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Jaarrekening 2021- Stichting RTV Apeldoorn

BESTUURSVERSLAG
Medio april van het afgelopen jaar 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 20211
Het lidmaatschap van de NLPO is beëindigd op 31 mei 2021, alsook de deelname in RTV Stedendriehoek.
RTV Apeldoorn wilde de uitzendingen voorzetten online en via DAB+, zowel voor audio als video.
De vergunningen daarvoor, zowel voor commerciële radio- als televisie-uitzendingen zijn door het CvdM aan ons
verleend.
Op basis van voortschrijdend inzicht zijn we echter zeer snel gestopt met het online uitzenden van televisie
uitzendingen. De kosten stonden in geen enkele verhouding tot het aantal (vermoedelijke) kijkers via de website.
Onze video producties zijn dan ook alleen nog te zien op ons YouTube kanaal.
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.
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 sluiten we het jaar 2021
af met een verlies maar heeft RTV Apeldoorn in 2021 geen financiële problemen.

Hoe verder
2021 was vooral een jaar van evalueren, plannen en bezwaar maken bij het CvdM.
Het bezwaar is afgewezen. Verder procederen hebben we na overleg met onze advocaat beoordeeld als niet
zinvol en die procedure zijn we dan ook niet aangegaan.
We hebben (in groepen) en met groepen zoals het PBO, gesproken over de beste weg voor de toekomst.
Coach jan van Werkhoven heeft daar een mooie bijdrage aan geleverd en ons aan een business model geholpen.
In al die gesprekken, ook met mensen van buiten de omroep is één ding heel erg duidelijk geworden,
RTV Apeldoorn is een sterk merk en staat goed bekend! Daar moeten we niet alleen “zuinig op zijn” maar daar
moeten we ook gebruik van maken.

De vrijwilligers
Daarvan hebben we wat mensen verloren. Een paar aan VMS, uit vrije wil, zijn dat echter maar twee personen.
Een aantal anderen zijn echter gestopt met radio maken omdat ze in de verwachting zijn dat het aantal luisteraars
drastisch zal teruglopen. Dat betekende helaas het einde van bijvoorbeeld een programma als Swing and Sweet.
Door een verschil van inzicht zijn een vijftal vrijwilligers door het bestuur geschorst. De eis aan het bestuur om
“op te stappen” vergezeld met beschuldigingen van wanbeleid en onbehoorlijk bestuur kon ook met behulp van
mediation niet opgelost worden. Van dit vijftal is één persoon ook overgestapt naar de VMS.
Het aantal vrijwilligers is ultimo 2021 nog ruim 125 personen. In de loop van 2021 zijn er zelfs nog een paar
bijgekomen.

Leerbedrijf
RTV Apeldoorn heeft de erkenning als leerbedrijf voor Audiovisuele opleidingen (camera en montage) en voor
mediaredactie behouden. Voor het SBB is het vooral bepalend dat RTV Apeldoorn nog dezelfde producten maakt.
Ook in 2021 hebben we dan ook doorlopend stagiaires van deze opleidingsrichtingen bij ons gehad.
1

Van ons vervolgaanbod om onze uitzendingen voort te zetten (uiteraard tegen vergoeding) tot VMS gereed was
om te gaan uitzenden is geen gebruik gemaakt.
Pagina 2 van 16 pagina’s

Jaarrekening 2021- Stichting RTV Apeldoorn

Samenwerking in de regio, RTV Stedendriehoek
Daar kunnen we, in onze huidige constellatie, kort over zijn. RTV Stedendriehoek is een samenwerkingsverband
tussen de Lokale omroepen in Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Voorst en Brummen. RTV Apeldoorn is niet langer
de lokale omroep dus het is aan VMS om hier verder invulling aan te geven.
De samenwerking met Omroep Gelderland is helaas ook aan een einde gekomen aangezien OG als publiek
omroep niet kan samenwerken met een commerciële omroep.

Samenwerking met Apeldoornse partners
RTV Apeldoorn werkte het afgelopen jaar o.a. samen met CODA, Gigant, Kids College Apeldoorn, ROC Aventus,,
Apeldoorn pakt aan, Pluryn zorggroep, Buurtcoöperatie Zuid Doet Samen, de Stadsdichter, weekblad de
Stedendriehoek, St Röntgen Apeldoorn, St het Apeldoornsche Bosch en de voedselbank.

