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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.

Een (in)spannend jaar

We hadden er geen idee van toen we het maakten, maar het verslag van de Midwintermarathon was het laatste
grote verslag van een Apeldoorns evenement! Daarna kwam Apeldoorn, net als de rest van Nederland in de ban
van het Coronavirus. Afgelopen was het met de grote evenementen, de Apeldoornse 4daagse, het
Drakenbootfestival, de Culturele pleinmarkt enz enz het ene evenement na het anders ging niet door.

De vrijwilligers

Dat aantal is stabiel gebleven, zelfs licht toegenomen. Het Coronavirus heeft natuurlijk wel effect gehad op de
opleidingen. Dat was lastig, met name voor presentatie. Binnen ons pand aan de Arnhemseweg hebben we de
nodige maatregelen getroffen en hebben we in ieder geval in 2020 Corona buiten de deur kunnen houden.

Leerbedrijf

RTV Apeldoorn is erkend als leerbedrijf voor Audiovisuele opleidingen (camera en montage) en voor
mediaredactie. Ook in 2020 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.

Meevallers
Korting op de contributie van de NLPO was natuurlijk een welkome aanvulling. Daarnaast hebben we
over de jaren 2014 t/m 2019 een teruggave ontvangen op de energiebelasting.
Radio Apeldoorn

De reguliere programmering hebben we het gehele jaar kunnen handhaven met een aantal aanpassingen:
In de Matinee hebben we een aantal maanden hoofdzakelijk aandacht besteed aan Corona en de
Coronamaatregelen, in die periode hebben we ook naam aangepast in CoronApeldoorn. Tegelijk zijn we
begonnen met het herhalen van dit programma op de eerstvolgende dag tussen 08.00 en 10.00. Wegens het
stilvallen van de sportcompetities hebben we op de zondagmiddag een verzoekplatenprogramma ingelast ter
vervanging van de sportverslagen.
Tweede grote aanpassing was (en is) dat we alle interviews telefonisch uitvoeren, niet leuk voor presentatie (en
gast) maar in het kader van Coronamaatregelen, waren we als bestuur van mening dat we deze regel moesten
invoeren. Sommige programma’s hebben een format waarbij gasten in de studio centraal staan. Die konden
tijdelijk niet doorgaan. Het programma “de Vereniging” is bijvoorbeeld tijdelijk vervangen door een uurtje
cabaret.
De vaste uitzendingen vanaf locatie hebben we kunnen continueren voor zover dat mogelijk was in combinatie
met de Corona maatregelen. In de Wandelgangen, wekelijks vanuit het Stadhuis op donderdagavond, hebben we
kunnen handhaven tot de gemeenteraad digitaal ging vergaderen. Door online mee te kijken en vervolgens
verslag te doen vanuit de studio konden we de lokale politiek blijven volgen. Het Geluid van Zuid hebben we in de
loop van het jaar ook moeten verhuizen naar de studio aan de Arnhemseweg. Dit gaf ons dan wel weer de
mogelijkheid om camera’s in de studio te gebruiken om naast de radio-uitzending ook beeld voor televisie en
sociale media te maken. Op dezelfde manier hebben we op Koningsdag in plaats van een locatie-uitzending een
interactieve uitzending vanuit de studio gemaakt.
De Dorpentour hebben we nog een twee keer kunnen uitvoeren tot ook hier het Coronavirus definitief spelbreker
is geworden. 19 September in Hoenderloo en 10 oktober in Apeldoorn Zuid.
ApeldoornvoorApeldoorn, het evenement op het Zwitsalterrein in mei hebben we nog wel kunnen ondersteunen.
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Ook FC Apeldoorn, de combinatie radio, televisie en podcast is beïnvloed door Corona. We hebben weliswaar 16
afleveringen kunnen realiseren, maar helaas is ook het voetbal tot stilstand gekomen.
Waar we in “normale” jaren alleen de Kerstnachtdienst vanuit de Grote kerk uitzenden, hebben we in 2020, in het
kader van Corona ook de diensten met Pasen en Pinksteren uitgezonden.
In 2019 waren we nog 241 uur op locatie, gemiddeld 4,6 uur per week. In 2020 was het Coronavirus de grote
spelbreker en kwamen we helaas niet verder dan 54 uur in totaal.

Radioprogrammering

De huidige programmering op de radio ziet er als volgt uit:
Binnen de toetsingstijd1 is RTV Apeldoorn 90 uur (semi-)live te beluisteren, ofwel 80% van de toetsingstijd.

