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Inleiding
Met de woorden uit Galaten 5 startten in 2007 twee pioniers Groot Nieuws Radio. Hun wens was om
Nederland via radio te bereiken met het evangelie. Ze geloofden dat er behoefte was aan een landelijk
christelijk radiostation met 24 uur per dag christelijke muziek en verdiepende gesprekken. Het station bleek in
een behoefte te voorzien; eind 2017 vierden we het 10-jarig jubileum van Groot Nieuws Radio.

In dankbaarheid
Tijdens het ‘Feest van geloof’ keken we, samen met onze luisteraars, in dankbaarheid terug op de
afgelopen tien jaar. We groeiden in die tien jaar uit van een kleine club pioniers naar een volwassen,
professionele organisatie met een enthousiast team van gepassioneerde medewerkers. We zien dat God ons
werk zegent en dat we hierdoor impact mogen hebben in Nederland én daarbuiten.

Het beleidsplan
Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode 2018 tot 2023. We beschrijven allereerst de huidige situatie om
daarna voor de diverse afdelingen de gewenste situatie te schetsen. We lichten de organisatiestructuur en
-cultuur toe en geven inzicht in de ﬁnanciën. Op basis van dit beleidsplan stellen onze afdeling hun jaarplannen
op. Aan de hand van het goedgekeurde jaarplan wordt de bijbehorende begroting opgesteld. De jaarplannen
worden, daar waar nodig, omgezet in concrete werk- of actieplannen.

Ons gebed
Ons gebed is dat de komende jaren de vrucht van de Geest – liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5) – zichtbaar is door ons en onze luisteraars.
Zodat we Nederland bereiken met het grote nieuws!
Wilfred Hardeman

Directeur
Groot Nieuws Radio

“WE ZIEN DAT GOD ONS WERK
ZEGENT EN DAT WE HIERDOOR
IMPACT MOGEN HEBBEN IN
NEDERLAND ÉN DAARBUITEN.”
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V

anuit onze protestants-evangelische achtergrond
omschrijven we datgene waar we als Groot Nieuws Radio
in geloven als volgt:

Wij geloven
Wij geloven dat mensen bedoeld zijn voor verbinding: met God
en met elkaar. Die verbinding is mogelijk dankzij het evangelie
van Jezus Christus, zoals dat in de Bijbel wordt verteld. Dat is
goed nieuws. Groot nieuws. Nieuws dat impact heeft op ieder
mens die dit werkelijk op zich in laat werken.
Wij geloven in de kracht van radio. Door radio kom je dicht bij
mensen: of ze nu thuis zijn of onderweg. Met radio word je wakker, reis je naar je werk of afspraak, en doe je je werk in huis of op
kantoor. Radio is er altijd. Soms op de achtergrond, soms op de
voorgrond. Radio voorziet in ontspanning en informatie. Het is
een fantastisch instrument om met elkaar in verbinding te staan.
Wij geloven dat we als volgelingen van Jezus Christus de
opdracht hebben om zijn boodschap toe te passen in de wereld
om ons heen. Om op een gepaste manier de verbinding te zoeken
met de wereld en een positieve invloed op haar uit te oefenen.

1.1 Visie: wat we zien en wat we willen zien
Wat we zien…
We zien dat de wereld om ons heen verandert. Leven als christen
is in Nederland niet meer vanzelfsprekend. Dat brengt christenen
in een nieuwe situatie. Het leven met God kan namelijk haaks
staan op de cultuur in de persoonlijke omgeving. Dat is een
mooie uitdaging, maar soms ook eenzaam.
In deze omgeving hebben christenen elkaar nodig. Om elkaar
te versterken en aan te scherpen voor het leven met God in de
samenleving van vandaag. We zien dat christenen elkaar (willen)
opzoeken en dat kerkelijke verschillen naar de achtergrond verschuiven. We hebben dezelfde uitdaging en dezelfde vragen.
…en wat we willen zien
Wij willen zien dat christenen verbinding ervaren met God en
met elkaar. Dat zij ontspannen radio kunnen luisteren en zich
dagelijks geïnspireerd en uitgedaagd voelen om te leven in een
relatie met Jezus Christus. Dat zij zich inzetten om een positieve
bijdrage te leveren aan de samenleving. Om mensen bekend te
maken met de liefde van Christus.

