloten waren: De Verandering,
Achtste-Groepers Huilen Niet uit op Z@pp.
Melk & Honing, Door de Wereld,
Nederland Helpt, De Vijfde Dag en
Moraalridders. Nederland 3 werd een net met een eigen, gedurfd gezicht, gericht op een jong publiek. Programmavoorbeelden hierbij zijn: Jong en Bestemming Onbekend.
Op zowel Zapp als Zappelin boden we ook onderscheidende programma’s. Denk aan Koek en Ei Boswachterij en
de Bijbelse animatieserie Chiro voor Zappelin. Wij waren hier dé omroep die kinderen vertelde over Jezus en
Bijbelse principes.
Programma’s die we in 2012 voor Zapp maakten waren onder meer: Checkpoint, Spoorzoekers, Verborgen Verhalen
en Retourtje Israël.

CHeckpoint en Geluiden voor Mazin in de prijzen

Radio
Wat radio betreft is er niet veel veranderd ten opzichte van 2011. Een status quo is ook wel eens goed. Er is niettemin genoeg om trots op te zijn. Op Radio 1, 3FM, Radio 4 en Radio 5 Weekend - goed voor zo’n 90% van het
totale radiobudget - konden we goed met onze thema’s uit de voeten.
Op 3FM is ‘Leef je geloof’ op geheel eigen wijze voor jongeren aanwezig, met name door middel van christelijke muziek. Het programma Xnoizz was afgelopen jaar ook weer onderdeel van een crossmediaal concept, met
onder andere een webkanaal en het Xnoizz Flevofestival.
Op Radio 4 en op Radio 5 Weekend klonk ‘Leef je geloof’ ook op een vanzelfsprekende manier. Op Radio 2 en
Radio 5 Nostalgia bleef het net als vorig jaar lastig, maar in Open Huis op Radio 2 is wel structurele aandacht
geweest voor duurzaamheid.
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De Publieke Omroep
Internet
Ondanks het feit dat we als omroep in 2012 maar een beperkt aantal websites mochten behouden, heeft ons
internet een behoorlijke vlucht genomen. Zo kwam de jongerenportal NEO tot stand. Hierin is alle info die
voorheen op aparte sites stond, zoals Insite, Xnoizz en de programma’s van Nederland 3, geïntegreerd. NEO is
een community geworden die vooral rondom de jongerendag zeer succesvol functioneert en goed wordt bezocht. Afgelopen november lanceerden we ook de nieuwe website www.eo.nl/geloven. Deze website verzamelt
al het nieuws, programma’s en activiteiten over het thema geloven op één plaats. Deze onderwerpen worden
hierop verder verdiept en verrijkt met unieke content en discussie. Met deze nieuwe website wil de EO naast
christenen midden in de samenleving staan. De site had in december 68.000 unieke bezoekers.
Afgelopen jaar volgden 200 van onze medewerkers de cursus Online Strategie. Om internet en social media ten
volle te benutten en te integreren in onze programmering is een andere manier van werken vereist: zo moet
een redacteur bijvoorbeeld naast zijn item of artikel ook in online mogelijkheden denken. Via internet kan er
zo een co-creatie ontstaan: bijvoorbeeld bij Visie en De Vijfde Dag zagen we al dat bezoekers meedachten met de
redactie door stellingen en onderwerpen aan te leveren. Een waardevolle verdieping. Een ander mooi voorbeeld van integratie en interactie was ‘het grootste online kerstkoor ooit’ tijdens Kerstfeest op de Dam.
Een belangrijke innovatie was het Tweede Scherm bij Knevel en Van den Brink. Met deze applicatie konden we ‘real
time’ de kijkers vragen stellen of hun mening peilen. Zo namen ze actief deel aan het programma. Hiermee
hebben we een nieuwe groep aangeboord die onze sites nog nooit had bezocht. Een nieuwe groep potentiële
leden wellicht. De realiteit is in ieder geval dat mensen vaak al standaard met laptop, smartphone of tablet in
de hand televisie kijken. De kunst is dus om hen hiermee bij het programma te betrekken in plaats van hen te
verliezen aan het internet.
Online concepten als Eva en Visie, portals, communities en het Tweede Scherm zijn nieuwe manieren om mensen
aan ons te binden. De toekomst ligt open.
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4. DE LEDEN
De EO en haar leden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat de politiek ook
besluit: leden blijven voor ons van levensbelang. Wij willen de christenen in ons land
vertegenwoordigen in het publieke bestel en hebben juist in de toekomst hun steun
daarbij hard nodig.
Werving en verlies
De politiek was over het belang van leden voor publieke omroepen het afgelopen jaar lange tijd onduidelijk.
Met de nieuwe kabinetsplannen lijkt het ledenbelang zelfs te zijn geminimaliseerd. Toch blijven de leden voor
de EO onverminderd belangrijk. Hun steun in gebed en giften, het draagvlak dat zij ons bieden en het klankbord dat ze zijn voor de missie is van onschatbare waarde. De EO zette daarom ook in 2012 als gebruikelijk in
op het werven en behouden van leden.
Desondanks kregen we met een grotere daling van ons ledenaantal te maken dan in voorgaande jaren.
Vanwege slechtere economische omstandigheden zegden mensen hun abonnement of hun lidmaatschap op.
Daarnaast werd de gidsfunctie van ons omroepblad Visie minder belangrijk: steeds mensen verkregen hun
programmagegevens op een andere wijze dan via een gids. Voor 2013 wordt dan ook nieuw beleid ontwikkeld
met als speerpunt de uitstroom van leden terug te dringen.
Hetzelfde gold voor fondsenwerving. Hoewel we stevig hebben ingezet op het werven van structurele donateurs, liepen de opbrengsten van de mailingen terug. We hebben de doelstelling voor fondsenwerving dan
ook niet gehaald. Omdat we mede door de financiële steun van leden diverse producten kunnen maken die
belangrijk zijn voor de missie van de EO, zoals Nederland Zingt op zondag of de EO-Jongerendag, blijft fondsenwerving in 2013 een aandachtspunt.

Anders binden
Tegenwoordig binden mensen zich op verschillende manieren aan ons. Uiteraard is er een grote groep die blij
is met de EO als geheel. Maar er zijn ook mensen die zich aan de EO binden omdat ze zich verwant weten met
een concept van de EO, zoals Eva, of omdat ze blij zijn met een bepaald merk of programma, zoals Nederland
Zingt, de EO-Jongerendag of The Passion. Die afzonderlijke concepten, merken en activiteiten blijven daarom nog
steeds belangrijk bij de binding van (potentiële) leden. In dit licht was in 2012 ook veel aandacht voor onze
internetpagina’s. Met een portal als NEO of de website www.eo.nl/geloven hopen we als EO naast christenen in
de samenleving te kunnen staan.
Een cruciale rol in ledenbinding en werving was in 2012 opnieuw weggelegd voor de social media. Door een
platform als facebook of twitter hadden we als EO een nieuw soort contact met onze achterban. Een betere interactie met onze ‘volgers’ werd mogelijk, waarbij het zelfs voor kwam dat leden ons aan content hielpen voor
onze programma’s en activiteiten. We zien ernaar uit deze kansen voor “co-creatie” steeds verder te benutten.
Dat we ondanks alles mogen
steunen op een hele brede en
trouwe achterban staat vast.
We zijn intens dankbaar voor
de leden die door dik en dun
betrokken blijven, en die ook
kritisch met ons meedenken. In
2012 mochten we onze leden op
diverse manieren ontmoeten.
En voor het eerst was er voor

