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BESTUURSVERSLAG
Doelstelling
RTV Apeldoorn is de lokale media-instelling voor de gemeente Apeldoorn en heeft als doel het verzorgen van een
toereikend media-aanbod op radio, televisie en internet. Het bestuur van RTV Apeldoorn heeft daarvoor de
beschikking over de middelen uit de algemene reserve.

Investeren in apparatuur
Afgelopen jaar is het nodige geïnvesteerd in de uitzendapparatuur voor televisie en radio, bijvoorbeeld in
apparatuur voor het maken van ons wekelijkse sportprogramma, waarbij tussen verschillende verslaggevers
geschakeld wordt. Daarnaast hebben we de airco in de beide radio studio’s en de editruimte voor televisie
moeten vervangen. Een forse investering, die vooral mogelijk was omdat de vertegenwoordigende stichting voor
de lokale omroepen, de NLPO, een gunstige regeling heeft kunnen treffen met BUMA/STEMRA omtrent de
afdracht aan rechthebbenden op auteursrecht. Het leverde RTV Apeldoorn een forse meevaller op in de vorm van
een teruggave over de jaren 2018/2019.

De vrijwilligers
Het totaal is stabiel rond 140 personen. Als gevolg van de nieuwe privacywetgeving hebben we afgelopen jaar de
vrijwilligerscontracten aangepast en de gelegenheid te baat genomen om met iedere vrijwilliger die ingeschreven
staat een individueel gesprek aan te gaan. Dit heeft er toe geleid dat we afscheid genomen hebben van een aantal
mensen die wel ingeschreven stonden maar niet actief waren, maar heeft ook, voor een aantal van hen, geleid tot
een andere inzet voor de omroep.

Leerbedrijf
RTV Apeldoorn is erkend als leerbedrijf voor Audiovisuele opleidingen (camera en montage) en voor
mediaredactie. Gedurende 2019 hebben we dan ook doorlopend stagiaires van deze opleidingsrichtingen bij ons
gehad. Op de redactie en bij tv-productie zijn per afdeling het hele jaar twee stageplekken beschikbaar. Een
stageplek wordt meestal voor een periode van een half jaar door een stagiaire ingevuld. De plekken bij tvproductie zijn ook voor de eerste periode van het aankomende jaar al ingevuld, de redactieplaatsen zijn nog vrij.

Verkiezingen voor de Provinciale staten 2019
In samenwerking met de gemeente Apeldoorn en Nieuwsblad Stedendriehoek hebben we een verkiezingsmarkt
georganiseerd op 9 maart in het tijdelijke stadhuis. Het PPA (forum Politieke Partijen Apeldoorn) heeft hier ook
ondersteuning geleverd. Integraal onderdeel van de Markt (10.00-16.00) was het “Statendebat” om 14.00 uur.
De radio-uitzending is ook aangeboden aan RTV Stedendriehoek en was tegelijk te beluisteren op Facebook. Het
debat is rechtstreeks uitgezonden op televisie en was ook via sociale media te volgen.
Voorafgaand aan de verkiezingsmarkt hebben we onder het motto “warming up” aandacht besteed aan de
Apeldoornse kandidaat-statenleden op radio en televisie; ook dit in samenwerking met Nieuwsblad
Stedendriehoek.
Tot slot hebben we ook een verslag gemaakt van de uitslagenavond in het provinciehuis (Arnhem).

Radio Apeldoorn
Er zijn in de loop van 2019 weer programma’s bijgekomen en een aantal zijn verplaatst. The Before is een nieuw
programma gericht op jongeren dat gaat starten op de vrijdagavond.
Goedemorgen Stedendriehoek is medio 2019 gestopt. Oorzaak is het ontbreken van capaciteit om bij te dragen,
van Zutphen, Voorst en Brummen. Deventer is gestopt met de bijdrage aan RTV Stedendriehoek. Zie ook
ontwikkelingen in de regio.