1.2 Missie: wat we willen betekenen en wat we beloven
Groot Nieuws Radio wil een radiostation zijn waar christenen
zich thuis voelen. Een station waar we elkaar versterken en
aanscherpen voor het leven met God in de samenleving van
vandaag. Een station waar christenen ontspannen naar kunnen
luisteren.

houden. We faciliteren het gesprek tussen christenen onderling
en geven hen stof om over na te denken. Met (reacties op) het
nieuws van de dag en stimulerende woorden uit de Bijbel geven
we christenen bagage voor het dagelijks leven met God, midden
in de samenleving van vandaag. Om uit te kunnen reiken naar de
mensen om hen heen.
…en wat we beloven (merkbelofte)
Als christen mag je je thuis voelen bij Groot Nieuws Radio.
We versterken je en scherpen je aan om te leven met God in
de samenleving van vandaag.

1.3 Doelgroepen: voor wie we het doen
Voor het bepalen van onze programma-inhoud en communicatieboodschap omschrijven we op wie we ons richten. Dat zijn onze
doelgroepen. We maken onderscheid tussen externe en interne
doelgroepen.
Externe doelgroepen
• Huidige luisteraar
- Man/vrouw, van kerkbezoeker tot kerkverlater,
35-55 jaar (hoofddoelgroep)
- Man/vrouw, van kerkbezoeker tot kerkverlater,
65+ (doelgroep van de programma’s Wens en
’t Heerlijk loﬂied)
- Man/vrouw, van kerkbezoeker tot kerkverlater,
15-35 jaar (doelgroep SevenFM)
• Nieuwe (potentiële) luisteraar
- Man/vrouw, van kerkbezoeker tot kerkverlater,
35-55 jaar (hoofddoelgroep)
- Man/vrouw, van kerkbezoeker tot kerkverlater, 65+
(doelgroep programma’s Wens en ’t Heerlijk loﬂied)
- Man/vrouw, van kerkbezoeker tot kerkverlater,
15-35 jaar (doelgroep SevenFM)
• Achterban
- Donateurs
- Vrienden: de mensen die ons periodiek steunen,
ﬁnancieel en in gebed
- Businessclubleden
- Partners
• Intermediairs
- Overige christelijke organisaties (niet vallend
onder partners en/of businessclubleden)
- Christelijke pers (landelijk en regionaal)
• Adverteerders
Interne doelgroepen
• Bestuur
• Medewerkers
• Vrijwilligers

Versterken
We laten christenen weten dat ze er niet alleen voor staan.
We versterken hen met muziek die hen raakt, bemoedigende
overdenkingen, opbouwende woorden en inspirerende verhalen.
Aanscherpen
We helpen christenen om scherp te blijven. Om de focus goed te
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D

e afgelopen jaren werkten we aan het fundament van
onze organisatie. We zetten grote stappen op het gebied
van professionalisering en kwaliteit. We zijn trots op wat
we hebben bereikt. In dit hoofdstuk delen we een aantal van
onze successen uit de periode van ons vorige beleidsplan. We
beschrijven óók de doelen die we niet realiseerden en die we
daarom meenemen naar het huidige beleidsplan. Tot slot lichten
we één onderdeel extra toe: op 31 december 2018 stoppen we
met het uitzenden op de middengolf.

√

√

x

“WE ZIJN TROTS OP WAT WE
HEBBEN BEREIKT.”
2.1 Radio

onze achterban.
Door middel van telemarketingacties breidde ons
donateursbestand uit en vroegen we bestaande vrienden
om hun donatie te verhogen.
In 2017 stelden we een externe fondswerver aan. Dat bleek
zo’n goede keuze dat we per 2018 een vaste fondswerver aan
stellen, die gaat helpen om de afdeling fondswerving op te
zetten.
Het vernieuwen van het CRM-systeem liep vertraging op.
In 2018 starten we een onderzoek naar de meest geschikte
variant. Aan de hand daarvan maken we de keuze voor een
nieuw systeem. Daarbij houden we rekening met de
AVG-eisen die per 25 mei 2018 gaan gelden.