Eva
Naast een magazine, een website en een radioprogramma op radio 5,
organiseert Eva ook geregeld activiteiten, zoals Eva-dagen en Eva-conferenties. Bijzonder dit jaar was een themadag in oktober op Landgoed
Zonheuvel over leven na je scheiding. Lezingen, workshops en ontmoeting, speciaal voor gescheiden en hertrouwde moeders. Samen met de
Evangelische Alliantie werd in december over hetzelfde onderwerp een
inspiratiedag gehouden voor kerkelijk werkers.
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EO-Jongerendag

EO-Jongerendag
De EO-Jongerendag is al jaren het grootste christelijke feest voor jongeren in Nederland en omliggende landen. Op 9 juni vierden ongeveer
26.000 enthousiaste jongeren de 38e EO-Jongerendag in GelreDome
Arnhem. Het thema was ‘MADE FOR YOU’.

Nederland Zingt-dag en Symphony of Life
De EO vierde op 20 april haar 45-jarig bestaan met twee grote evenementen in de Jaarbeurs te Utrecht. Allereerst was er de elfde keer
de Nederland Zingt-dag, een dag vol samenzang, prachtige muziek en
inspirerende toespraken. Het evenement was al twee maanden van
tevoren uitverkocht. Daarna vond het feestelijke concert Symphony of
Life plaats. Bekende christelijke artiesten en het live orkest L’Orchestra
Particolare verzorgden een indrukwekkende avond. Beide evenementen trokken samen bijna 20.000 bezoekers.
Symphony of Life
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DE LEDEN
alle leden in 2012 het magazine Leef. Een magazine om onze zegeningen met hen te delen.

Vrijwilligers
De EO kon het afgelopen jaar rekenen op ruim 2300 vrijwilligers. Vooral bij onze activiteiten zijn honderden
vrijwilligers actief: stewards, informatieverstrekkers, ledenwervers, cateringmedewerkers, kaartcontroleurs
enzovoort. Op de EO-Jongerendag alleen al zo’n 400! Ook op de Nederland Zingt-dag met aansluitend het Symphony
of Life waren honderden vrijwilligers van ’s morgens vroeg tot ’s avonds heel laat in de weer. Daar zijn we heel
dankbaar voor. Afgelopen jaar hebben we vooral verder ingezet op het werven van regiocoördinatoren die in
hun eigen regio zelfstandig vrijwilligers kunnen informeren en inzetten. Denk aan kerstmarkten, braderieën en
lokale evenementen. We hebben inmiddels 28 regiocoördinatoren gevonden en zijn daar blij mee. Wat echter
voor onze leden geldt, geldt ook voor onze vrijwilligers: men bindt zich niet zo makkelijk meer. Uit een onderzoek onder vrijwilligers bleek dat men eerst wil weten wat voor taak er ligt en of het ook iets oplevert in de zin
van beleving en ervaring. Op basis van dit onderzoek gaan we nieuw beleid uitstippelen. Onderdeel daarvan
is dat onze website, ons vrijwilligersblad Inzet en de nieuwsbrief voor regiocoördinatoren een restyling krijgen.
Ook komt er een enquête onder vrijwilligers naar hun wensen en hoe wij het werk kunnen aanpassen aan de
verwachtingen van de moderne vrijwilliger.

Niet alleen
Als EO staan we gelukkig niet alleen in onze missie. Met ons zijn er vele kerken en organisaties die dezelfde
boodschap onderschrijven en uitdragen. Weliswaar een ieder op zijn eigen plaats vanuit een eigen identiteit
en opdracht. Als EO realiseren we ons echter ook dat we elkaar nodig hebben en waar het kan moeten en willen we daarom samenwerken. Het aanhalen van de banden en de onderlinge samenwerking zorgen voor een
grotere verankering van het christelijke geluid in de samenleving.
Het afgelopen jaar hebben we daarom diverse mooie ontmoetingen gehad met onze relaties. Tijdens de
EO-Jongerendag ontvingen we zo’n 200 van onze missiegenoten. Achter de schermen mochten we genieten,
bijpraten en ons met elkaar verbonden weten. Eenzelfde soort bijeenkomsten hadden we tijdens Kerstfeest op
de Dam en The Passion. Daarnaast ontmoetten we elkaar op het inspirerende symposium Zoethouder of Smaakmaker in het kader van het Leef je Geloof-onderzoek dat de EO hield. Dit leidde tot waardevolle ontmoetingen in het
hart van de missie. Zeker ook het vermelden waard was de reünie voor oud Metterdaad-medewerkers en het
symposium Zielig of Zelfredzaam in het kader van 40 jaar EO-Metterdaad. Waar dat kon hebben we samengewerkt. Denk hierbij aan de conferentie van Opwekking, de Evangelische Alliantie en tijdens Kerstfeest op de Dam
met het Leger des Heils. Het betrekken van onze christelijke relaties bij de missionaire koers van de EO is voor
ons onontbeerlijk. Het geeft daarbij over en weer inzicht en begrip in de situaties van waaruit een ieder trouw
probeert te blijven aan dezelfde missie.
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Zoethouder of smaakmaker?
Houden christenen zichzelf zoet met de gedachte dat hun geloof vanzelf door hun daden zichtbaar wordt? Of
zijn er ook christenen die bewust als smaakmaker in de samenleving willen staan? De EO heeft dit jaar ter gelegenheid van haar 45-jarig bestaan een groot onderzoek laten uitvoeren met als kernvraag: ‘Hoe leven christenen hun geloof?’ De uitslagen boden stof tot nadenken en gesprek.
Zo bleek onder andere dat christenen het lastig vinden om hun geloof en identiteit met anderen te delen. Verder bleken christenen in hun gedrag niet veel te verschillen van niet-christenen. Wat wel opviel is dat christenen meer werk maken van vriendschappen en relaties, meer tijd steken in vrijwilligerswerk en meer geld geven
aan goede doelen. Ruim de helft van de niet-christenen vond dat christenen zich te veel op de eigen kring
richten en betweterig en hypocriet zijn. Bijna de helft van de christenen schaamt zich vervolgens wel eens voor
medegelovigen.
De resultaten werden gepresenteerd in een drietal inspirerende symposia met diverse sprekers, EO-leden, personeel en relaties. Momenten vol discussie, overdenking en perspectief. Daarnaast ook ruimte voor verhalen
van “gewone” mensen en hun geloofservaringen. Ogenschijnlijk kleine verhalen, maar waarin God juist heel
groot en zichtbaar werd.
Ook met dit soort onderzoeken en symposia wil de EO smaakmaker zijn en blijven. Het magazine Leef sloot
hierbij aan en tijdens deze symposia ging de internetportal Geloven live (www.eo.nl/geloven).