Pagina 2 van 25 pagina’s

Jaarrekening 2019 - Stichting RTV Apeldoorn

De vaste uitzendingen vanaf locatie hebben we kunnen continueren. In de Wandelgangen, wekelijks vanuit het
Stadhuis op donderdagavond, en op de tweede vrijdag van de maand, vanuit Ons Honk, Het Geluid van Zuid.
Verder waren we onder andere aanwezig bij de Veluwse avondmarkt, Lepeltje, lepeltje, de Dodenherdenking in
Loenen, de zeepkistenrace, de Apeldoornse 4Daagse en de Kofferbakverkoop aan het kanaal.
In 2019 waren we totaal 241 uur op locatie, gemiddeld 4,6 uur per week. T.o.v. 2018 (212 uur) is dat een toename
van 31 uur!
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De Dorpentour hebben we ook kunnen voortzetten. Afgelopen jaar waren we te gast bij Wijkraad OsseveldWoudhuis, Dorpsraad Uddel, Wijkraad Brink-Orden Dorpsraad ons Oosterhuizen, Wijkraad ZevenhuizenZuidbroek, Dorpsraad Ugchelen, Dorpsraad Beekbergen, Wijkraad de Sprengen en Wijkraad Berg en Bos
Iedere maand gaan we op zaterdag naar een locatie in een dorp of wijk met het volgende programma:
10.00 – 12.00 Gesprek van de Dorps- of Wijkraad met leden/vertegenwoordigers van de partijen uit de
gemeenteraad. Uiteraard wordt hierbij ook de betrokken wethouder uitgenodigd.
De onderwerpen worden bepaald door de Dorps- of wijkraad
11.00 – 13.00 De Praottafel, programma in dialect over de actualiteit waarbij in deze uitzending een of twee
inwoners van het betrokken dorp of wijk aanschuiven.
13.00 – 16.00 De Zaterdagmiddagmix, waarbij “luchtige” onderwerpen uit het dorp of wijk aan bod komen.
Lokale verenigingen, initiatieven, sportclubs, enz enz.
De belangstelling van de gemeenteraadsfracties is wisselend. Gemiddeld waren er per uitzending 6 leden van de
gemeenteraad aanwezig met als koplopers Gemeentebelangen en Lokaal Apeldoorn (alle uitzendingen);
hekkensluiter is de SP, die was bij geen enkele uitzending aanwezig. Er was bij drie gelegenheden een lid van het
College van B&W aanwezig.
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Deelnemers Dorpentour (1e Halfjaar) 2019
2

12 Jan: Osseveld-Woudhuis
9 feb: Uddel
16 Mrt: Orden
13 April: Oosterhuizen
25 mei: Zevenhuizen Zuidbroek
15 juni: Ugchelen
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Deelnemers Dorpentour (2e Halfjaar) 2019
2

19 Okt: Beekbergen
23 Nov: De Sprengen
07 Dec: Berg en Bos
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Bij de verkiezingsmarkt op 9 maart 2019 voor de verkiezingen Provinciale Staten is een live-uitzending verzorgd
op radio, televisie en sociale media.

Foto’s : Rob Bremer
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Radioprogrammering
de huidige programmering op de radio ziet er als volgt uit:

Radio, programmering
06.00
08.00

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
de Nachttour tot 07.00

Goedemorgen, SD

Wakker z Wekker

Vrijdag

07.00

Stedendriehoek draait door

12.00

Ochtendsessie

Sandwich
Nieuws op de hoek

14.00

Proattafel

18.00
20.00
22.00

Apeldoorn Actueel
Avondnieuws
Non-Stop Music
Non-Stop Music
VIBE
Danielle's DA
Amuzant
Symfocity
Passie vd Blues
Mixed Music Hour Schouten bij Nacht

24.00

09.00
Radio Marahati
Oud en Nu
Cultuuruur
Adoorn Klassiek

Za Middag Mix

Matinee
Non-Stop Music

Zondag

Wakker z Wekker
Mixed Music Hour

10.00

16.00

Zaterdag

Apeldoorn Sport

Non-Stop Music
Non-Stop Music
055FM
de Vereniging
Swing and Sweet
Black and Blues

Kwestie
van Ondernemen
Non-Stop Music
055FM

Non-Stop Music
Avondnieuws
Non-Stop Music

Wandelgangen

The Before

Non-Stop Music

Wild het WE in

Lost in Music

Non-Stop Music
Non-Stop Music

de Vereniging
Amuzant
Flashback
Adoorn Klassiek
Swing and Sweet
Crossroads
Soiree op zondag
Passie vd Blues
Proattafel

de Nachttour tot 07.00

Binnen de toetsingstijd1 is RTV Apeldoorn 90 uur (semi-)live te beluisteren, ofwel 80% van de toetsingstijd.
Hierbij zijn herhalingen, aangegeven in wit, meegeteld. De geel aangegeven programma’s zijn vόόr jongeren, maar
ook dόόr jongeren!
Ontwikkelingen
RTV Apeldoorn kon in 2019 een nieuw uitzendsysteem voor radio in gebruik nemen. Na wat aanloop problemen
werkt dit naar verwachting en is beter, maar vooral stabieler dan het oude.
In 2018 hebben we voor radio een externe coach ingezet. Het voornemen voor 2020 is om dat weer op te starten
gezien de (vele) nieuwe presentatoren/presentatrices die in 2019 gestart zijn.
Onder de naam FC Apeldoorn zijn we gestart met een combinatie Podcast, radio en televisie interviews. Dit ook in
samenwerking met Nieuwsblad de Stedendriehoek. Basis is een interview voor televisie. Dat wordt niet alleen
uitgezonden op televisie, maar het audio wordt omgezet voor uitzending op de radio. Op basis van het interview
komt er een artikel in de Stedendriehoek met verwijzingen naar de televisie en radio-uitzending.
De pilot van de podcast, een vooruitblik op de derby WSV-Columbia, is ruim vijfhonderd keer beluisterd.
In 2020 willen we dit uitbouwen door bijvoorbeeld de podcast op te nemen bij de Apeldoornse clubs. Mogelijk
daar ook gelijk een live-uitzending van maken.