De Toekomst
Op basis van de hiervoor genoemde punten, de gesprekken die we gevoerd hebben met diverse organisaties en
niet in de laatste plaats het PBO en onze vrijwilligers zijn we als bestuur tot het volgende besluit gekomen
We willen verder als het media bedrijf RTV Apeldoorn; dit bedrijf houdt zich bezig met:
1. Radio via Radio Apeldoorn,
a. Goede programma’s nog steeds met voldoende Informatie, Cultuur en Educatie
b. Uitzending gemist,
c. Audio producties in de vorm van podcast,
d. En natuurlijk ondersteund via social media
2. Video producties (eigen, publicatie op YouTube) bestaande uit:
a. Nieuws en verslag
b. (gesponsorde) informatieve programma’s
Maar ook:
c. Video producties voor andere partijen;
d. Verslag en nieuws via de eigen website en social media
e. Ondersteuning van andere partijen op het gebied van video en audio (bijv. podcasting)
Videoproducties
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 (zoals zoveel)
door Corona gewijzigd naar Ons Honk. Het programma hebben we met aanpassingen (1,5 meter, geen
wangmicrofoon e.d.) steeds kunnen maken.
Ook het programma “Voor nu en later”, een programma (mede op aangeven van het PBO) voor ouderen en door
ouderen hebben we met de hiervoor genoemde aanpassing kunnen voortzetten. Gezond ouder worden;
zorgverzekeringen en gezond financieel ouder worden zijn een paar van de thema’s die hier al behandeld zijn.
Nieuws, dagelijks, en verslag van evenementen waar mogelijk blijven we maken. In 2021 was dat met name lastig
vanwege Corona.
In 2021 hebben we ook de eerste opdrachten, tegen betaling, voor andere opdrachtgevers mogen uitvoeren.
Voor 2022 zijn een aantal programma’s in voorbereiding waarmee we de nodige inkomsten uit advertenties en
sponsoring zullen gaan realiseren.
Ook met producties voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 denken we de nodige inkomsten te kunnen
genereren.
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Radio Apeldoorn
De programmering zoals we die hadden hebben we in grote lijnen kunnen handhaven. Er zijn een paar
programma’s gestopt omdat de makers van mening waren dat het aantal luisteraars (te) klein zou worden.
Daarnaast waren er natuurlijk nog de beperkingen m.b.t. Corona zoals het telefonisch interviewen en nagenoeg
geen uitzendingen op locatie. Ook het volgen van de lokale politiek was lastig door het digitaal vergaderen van de
gemeenteraad.

Radioprogrammering
Aan de (nogal) strikte regels voor de publieke omroep hoeven we ons niet meer te houden. Op reclamegebied
geeft dat meer mogelijkheden.
Hoewel de toetsing op de ICE norm voor Radio Apeldoorn niet meer van toepassing is, voldoen we hier wel aan.
Binnen de toetsingstijd2 is RTV Apeldoorn 74 uur (semi-)live te beluisteren, ofwel 66% van de toetsingstijd.
Ook aan de uren ICE, Informatie en Educatie (minimaal 60% ofwel 33 uur) en aan de uren Cultuur (maximaal 40%
ofwel 23 uur) voldoet Radio Apeldoorn nog steeds.

Radio, programmering
06.00

Maandag

Dinsdag

Woensdag

08.00
Goedemaandag!

Matinee (Ma)

Donderdag
de Nachttour tot 07.00
Wakker z Wekker

Matinee (Di)

Matinee (Wo)

Vrijdag

Zaterdag

07.00
Matinee (Do)

Matinee (Vr)

10.00
Stedendriehoek draait door

Non-Stop Music

Sandwich
Non-Stop Music

Proattafel

14.00
Non-Stop Music

Non-Stop Music

18.00

22.00

09.00

Za Middag Mix
Apeldoorn Sport
Op Verzoek uit…

Non-Stop Music
Non-Stop Music

Non-Stop Music

055FM
de Vereniging
Symfocity
Amuzant
Non-Stop Music
Mixed Music Hour Schouten bij Nacht Black and Blues