Zoethouder of Smaakmaker
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5. Bedrijfsvoering
De EO heeft een missie, maar is tevens ook gewoon een bedrijf dat een degelijke bedrijfsvoering en een gezonde financiële positie nodig heeft. Net als vorig jaar is in 2012
keihard gewerkt aan verdere efficiëntie in de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd stond ook
duurzaamheid bovenaan. Als een goed rentmeester willen we omgaan met het geld
en de middelen die ons zijn gegeven. Wat dat betreft zijn we klaar voor de toekomst.
Financieel sterk én verantwoord.
Efficiëntie
Wat de bedrijfsvoering betreft hebben we in 2012, in anticipatie op de komende bezuinigingen, onze overhead
al verder teruggebracht tot een niveau waarbij op basis van de huidige bedrijfsdrukte verdere reductie onverantwoord is. Met de NPO zijn we via de door haar ingehuurde externe adviseur in gesprek geweest over de
definitie van organisatiekosten (overhead). Inmiddels is deze definitie vastgesteld en gaat deze vermoedelijk
vanaf 2014 gelden. Daarbij vindt een herschikking van ‘niet direct toerekenbare kosten’ plaats, waarbij tevens
de wijze en hoogte van vergoeden worden aangepast.

Groen
Maar het ging ons niet alleen om de efficiëntie en de financiën, we werkten ook aan een ‘groenere’ EO. In
2012 is onze CO2-footprint berekend. Hieruit bleek dat we de grootste verlaging van de CO2-uitstoot kunnen
bereiken door maatregelen met betrekking tot het reizen van onze medewerkers. Het gaat dan zowel om het
woon- en werkverkeer, als reizen voor onze programma’s naar het buitenland.
Verder maken we al gebruik van groene stroom. Maar in de studio’s willen we meer met led-verlichting werken.
In 2012 zamelden we onze koffiebekers in voor reclycing: we haalden 180.000 bekers op! Dubbelzijdig printen
is nu de standaard en Visie en Eva worden inmiddels op FSC-papier gedrukt. Ook is een experiment gestart met
papierloos vergaderen en gebruiken de redacties steeds vaker de digitale versie van de verschillende kranten
en bladen. Zelfs eten doen we gezonder: in het bedrijfsrestaurant wordt biologisch en fair voedsel aangeboden.

Ons gebouw
De eerder aangekondigde aanpassingen van het gebouw zijn inmiddels een meerjarenplan geworden. Door
de onzekere toekomst in Hilversum bleef ons huisvestingsplan in 2012 nog in de koelkast. Wel werd eind 2012
bekend dat we onze diensten zullen verlenen aan de IKON en ZVK, die in de loop van 2013 bij ons intrekken.
We zullen daarom gericht verdergaan met het inrichten van ons pand op het zogenaamde ‘nieuwe werken met
flexplekken’. Op de tweede verdieping, waar onder andere de redactie van het nieuwe programma Geloven op 2
huist, is het nieuwe werken inmiddels ingevoerd. In 2013 zal dit op meer plaatsen een vervolg krijgen.

Productiefaciliteiten en informatievoorziening
Op ons productiebureau hebben we het nieuwe systeem Deep Archive/Media Asset Management-systeem aangeschaft. Hiermee willen wij het huidige diskarchief omzetten naar een nieuwe infrastructuur, waarmee behoud
van ons materiaal voor de toekomst zeker wordt gesteld. Deze stap werd mede ingegeven door de leeftijd van
de huidige hardware. Verder willen we het foto- en video archief hierin onderbrengen. Wanneer dit gerealiseerd is, worden ook de montage sets hierop aangesloten. Hierdoor kan efficiënter gebruik worden gemaakt
van de sets, omdat de mogelijkheid wordt geboden al in een WEB-omgeving een shotselectie te doen. De door
ons geadopteerde metadatastructuur kan hierin zelfstandig worden aangepast naar toekomstige behoeften.
Eind 2011 kregen de EO-medewerkers al toegang tot het nieuwe intranet met de naam Bron. Bron werkt volgens
de principes van een wiki. Het bestaat uit een groot aantal internetomgevingen, waarop redacties en ondersteunende afdelingen hun dagelijks werk doen. Doordat iedereen nu op hetzelfde contentplatform werkt, is
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Bedrijfsvoering
uitwisseling van kennis een stuk eenvoudiger geworden. Dit platform wordt al werkend in de loop der jaren
met steeds meer informatie gevuld. Dit komt de efficiëntie en eenheid binnen het bedrijf ten goede.
In 2012 hebben wij een onderzoek uitgevoerd waarbij ons ‘disaster en recovery plan’ centraal stond. De nadruk
lag op ICT. Hierbij zijn onze risico’s en daarbij te nemen maatregelen op operationeel en tactisch niveau
inzichtelijk gemaakt. Gelukkig bleken al veel risico’s ondervangen, maar verbeteringen zijn zeker mogelijk.
Hiermee begonnen we in 2012.

EO-audit met i-Manage
Een ander systeem dat we al in 2011 ontwikkeld hebben, is het audit systeem iManage. Door eindredacteuren
en managers wordt met iManage informatie vanuit verschillende perspectieven – onder andere de missie, de
NPO en de mediawet - verstrekt en vastgelegd. Zo worden risico’s, besluitvorming en verantwoordelijkheden
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. iManage is in 2012 volledig
ingevoerd.

Personeel
En dan de mensen zelf. In 2012 is de personeelsomvang vrijwel gelijk gebleven aan 2011. Eind 2012 waren we
met 328 medewerkers, goed voor ruim 287 fte.
Gingen er in 2011 nog ruim veertig collega’s uit dienst, in 2012 hebben we afscheid genomen van zo’n dertig
collega’s. Maar vervolgens mochten we ook zo’n dertig nieuwe collega’s verwelkomen. Wel zal het overgrote
deel daarvan niet langer dan één jaar bij ons blijven.
We startten ook een traineeprogramma gestart met dertien
Raad van Toezicht
trainees. Zij krijgen naast
In 2012 werd de Raad van Toezicht gevormd door Ad de Boer (voorzitwerkervaring bij een omroep
ter), Laurens Touwen (vicevoorzitter), Bert de Hek (secretaris), Suzan
tevens opleiding en training.
Koning, Diana van der Stelt, Reinie Melissant en Jouke van der Veer.
Wij op onze beurt mogen ons
Aftredende leden Jouke van der Veer en Suzan Koning stelden zich
voordeel doen met hun kennis,
beide beschikbaar voor een nieuwe periode. Reinie Melissant nam
hun inzichten en hun frisse kijk
vanuit de Raad van Toezicht zitting in de commissie ‘herbenoeming
op de zaak. Daarnaast is er veel
lid Raad van Toezicht’. Naast de formele taken was er in 2012 extra
geïnvesteerd in opleidingen.
aandacht voor identiteit, toezicht op de bedrijfsvoering, remuneratie
De training Online Strategie in de
van de bestuursleden en de actuele omroeppolitiek.
praktijk bijvoorbeeld, is organisatiebreed uitgerold. Zo’n 200
De Raad van Toezicht vergaderde in 2012 acht keer (in vrijwel altijd
collega’s hebben deelgenomen
voltallige aanwezigheid) met de Raad van Bestuur. Dat was een keer
aan workshops en zullen in 2013
extra om te spreken over het programma De Grote Jezus Quiz. Een van
gecoacht blijven worden. Leideze acht vergaderingen was een tweedaagse conferentie, georgadinggevenden namen deel aan
niseerd door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Op deze
de training situationeel leidingconferentie werd met externe sprekers onder meer gesproken over de
geven. Ook zijn er verschillende
programmering van de EO in relatie tot de missie.
verdiepingssessies georganiseerd.
In afwezigheid van de Raad van Bestuur werd in 2012 ook vergaderd
Omtrent flexibele inhuur werd
een nieuwe werkwijze van kracht.

over het functioneren van de Raad van Bestuur, daarbij werd ook het
eigen functioneren van de Raad van Toezicht geëvalueerd.