1 Mediawet, de periode tussen 07.00 en 23.00 uur (16 uur per dag, totaal 112 uur per week)
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Televisie
De programmering bestaat uit het lokale nieuws, sport, muziek, reportages en een aantal series.
De frequentie van het lokale nieuws hebben we in 2019 kunnen handhaven op alle werkdagen. Dit ondanks het
feit dat het soms lastig is om op werkdagen voldoende verslaggevers te mobiliseren.
Een aanwinst voor het televisie- en online nieuws is de plaatsing van een verslaggever van Omroep Gelderland bij
RTV Apeldoorn. Deze is in dienst van Omroep Gelderland maar werkt vanuit RTV Apeldoorn. Hierdoor is een
wekelijkse afstemming op redactioneel gebied mogelijk met als gevolg een efficiënte inzet van middelen,
verslaggevers en cameramensen. De verslaggever van Omroep Gelderland behandelt onderwerpen voor sociale
media, radio en televisie en alles wat hij produceert is ook beschikbaar voor RTV Apeldoorn. Bijkomend voordeel
is dat we vrijwilligers van RTV Apeldoorn met hem mee kunnen sturen in het kader van opleiding.
Hoogtepunten op het gebied van lokale evenementen waren Koningsdag, de Apeldoornse 4Daagse en het
Drakenbootfestival. Daarnaast zijn er talloze (korte) reportages gemaakt.
‘Show Apeldoorn’ ging voor het 4e seizoen op zoek naar Apeldoorns talent om daarmee een eindejaarsshow te
maken in schouwburg Orpheus. Ook deze productie is ondertussen een vast onderdeel van de jaarlijkse
programmering. In samenwerking met schouwburg Orpheus konden we uitgebreid verslag doen. Niet alleen bij
voorrondes maar ook het daarop volgende traject van coaching. Uiteraard hebben we ook de show zelf op 28
december vastgelegd.
Het Ondernemerscafé is helaas (naar we hopen tijdelijk) gestopt. De presentator, heeft naast zijn eigen bedrijf,
een baan als docent en volgt een studie. Die combinatie met daarbij de voorbereidingen voor het programma was
niet vol te houden.
We konden ook vier nieuwe programma’s starten.
In “De vrouwen van Hetty” wordt maandelijks aandacht besteedt aan vrouwen met thema’s (tot nu toe) als:
Inspiratie, bewust ongetrouwde moeders en de overgang.
“Voor nu en later” is een programma (mede op aangeven van het PBO) voor ouderen en door ouderen. Gezond
ouder worden; zorgverzekeringen en gezond financieel ouder worden zijn een paar van de thema’s die hier al
behandeld zijn.
In “Meningen van de straat” gaat de presentator op pad met een bepaalde actuele stelling. Voorbijgangers wordt
gevraagd om een reactie op die stelling.
Het Politiek café tenslotte besteedt maandelijks aandacht aan de lokale politiek en wat daar speelt met drie
“hoofdonderdelen”: de politicus van de maand; de discussie (over een actueel onderwerp) en bij “B&W aan
tafel”. In het laatste onderdeel schuift een lid van het college van B&W aan om te spreken over een actueel
onderwerp.
Ontwikkelingen
In 2020 gaan we ook door met het verder opleiden van onze televisie verslaggevers. Deels met eigen mensen
(montage met name), deels door inzet van de verslaggever van Omroep Gelderland maar ook met een externe
coach. (RTV Utrecht).
Einde 2019 hebben we (als pilot) een volleybalwedstrijd van Draisma Dynamo rechtstreeks uitgezonden met
eigen commentaar. De kijkdichtheid op televisie is moeilijk te meten maar via de stream op YouTube (tegelijk
met de televisie) was het kijkersaantal aanzienlijk. Na evaluatie (die moet nog plaatsvinden) gaan we hier naar
verwachting in 2020 mee door.
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TV-programmering.

Tijd
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Toelichting:
a. De lengte van de uitzendingen is variabel, doorgaans korter dan 30 minuten
b. Op werkdagen bestaat de uitzending in elk geval uit het lokale nieuws met de weersvooruitzichten.
c. Start van de eerste uitzending is 18.00 uur, vervolgens elk half uur een herhaling (18.30, 19.00, enz.)
d. De volgende dag, vanaf 09.00 uur wordt de uitzending van de vorige dag weer herhaald. De laatste herhaling
start om 12.30 uur.
e. Is de uitzending langer dan 30 minuten (bijv. het nieuws gevolgd door het Ondernemerscafé) dan start de
uitzending om 18.00 uur met herhalingen op het hele uur (19.00, 20.00, enz.)
f. Op de zaterdagen zenden we doorgaans een registratie van een evenement of concert uit. Aangezien die
doorgaans langer zijn dan 30 minuten, starten de uitzendingen op het hele uur (18.00, 19.00, enz.)
g. Op zondag zenden we een nieuwsoverzicht van de afgelopen week uit.
h. Zodra de uitzending eindigt, start de kabelkrant en loopt tot het einde van de periode.
i. Na het einde van de laatste uitzending, loopt de kabelkrant tot de daaropvolgende ochtend, 09.00 uur
j. Bij de kabelkrant wordt radio Apeldoorn uitgezonden (audio).
k. Vaste programma’s:
(1) Nieuws en weer (alle werkdagen)
(2) Weekoverzicht van het lokale Nieuws (alle zondagen)
(3) Het politiek café (maandelijks)
(4) De vrouwen van Hetty (maandelijks)
(5) Voor nu en later (maandelijks)
(6) Meningen van de straat (maandelijks)
(7) Verder registraties van evenementen, concerten en korte reportages.
(8) Vaste (jaarlijkse verslagen) zijn o.a. het Drakenbootfestival, 4Daagse journaals, Aftelfeest enz.
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Community Team
Afgelopen jaar zijn we verder gegaan met het uitbreiden van activiteiten op internet en via sociale media.
Gelukkig hebben we daarvoor een aantal enthousiaste verslaggevers kunnen vinden die posts, artikelen en
video’s maken. Ook hebben we geïnvesteerd in een camera om snel en eenvoudig video’s voor sociale media te
kunnen maken. Door een koppeling met Omroep Gelderland is de actualiteit van nieuwberichten op onze website
ook toegenomen. Wel willen we daar graag minder afhankelijk van zijn en onze eigen content die voor radio en tv
wordt gemaakt ook online optimaal inzetten. Het ‘online first’ vraagt een cultuurverandering waar een
behoorlijke inzet voor nodig is, die we helaas op dit moment nog onvoldoende kunnen realiseren.

