Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Reformatorische Omroep

Nummer Kamer van
Koophandel

0 8 1 7 4 4 1 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Melkrijder 20A

Telefoonnummer

0 3 3 7 6 0 1 5 0 0

E-mailadres

info@reformatorischeomroep.nl

Website (*)

www.reformatorischeomroep.nl

RSIN (**)

8 1 5 4 2 5 0 0 4

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

2

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

7

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

W.J. Rijneveld

Secretaris

P. Boele

Penningmeester

W. J. Rijneveld, penningmeester a.i.

Algemeen bestuurslid

T. Schreurs

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting Reformatorische Omroep (hierna te noemen "RO") heeft ten doel het
aanbieden van Bijbels verantwoorde radioprogramma's.
De stichting heeft als grondslag Gods onfeilbaar Woord, waarvan belijdenis wordt
gedaan in de Nederlandse Geloofsbelijdenis (artikelen 2 tot en met 7). Zij onderschrijft
onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de
Nationale Synode (Dordrecht, 1618-1619). Zij belijdt voorts het absolute gezag van
Gods Woord over alle terreinen van het leven en daarom mede over
massacommunicatie en mediagebruik.
De stichting heeft géén winstoogmerk

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De RO wil haar luisteraars een vertrouwd Bijbels geluid aanbieden door middel van
een gevarieerde 24/7 muziekprogrammering op drie online radio-kanalen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De RO is geen publieke omroep en voor haar inkomsten geheel afhankelijk van
donaties, giften en legaten.

De radioprogramma's zijn 24/7 te beluisteren via internet en worden in de studio's in
Nijkerk gemaakt c.q. samengesteld. Daarnaast biedt de RO aan haar donateurs ook
een videokanaal aan.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- het maken en uitzenden van radioprogramma's middels internet;
- het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak binnen de gereformeerde gezindte.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting richt zich in haar radioprogrammering op de volle breedte van de
gereformeerde gezindte, waarbij het uitgangspunt genomen wordt in opbouw, (opinie)
vorming, voorlichting en ontspanning.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De verkregen inkomsten worden besteed aan:
- het samenstellen en de productie van radioprogamma's om de luisteraars een Bijbels
vertrouwd geluid aan te bieden.
- de productie van videoprogramma's met diepgang rondom bijvoorbeeld livestyle,
actuele onderwerpen uit politiek, maatschappij of kerk, nieuw verschenen Christerlijke
literatuur en concert registraties.
Bij de productie wordt regelmatig gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers en/of
gasten die belangenloos meewerken.

https://reformatorischeomroep.nl/files/000/002/136/RO_Beleidspl
an2019_2022_LR.pdf

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden géén vergoeding anders dan
vergoeding voor gemaakte noodzakelijke onkosten.
Het personeel in vaste dienst (1.5 FTE) ontvangt een bij de functie passend salaris en
de vaste vrijwilligers ontvangen een fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding .

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

De door de RO verzorgde activiteiten bestaan uit het - via internet - aanbieden van
gevarieerde programma's voor het hele gezin waarbij de bedding Bijbels verantwoord
is:
- Op RO Radio 1 wordt non-stop gewijde muziek uitgezonden afgewisseld met
inhoudelijke / gepresenteerde programma's.
- Op RO Radio 2 wordt non-stop muziek uitgezonden, bestaande uit uitsluitend de 150
Psalmen en de 12 gezangen naar de berijming van 1773.
- Op RO Radio 3 is lichtklassiek en instumentale muziek te beluisteren.
- Videokanaal voor de donateurs waarop - op zaterdag - muziekvideo's en
progamma's met diepgang - rondom lifestyle, verschillende (actuele) thema's uit
politiek, maatschappij of kerk én voor verschillende doelgroepen - worden getoond.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 –

2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

5.358

12.449

€
€

+

€

5.358

+
12.449

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

128.947

€

+

29.192

+
€

147.663

€

153.021

€

-19.612

€

+

-56.215

+
€

-19.612

-56.215

165.026

€
18.716

31-12-2020 (*)

€

194.218

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

106.796

€

136.849

Kortlopende schulden

€

65.837

€

126.033

Totaal

€

153.021

€

206.667

+
€

206.667

+

+

Daling vorderingen & overlopende activa ten gevolge van afwikkeling RC-verhoudingen. Per balansdatum is de debiteurenpositie in 2021 lager dan in
2020 en betaat er per balansdatum een "nog te factureren " bedrag welke begin 2022 is gefactureerd.
Daling langlopende schulden door aflossing.
Daling kortlopende schulden ten gevolge van afwikkeling BTW 2020

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

66.014

Giften

€

488.516

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

69.086

+

44.666

€

+

€

0

€

0

356.074

€

375.571

66.428

€

148.721

0

€

+

€

63.098

€

587.390

+

+

€

557.602

€

632.056

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

186.715

€

230.334

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

50.303

€

117.214

Huisvestingskosten

€

44.740

€

37.002

Afschrijvingen

€

7.091

€

7.093

Financiële lasten

€

6.351

€

9.489

Overige lasten

€

252.228

€

217.848

Som van de lasten

€

547.428

€

618.980

Saldo van baten en lasten

€

10.174

€

13.076

Som van de baten

Lasten

+

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

De RO is voor haar inkomsten geheel afhankelijk van giften, donaties en legaten.
Bij de productie van de diverse radio en videoprogramma's wordt zo veel mogelijk
gebruik gemaakt van externe partijen die alleen voor de benodigde tijd worden
ingehuurd en wordt veel gebruik gemaakt van flexibele inhuur, vrijwilligers en gasten
die belangeloos meewerken aan de programma's. Dit alles om tegen zo laag mogelijke
kosten programma's te kunnen maken.

Open