1 Mediawet, de periode tussen 07.00 en 23.00 uur (16 uur per dag, totaal 112 uur per week)
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Hierbij zijn herhalingen, aangegeven in wit, meegeteld. De geel aangegeven programma’s zijn vόόr jongeren, maar
ook dόόr jongeren!

Televisie

De programmering bestaat uit het lokale nieuws, sport, muziek, reportages en een aantal series.
De frequentie van het lokale nieuws hebben we in 2020 kunnen handhaven op alle werkdagen. Dit ondanks het
feit dat het soms lastig is om op werkdagen voldoende verslaggevers te mobiliseren. De samenwerking met
Omroep Gelderland was prettig, leverde extra items op en willen we zeker uitbreiden en continueren.
De “normale” hoogtepunten op het gebied van lokale evenementen: Koningsdag, de Apeldoornse 4Daagse en
het Drakenbootfestival en vele andere evenementen zijn helaas in 2020 vervallen. Laatste grote evenement waar
we verslag van konden doen was de Midwintermarathon.
Waar we wel een bijdrage aan konden leveren was een aantal evenementen die niet fysiek konden plaatsvinden
maar wel via (sociale) media. Licht op Herinnering, de Top 2000 kerkdienst en een bingomiddag georganiseerd
door Skill-ability zijn voorbeelden van evenementen die dankzij RTV Apeldoorn online en op televisie te volgen
zijn geweest.
Ook ‘Show Apeldoorn’ ging voor het 5e seizoen op zoek naar Apeldoorns talent om daarmee een eindejaar show
te maken in schouwburg Orpheus. In samenwerking met schouwburg Orpheus konden we uitgebreid verslag
doen. Helaas echter niet verder dan bij de voorrondes/selectie die “Coronaproof” gehouden zijn. Het vervolg
maar ook de show zelf is doorgeschoven naar 2021.
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. De opnamelocatie voor dit programma is de
Nettenfabriek en (dus) ook hier hebben we wat aanpassingen moeten maken door de Corona maatregelen.
“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. Dit programma hebben we met in achtname van de nodige voorzorgen op de bekende locatie
kunnen voortzetten.
Het Politiek café tenslotte, daar zijn we vrij snel mee gestopt gezien de locatie. (art café SamSam).

TV-programmering.
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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 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) in 2020 helaas maar 2 afleveringen,
(4) De vrouwen van Hetty (maandelijks)
(5) Voor nu en later (maandelijks)
(6) Verder registraties van evenementen, concerten en korte reportages voor zover die doorgang vonden.

Samenwerking in de regio, RTV Stedendriehoek
De ongeveer 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. Door
diverse (bestuurs)wisselingen bij de overige aangesloten omroepen en (ook hier) de Coronamaatregelen is in
2020 niet veel voortgang gerealiseerd.

Samenwerking met Apeldoornse partners
RTV Apeldoorn werkte het afgelopen jaar samen met onder meer Omroep Gelderland, CODA, Gigant, Kids College
Apeldoorn, VC Cortenbosch, ROC Aventus, Landstede (Zwolle), Stichting ROPARUN, Apeldoorn pakt aan, Pluryn
zorggroep, Buurtcoöperatie Zuid Doet Samen, de Stadsdichter, de Stentor, weekblad de Stedendriehoek, Skillabillity, St Licht op herinnering, St het Apeldoornsche Bosch en de voedselbank.
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.
Ook daar hebben we een aanpassing gemaakt, in die zin dat het programma (zolang de Matenhof “gesloten” is)
uitgezonden wordt op de radio (donderdag 16.00 uur) Daarnaast wordt door het team van De Zonnegolf
hersengymnastiek aangeboden op diverse locaties en ook dat kon niet altijd en overal doorgang vinden.
De jaarlijkse ontspanningsmiddag voor langdurig zieke en bedlegerige patiënten, de witte bedjes, is in 2020 niet
doorgegaan.
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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 nieuwsberichten 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.