Statistieken
Website

Facebook
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Samenwerking in de regio, RTV Stedendriehoek
NLPO
In 2019 hebben we het contact met onze brancheorganisatie de NLPO geïntensiveerd. Naast het financiële
voordeel voor ons door scherp met BUMA/Stemra te onderhandelen, werken we nauw met ze samen op 3
gebieden:
Kwaliteitsverbetering/professionalisering
De NLPO heeft een keurmerk ontwikkeld waar in de toekomst lokale/streekomroepen aan moeten voldoen om
voor extra financiering in aanmerking te komen. Als RTV-Apeldoorn voldoen we , op een paar punten na, aan alle
voorwaarden. In 2020 zullen we die laatste verbeterpunten aanpakken en mogelijk het keurmerk verwerven.
Streekvorming
De circa 250 lokale omroepen beschikken over beperkte middelen. Om de journalistieke kwaliteit te verbeteren,
het afzetgebied te vergroten en de financiële armslag te verbeteren wordt gestreefd naar ongeveer 80
streekomroepen. De streekvorming heeft in 2019 een nieuwe impuls gekregen doordat, door een onafhankelijke
externe adviseur, is onderzocht hoe de streekvorming in onze regio vorm kan krijgen. Dit betekent dat we ,
wederom onder leiding van een externe adviseur, verder gaan op de weg naar streekvorming. Waarschijnlijk
zonder Deventer, die niet wil meewerken aan streekvorming, maar met Epe/Heerde erbij die zich graag aansluit
bij Zutphen, Voorst, Brummen en Apeldoorn. De kosten voor de externe adviseur neemt de NLPO voor haar
rekening.
Meedoen aan gesubsidieerde pilots
In 2019 was 9 miljoen beschikbaar ter versterking van de journalistieke kwaliteit. Door pilots wil de NLPO nagaan
hoeveel geld er nodig is om streekomroepen goed te laten functioneren. RTV-Apeldoorn heeft een serieuze
poging gedaan om mee te doen aan die pilots maar is daarin helaas niet geslaagd. Wel hebben we daardoor laten
zien dat we serieus bezig zijn om onze kwaliteit systematisch te verbeteren.

Samenwerking met Apeldoornse partners
RTV Apeldoorn werkte het afgelopen jaar samen met onder meer Omroep Gelderland, CODA, C-Wordz media, de
Bas van de Goor foundation, Gigant, Kids College Apeldoorn, Vtid, VC Cortenbosch, ROC Aventus, Landstede
(Zwolle),
Stichting ROPARUN, Apeldoorn pakt aan, Pluryn zorggroep, Fletcher Hotel Beekbergen,
buurtcoöperatie Zuid Doet Samen, de Stadsdichter, de Stentor, weekblad de Stedendriehoek.
Ook wijk- en dorpsraden en vele andere maatschappelijke instellingen en bedrijven hebben een bijdrage geleverd
aan onze programma’s. Met het zoeken van samenwerking willen we bijdragen aan verbinding in de gemeente
Apeldoorn en de regio.

Nevenactiviteiten
De Matenhof is het laatste Apeldoornse verzorgingshuis waar nog een bandprogramma voor gemaakt wordt.
Daarnaast wordt door het team van De Zonnegolf hersengymnastiek aangeboden op diverse locaties. De jaarlijkse
ontspanningsmiddag voor langdurig zieke en bedlegerige patiënten, de witte bedjes, werd ook in 2019 weer
georganiseerd. De kosten hiervoor lopen wel op, waardoor we de mogelijkheid van een andere locatie zijn gaan
onderzoeken.
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Toekomst
Online first
Het motto bij steeds meer regionale en lokale omroepen. Kort gezegd betekent het niet meer of minder dan dat
een bericht als eerste online gaat en er dan een vervolg komt op radio en/of televisie. Dit bevordert de actualiteit
van de berichtgeving. Het is niet de bedoeling om minder radio en tv te gaan maken, maar juist om de verbinding
tussen verschillende media sneller en beter te leggen. Dit gaan we verder uitbouwen.
Digital Audio Broadcasting (DAB+)
Op termijn wordt het gezien als opvolger van de FM. Na een aantal proeven voor landelijke – en regionale
zenders, en een lokale proef waar wij deel aan hebben genomen in 2018 is het “stil” geworden op het gebied van
DAB+. Mogelijke komt er in 2020 een definitieve verdeling van de kanalen. Op dit moment zetten we in op de
mogelijkheid om samen met omroepen in de regio een zender te delen, waar verschillende kanalen op kunnen
worden uitgezonden. Of hier in 2020 al ruimte voor is hangt af van het animo in de regio, maar ook van het
oordeel van het Agentschap Telecom.