√ In 2015 startten we, in een groot deel van het land, met uitzenden via DAB+. Vanaf september 2017 zenden we landelijk
uit via DAB+. Vanaf die tijd brengen we digitaal luisteren
actief onder de aandacht van onze luisteraars.
√ In september 2017 startten we op vrijdagmorgen tussen 10
en 12 uur het programma Mens & Missie. In dit programma
krijgen partnerorganisaties de kans om luisteraars meer te
vertellen over hun missie.
√ In diezelfde maand startten we met het programma
’t Heerlijk loﬂied. Dit programma zenden we iedere zaterdagen zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uit.
√ Een derde programma dat we in september 2017 lanceerden,
is Op weg met de Bijbel. Dit Bijbelstudieprogramma is vanaf
die tijd iedere werkdag van 22.00 tot 22.30 uur te
beluisteren. We maken Op weg met de Bijbel in
samenwerking met Trans World Radio.
x We deden geen verdere investeringen in visual radio.
Dit doel nemen we mee naar 2019.
x We lanceerden geen extra doelgroepkanalen. Dit doel nemen
we mee naar de periode van dit beleidsplan: 2018-2023.

2.4 Verkoop

2.2 Communicatie

√

√

√

√

x

We zetten ons in voor een nauwer contact met onze
luisteraars en donateurs. Daarvoor ontwikkelden we onder
andere een digitale nieuwsbrief. Ook social media werd
actief ingezet.
We waren aanwezig op verschillende externe evenementen,
zoals Nederland Zingt en de Pinksterconferentie van
Opwekking.
In 2017 organiseerden we voor het eerst het ‘Feest van
geloof’. Ook hier ontmoetten we veel luisteraars. Zo leerden
we hen, en hun wensen en behoeften, nog beter kennen.
Het luisteraarsonderzoek voerden we nog niet uit. We nemen
dit doel mee naar het jaar 2018.

2.3 Fondswerving
√

√

Tijdens de Pinksterconferentie hielden we zowel op radio,
als online en op het evenemententerrein een vriendenactie.
Hiermee werd ons donateursbestand uitgebreid.
Per jaar verstuurden we drie fondswervende mailings aan

√

√
√

√

Onze relatiebeheerders bezochten jaarlijks onze
businessclubleden en onderhielden contact per e-mail
en telefoon. Door middel van dit persoonlijke contact
stabiliseerde het aantal businessclubleden en
creëerden we een kleine groei in inkomsten.
We organiseerden jaarlijks twee businessclubavonden.
We sloten in 2016 een overeenkomst met E-power, waarmee
we onze ﬁnanciële basis versterkten. Dit bedrijf verzorgt
voor verschillende radiostations de commercials van grote
merken.
Voor onze partnerorganisaties ontwikkelden we een
programmaformat waarin zij hun verhaal en missie met
onze luisteraars kunnen delen.

2.5 Administratie
√

Eind 2015 bereikte Groot Nieuws Radio de status ﬁnancieel
gezond. Om deze status te behouden, stelden we strakke
beheersingsmaatregelen op en verscherpten de interne
controle zodat we per eind 2019 volledig schuldenvrij
zullen zijn.
We bepaalden de kaders voor het ﬁnanciële beleidsplan,
dat begin 2018 wordt vastgesteld.

2.6 Personeel en organisatie
√
√
√
√
√

√

√

Begin 2016 volgde Wilfred Hardeman interim-directeur
Koos Timmer op als directeur van Groot Nieuws Radio.
Medio 2016 werd Hanno Janse benoemd tot eindredacteur.
In de zomer van 2017 stelden we op de administratie een
intern accountant aan als teamleider.
In 2017 trad Joop Gankema aan als nieuwe voorzitter van het
bestuur.
We namen de organisatiestructuur onder handen. Een fusie
tussen Groot Nieuws Radio B.V. en Stichting Groot Nieuws
Radio – die per 1 januari 2018 een feit is – werd voorbereid.
Met deze fusie wordt tevens de raad van toezicht ontbonden.
Om de werkdruk te verminderen en verder te
professionaliseren, investeerden we in uitbreiding van ons
personeelsbestand. Diverse teams werden versterkt.
In 2016 verrichtten we onderzoek naar onze huisvestigings-

HUIDIGE SITUATIE 7

√

x

situatie. De conclusie van het externe rapport luidde:
verhuizen. In 2017 volgden we dat advies op en verhuisden
we naar de Troubadour. Alle studiofaciliteiten en
werkplekken werden vernieuwd.
In 2017 voorkwamen we een mogelijke afschakeling van de
middengolf door met de zendmasteigenaar afspraken te
maken over het deﬁnitief afschakelen van de
middengolfzender. Dit geeft luisteraars extra tijd om
de overstap te maken naar digitale radio.
Het vernieuwen van ons HR-beleid verliep niet zoals
gehoopt. Het traject met onze externe adviseur liep medio
2017 vast. We starten het traject in 2018 opnieuw op met
een nieuwe partij.