Digitale ontwikkeling 2016 – 2020
Hieronder wordt omschreven wat er sinds 2016 gebeurd is op het gebied van digitale ontwikkeling binnen RTV
Apeldoorn
2016

2017

• Facebook
• YouTube
• Twitter
(pilot) (Q4)
• Instagram
(pilot) (Q4)

2018

• Facebook
• YouTube
• Twitter
• Instagram
• Apeldoorn
Direct (Q4)

2019

• Facebook
• YouTube
• Twitter
• Instagram
• Nieuwe
website (Q3)
• Social media
integratie
(Q4)

2020

• Facebook
• YouTube
• Twitter
• Instagram
• Omroep
Gelderland
(Q3)

• Facebook
• YouTube
• Twitter
• Instagram
• Start
ontwerp
nieuwe
website (Q4)

Aantal berichten/plaatsingen per jaar:
2016

2017

• Facebook:
403
• YouTube: 476
• Twitter (pilot)
(Q4): ?
• Instagram
(pilot) (Q4)
119

• Facebook:
283
• YouTube: 478
• Twitter: ?
• Instagram: 72

2018
• Facebook:
1428
• YouTube: 417
• Twitter: ?
• Instagram:
301
• Nieuwe
website (Q3)

2019
• Facebook:
1782
• YouTube: 420
• Twitter: 898
• Instagram:
194
• Social media
integratie
(Q4)
• Omroep
Gelderland
(Q3)

2020
• Facebook:
1025
• YouTube: 362
• Twitter: 1018
• Instagram:
144
• Start ontwerp
nieuwe
website (Q4)

2016:

In dit jaar is RTV Apeldoorn aan het einde van het jaar begonnen met het gebruik van Twitter en
Instagram. Dit omdat er steeds meer integratie kwam met het gebruikte systeem bij RTV Apeldoorn.

2017:

In dit jaar is de pilot van Twitter en Instagram afgerond en is er vervolgens gekozen voor integratie in de
website. Daarnaast is er ook een samenwerking opgezet met Apeldoorn Direct

2018:

In dit jaar is er een nieuwe website gelanceerd. Hierin zat integratie met het nieuws systeem van
omroep Gelderland. één centraal nieuwsredactie systeem wat vanuit omroep Gelderland word
aangeboden.

2019:

Apeldoorn Direct koppeling is afgebouwd. Integratie met verschillende sociale media is uitgebreid. Ook
Sportnieuws opgezet binnen website.

2020:

In 2020 zijn we begonnen met het verbeteren van de integratie met omroep Gelderland en hebben we in
augustus een vlogcamera aangeschaft waarmee meer content voor Social Media te maken is. Ook is er in
september een traject gestart voor het opzetten van een nieuwe website.
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Voor het You Tube kanaal was het beeld (over de jaren 2018-2020) als volgt:
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Toekomst
Op dit moment (jan 2021) is die nog onzeker. We wachten het besluit van het CvdM af.
Het plan dat we hebben ingediend is v.w.b. online/social media als volgt, voor Q1, Q2 en Q3;
•

Nieuwe website/app in samenwerking met Omroep Gelderland. Omroep Gelderland heeft voor alle lokale
omroepen in de provincie een zogenoemd local grid ontwikkeld. Lokale omroepen kunnen gebruik maken
van het redactiesysteem van Omroep Gelderland. Daaraan gekoppeld zit een web/app in de look en feel
van de lokale omroep. Behalve dat het kosten besparend is voor de lokale omroep, is het efficiënter en
gemakkelijker om content uit te wisselen. Het bereik van de website/app zal door een continue stroom
aan berichten significant stijgen. Zie bijvoorbeeld Xon (Omroep Ede) https://www.xon.nu/#start-0 en RTV
Arnhem https://www.rtvarnhem.nl/. Een 7-tal lokale omroepen werkt al met het local grid. OC&W
ondersteunt deze innovatieve ontwikkeling met een extra projectsubsidie van 850.000 euro.

•

RTV Apeldoorn gaat een vaste groep vrijwilligers en stagiaires opleiden in het schrijven van online
berichten, zodat een continue stroom nieuws en informatie op web/app komt. Continuïteit zorgt ervoor
dat het publiek regelmatig terugkeert naar web/app waardoor het bereik zal gaan stijgen. Dit zal
ondersteund moeten worden door een professional die coördineert, aanstuurt en zorgt dat er via een
contentkalender nieuws wordt geplaatst.

•

Omroep Gelderland stationeert een verslaggever bij RTV Apeldoorn die cross mediale verhalen maakt die
voor zowel de lokale omroep als Omroep Gelderland geschikt zijn. Cross mediale verhalen zijn verhalen
die worden uitgeserveerd op online, social, radio en televisie.

•

RTV Apeldoorn heeft goede cameramensen die content gaan aanleveren voor web/app en social
mediakanalen. De slag van alleen tv maken naar het bedienen van tv én online wordt gemaakt. Geen
enkel tv-programma meer zonder online-uiting.