EO Jaarverslag 2012

De Ledenraad
De EO is een vereniging met leden, die sinds 1990 worden vertegenwoordigd door een Ledenraad. De Ledenraad bestaat uit 67 personen
met verschillende kerkelijke achtergronden. De Ledenraad beoordeelt
of de EO haar doelen realiseert.
In 2012 vergaderde de Ledenraad drie keer. De Ledenraad sprak onder
meer over het gevoerde toezicht door de Raad van Toezicht. Er was
aandacht voor de identiteit, er vond een programma-evaluatie plaats
en er werd gekeken naar de actuele omroeppolitiek. Ook adviseerde
de Ledenraad over over het te ontwikkelen Meerjarenbeleidplan
2013-2016. De Ledenraad heeft in 2012 de Raad van Bestuur en de
Raad van Toezicht décharge verleend.

Deze nieuwe werkwijze hangt
samen met fiscale en juridische
regelgeving, maar moet ook
administratief en productioneel
beter passen bij de turbulentie
van een omroeporganisatie als
de EO. We zijn trots wat er op dit
gebied al bereikt is.

In 2012 hebben we ook geoefend
met de nieuwe Werkkostenregeling (WKR). Dat heeft goed
gewerkt, omdat we hiermee
inzicht kregen in de effecten
van invoering. Per 1 januari 2013
hebben we de WKR ingevoerd; een jaar eerder dan strikt noodzakelijk. Wat het ziekteverzuim in 2012 betrof:
dat bleef op een vrijwel gelijk niveau als in 2011: 3,96%.

Code Goed bestuur en Integriteit
Per 1 januari 2012 is de nieuwe versie van de ‘Richtlijnen goed bestuur en integriteit’ van kracht. Deze gedragscode is vereenvoudigd en sluit beter aan op het Burgerlijk Wetboek. De gedragscode bestaat nu uit vier richtlijnen en twee regelingen. De richtlijnen en regelingen gelden voor de medewerkers en bestuurders van publieke
media-instellingen, zo ook voor medewerkers van de EO.
De bestuurlijke inrichting van de EO is conform de voorschriften in Richtlijn 1 van de Code Goed Bestuur. De
werkwijze van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is in het verslagjaar ongewijzigd gebleven. De
werkwijze, taken, bevoegdheden, benoemen, schorsen en ontstaan van de (leden van de) Raad van Bestuur en
de (leden van de) Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de EO. De beloning van de leden van de
Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden openbaar gemaakt.
De nevenfuncties van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn te vinden op de website van de EO. De
registratie van ‘financiële belangen’, ‘geschenken’ (van boven de 50 euro) en ‘nevenfuncties’ van medewerkers verloopt via een geautomatiseerd systeem. De registers zijn beoordeeld op tegenstrijdige belangen en
belangenverstrengeling. In 2012 zijn geen meldingen geweest van financiële belangen in ondernemingen of
organisaties die een relatie met de EO hebben.
Bij de opgave van geschenken en nevenfuncties van de medewerkers is niet gebleken dat er strijdigheid bestaat met het belang van de EO.
In het kader van regeling A, Klokkenluider, zijn er twee vertrouwenspersonen binnen de EO en een externe
vertrouwenspersoon aangewezen. In 2012 waren er geen geen meldingen.
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Bedrijfsvoering
In memoriam
Paul Kurpershoek
Paul Kurpershoek werd in de nacht van zaterdag 15 september op zondag
16 september 2012 getroffen door een hartstilstand. Hij is thuis gereanimeerd en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is niet meer bij
bewustzijn geweest en overleed op woensdag 19 september 2012.
Paul mocht 55 jaar worden. Hij werkte al bijna 20 jaar voor de EO. Zijn
laatste functie was Verslaggever bij Radio 1. We hebben in Paul een journalistieke radiomaker en een wijze collega met passie voor het Koninkrijk
verloren.

Ds. Herman Hegger
Op dinsdag 21 augustus is op 96-jarige leeftijd overleden ds. Herman
Hegger. Ds. Hegger was een van de oprichters van de Evangelische Omroep
en ere-lid. Tot 1990 was hij actief binnen het Bestuur van de EO. In de
jaren daarna bleef hij merkbaar betrokken bij de koers en het werk van de
omroep.

Henk Kamsteeg
In juni is (voor velen oud-collega) Henk Kamsteeg op 69-jarige leeftijd
overleden. Henk trad op 1 oktober 1985 in dienst als hoofd afdeling
Mediatheek, wat ook inhield hoofdredacteur van Visie.

Arda Kruining
Op 7 november jl. Is in een Huizer zorginstelling overleden Arda Kruining,
op de leeftijd van 52 jaar.
Ze heeft in begin jaren 90 een aantal jaren als receptioniste bij ons gewerkt.
Voordat ze bij de EO kwam werkte ze als logopediste, daarna is ze in de
zorg gaan werken totdat werken voor haar onmogelijk werd.
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6. programmamatrix EO 2012
Zender Titel

aantal

Kdh000

Kta%

Waardering

uniek aantal
browsers*
(x 1.000)

Programma’s 2012 (6+)
(behalve kinderprogramma’s en herhalingen binnen 7 dagen)
	Schepping						
NL 1 Earthflight
6
1,818
27.5
8.5
zie “life”
Frozen planet
2
1,824
24.9
8.3
zie “life”
Frozen planet, The making of
2
16
11.5
*
zie “life”
NL 2 Frozen planet
4
468
8.0
8.4
zie “life”
Frozen planet, The making of
1
229
7.7
*		
Life
5
602
9.7
8.3
117
Life, The making of
1
387
5.5
*
zie “life”
Melk en honing
26
322
6.3
*
22
Planet earth
6
472
7.3
8.4
zie “life”
Wildlife
87
247
4.1
*
zie “life”
	Samenleving						
NL 1 1 voor de verkiezingen
8
1,016
26.9
7.3
79
Knevel en van den Brink(kvdb)
29
888
22.9
7.2
290
Knevel en van den Brink verkiezingsdebat 1
1,320
32.0
7.4
zie “kvdb”
Voetbal, keek en kibbeling
10
713
12.5
7.4
11
N2
Holland doc
6
142
3.7
*		
Moraalridders
25
389
5.7
7.2
52
De Vijfde dag
44
483
7.1
7.5
287
N3
Laptop
2
286
4.6
7.2		
Moord op de blanke boer
1
219
3.1
*		
Niemand kent mij
1
147
3.1
*		
							