2.7 Uitgelicht: het uitzenden via de middengolf stopt

g met het
je iedere werkda
Nando Kok hoor
h”
ic
programma “Sandw

Het uitzenden via de middengolf stopt vanaf 1 januari 2019.
Vanaf het moment dat dit bekend werd, gingen we aan de
slag met landelijke DAB+ dekking. We gingen aan de slag met
landelijke DAB+ dekking. Die dekking was in september 2017
een feit. Daarnaast brachten we luisteraars via radio, website,
nieuwsbrieven en sociale media op de hoogte van de digitale
luistermogelijkheden zodat ze vóór 1 januari 2019 over kunnen
stappen van de middengolf naar een digitaal kanaal. Om dit
proces zo efﬁciënt en duidelijk mogelijk te laten verlopen,
ontwikkelden we een digitaliseringsplan.
De zes kernpunten zijn:
1. We wijzen luisteraars via diversen kanalen op de
afschakeldatum;
2. We wijzen luisteraars via diverse kanalen op de
alternatieve luistermethodes via de luisterwijzer;
3. We bieden alternatieve luistermethodes aan via de
website;
4. We verlenen per e-mail en telefoon support aan
luisteraars die willen digitaliseren;
5. We ontwikkelen een website en app;
6. We bieden het Groot Nieuws Radio signaal aan via
zoveel mogelijk distributiekanalen.

Marien Korter
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Verslaggever radioverslag
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“OP WELKE AFDELING JE OOK WERKT BIJ GROOT NIEUWS RADIO, RADIOPROGRAMMA’S MAKEN
– OF HET MOGELIJK MAKEN DAARVAN – IS JE DOEL.”

H

et produceren van radioprogramma’s is wat we doen.
Het is onze corebusiness. Op welke afdeling je ook werkt
bij Groot Nieuws Radio, radioprogramma’s maken – of
het mogelijk maken daarvan – is je doel. Om dat te bereiken,
realiseert iedere afdeling één of meerdere doelen in de komende
jaren. Die doelen zijn onze speerpunten. Onze stippen aan de
horizon. Ze vormen de basis voor de jaarplannen van onze
afdelingen. In die plannen werken onze teams de doelen uit in
concrete SMART-doelstellingen.

organiseren deze zelf, waar we onze huidige en potentiële
luisteraar ontmoeten.

3.1 Radio

3.3 Fondswerving

INHOUD • Onze radioprogramma’s zijn inhoudelijk divers,
bedienen al onze doelgroepen en ondersteunen onze
missie. Ieder programma is gebouwd op minimaal vier van onze
uitgangspunten: bemoedigen, informeren, getuigen, inspireren,
aanscherpen, gezelligheid bieden en/of eenheid vergroten.

OPRICHTEN EN ONTWIKKELEN AFDELING • Fondswerving is een
speerpunt voor Groot Nieuws Radio. De afgelopen jaren was het
onderdeel van het takenpakket van de communicatiemedewerker. De komende jaren richten we een afdeling
fondswerving op. Hiervoor is een fondsenwerver aangesteld. De
afdeling fondswerving zoekt in de uitvoering altijd de verbinding
met de afdeling communicatie. Zo versterken deze twee
gebieden, die in elkaars verlengde liggen, elkaar.

PROGRAMMAONTWIKKELING • Ook de avonden én de
weekenden worden de komende jaren gevuld met gepresenteerde programma’s. Om dit te realiseren, is wellicht samenwerking
nodig met andere partijen. Daar staan we voor open. Om dit doel
te behalen, breiden we ons programma-aanbod uit met onder
andere nieuwe programma’s, (online) series of andere
impact-producties zoals documentaires en lange interviewseries.
Daarnaast zenden we (compilaties van) evenementen uit.
NAZORG • We willen er ook voor onze luisteraars zijn ná een
uitzending. Daarom richten we een nazorgteam op dat zowel
telefonisch als via e-mail nazorg verleent.
INNOVATIE • Om relevant te blijven, moeten we blijven
innoveren. Zowel technisch als inhoudelijk. Hier zetten we de
komende jaren op in. We investeren in online activiteiten waarbij
streven is dat alle content die op radio wordt uitgezonden, ook
online beschikbaar is. Via onze eigen website en app, maar ook
via podcasts. Voor verschillende doelgroepen ontwikkelen we
webkanalen. Voor ons hoofdkanaal bieden we visual
radio aan.
JONGEREN • Er zijn maar weinig christelijke organisaties die
goede, christelijke muziek aanbieden. Met Seven FM vullen we
dit gat en bieden we jongeren een goed, aansprekend christelijk
alternatief voor de reguliere radiostations.