•

De provincie Gelderland heeft geld beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van community’s op lokaal
niveau. (200 duizend euro). Omroep Gelderland heeft inmiddels bij 4 lokale omroepen een community
redacteur gedetacheerd die zich dedicated bezighoudt met Facebook, Instagram en YouTube. Dit project
is in september/oktober 2020 van start gegaan. Het aantal volgers en interacties heeft bij de diverse
omroepen voor een forse stijging gezorgd, in een aantal gevallen heeft het al geleid tot een verdubbeling
van het bereik. RTV Apeldoorn sluit zich aan bij dit project. Er komt een community redacteur op
projectbasis die de sociale mediakanalen gaat uitbouwen en vrijwilligers gaat opleiden.

Overig:
• RTV Apeldoorn wil met zoveel mogelijk partijen samenwerken. Ze zal het initiatief nemen om
samenwerkingsgesprekken te starten met de Valouwe stichting om kennis en expertise uit te wisselen.
• RTV Apeldoorn is bereid prestatieafspraken te maken met het gemeentebestuur, zoals ook regionale
omroepen prestatieafspraken maken met het ministerie van OC&W.
Met ondersteuning van Omroep Gelderland en andere partners hebben we er vertrouwen in dat we eind 2021
een vernieuwde organisatie hebben staan. De jaren erna zullen we gestaag doorbouwen en verder verfijnen.
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.
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Maar helaas, medio april hebben we moeten vaststellen dat het Commissariaat van de Media (CvdM) het advies
van de Apeldoornse gemeenteraad heeft overgenomen. RTV Apeldoorn verliest na vijftien jaar de licentie aan de
Valouwe Media Stichting (VMS). Volgens het besluit van het CvdM per 13 april 2021. Onze uitzendingen hebben
we, op initiatief van de gemeente Apeldoorn en met instemming van VMS voortgezet tot en met 30 april 2021.
Het lidmaatschap van de NLPO is beëindigd op 31 mei 2021, alsook de deelname in RTV Stedendriehoek.
RTV Apeldoorn, zal onder deze naam de uitzendingen voorzetten online en via DAB+, zowel audio als video.
De vergunningen daarvoor, zowel voor commerciële radio- als televisie-uitzendingen zijn ondertussen door het
CvdM aan ons verleend.
Financieel zal RTV Apeldoorn moeten zoeken naar andere bronnen van inkomsten en een verhoging van de
reclame-inkomsten.
Aan de uitgaven kant van de begroting zullen de facilitaire- en uitzendlasten natuurlijk afnemen, de uitzendstraat
televisie kunnen we voor een groot deel afschakelen, het overbrengen van het televisiesignaal, via C4IP naar
Ziggo en KPN gaat ook vervallen. De aan deze activiteiten gerelateerde energiekosten zullen ook kleiner worden.
Een volledig inzicht m.b.t de begroting van 2021 is er op dit moment nog niet, echter met de toezegging van de
gemeente Apeldoorn dat de bekostiging over de maanden januari t/m april 2021 nog zal worden uitbetaald en
ook met een stevige financiële buffer in de Algemene Reserve verwacht RTV Apeldoorn in 2021 geen financiële
problemen.
Dat geeft ook de ruimte om nieuwe inkomstenbronnen te realiseren zodat voor 2022 weer een gedegen
begroting gemaakt kan worden.

Apeldoorn, 29 Juni 2021
Stichting RTV Apeldoorn,
Het Bestuur:

wg A. Speelman
Voorzitter

wg H. Goos
Secretaris
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wg Th. Witlox
Penningmeester

wg E. Schoenmaker
bestuurslid

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Onze conclusie
Wij hebben de in dit rapport op bladzijde 11 tot en met bladzijde 19 opgenomen jaarrekening van Stichting
RTV Apeldoorn te Apeldoorn over 2020 beoordeeld.
Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting RTV Apeldoorn per
31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met 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.
Deze jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2020
• de exploitatierekening over 2020; en
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor onze conclusie
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze beoordeling is gericht op
het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening.’
Wij zijn onafhankelijk van Stichting RTV Apeldoorn zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze
conclusie.
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met 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. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.

boon registeraccountants bv
Christiaan Geurtsweg 1
Postbus 175
7300 AD Apeldoorn

055 – 5 498 500
www.boon.nl
boon@boon.nl

IBAN
BIC
KvK

NL44 INGB 0653 3437 95
INGBNL2A
08043713

Op onze diensten zijn de SRA algemene voorwaren van toepassing, in welke voorwaarden onze aansprakelijkheid wordt beperkt.
Een exemplaar wordt u op verzoek toegezonden. Member of Russell Bedford International - a global network of professional services firms.