Geloof						
NL 1 Kerstfeest op de dam
1
925
12.9
7.8
5
The Passion
1
1,866
25.9
8.3
106
NL 2 A history of christianity
6
134
4.7
*		
Adieu God
7
117
5.6
*
16
Door de wereld
35
154
3.6
*
77
EO-Jongerendag
2
0.3
2.9
*		
Geloof en ‘n hoop liefde
8
261
4.5
*
22
God in de lage landen
11
183
3.4
8.1		
Goud wierook en mirre
1
333
5.6
*		
Grote bijbelquiz 2012
1
556
8.0
7.6
16
De Kist
9
69
2.9
*
20
Mattheus Masterclass
4
342
5.1
7.7
9
Nederland Zingt(NZ)
48
260
5.6
*
345
Nederland Zingt in de zomer
12
0.6
7.6
*
NZ
Nederland Zingt op zondag
38
0.8
8.1
*
NZ
Symphony of life
1
0.2
2.6
*		
De Verandering
39
94
2.5
*
134
NL 3 EO-ongerendag
1
103
2.5
*		
De Grote Jezus Quiz
1
400
5.2
5.9		

Aantal
streamstarts**
(x 1.000)

227
99
5

98

90
332
57
82
77
285

17
148
70
81
71
18
57
5
13
77
62
374
39
262
244
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Zender Titel

Xnoizz Flevo Festival

aantal

1

Kdh000

47

Kta%

1.8

Waardering

uniek aantal
browsers*
(x 1.000)

Aantal
streamstarts**
(x 1.000)

*		

Mensen in Nood						
NL 1 Onverwacht bezoek
9
703
9.9
7.7
44
Nederland Helpt (voor 1700)
1
76
1.8
*
40
Nederland Helpt
52
168
7.8
*
40
NL 3 Bestemming onbekend
9
285
4.8
*
27
Relaties						
NL 1 Het Familiediner
17
1,483
24.7
7.4
308
NL 3 Jong
21
314
4.6
*
103

N1

N2

Overig						
Hoe is het toch met?
7
817
14.2
7.4
31
IJsjournaal
4
421
17.9
*
6
Ingang Oost
21
781
16.1
7.6
21
De Stadsdokter
6
663
13.7
7.5
12
Van Rossem for president
4
971
14.7
7.6
11
Het Politiebureau
23
772
13.7
7.5
58
Blauw Bloed
43
603
10.7
7.6
407
Rail away
36
280
4.7
7.9
34
Thats the question
136
287
7.0
*
18

* Het aantal unieke IP-adressen dat een website bezocht heeft.
** Het aantal keren dat een (deel van de) aflevering van het programma online bekeken is.

204
58
58
391

890
1.878

228
180
30
94
507
642
217
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Titel

aantal

Kdh000

Prog Kta%

Kinderprogramma’s (3-12 jaar, dit is een selectie van uitzendingen)
Schepping			
Dodelijkste 60
148
42
12.5
Koek en ei boswachterij
84
25
23.5
Koek en ei kerstfeest
5
17
10.8
Zapp your planet expeditie
1
43
14.5
Mensen in nood
De Gilfactor

35

61

18.4

Geloof			
Chi rho het geheim
33
14
6.9
Retourtje Israël
7
12
6.7
Verborgen verhalen
35
17
8.1
Voor God en Vaderland
6
12
5.4
Relaties			
Geluiden voor mazin
1
20
8.4
Oma is gek
2
28
12.5
Overig			
Checkpoint
149
64
18.5
Checkpoint toptest
1
31
15.7
Harry en toto
142
20
18.4
Lockie leonard
26
10
5.1
Nellie en cezar
111
16
18.8
Nieuwe leven van whitney brown
1
38
13.4
Snuf de hond
19
36
16.3
Snuf de hond in oorlogstijd
10
44
20.0
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JAARREKENING
7.1 Inleiding
Het boekjaar 2012 is afgesloten met een positief exploitatiesaldo van € 0,1 miljoen. Hiermee is het exploitatiesaldo € 1,8 miljoen lager uitgekomen in vergelijking met 2011.
De bedrijfsopbrengsten zijn € 3,7 miljoen achter gebleven ten opzichte van vorig boekjaar. Daar tegenover zijn
de bedrijfslasten € 1,8 miljoen lager uitgekomen. Tezamen met licht hogere rentebaten is daardoor het lagere
exploitatiesaldo van€ 1,8 miljoen verklaard.
De lagere bedrijfsopbrengsten hebben voor € 4,1 miljoen betrekking op programmatische bijdragen. De opbrengsten programmabladen (€ 0,4 miljoen) en de overige nevenactiviteiten (€ 0,2 miljoen) bleven eveneens
achter bij het vorig boekjaar. De verenigingsactiviteiten zijn toegenomen met € 1,0 miljoen, wat voornamelijk
te verklaren is door de in 2012 doorgevoerde contributieverhoging.
Uiteraard worden de lagere bedrijfslasten van 2012 deels verklaard door kosten die rechtstreeks verband houden met een lager niveau van bedrijfsactiviteiten waaruit opbrengsten werden gegenereerd. Daar tegenover
staat dat de directe productiekosten voor programma’s waarvoor eigen bijdragen zijn verstrekt hoger zijn. In
2012 is namelijk ruim € 0,7 miljoen meer eigen bijdrage verstrekt in vergelijking met vorig jaar. Verder hebben
de ingezette efficiencymaatregelen nu een volledig jaar voor lagere kosten gezorgd.
In 2012 is in de personeelskosten voor € 617 aan reorganisatiekosten begrepen. Tevens is in de personeelskosten de bijdrage in de frictiekosten van OCW verwerkt van in totaal € 798. Hiervan heeft € 279 betrekking
op 2012 en € 519 op de periode vóór 2012. Het deel van de frictiekosten 2012 dat niet zal worden vergoed door
OCW (€ 279) is ten laste van het voordelig saldo op verenigingsactiviteiten gebracht.
Na verwerking van het resultaat ad € 0,1 miljoen bedraagt het eigen vermogen ultimo 2012 € 14,7 miljoen.
De reserve voor media-aanbod, die onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen, bedraagt per 31 december
2012 € 8,1 miljoen, en bevindt zich daarmee ruim onder het toegestane maximum van € 11,4 miljoen. Voor een
nadere toelichting wordt verwezen naar pagina 35 van dit verslag.
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7.2 	Balans per 31 december 2012 (x € 1.000)
(na bestemming van het resultaat)

ACTIVA	
2012
2011
PASSIVA	
2012
2011
					
Vaste activa			
Eigen vermogen
Materiële vaste activa			
Algemene reserve
6.597
6.597
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
2.322
2.740
Reserve voor media-aanbod
8.112
8.028
Inventaris en inrichting
174
43		
14.709
14.625
Facilitaire apparatuur e.d.
196
248			
Hard- en software
871
980
Voorzieningen		
3.563
4.011
Voor pensioenen
695
822
			
Voor jubilea
394
352
Vlottende activa:			
Voor groot onderhoud
1.453
1.551
Voorraden				
2.542
2.725
Onderhanden werk
4.600
2.196			
Overige voorraden
179
262			
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4.779
2.458
Kortlopende schulden		
			