Tot slot
De verbetering van de kwaliteit is en blijft een speerpunt. Investeren in onze vrijwilligers is daarvoor de
belangrijkste bouwsteen. Onder meer door de samenwerking met Omroep Gelderland blijven we hieraan werken.
De ontwikkeling in de regio zullen we blijven volgen en daar waar mogelijk zullen we ons steentje bijdragen.
RTV Apeldoorn is een stabiele organisatie die zonder betaalde krachten een gevarieerd aanbod levert op radio,
televisie en online. We zijn daar trots op, maar staan ook open voor verandering om in te spelen op de toekomst.

Apeldoorn, 4 februari 2020

Stichting RTV Apeldoorn,
Het Bestuur:
w.g. A. Speelman
Voorzitter

w.g. H. Goos
Secretaris

w.g Th. Witlox
Penningmeester

w.g. M. Kervel
bestuurslid
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Balans per 31 december 2019
(na resultaat bestemming)

ACTIVA
Toelichting:

31-dec-19

31-dec-18

Vaste activa
Materiële vaste activa
Installaties Televisie
Installaties Radio
Inventaris en inrichting

1.1
26.064
19.959
21.527

31.528
22.304
16.769

67.550

70.601

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Overlopende activa

Liquide middelen

1.2

0
3.244

1.3

TOTAAL ACTIVA

1.813
2.547
3.244

4.360

35.388

27.384

106.182

102.345

PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal

Reserves

2
2.1

45

45

2.2

97.128

91.201
97.173

Kortlopende schulden en
overlopende passiva
Crediteuren
Overige schulden
Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA
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2.3

1.762
76
7.171

91.246

5.722
17
5.360
9.009

11.099

106.182

102.345
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Jaarverslag
Exploitatie rekening

Baten
- gemeentelijke subsidies (structureel)
- gemeentelijke subsidies (incidenteel)
Reclamebaten
Sponsorbijdragen
Baten uit nevenactiviteiten
Overige baten
Bijdrage van derden incl sponsoring
Som opbrengsten

2019
Toelichting:

3.1
3.2
3.3
3.4

2018
31-dec-19

31-dec-18

102.751
0
7.780

99.855
0
10.593
0

0
730
570

279
1.167
3.044
111.831

114.938

Lasten
Vrijwilligers
Afschrijvingslasten materiele vast activa
Huisvestingslasten
Facilitaire lasten (distributie en uitzendlasten)
Algemene lasten
Verzorgingshuizen
Afschrijving debiteuren
Som der bedrijfslasten

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

9.410
14.525
22.382
20.400
35.417
1.587
1.813

8.089
11.383
20.773
35.481
37.487
1.778
2113
105.534

117.104

Financiele baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke baten
Rentelasten en soortgelijke lasten

2
345

1
371

Financieel resultaat

Exploitatieresultaat

Resultaatbestemming
Algemene reserve
Huisvestingsreserve
Reserve afschrijvingen
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5.927

-2.509

9.079
0
-3.152
5.927

145
0
-2.654
-2.509

Jaarrekening 2019 - Stichting RTV Apeldoorn

Algemene toelichting
Algemeen
De Stichting RTV Apeldoorn is geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 08108339 en is statutair
gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudend te Apeldoorn aan de Arnhemseweg 82.
Activiteiten
De stichting heeft als doel het uitvoeren van de taak van publieke mediadienst, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de
mediawet in de gemeente Apeldoorn.
Gebruik van schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur van de stichting, overeenkomstig algemeen geldende
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen
bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen richtlijn C1 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor
kleine rechtspersonen en de aanwijzingen die het Commissariaat voor de Media in het “Handboek Financiële
Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen” heeft gegeven. De waardering van activa en passiva en de
bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag
voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het
kostprijsmodel. Door het bestuur wordt afgezien van de toelichting op de verschillen tussen de begroting en de
werkelijke cijfers aangezien de begroting niet als een belangrijk stuurinstrument wordt gebruikt voor de
beheersing van de activiteiten.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde onder aftrek van ontvangen
investeringsbijdragen, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische
levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdgelang afgeschreven.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een
voorziening voor het risico van oninbaarheid. De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Liquide
middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Reserves
Indien een deel van het eigen vermogen een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft als gevolg van een beperking
door derden, is dit aangemerkt als een bestemmingsfonds. Indien een deel van het eigen vermogen een beperkte
bestedingsmogelijkheid heeft die door het bestuur is aangemerkt, is dit aangemerkt als een bestemmingsreserve.
De algemene reserve is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder
belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikking voor het doel waarvoor de stichting is
opgericht.
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Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengst is gerealiseerd. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa.
Grondslag Financiële baten en lasten
Als financiële baten en lasten worden de naar tijdsgelang aan het verslagjaar toe te rekenen rentebaten en -lasten
opgenomen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2019
ACTIVA
1.1 Materiële vaste activa
De grootste investeringen in 2019 waren naast een nieuw airco systeem voor studio 1 (techniek en
presentatie cel), studio 1 en de televisie editruimte, daarnaast is de regiebox vervangen, de volledige
locatie set voor het gemeentehuis, de server van het televisie archief (schijven en chassis) en de
nekbeugelmicrofoons.
Installaties t.b.v.
Televisie