BTW
NL0085.04.076.B.01
Beconnummer 11 88 86
AFM-vergunning 13000199

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.
De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de zekerheid
die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400.
Onze beoordeling bestond onder andere uit:
• Het verwerven van inzicht in de organisatie en haar omgeving en in het van toepassing zijnde stelsel inzake
financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren waar het waarschijnlijk is
dat zich risico’s op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het
in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het
verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;
• Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de organisatie en het
overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren van
cijferanalyses;
• Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de organisatie;
• Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de jaarrekening;
• Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de
onderliggende administratie van de organisatie;
• Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
• Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken;
• Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
• Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld lijkt te geven
van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Apeldoorn, 30 juni 2021
Boon Registeraccountants B.V.

A. Ruitenbeek MSc RA
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Balans per 31 december 2020
(na resultaat bestemming)

ACTIVA

Toelichting:

31-dec-20

31-dec-19

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

1.1
21.478
17.553
18.103

26.064
19.959
21.527

57.135

67.550

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Overlopende activa

Liquide middelen

0
2.448

1.2

TOTAAL ACTIVA

0
3.244
2.448

3.244

65.897

35.388

125.480

106.182

PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Reserves

2.1

45

45

2.2 117.041

97.128
117.086

Kortlopende schulden en
overlopende passiva
Crediteuren
Overige schulden
Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA
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2.3

2.603
8
5.782

97.173

1.762
76
7.171
8.394

9.009

125.480

106.182
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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

2020
Toelichting:

3.1
3.2
3.3
3.4

2019
31-dec-20

31-dec-19

105.423
0
4.430

102.751
0
7.780
0

69
827
280

0
730
570
111.029

111.831

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
3.10

12.386
14.139
11.757
32.664
19.833
0
0

9.410
14.525
22.382
20.400
35.417
1.587
1813
90.779

105.534

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke baten
Rentelasten en soortgelijke lasten

2
340

1
371

Financieel resultaat

Exploitatieresultaat

Resultaatbestemming
Algemene reserve
Reserve afschrijvingen
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19.913

5.927

23.065
-3.152
19.913

9.079
-3.152
5.927
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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.
Continuïteit
In april 2021 heeft het Commissariaat van de Media definitief het besluit van de Apeldoornse gemeenteraad
overgenomen met als gevolg dat na 15 jaar Stichting RTV Apeldoorn de licentie tot lokale omroep van Apeldoorn
heeft verloren. Met het verliezen van deze licentie verliest de Stichting RTV Apeldoorn ook de jaarlijkse
subsidiebijdrage van de Gemeente Apeldoorn, hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op
grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de activiteiten van
Stichting RTV Apeldoorn.
Het bestuur heeft in reactie op het verliezen van de licentie de volgende maatregelen getroffen:
de omroep is gestopt met lineaire televisie uitzendingen,
lidmaatschap NLPO is beëindigd,
door het afschakelen van de televisie uitzendingen zullen de daaraan gerelateerde kosten, zoals energie
aanzienlijk afnemen en verder
zal de omroep de reclame inkomsten gaan verhogen.
Op basis van bovengenoemde maatregelen, alsmede met de stevige financiële buffer in de algemene reserve,
verwachten wij dat Stichting RTV Apeldoorn geen liquiditeits- of continuïteitsproblemen zal krijgen in de komende
12 maanden. Als gevolg hiervan zijn de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatsbepaling gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.
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.
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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.

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 2020
ACTIVA
1.1 Materiële vaste activa
De grootste investeringen in 2020 waren naast een nieuwe module voor de mengtafel in studio 1,
drie nieuwe Multi kabels voor de regieset televisie, een camera (klein formaat) voor social media en
als laatste is het brandmeldsysteem in het pand vervangen.
Installaties t.b.v.
Televisie

Installaties t.b.v.
Radio

Inventaris en
overige installaties

Totaal

77.966
-51.902
26.064

68.050
-48.091
19.959

80.179
-58.652
21.527

226.195
-158.645
67.550

1.845
-6.431
-4.586

973
-3.379
-2.406

905
-4.329
-3.424

3.723
-14.139
-10.416

79.811
-58.333
21.478

69.023
-51.470
17.553

81.084
-62.981
18.103

229.918
-172.784
57.135

Stand per 1 januari 2020:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties gedurende het boekjaar:
Investeringen
Afschrijvingen
Mutatie in de boekwaarde
Stand 31 december 2020:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