24.00

Danielle's DA

11.00
Non-Stop Music
Adoorn Klassiek

Matinee

20.00

Non Stop
Radio Marahati

12.00

16.00

Zondag

Non-Stop Music Mixed Music Hour
Non-Stop Music
Flashback

055FM

FC Apeldoorn

Wandelgangen

Adoorns podium

Crossroads

Non-Stop Music

The Before

Proattafel

de Nachttour tot 07.00

de Vereniging
Amuzant
Adoorn Klassiek
Non-Stop Music
give me the night

13.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
01.00

Nevenactiviteiten
De Matenhof is het laatste Apeldoornse verzorgingshuis waar nog een bandprogramma voor gemaakt wordt.
Met nog steeds de eerder gemaakte aanpassing in het kader van Corona, wordt dit programma nog steeds
gemaakt. Zolang de Matenhof “gesloten” is, zenden we het programma uit op de radio (donderdag 16.00 uur)
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, is ook in 2021
niet doorgegaan.
Community Team
Stichting RTV Apeldoorn is momenteel druk bezig met het uitvoeren van de eerdere plannen voor het maken van
een nieuwe website met uitgebreide integratie van verschillende sociale media platformen zoals YouTube,
Instagram, Facebook, Linkedin. Deze platformen moeten samen gaan komen op één website die interactief is en

2 Mediawet, de periode tussen 07.00 en 23.00 uur (16 uur per dag, totaal 112 uur per week)
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de centrale rol vervult van het samenbrengen van de verschillende media platformen die Stichting RTV Apeldoorn
heeft Radio / Online / Video producties.
Ook wordt er op het platform gewerkt aan een digitaal archief van Radio interviews / Podcasts en TV Interviews.
Dit “Archief” moet voor elke bewoner van Apeldoorn te raadplegen zijn. Ook wordt dit archief gebruikt op de
verschillende Social media kanalen om artikelen te kunnen verrijken.
Het bezoek aan ons YouTube kanaal neemt (zoals in onderstaande overzichten te zien is) neemt ook toe.
Afbeelding 1: 2020

Afbeelding 2: 2021

Afbeelding 3: 1 jan t/m 20 maart 2022
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Toekomst
2021 Was het jaar waarin we de beslissing van de CvdM hebben aangevochten en tegelijk zijn we in gesprek
gegaan met diverse organisaties, onze eigen vrijwilligers en externe deskundigen over de “way ahead” of in goed
Nederlands, hoe verder.
Maatregelen om kosten te besparen zijn genomen, zie elders in dit verslag.
Mogelijkheden en opties om inkomsten te genereren zijn bedacht en worden nader uitgewerkt. Dit moet het
voortbestaan van RTV Apeldoorn als mediabedrijf en Radio Apeldoorn als lokaal radiostation mogelijk maken.
Met de steun van diverse lokale organisaties en de loyaliteit van onze vrijwilligers, beide in ruime mate aanwezig,
zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Apeldoorn, 27 april 2022
Stichting RTV Apeldoorn,
Het Bestuur:

w.g. A. Speelman
Voorzitter

w.g. H. Goos
Secretaris
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Penningmeester

w.g. E. Schoenmaker
bestuurslid
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Balans per 31 december 2021
(na resultaat bestemming)
Toelichting:

31-dec-21

31-dec-20

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

1.1
15.122
14.571
14.458

21.478
17.553
18.103

44.151

57.134

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Overlopende activa

908
690

0
2.448
1.597

Liquide middelen

1.2

TOTAAL ACTIVA

2.448

52.252

65.897

98.000

125.480

PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal

Reserves

2.1

45

45

2.2

94.809

117.041
94.854

Kortlopende schulden en
overlopende passiva
Crediteuren
Overige schulden
Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

Pagina 7 van 16 pagina’s

2.3

320
195
2.631

117.086

2.603
8
5.782
3.146

8.394

98.000

125.480
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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

2021
Toelichting:

3.1
3.2
3.3
3.4

2020
31-dec-20

36.792
0
1350
18
160
2.234
0

31-dec-19

105.423
0
4.430
0
69
827
280
40.554

111.029

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

4.552
12.983
15.551
14.305
15.236
-215
0

12.386
14.139
11.757
32.664
19.833
0
0
64.412

90.779

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

2
340

0
374

Financieel resultaat

Exploitatieresultaat

Resultaatbestemming
Algemene reserve
Reserve afschrijvingen
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-22.232

19.913

-19.080
-3.152
-22.232

23.065
-3.152
19.913
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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 2021
ACTIVA
1.1 Materiële vaste activa
Installaties t.b.v.
Televisie