3.2 Communicatie
ONDERHOUDEN EN LEGGEN VAN RELATIES • De behoefte van
onze luisteraar staat centraal. We willen weten wat hem/haar
boeit, inspireert en bemoedigt. We zetten de komende jaren dan
ook in op luister- en muziekonderzoek. We maken luisterproﬁelen van de huidige én potentiële luisteraar. We richten een
luisteraarspanel op. En we zijn aanwezig op evenementen, of

MERKONTWIKKELING • Met ons identiteitsdocument als basis,
zetten we het merk Groot Nieuws Radio de komende jaren
steviger neer. Van beeldmerk tot pay-off en van kernwaarden tot
huisstijldocument. Hiermee vormen we de basis voor een
eenduidige en duidelijke boodschap naar buiten toe, met een
grotere naamsbekendheid als gevolg.

3.4 Verkoop
ONTWIKKELING STRATEGIE EN BELEID • Het verkoopbeleid
werken we in een strategisch plan verder uit. Een persoonlijke
benadering van, en werken vanuit de relatie met, onze
doelgroepen staat hierbij centraal. Op die manier betrekken we
huidige en nieuwe klanten (nog) verder bij ons werk. We breiden
onze businessclub uit en trekken een extra medewerker aan
voor ons verkoopteam. Door de input die we onze leden geven
tijdens businessclubbijeenkomsten zijn we van betekenis voor de
christelijke zakelijke markt.

3.5 Administratie
PROFESSIONALISERING • De komende jaren zetten we in op
verdere professionalisering van onze administratie. Hierbij
stellen we duidelijke, ﬁnanciële kaders vast. We ontwikkelen
een ﬁnancieel beleidsplan, dat we online publiceren, en een
investeringsplan. Het ﬁnancieel jaarverslag publiceren we
jaarlijks, binnen zes maanden na aﬂoop van het boekjaar, op
onze website.
DONATEURSADMINISTRATIE • We zetten onze
donateursadministratie professioneler op. Hiervoor stappen we
over op een ander CRM-pakket. Hiermee ondersteunen we de
afdeling fondswerving en voldoen we aan de AVG-richtlijnen.

3.6 Personeel en organisatie
GOED WERKGEVERSCHAP • Groot Nieuws Radio heeft goed
werkgeverschap hoog op de agenda staan. Van daaruit
voldoen we aan de relevante wet- en regelgeving omtrent
arbeidsomstandigheden. We bieden onze medewerkers,
bestuursleden en vrijwilligers de mogelijkheid om zichzelf te
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blijven ontwikkelen, als team en als individu, door middel van
diverse vormen van training en coaching.
HR-BELEID • We ontwikkelen en implementeren een nieuw HRbeleid, inclusief arbo- en verzuimbeleid, functiebeschrijvingen,
salarishuis en handboek functie-indeling. We hebben aandacht
voor de training, groei en ontwikkeling van onze medewerkers.
Zowel op professioneel als op geestelijk gebied.

en op de eerste
Onze studio is ten vi“dnd
oubadour”
Tr
e
verdieping va enendaal
.
in Ve

BESTUUR • Het bestuur heeft een controlerende functie: zij geeft
advies en ondersteunt de organisatie. De bestuursleden hebben
elk een eigen expertise. Indien nodig betrekken de collega’s van
de werkvloer bestuursleden bij hun werkzaamheden. Het bestuur
enthousiasmeert en ondersteunt het team in hun dagelijkse
werkzaamheden.
THEOLOGISCH BELEID • Welke visie we hebben op verschillende
theologische én ethische vraagstukken, beschrijven we
in het theologisch beleid. Daarnaast bevat dit beleid de
geloofsbelijdenis die we onderschrijven.