Installaties t.b.v.
Radio

Inventaris en
overige installaties

Totaal

75.427
-43.899
31.528

66.845
-44.541
22.304

72.449
-55.680
16.769

214.721
-144.120
70.601

2.539
-8.003
-5.464

1.205
-3.550
-2.345

7.730
-2.972
4.758

11.474
-14.525
-3.051

77.966
-51.902
26.064

68.050
-48.091
19.959

80.179
-58.652
21.527

226.195
-158.645
67.550

Stand per 1 januari 2019:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties gedurende het boekjaar:
Investeringen
Afschrijvingen
Mutatie in de boekwaarde
Stand 31 december 2019:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

Gedurende het boekjaar zijn investeringen uit het verleden nog eens kritisch bekeken met als resultaat voor
een aantal investeringen een bijstelling in de afschrijving.
De percentages voor afschrijving zijn divers, in het algemeen:
Apparatuur (oa computers) 3 tot 10 jaar (33,3 – 10%), indien van toepassing rekening houdend met een
restwaarde. Inventaris, meubilair, vloerbedekking e.d 10 jaar (10%), indien van toepassing rekening
houdend met een restwaarde.
1.2 Debiteuren
Eind 2019 waren er geen openstaande debiteurenvorderingen. Er zijn wel een tweetal debiteuren (zie pt
1.2. jaarverslag 2018) definitief afgeschreven.
1.3 Liquide middelen
Eind 2019 had RTV Apeldoorn € 35.388 aan liquide middelen in beheer.
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PASSIVA
2.

Eigen vermogen
Het vermogen van de stichting bestaat uit het gestorte kapitaal bij oprichting en reserves als gevolg van
positieve exploitatiesaldi.

2.1

Stichtingskapitaal
Dit is ontstaan door storting van Hfl. 100 (omgerekend € 45) bij oprichting van de Stichting.

2.2

Reserves
Ingevolge bestuursbesluiten is de samenstelling en het verloop van de reserves als volgt:
Algemene
Reserve
reserve afschrijvingen

Stand per 1 januari 2019

68.855

Afschrijvingen

Resultaatbestemming boekjaar

9.079

Stand per 31 december 2019

77.934

Totaal

22.346

91.201

-3.152

-3.152

9.079
19.194

97.128

De reserve afschrijvingen is gevormd om grote calamiteiten op te vangen op het gebied van (dure)
apparatuur zoals mengtafels en camera’s. Afschrijvingen ten behoeve van deze apparatuur komen ten
laste van de Reserve afschrijvingen.
De Reserve afschrijvingen is (bestuursbesluit 20 dec 2017) vastgesteld op € 25.000,--.
Als basis voor dit bedrag is onderstaand overzicht gebruikt.

Opbouw Reserve Afschrijvingen

2.3

Medium

Artikel

Prijs (nieuw)

Levensduur (jaren)

Radio

Aeron

Server
Audio kaart
Audio processor
Silence detector

€ 900,00
€ 1.200,00
€ 3.500,00
€ 1.200,00

10
10
10
10

2016
2016
2017
2017

Televisie

Switcher
Uitzendsysteem
Audio processor

€ 1.800,00
€ 5.500,00
€ 7.500,00

10
10
10

2017
2018
2018

Totaal:

€ 21.600,00

Grootte van de reserve:

€ 25.000,00

Overige schulden
Het saldo overige schulden bestaat uit nog af te dragen omzetbelasting.
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Infrastructuur ZIGGO/KPN
De Stichting is met ZIGGO en KPN een langlopende overeenkomst, tot wederopzegging, aangegaan ter
zake het gebruik van communicatie-infrastructuur. De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 10.000
excl BTW.
Zendinstallatie ACTG
Ten behoeve van de uitzending van de FM-frequenties is de stichting een overeenkomst met ACTG
aangegaan, dit betreft de huur van de (ether)zenders.
De jaarlijkse verplichting bedraagt € 1.700 en loopt tot en met 1 maart 2018, waarna deze stilzwijgend
wordt verlengd zolang RTV de bevoegdheid heeft tot het verzorgen van lokale omroep programma’s via
een FM Zendernetwerk.
Huurovereenkomst
De stichting maakt gebruik van een pand welke gehuurd wordt, voor onbepaalde tijd, van de gemeente
Apeldoorn. De jaarlijkse huurlast bedraagt € 3.600.
Lease overeenkomst
De stichting maakt gebruik van een Toyota transporter voor de (radio) locatie uitzendingen, opname van
televisie uitzendingen op locatie. Voor de productie van nieuws items (televisie), maakt de stichting
gebruik van een Toyota Aygo. De jaarlijkse verplichting bedraagt hiervoor € 7.000,--
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Toelichting op de exploitatierekening over 2019
3.1