Installaties t.b.v.
Radio

Inventaris en
overige installaties

Totaal

79.811
-58.333
21.478

69.023
-51.470
17.553

81.084
-62.981
18.103

229.918
-172.784
57.134

-6.356
-6.356

-2.982
-2.982

-3.645
-3.645

-12.983
-12.983

79.811
-64.689
15,122

69.023
-54.452
14.571

81.084
-66.626
14.458

229.918
-185.767
44.151

Stand per 1 januari 2021:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties gedurende het boekjaar:
Investeringen
Afschrijvingen
Mutatie in de boekwaarde
Stand 31 december 2021:
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 2021 was er aan openstaande debiteurenvorderingen: € 908,-1.3 Liquide middelen
Eind 2021 had RTV Apeldoorn € 52.252 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 in 2020,
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 2021

97.847

Afschrijvingen

Resultaatbestemming boekjaar

19.194

117.041

-3.152

-3.152

-19.080

Stand per 31 december 2021

78.767

Totaal

-19.080
16.042

94.809

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.
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 omroepprogramma’s via
een FM Zendernetwerk. Deze overeenkomst is (uiteraard) met het verliezen van de licentie niet meer
van toepassing. Dat heeft helaas niet tot restitutie van het te veel betaalde huurbedrag mogen leiden.
Huurovereenkomst
De stichting maakt gebruik van een pand welke gehuurd wordt, voor onbepaalde tijd, van de gemeente
Apeldoorn. De jaarlijkse huurlast bedraagt € 3.600.
Leaseovereenkomst
De stichting maakt gebruik van een Toyota transporter voor de (radio) locatie uitzendingen, opname van
televisie-uitzendingen op locatie. Voor de productie van nieuwsitems (televisie), maakt de stichting
gebruik van een Toyota Aygo. De jaarlijkse verplichting bedraagt hiervoor € 7.000,-De overeenkomst voor de Toyota Aygo is beeindigd.
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.
Met het verkrijgen van een vergunning om als commerciele omroep verder te kunnen moest er een
nieuw contract voor DAB+ afgesloten worden.
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 2021
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 over 2021 is
verstrekt tot en met de maand april

3.2

Reclamebaten
Deze zijn als volgt te verdelen:
- Radio
€ 200
- Televisie
€ 400
- Omroepkrant
€ 750

3.3

Baten uit nevenactiviteiten

MODEL IV - NEVENACTIVITEITEN
Nr Omschrijving Nevenactiviteit
1

Hersengymnastiek

Totaal

Baten

Lasten

Resultaat

65

65

65

65

De volledige cyclus Hersengymnastiek is niet uitgevoerd, hierdoor waren de baten (zonder finale)
hoger dan de lasten. De financiele samenwerking is beeindigd op 1 mei 2021.
3.4

Bijdrage van derden incl. Sponsorbijdragen
De overeenkomst met de VOA is eenzijdig beeindigd door de VOA per 25 april 2021, met als argument dat
de luisteraars van de VOA vooral luisteren via FM en het Televisiekanaal.
Derhalve is de VOA voor de uitzendingen overgestapt naar Samen1

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

Oud en Nu

Totaal

Totale
bijdrage
€ 160

Naam verstrekker

Sponsorbijdrage

Overige derden

€0

€0

Vereniging Oud Apeldoorn

€ 160

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. Ook over 2021 is deze procedure met succes
afgerond.

3.8

Facilitaire lasten
Door het afstoten van diverse activiteiten (o.a. lidmaatschap OLON, maar ook de lineaire tv uitzendingen)
zijn deze kosten teruggelopen.

3.9

Algemene lasten
Door de Covid19 pandemie zijn diverse activiteiten, met als gevolg een kostenbesparing niet doorgegaan.
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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.
Het bedrag is samengesteld uit de opbrengst Hersengymnastiek en een sponsor bijdrage voor de “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
5 Stichting Coördinatie digitale radio Stedendriehoek

Soort overeenkomst
Medium

Einde

Soort

Medium

1-jan-06 25-apr-21

SA

R

1 jan 18

PP

R

1-jan-17 1-mei-21

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 120 vrijwilligers actief voor RTV Apeldoorn en er waren geen
werknemers in dienst.

Apeldoorn, 27 april 2022
Stichting RTV Apeldoorn,
Het Bestuur:

W.g. A. Speelman
Voorzitter

w.g. H. Goos
Secretaris
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w.g. Th. Witlox
Penningmeester

w.g. E. Schoenmaker
bestuurslid
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ALGEMENE GEGEVENS

Betreft Verslagjaar 2021

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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