Annemarie Bilja
met het progr rd wekt je iedere och
amma “de nieu
we morgtenen”d
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Eindredgaiscsteeuur de grote lijngtijd
als re een live uitzendin
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DIRECTIE
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ADMINISTRATIE

FONDSWERVING &
COMMUNICATIE

VERKOOP

DONATEURSADMINISTRATIE

EINDREDACTEUR

REDACTIE

“HELDERE EN DUIDELIJKE VERANTWOORDING OVER DE BATEN EN LASTEN VINDEN WE
BELANGRIJK, WANT STICHTING GROOT NIEUWS RADIO IS EEN TRANSPARANTE ORGANISATIE.”

P

er 1 januari 2018 fuseren Groot Nieuws Radio B.V. en
Stichting Groot Nieuws Radio tot: Stichting Groot Nieuws
Radio. Heldere en duidelijke verantwoording over de
baten en lasten wordt hiermee mogelijk gemaakt. Dat vinden we
belangrijk, want Stichting Groot Nieuws Radio is een transparante
organisatie. Bovenal zijn we een christelijke organisatie met
bijbehorende normen en waarden. Op zondag hoor je bij ons
geen commercials. Voor reclames van organisaties waarvan de
doelstelling niet in lijn is met onze visie en missie, is bij ons geen
ruimte.

Financiële en donateursadministratie
De administratie voert de ﬁnanciële administratie waaronder
de donateurs-, debiteuren- en crediteurenadministratie uit.
Zij verstrekt heldere analyses en informatie over de ﬁnanciële
positie van de organisatie aan management, bestuur en overige
stakeholders.

4.1 Organisatiestructuur

Verkoop
De afdeling verkoop is verantwoordelijk voor het verkopen
van reclametijd, commercials, banners en andere commerciële
producten. Zij onderhoudt de relatie met businessclubleden en
partners en zorgt voor uitbreiding van beide groepen.

Het bestuur geeft de dagelijkse leiding uit handen aan de
directeur. Samen met de teamleiders van de afdelingen redactie
en administratie vormt hij het managementteam. De directeur
stuurt de afdelingen verkoop, fondswerving & communicatie
aan. Het MT overlegt maandelijks met het MT-plus, waarin iedere
afdeling vertegenwoordigd is.

“DE CULTUUR BIJ GROOT NIEUWS RADIO IS
OPEN, INFORMEEL EN MENSGERICHT. HET
CHRISTELIJK GELOOF SPEELT EEN BELANGRIJKE
ROL BINNEN DE ORGANISATIE.”

Redactie
De redactie produceert al onze journalistieke producten, zowel
voor radio als voor de website en social media.
Communicatie
De afdeling communicatie is verantwoordelijk voor de interne,
externe en corporate communicatie van onze organisatie. Zo
brengt zij Groot Nieuws Radio onder de aandacht van onze
doelgroepen, in de media en op evenementen.
Fondswerving
Deze afdeling houdt zich bezig met het werven van fondsen en
vrienden (donateurs).

4.2 Organisatiecultuur
De cultuur bij Groot Nieuws Radio is open, informeel en
mensgericht. Het christelijk geloof speelt een belangrijke rol
binnen de organisatie. De week begint daarom altijd met een
Bijbellezing en gebed. Daarnaast vindt er meerdere malen
per jaar een viering plaats waarbij we met medewerkers,
bestuursleden en vrijwilligers God aanbidden. Binnen de
open cultuur past het ook om van elkaar te leren en elkaar
aan te spreken daar waar nodig. Om van elkaar te leren
komen medewerkers één keer per zes weken bij elkaar in een
intervisiegroep.
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Binnen onze organisatie werken we resultaatgericht, met
deadlines en duidelijke targets. We hebben oog voor de
gezondheid van onze medewerkers. We werken continu aan de
verbetering van onze producten en diensten. Ook investeren
we in onze medewerkers door middel van training, coaching en
begeleiding.

4.3 Bestuur
De samenstelling van het bestuur van Stichting Groot Nieuws
Radio is op 1 januari 2018:
• Voorzitter: de heer J. (Joop) Gankema
• Secretaris: de heer A. (André) Verhoeff
• Penningmeester:
de heer B. (Beschier) de Korte
• Bestuurslid met de portefeuille HR: mevrouw S. (Sandra)
Kooij
• Bestuurslid met de portefeuille luisteraars: de heer R. (Ron)
de Rover
• De functies met de portefeuilles: theologie, communicatie &
media zijn nog vacant
Raadpleeg voor de meest actuele gegevens over de invulling
van de verschillende functie onze website:
www.grootnieuwsradio.nl/raadvanbestuur.