Gemeentelijke subsidies
RTV Apeldoorn ontvangt een jaarlijkse subsidie uit het Gemeentefonds. Op de subsidie zijn de
bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn van toepassing. De subsidie
2019 is nog niet goedgekeurd door de gemeente Apeldoorn, hiervoor dient voor 1 mei 2020 de
volgende documenten zijn ingediend bij de gemeente Apeldoorn:
• Het verzoek bij het college tot vaststelling van de subsidie 2019;
• Het activiteitenverslag over 2019;
• De door het bestuur ondertekende jaarrekening over 2019.

3.2

Reclamebaten
Deze zijn als volgt te verdelen:
- Televisie
€ 1.000
- Radio
€ 2.500
- Omroepkrant
€ 4.280

3.3

Baten uit nevenactiviteiten

MODEL IV - NEVENACTIVITEITEN
Nr Omschrijving Nevenactiviteit
1

Baten

Lasten

Nihil

Totaal

3.4

Resultaat
0

Bijdrage van derden incl Sponsorbijdragen

MODEL IIIa - BIJDRAGEN VAN DERDEN INCL. SPONSORBIJDRAGEN
Nr Programma
1

Oud en Nu

2

Opname promo

Totaal

Totale
bijdrage
€ 520
€ 50

Naam verstrekker

Sponsorbijdrage

€ 520

Vereniging Oud Apeldoorn

€ 50

CSV

€ 570

Overige derden

€0

€ 570

3.5

Vrijwilligers
RTV Apeldoorn heeft geen betaalde krachten in dienst maar werkt met vrijwilligers.
In deze kosten is o.a. opgenomen, de jaarlijkse barbecue, Nieuwjaarsborrel en onkostenvergoedingen.

3.6

Afschrijvingslasten
Zie ook Toelichting op de balans, Activa pt 1.1 (materiële vaste activa)

3.7

Huisvestingslasten
Subsidiegezocht.nl heeft RTV Apeldoorn eind 2019 aangeboden te onderzoeken of er wellicht een
teruggave van de energiebelasting mogelijk is over de jaren 2014 – 2019. Deze procedure loopt nog en
kan leiden tot een teruggave energiebelasting over de genoemde jaren in 2020.

3.8

Facilitaire lasten
Het (grote verschil met 2018) heeft twee (hoofd)oorzaken:
- De NLPO heeft de onderhandelingen met BUMA/STEMRA m.b.t de afdracht van lokale omroepen
afgerond en dit leverde een teruggave van € 12.800 op over de jaren 2018 en 2019, deze teruggave is
in deze kosten verwerkt;
- Wijziging van provider op het gebied van telefonie leverde een halvering van de telefoonkosten op
(€ 2.400 restitutie).
- Daarnaast hebben we in 2019 niet langer gebruik gemaakt van een straalzender bij locatie
uitzendingen. Dat leverde een aanzienlijke besparing op in huurkosten materieel.
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-

3.9

Voor verslag op grote evenementen is RTV Apeldoorn overgegaan op gebruik van een verslaggevers
set gekoppeld aan mobiele telefonie. Deze kosten (inclusief abonnement mobiele telefonie) zijn
aanzienlijk lager dan het inhuren van een zogenaamde wandelzender.

Verzorgingshuizen
De kosten voor de bandprogramma’s in verzorgingshuizen, hersengymnastiek en de jaarlijkse Witte
bedjes middag.

MODEL VII - OVERZICHT OVEREENKOMSTEN
(Samenwerking, programmaproductie en reclameacquisitie)
Nr

Participant overeenkomst

Aanvang

1 Vereniging Oud Apeldoorn (VOA)
2 ANP Nieuws
3 Stichting RTV Stedendriehoek
4 Weekblad de Stedendriehoek

Soort overeenkomst
Medium

Einde

Soort

Medium

1-jan-06

SA

R

1 jan 18

PP

R

1-jan-17

SA

R

1-jun-19

SA

R

SA

Samenwerking

PP

Productie en Programma-aanbod

R

Radio

TV

Televisie

OVERIGE INFORMATIE
Gedurende het boekjaar waren gemiddeld 140 vrijwilligers actief voor RTV Apeldoorn en geen werknemers
in dienst.
Apeldoorn, 4 februari 2020
Stichting RTV Apeldoorn,
Het Bestuur:
w.g. A. Speelman
Voorzitter

w.g. H. Goos
Secretaris

w.g Th. Witlox
Penningmeester

w.g. M. Kervel
bestuurslid
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ALGEMENE GEGEVENS

Betreft Verslagjaar 2019

Hoofdverz. Gebied

Gemeente Apeldoorn

Statutaire naam

Stichting RTV Apeldoorn

Inschrijving KVK

8108334

Station Call

RTV Apeldoorn
Correspondentiegegevens

Adres

Arnhemseweg 82

Postcode

7331 BN

Plaats

Apeldoorn
Vestigingsgegevens
Arnhemseweg 82

Adres
Postcode

7331 BN

Plaats

Apeldoorn

Telefoon

055 5335166

Fax

n.v.t.