Schulden aan leveranciers
3.861
3.224
			
Belastingen en premies
Vorderingen			
sociale verzekeringen
948
934
Handelsdebiteuren
1.588
5.117
Overige schulden en overlopende
Overige vorderingen
937
726
passiva
11.102
11.077
Belastingen en sociale lasten
1.123
803		
15.911
15.235
Overlopende activa
3.393
493			
7.041
7.139			
					
Liquide middelen
17.779
18.977			
			
Totaal
33.162
32.585		
33.162
32.585

JAARREKENING
7.3 Exploitatierekening 2012 (x € 1.000)

2012
2011
Baten
1. Media-aanbod
34.532
38.383
2. Programma gebonden eigen bijdragen
983
1.223
3. Opbrengst programmabladen
6.382
6.785
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten
3.384
3.575
5. Opbrengst Verenigingsactiviteiten
9.409
8.388
7. Som der bedrijfsopbrengsten
54.690
58.354
		
Lasten		
8. Lonen en salarissen
15.192
16.013
9. Sociale lasten
4.333
4.375
10. Afschrijvingen op materiele vaste activa
1.069
1.218
11. Bijzondere waardevermindering van vlottende activa
405
12. Directe productiekosten
29.810
30.213
13. Overige bedrijfslasten
4.681
4.648
15. Som der bedrijfslasten
55.085
56.872
		
16. Bedrijfsresultaat
-395
1.482
		
18. Rentebaten
479
434
		
25. Saldo uit gewone bedrijfsuitvoering
84
1.916
		
26. Over te dragen reserve voor media-aanbod
		
27. Exploitatieresultaat na overdracht
84
1.916
		
28. Fte gemiddeld
285
300
29. Fte ultimo
287
284
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7.4 Kasstroomoverzicht 2012 (x € 1.000)
2012

2011

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat
84
1.916
		
Aanpassen voor:		
Afschrijvingen materiële vaste activa
1.069
1.218
Mutatie voorzieningen
-183
-866
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten
970
2.268
		
Mutatie voorraden
-2.321
848
Mutatie vorderingen
98
3.909
Mutatie kortlopende schulden
676
-3.712
Netto kasstroom uit operationele activiteiten
-577
3.313
		
II Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringen in materiële vaste activa
-621
-507
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-621
-507
		
Mutatie liquide middelen I - II
-1.198
2.806
		
Liquide middelen einde boekjaar
17.779
18.977
Liquide middelen begin boekjaar
18.977
16.171
		
Mutatie liquide middelen
-1.198
2.806
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7.5 Algemene toelichting
Activiteiten
Het doel van Vereniging de Evangelische Omroep, statutair en feitelijk gevestigd in Hilversum (Oude Amersfoortseweg 79), is het ‘bevorderen in de ruimste zin des woords van de verkondiging van het Koninkrijk Gods
door de prediking van het Evangelie van Jezus Christus via radio en televisie’, 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. In 2012 is daar ten tijde
van het bereiken van het regeerakkoord nog eens € 100 miljoen op aangevuld. Voor de totale omroepbegroting
wordt nu derhalve voor de periode na 2016 uitgegaan van een te realiseren besparing van € 300 miljoen. Op dit
moment is nog niet per omroep duidelijk in welk tempo de besparingen in de komende jaren 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. Hier wordt reeds enige tijd aan gewerkt. Verwacht wordt dat, naast de reeds gemaakte kosten in
verband met aanpassingen van de organisatie, in de komende jaren aanzienlijke kosten in verband met de
bezuinigingen dienen te worden gemaakt. Deze kosten zullen voor het deel dat betrekking heeft op mediaaanbod als frictiekosten kunnen worden verrekend met OCW (via de NPO). De vergoeding van OCW bedraagt
in het geval van de EO 50% (matching).
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Vereniging 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 veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 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 vervaardigings-prijs.
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.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde, verminderd met afschrij-
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vingen op basis van de geschatte economische levensduur.
Waardering van het onderhanden werk (voorproducties) geschiedt tegen de directe kosten.
De van derden ontvangen bijdragen aan een programma worden in mindering gebracht op de voorraadwaardering.
Overige voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijzen, dan wel tegen de directe opbrengstwaarde,
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 2012. De koersverschillen
zijn in de exploitatierekening verantwoord.
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 toegezegdebijdrageregeling. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde 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 bedrijfstakpensioenfonds 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 referenties wordt verwezen naar de toelichting. Omdat nummering van het model wordt aangehouden zijn deze
referenties niet doorlopend.
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Vrijwilligers
Adieu God

EO Jaarverslag 2012

Toelichting balans per 31 december 2012
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen
en terreinen

Inventaris
en
inrichting

Facilitaire
apparatuur
e.d.

Hard- en
software

Vervoermiddelen

Totaal
2012

Totaal
2011

1 januari 2012
Aanschafwaarde
5.792
154
2.151
1.829
156
10.082
14.120
Buitengebruikstelling
-4.476
Saldo aanschafwaarde
5.792
154
2.151
1.829
156
10.082
9.645
							
Afschrijvingen
-3.052
-111
-1.998
-849
-61
-6.071
-9.397
Buitengebruikstelling
4.476
Saldo afschrijvingen
-3.052
-111
-1.998
-849
-61
-6.071
-4.922
							
Boekwaarde
2.740
43
153
980
95
4.011
4.723
							
Bij: Investeringen
176
38
407
621
507
Af: Desinvesteringen
-69
Af: Afschrijvingen
-418
-45
-55
-516
-35
-1.069
-1.219
Bij: afschrijvingen
69
desinvesteringen							
-418
131
-17
-109
-35
-448
-712
31 december 2012							
Aanschafwaarde
5.792
330
2.189
2.236
156
10.703
10.083
Afschrijvingen
-3.470
-156
-2.053
-1.365
-96
-7.140
-6.072
Boekwaarde
2.322
174
136
871
60
3.563
4.011

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: 					
4 jaar;
•
vervoermiddelen: 						 4 jaar.
De waarde in het economisch verkeer van de gebouwen en terreinen is ultimo 2009 getaxeerd op € 9,3 miljoen.
In 2012 is in totaal € 0,6 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa. Het grootste deel daarvan had betrekking op de aanschaf van hard en software (€ 0,4 miljoen). In de investeringen hard- en software is € 0,3 miljoen
begrepen voor de aanschaf van een deep archive en media asset management systeem. De ontwikkeling en
implementatie is per 31 december 2012 nog niet volledig afgewikkeld. Het systeem zal in de loop van 2013 in
gebruik genomen worden. Vanaf dat moment zal afschrijving gaan plaatsvinden. In 2012 hebben geen desinvesteringen plaatsgevonden. De afschrijvingen over de investeringen van 2012 zullen grotendeels voor het
eerst in 2013 van invloed zijn op de exploitatie.