4.4 Medewerkers
Op 1 januari 2018 heeft Groot Nieuws Radio 19 betaalde
medewerkers in dienst (totaal 15,25 FTE). We bieden onze
medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen, zowel op
professioneel als op geestelijk gebied. Voor iedere medewerker
is een geestelijk coach beschikbaar. Ook teambuilding vinden we
belangrijk. We organiseren jaarlijks diverse teamdagen en ieder

kwartaal ontmoeten we elkaar tijdens een kwartaalviering. We
openen de week gezamenlijk, lezen uit de Bijbel en bidden met
elkaar.

4.5 Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn voor Groot Nieuws Radio van onschatbare
waarde. We zijn dankbaar voor hun inzet waarmee zij
verschillende activiteiten, die we zelf organiseren en/of waar
we aan deelnemen, mogelijk maken. Ook op het gebied van
promotie, fondswerving, redactionele werkzaamheden en
administratieve werkzaamheden kunnen we rekenen op de
inzet van onze vrijwilligers. De vaste vrijwilligers op kantoor
nemen deel aan onze vieringen en worden betrokken bij
bedrijfsactiviteiten.

4.6 MT en MT-plus
Ons MT bestaat uit de directeur van Groot Nieuws Radio en
de twee teamleiders. Het MT vergadert wekelijks en één keer
maand schuift een collega van de afdeling communicatie,
fondswerving en verkoop aan. Dit noemen we een MT-plus
vergadering. Het MT stelt in samenwerking met het MT-plus de
jaarplannen en bijbehorende begrotingen op.

4.7 Redactieraad
De redactieraad bestaat uit drie redactieleden en komt vier keer
per jaar samen. In twee van de vier gevallen schuift het MT aan
bij de vergadering. De redactieraad geeft in het geval van een
conﬂict of geschil met het bestuur of MT een advies namens de
redactie.
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“GROOT NIEUWS RADIO IS SINDS 2015 FINANCIEEL GEZOND EN ZAL
VANAF EIND 2019 HELEMAAL SCHULDENVRIJ ZIJN.”

G

root Nieuws Radio is een stichting met een ANBI-status.
We zijn een organisatie zonder winstoogmerk. Als
teamleider van de administratie is een intern accountant
aangesteld die zorgdraagt voor de periodieke verantwoording.
Onze penningmeester controleert de verantwoording op
tijdigheid, juistheid en volledigheid. De kosten zijn in lijn met de
structurele inkomsten. Eventuele ﬁnanciële meevallers zetten
we in voor verbetering van de kwaliteit of ﬁnanciële positie. De
verantwoording over onze inkomsten en uitgaven is te lezen in
het ﬁnancieel jaarverslag dat jaarlijks op onze website verschijnt.
Verslaglegging en transparantie hebben de komende jaren hoge
prioriteit. Ons ﬁnanciële beleidsplan publiceren we op onze
website en is te downloaden via www.grootnieuwsradio.nl/
jaarverslag.

5.1 Begroting
Groot Nieuws Radio is sinds 2015 ﬁnancieel gezond en zal vanaf
eind 2019 helemaal schuldenvrij zijn. We streven naar gezonde
balansratio’s om zo de continuïteit te waarborgen en houden een
beperkt vermogen achter de hand om onverwachte uitgaven aan
de projecten te kunnen opvangen. Om de ﬁnanciële ruimte te
kunnen bepalen stellen we jaarlijks een begroting op die inzicht
geeft in de verwachte inkomsten en kosten en in de liquiditeit.
Daarnaast maken we daarin zichtbaar wat de ﬁnanciële ruimte
is en de invloed van de keuzes die het managementteam maakt.
Het bestuur stelt de begroting vast en monitort tussentijds de
realisatie. Onze inkomsten voor 2018 tot en met 2022 begroten
wij met een voorzichtige groei:

GEREALISEERDE EN BEGROTE INKOMSTEN
BEGROOT 2022

BEGROOT 2021

BEGROOT 2020

BEGROOT 2019

BEGROOT 2018

GEREALISEERD 2017

GEREALISEERD 2016
500.000

1.000.000

DONATEURS
BUSINESSCLUB EN PARTNERS
RECLAME E-POWER
OVERIGE RECLAME
VERHUISGIFTEN
OVERIGE OMZET
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1.500.000