De percentages voor afschrijving zijn divers, in het algemeen:
Apparatuur (o.a. 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 2020 waren er geen openstaande debiteurenvorderingen.
1.3 Liquide middelen
Eind 2020 had RTV Apeldoorn € 65.897 aan liquide middelen in beheer.
Dit hoge bedrag laat zich als volgt verklaren:
a. RTV Apeldoorn mocht over de jaren 2013 t/m 2017 de energiebelasting terug ontvangen van de
belastingdienst;
b. Ook de OLON heeft in het kader van ondersteuning in de Coronacrisis bijna de gehele contributie
teruggestort (€ 1583);
c. Door de Coronacrisis zijn we minder op locatie geweest, minder “op pad” geweest en waren er
minder mensen (dagelijks) in het pand waardoor met name de algemene lasten lager waren.
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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 2020

74.782

Afschrijvingen

Resultaatbestemming boekjaar

23.065

Stand per 31 december 2020

97.847

Totaal

22.346

97.128

-3.152

-3.152
23.065

19.194

117.041

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,-Uitzending via het DABPlus netwerk
Vanaf 1 juli 2020 is RTV Apeldoorn een overeenkomst aangegaan met Stichting Coördinatie Digitale Radio
Stedendriehoek voor doorgifte van het radiosignaal op Dab+. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 2200
en de looptijd is tot 1 september 2022. Als gevolg van het verlies van de licentie is deze overeenkomst
eenzijdig beëindigd.
Gebeurtenissen na balansdatum
Op 13 april 2021 is de licentie voor de lokale omroep van in de gemeente Apeldoorn toegewezen aan de
Valouwe Media Stichting (VMS). Als gevolg hiervan gaat de Stichting RTV Apeldoorn verder als
commerciële omroep.
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Toelichting op de exploitatierekening over 2020
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
2020 is nog niet goedgekeurd door de gemeente Apeldoorn, hiervoor dient voor 1 juli 2021 de
volgende documenten zijn ingediend bij de gemeente Apeldoorn:
• Het verzoek bij het college tot vaststelling van de subsidie 2020;
• Het activiteitenverslag over 2020;
• De door het bestuur ondertekende jaarrekening over 2020.

3.2

Reclamebaten
Deze zijn als volgt te verdelen:
- Televisie
€ 150
- Omroepkrant
€ 4.280

3.3

Baten uit nevenactiviteiten

MODEL IV - NEVENACTIVITEITEN
Nr Omschrijving Nevenactiviteit

Baten

Lasten

Resultaat

1

Hersengymnastiek

48

48

2

Dvd Verkoop

21

21

69

69

Totaal

De volledige cyclus Hersengymnastiek is niet uitgevoerd, hierdoor waren de baten (zonder finale)
hoger dan de lasten
3.4

Bijdrage van derden incl. Sponsorbijdragen

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

Oud en Nu

Totaal

Totale
bijdrage
€ 280

Naam verstrekker

Sponsorbijdrage

Overige derden

€0

€0

Vereniging Oud Apeldoorn

€ 280

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 is in 2020
afgerond en leverde een teruggave op van circa € 8600.

3.8

Facilitaire lasten
In 2019 is de teruggave BUMA/STEMRA ad € 12.800 over de jaren 2018 en 2019 verwerkt.

3.9

Algemene lasten
Door de Covid19 pandemie zijn diverse activiteiten niet doorgegaan, met als gevolg kostenbesparingen.

3.10

Verzorgingshuizen
Door de Coronacrisis waren de activiteiten in de verzorgingshuizen zeer beperkt en van korte duur.
Hierdoor is de hersengymnastiek voortijdig gestopt en de jaarlijkse “Witte bedjes middag” is afgelast.
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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
5 Stichting Coördinatie digitale radio 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

1-jul-20

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 er waren geen
werknemers in dienst.

Apeldoorn, 29 Juni 2021
Stichting RTV Apeldoorn,
Het Bestuur:

wg A. Speelman
Voorzitter

wg H. Goos
Secretaris
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Penningmeester
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bestuurslid
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ALGEMENE GEGEVENS

Betreft Verslagjaar 2020

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 2020, 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.
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Jaarrekening 2020 - Stichting RTV Apeldoorn

Bevestigingsbrief bij het (financieel) verslag en additionele informatie

Apeldoorn, 29 juni 2021
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 2020.
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,
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