39

JAARREKENING
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het
onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
Voorraden
De voorraden voorproducties bestaan hoofdzakelijk uit onderhanden werk ad € 4.600 (2011: € 2.196). Dit onderhanden werk bestaat uit programma’s waarvoor reeds kosten gemaakt zijn, doch die nog niet zijn uitgezonden. Waardering van eigen programma’s geschiedt tegen de directe kosten.
De van derden ontvangen bijdragen, die op de voorraad in mindering zijn gebracht, bedragen € 417
(2011: € 298). Het restant heeft betrekking op voorraad in verband met verkoop producten.
Op de voorraden is een voorziening in mindering gebracht van € 639 (2011: € 661).De voorraad onderhanden
werk is € 2,4 miljoen hoger dan vorig jaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de dramaproductie “Het
huis van Vincent” die ultimo 2012 op voorraad staat en de Pelgrimscode die nagenoeg gereed is en in 2013 zal
worden uitgezonden. Ultimo 2011 hadden wij geen dramaproductie in voorbereiding.
Handelsdebiteuren
De handelsdebiteuren zijn ultimo 2012 € 3,5 miljoen lager dan ultimo 2011. Dit kan worden verklaard doordat
de abonnementsgelden over 2013 reeds in 2012 zijn geïncasseerd.
Op de handelsdebiteuren is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht van € 66 (2011: € 116).
Belastingen
Dit betreft een vordering op de belastingdienst inzake omzetbelasting.
Overlopende activa
De overlopende activa zijn € 2,9 miljoen hoger dan in 2011, hetgeen wordt veroorzaakt door de pensioennota
voor 2013 die reeds in 2012 is betaald. De pensioennota over 2012 is in januari 2012 voldaan.
2012
2011
				
Depositorekeningen
16.818
18.195
Overige liquide middelen
961
782
				
Totaal
17.779
18.977
De deposito’s kenden een gemiddelde rentetermijn van 2 maanden. De gemiddelde rente over 2012 bedroeg
2,6%. De gemiddelde rentevoet bedraagt voor uitstaande deposito’s per 31 december 2012 2,0%.
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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.
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 toekomstige tekorten mee te verrekenen. De Raad van Bestuur van de Publieke Omroep kan aan de reserve een
maximum toekennen. Bij toepassing van de voorgeschreven rekenmethodiek door de Raad van Bestuur van de
Publieke Omroep bedraagt ultimo 2012 de maximaal toegestane reserve voor media-aanbod €11,4 miljoen
(naar de van de NPO ontvangen stand per 7 februari 2013).
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:
	Totaal
Saldo 1 januari 2012
8.028
Bij: saldo van de exploitatierekening 2012
Saldo 31 december 2012

84
8.112

Voorzieningen
De post voorzieningen betreft de volgende voorzieningen: pensioenrechten, voorziening groot onderhoud en
jubileumgratificaties. De voorzieningen zijn allen langlopend van aard.
De voorziening voor pensioenrechten is in 2005 gevormd ter dekking van de kosten voortvloeiend uit de overgangsmaatregelen voor 55-plussers met betrekking tot beëindiging van de prepensioenregeling. In 2006 is
deze voorziening uitgebreid met een dotatie van € 517 ter dekking van de kosten voortvloeiend uit de compensatiemaatregel voor werknemers die reeds voor 1997 deelnamen aan de PNO Pensioenregeling I en waarvan
het geboortejaar na 1 januari 1950 ligt. Aan deze voorziening ligt een actuariële berekening ten grondslag,
waarbij een disconteringsvoet is gehanteerd van 2,5% (ultimo 2011 2,7%).
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 2,5% (ultimo 2011 2,7%).
De voorziening groot onderhoud heeft betrekking op egalisatie van de kosten voor groot onderhoud voor het
bedrijfsgebouw aan de Oude Amersfoortseweg te Hilversum.
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Pensioen 		
Groot
2012
2011
rechten
Jubilea Onderhoud Totaal	Totaal
						
Stand 1 januari		
822
352
1.551
2.725
3.591
						
Bij: dotatie		 57
56
236
349
350
Af: vrijval/onttrekking		
184
14
334
532
1.216
						
Stand 31 december		
695
394
1.453
2.542
2.725
Kortlopende schulden
Schulden en leveranciers
Onder de schulden aan leveranciers is een afrekening over 2012 begrepen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO ad € 85.
Overige schulden en overlopende passiva
Het onderdeel overige schulden en overlopende passiva heeft voor € 7.391 (2011: € 7.672) betrekking op
vooruit gefactureerde abonnements- en contributiegelden. Verder is hierin voor te betalen vakantiedagen en
meeruren € 1.585 (2011: € 1.367) begrepen.
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
De EO heeft overeenkomsten gesloten inzake de afname van producten en faciliteiten voor totaal
€ 9,4 miljoen. Hiervan heeft € 5,9 miljoen betrekking op activiteiten van de vereniging (bladen, evenementen
e.d.), € 2,5 miljoen op contractuele verplichtingen voor Media-aanbod, € 0,6 miljoen op facilitaire zaken en het
restant op ICT e.d.
Van de verplichting is de looptijd voor € 8,5 miljoen maximaal een jaar. De looptijd van de overige verplichtingen ad € 0,9 miljoen is maximaal 60 maanden. Verder heeft de EO per 31 december 2012 geen garanties
afgegeven aan leveranciers.
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Toelichting exploitatierekening 2012
Radio
BATEN	

Televisie

Overig Neven- Vereni- IndiMedia activi- gings- rect
aanbod teiten activiteiten

Totaal Totaal
2012
2011

1. Media-aanbod
5.239 24.972
1.285
3.036 34.532 38.383
2. Programma gebonden
eigen bijdragen
925
58
983 1.223
3. Opbrengst Programmabladen
- 6.382
- 6.382 6.785
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten - 3.384
- 3.384 3.575
5. Opbrengst verenigingsactiviteiten
- 9.409
- 9.409 8.388
								
7. Som der bedrijfsopbrengsten
5.239 25.897
1.343 9.766 9.409
3.036 54.690 58.354
								
LASTEN								
								
Directe kosten								
8. Lonen en salarissen
2.804 7.683
716
1.156
424
2.409 15.192 16.013
9. Sociale lasten
817 2.303
225
277
96
615 4.333 4.375
10. A
 fschrijvingen op
(im)materiële activa
141
466
58
91
90
223
1.069 1.218
11. Bijzondere waardevermindering
vlottende activa
-		
405
12. Directe productiekosten
737 18.736
924 4.984 4.431
- 29.812 30.213
13. Overige bedrijfslasten
696 2.480
443
320
370
372
4.681 4.648
14. Toerekening indirecte kosten
42
62
-104
								
15. Som der bedrijfslasten
5.195 31.668 2.366 6.870 5.471
3.515 55.085 56.872
								
16. Bedrijfsresultaat
44 -5.771 -1.023 2.896 3.938
-479
-395 1.482
								
18. R
 entebaten en inkomsten
uit beleggingen
479
479
434
22. Som der financiële baten en lasten 479
479
434
23. Exploitatieresultaat voor
toerekening Eigen Bijdragen
44 -5.771 -1.023 2.896 3.938
84 1.916
24.Toerekening resultaat niet-programma gebonden Eigen Bijdrage
-44 5.855
1.023 -2.896 -3.938
25. Saldo uit gewone bedrijfsvoering
84
84 1.916
26. Over te dragen reserve voor
media-aanbod
								
27. Exploitatieresultaat na overdracht 84
84 1.916
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Een nadere specificatie van de baten over 2012 is als volgt:

2012
2011
Media-aanbod (1)		
Omroepbijdrage TV en Radio
30.211
33.794
Omroepbijdrage Overig Media Aanbod
1.285
1.289
Omroepbijdrage Indirecte kosten
3.036
3.300
Totaal

34.532

38.383

Programmagebonden eigen bijdragen (2)
Omschrijving	Bijdrage door	Bedrag
		
Jongerendag /Nederland Zingt-dag
Kaartverkoop/collecten
311
Kerstfeest op de Dam
Leger de Heils
139
The Passion
NBG
75
Kerstfeest op de Dam
NBG
50
The Passion
PKN
50
Jongerendag /Nederland Zingt-dag
Informatiemarkt
49
Kind en kleur: Oma is Gek
Mediafonds
47
De Grote Bijbelquiz
NBG
33
Zin in Wetenschap
Stichting ForumC
29
Nederland Helpt
Prisma
28
Kind en kleur: De geluidenvan Mazin
Mediafonds
26
XNoizz Flevo Festival
CoBo Fonds
25
De Grote Bijbelquiz
NCRV
25
Rail away
CoBo Fonds
24
Mannenbroeders van Kootjebroek
Mediafonds
24
Denkstof
VKZ
19
Overig
Collectes
12
Kerstfeest op de Dam (internet)
NPO
10
Het land van melk en misgano
KTRO
7
983
De organisaties die hebben bijgedragen aan programma’s van de EO zijn niet gelieerd aan de EO.
Een nadere specificatie van via buitenproducenten ontvangen bijdragen uit fondsen, overige bijdragen e.d.
(niet opgenomen in de exploitatierekening van de EO) is als volgt:
Omschrijving	Bijdrage door	Bedrag
		
The Passion
RKK
150
The Passion
Bisdom Rotterdam
50
The Passion
KTRO
30
		230
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2012
2011
Opbrengst programmabladen (3)		
Opbrengst abonnementsgelden
5.425
5.794
Opbrengst advertenties
957
991
Totaal
6.382
6.785
		
Opbrengst overige nevenactiviteiten (4)		
Opbrengst bladen
1.488
1.480
Opbrengst video’s en boeken
1.060
964
Diversen
836
1.131
Totaal
3.384
3.575
		
Opbrengst verenigingsactiviteiten (5)		
Contributies
6.073
5.276
Giften
2.597
2.563
Overige opbrengsten ten bate van de vereniging
739
549
Totaal
9.409
8.388
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Lonen en salarissen (6)
Het aantal Fte’s per 31 december 2012 bedraagt 287 (2011: 284). In 2012 is deze stand enigszins hoger omdat
hierin 13 tijdelijke krachten (trainees) zijn begrepen die in 2011 niet werkzaam waren bij de EO. Gemiddeld
waren gedurende het gehele jaar 285 fte’s (2011: 300) werkzaam.
In de lonen en salarissen is € 617 begrepen aan reorganisatiekosten. De ontvangen vergoeding frictiekosten
voor de aanvraag 2011 ad € 518 alsmede de te ontvangen vergoeding frictiekosten over 2012 ad € 279 zijn
verantwoord onder lonen en salarissen. Het deel van de frictiekosten 2012 (€ 279) dat volgens het matching
principe voor eigen rekening komt (eigen bijdrage voor frictiekosten) zijn ten laste van het positieve resultaat
van onze verenigingsactiviteiten gebracht.
De in de exploitatierekening verantwoorde pensioenpremie bedroeg in 2012 € 2.087 (2011: 2.164).
In de Code Goed Bestuur en Integriteit zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van het vermelden van
directiebeloningen voor bestuur en statutaire directie.
Van de per 31-12-2012 aanwezige leden van de Raad van Bestuur was de bezoldiging als volgt:
Naam	Functie		Salaris e.d.
			
A.J. Lock
Voorzitter Raad van Bestuur
163
J. Kooij
Lid Raad van Bestuur
163

Pensioenpremie
41
41

Bij de per 31-12-2012 aanwezige leden van de Raad van Toezicht was de bezoldiging op grond van de vacatieregeling over de periode 01-01-2012 t/m 31-12-2012 als volgt:
Naam	Functie	Beloning
		
A.P. de Boer
Voorzitter
6
H. de Hek
Secretaris
4
S.H. Koning-Klapwijk
Lid
4
R.W.J. Melissant-Briene
Lid
4
D.D. van der Stelt-Scheele
Lid
4
L. Touwen
Vicevoorzitter
4
J. van der Veer
Lid
4
		30
De beloningen die op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens
(WOPT) dienen te worden vermeld zijn als volgt (grens voor 2012 € 194). 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	Salaris e.d.
A.J. Lock
Voorzitter Raad van Bestuur
169
J. Kooij
Lid Raad van Bestuur
165
A.G. Knevel
Presentator
181
Presentator
238*
Medewerker
266*

Pensioenpremie
41
41
44
21
7

* Deze personen zijn in 2012 uit dienst getreden en hebben bij uitdiensttreding een vergoeding ontvangen.
De hierboven genoemde beloningen hebben betrekking op een voltijd dienstverband. De presentatoren zijn
zowel ingezet voor omroep- als verenigingsactiviteiten. Het deel dat op grond van “Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep” (BPPO) ten laste is gebracht van de verenigingsgelden bedraagt € 99.
Accounantskosten
Onderzoek van de jaarrekening
Andere controle opdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet controlediensten

Hilversum, 8 maart 2013
Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

A.J. Lock
J. Kooij

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

2012
48
16
12
1
77

2011
51
10
31
0
92
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Bedrijfsvoering verklaring
De Raad van Bestuur, bestaande uit de leden A.J. Lock en J. Kooij (hierna te noemen: het bestuur), verklaart dat
niet is gebleken dat de bedrijfsvoering van de EO tekort is geschoten bij realisatie van de doelstellingen zoals
onder meer vastgelegd in het Jaarplan 2012, voor de onderdelen:
-administratieve organisatie en de daarin verweven maatregelen van interne controle;
-de kwaliteit(sborging) van de werkprocessen en presentaties;
-persoonsbeleid, omvang en samenstelling van het personeel;
-toepassing of uitleg van afwijkingen betreffende de Richtlijnen en regelingen goed bestuur en integriteit;
-scheiding geldstromen en gegevensstromen bij hoofd- en neventaken en de neven- en verenigingsactiviteiten;
-beleggingsbeleid.
Namens het bestuur van de Evangelische Omroep,
Hilversum, 8 maart 2013
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 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 positieve resultaat ad
€ 83.800 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 2012 van Vereniging De Evangelische Omroep te Hilversum gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012, het kasstroomoverzicht
2012 en de exploitatierekening over 2012 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 bepalingen. Het bestuur is tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als
bedoeld in artikel 11, tweede lid van de Mediaregeling 2008. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 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 bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving
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van de betreffende wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn
in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de instelling. Een controle omvat tevens het evalueren van de 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 verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing van ons oordeel te bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging De Evangelische Omroep per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming 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 2012
voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in het Controleprotocol landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster van de Regeling vaststelling Handboek Financiële
Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster 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 toegevoegd. 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, 8 maart 2013
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door M. van Ginkel RA
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