2.000.000

2.500.000

Toelichting op de begroting
De te verwachten groei baseren we op een toenemend aantal
vrienden (vaste donateurs), businessclubleden en partners. Ons
vriendenbestand is ﬂink gestegen in de afgelopen jaren. Door
te blijven inzetten op fondswerving hopen wij ook de komende
jaren ons vriendenbestand nog verder uit te breiden. Tot en met
31 december 2018 zenden wij nog uit via de middengolf, daarna
stoppen we met uitzenden via de AM. In de begrote omzet voor
2019 tot en met 2022 houden we daarom rekening met een
teruglopende omzet van adverteerders.

5.2 Beheer en besteding
Groot Nieuws Radio houdt als ANBI-stichting niet meer
vermogen aan dan nodig is om het werk te kunnen uitvoeren.
Om niet-redelijke vermogensvorming te voorkomen, hanteren
we een bestedingscriterium. We houden een beperkt vermogen
achter de hand om onverwachte uitgaven op te kunnen

vangen. Ons bestuur houdt nauwlettend in de gaten dat het
geld uitsluitend wordt besteed in overeenstemming met onze
statutaire, sociale en maatschappelijke doelen.

5.3 Beloningsbeleid
BESTUUR • Aan de bestuurders van onze stichting worden
geen belonings- en/of vacatiegelden toegekend. Wanneer een
bestuurder hiervoor een verzoek indient, verstrekken we een
vergoeding voor gemaakte (reis)kosten.
DIRECTIE EN MEDEWEKERS • Beloning van directeur en
personeel vindt, tot het nieuwe HR-beleid ingaat, plaats op basis
van de cao Graﬁmedia.
VRIJWILLIGERS • Onze vrijwilligers zetten hun tijd voor ons in op
basis van betrokkenheid bij ons werk. Ze krijgen hiervoor geen
beloning. Gemaakte (reis)kosten mogen worden gedeclareerd.

“ONS BESTUUR HOUDT NAUWLETTEND IN DE
GATEN DAT HET GELD UITSLUITEND WORDT
BESTEED IN OVEREENSTEMMING
MET ONZE STATUTAIRE, SOCIALE EN
MAATSCHAPPELIJKE DOELEN.”
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Nawoord
De totstandkoming van dit beleidsplan was een boeiend proces! Gewoonlijk blik je daarbij terug op de periode
van het vorige beleidsplan: de afgelopen vijf jaar. Dat we in die periode ons 10-jarig bestaan vierden, maakte dat
we met regelmaat terugblikten op al die jaren. Dan past ons verwondering en dankbaarheid. Verwondering over
Gods trouw, door de jaren heen. Dankbaarheid, omdat Hij er altijd bij was. We keken terug op een periode waarin
we zijn gegroeid van een kleine club pioniers naar een volwassen professionele organisatie. Dat ging met vallen
en opstaan. We realiseren ons ook dat we nooit waren geworden wie we nu zijn zonder de betrokkenheid van
onze vrienden, donateurs, partners, medewerkers en vrijwilligers.

“WE BESEFFEN DAT ONZE PLANNEN ALLEEN KANS VAN SLAGEN
HEBBEN ALS DE HEER ER ZIJN ZEGEN AAN VERBINDT.”
In een beleidsplan blik je ook vooruit. Het was inspirerend en opbouwend om als team en met het bestuur
vooruit te kijken naar de komende vijf jaar. We stelden ambitieuze doelen. We zijn enthousiast. We kijken
verwachtingsvol uit naar de jaren die komen gaan. Daarbij beseffen we dat onze plannen alleen kans van slagen
hebben als de Heer er Zijn zegen aan verbindt. Want als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de
arbeiders.
We leggen onze plannen biddend bij onze Hemelse Vader neer. Bid jij met ons mee?

Wilfred Hardeman
Directeur
Groot Nieuws Radio

Stichting Groot Nieuws Radio

Bezoek- en postadres:
Zandstraat 36
3901 CM Veenendaal
info@grootnieuwsradio.nl

“WE REALISEREN ONS DAT WE NOOIT WAREN
GEWORDEN WIE WE NU ZIJN ZONDER DE
BETROKKENHEID VAN ONZE VRIENDEN, DONATEURS,
PARTNERS, MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS.”
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