E-mailadres

penningmeester@rtv-apeldoorn.nl

Website

www.rtv-apeldoorn.nl
Bestuur

Voorzitter

Arjan Speelman

Telefoonnummer

055 5335166

Secretaris

Hieke Goos

Telefoonnummer

055 5335166

Penningmeester

Theo Witlox

Contactpersoon

Theo Witlox

Telefoonnummer

06 19929858

E-mailadres

penningmeester@rtv-apeldoorn.nl

Overige gegevens
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Aan het Commissariaat voor de Media,

Hierbij verklaart het bestuur dat media-instelling RTV Apeldoorn in 2019, in overeenstemming
met artikel 2.142 lid 1 van de Mediawet, er voor heeft gezorgd dat noch de leden van het bestuur,
noch werknemers of andere personen of rechtspersonen waarmee media-instelling RTV Apeldoorn
een overeenkomst met het oog op de verzorging van haar programma’s heeft gesloten,
voor zichzelf, voor andere personen of rechtspersonen een op geld waardeerbaar voordeel van derden
hebben bedongen of aanvaard, dat direct of indirect verband houdt met werkzaamheden
van de betrokkene voor media-instelling RTV Apeldoorn.
Daarnaast verklaart het bestuur dat bestuurders, medewerkers of hun partners
geen financiële of andere belangen hebben in ondernemingen, organisaties e.d.
die een directe dan wel indirecte relatie met media-instelling RTV Apeldoorn hebben.

Apeldoorn, 4 februari 2020

Stichting RTV Apeldoorn,
Het Bestuur:
w.g. A. Speelman
Voorzitter

w.g. H. Goos
Secretaris

w.g Th. Witlox
Penningmeester

w.g. M. Kervel
bestuurslid
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Bevestigingsbrief bij het (financieel) verslag en additionele informatie

Apeldoorn, 4 februari 2020
Aan het Commissariaat voor de Media,
Deze bevestiging bij het (financieel) jaarverslag en additionele informatie, opgesteld in overeenstemming met de
eisen zoals opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen, wordt
afgegeven in samenhang met de jaarrekening van Stichting RTV Apeldoorn over het boekjaar eindigend op 31
december 2019.
Wij bevestigen dat bij het opmaken van het (financieel) jaarverslag en additionele informatie naar ons beste weten
rekening is gehouden met alle feiten en omstandigheden die van belang zijn voor het inzicht dat dit (financieel)
jaarverslag en additionele informatie beogen te geven.
Meer in het bijzonder bevestigen wij dat:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

in de boeken alle gegevens zijn verwerkt die in het boekjaar verwerkt dienden te worden;
de rechten en verplichtingen van de media-instelling op toereikende wijze in het (financieel) jaarverslag en
additionele informatie tot uitdrukking zijn gebracht;
alle activa en alle rechten die voor activering in aanmerking komen in het (financieel) jaarverslag zijn
opgenomen;
alle belangrijke (ook voorwaardelijke) verplichtingen, ten behoeve van derden gegeven zekerheden en
aangegane verbintenissen om activa niet te bezwaren, in het (financieel) jaarverslag zijn opgenomen;
risico's voortvloeiend uit per het einde van het boekjaar aangegane transacties en per die datum bestaande
situaties, in het (financieel) jaarverslag hun weerslag hebben gevonden;
zich in de na balansdatum tot nu verstreken periode geen gebeurtenissen hebben voorgedaan die het door het
(financieel) jaarverslag opgeroepen beeld in belangrijke mate beïnvloeden, hetzij doordat zij hun weerslag
hebben op de waardering van activa en/of passiva, hetzij doordat zij van uitzonderlijke betekenis zijn voor de
beoordeling van de toekomstige ontwikkeling van vermogen en resultaat;
alle (voorgenomen) besluiten die belangrijke financiële gevolgen (kunnen) hebben voor de media-instelling,
alsmede alle andere aangelegenheden in het kader van het (financieel) jaarverslag, ter uwer kennis zijn
gebracht;
de informatie met betrekking tot de identificatie van gelieerde partijen volledig aan u ter beschikking is
gesteld;
de lokale media-instelling heeft voldaan aan alle aspecten van contractuele verplichtingen die bij nietnakoming van materieel belang zouden kunnen zijn voor het (financieel) jaarverslag. Er is geen sprake van het
niet voldoen aan voorschriften van regelgevende instanties die, bij niet-nakoming, van materieel belang
zouden kunnen zijn voor het (financieel) jaarverslag.

Hoogachtend,
Stichting RTV Apeldoorn
Het Bestuur:

w.g. A. Speelman
Voorzitter

w.g. H. Goos
Secretaris

w.g Th. Witlox
Penningmeester

w.g. M. Kervel
bestuurslid
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