2015: Het jaar van hoogte- en dieptepunten
Eind 2014 werd geconstateerd dat Groot Nieuws Radio in zwaar weer verkeerde. Er kon niet meer aan
de lopende verplichten worden voldaan, daarbij was er in de loop der jaren een enorme schuldenlast
opgebouwd. Bestuurslid Koos Timmer werd aangesteld als interim directeur. Hij kreeg de leiding over
Groot Nieuws Radio B.V.. Een tijd van grote zorgen en moeilijke beslissingen brak aan.

BEZUINIGINGEN EN REORGANISATIE
De directie voerde begin 2015 een reorganisatie door. Allereerst werd afscheid genomen van
freelancers, die met name actief waren in de avond- en weekenduren. Zo werden programma’s als
Plaatjes met Pols, Beloofd Land en Brandbrief gestopt. Hiermee nam Groot Nieuws Radio afscheid van
presentatoren die in sommige gevallen al vanaf de oprichting betrokken waren bij het station.
Met deze bezuinigingsmaatregel was het station nog niet gered. Er moest verder bezuinigd worden.
Het magazine ‘Thuis’ wordt per direct gestopt. Ook moest afscheid genomen worden van collega’s met
een vast dienstverband. Zo werden drie presentatoren, een redacteur en een administratief
medewerker ontslagen. Tevens werd afscheid genomen van directeur Nico Schipper. In de
programmering verdwenen titels als Heilige Huisjes, Stille Tijd en Avondeditie definitief. De impact
van deze bezuinigingsronde op het team was groot. Voorzitter van het bestuur Ron de Rover noemt de
dag van de ontslagen “De zwartste dag uit zijn periode bij Groot Nieuws Radio”.
Ondanks het feit dat er forse bezuinigingen doorgevoerd zijn is het station nog niet gered. Begin
maart maakt het station bekend dat op korte termijn 600.000 euro nodig is om aan de lopende
verplichtingen te kunnen voldoen en te kunnen blijven bestaan. Om helemaal schuldenvrij te zijn is 1
tot 1,4 miljoen euro nodig. Ron de Rover, bestuurslid legt in de media uit waar het verschil tussen de 1
en 1,4 miljoen in zit: "Veel grote schuldeisers hebben inmiddels een aanzienlijk deel van de schuld
kwijtgescholden. Zo is er inmiddels totaal 1,2 miljoen kwijtgescholden! Ook de Belastingdienst is een
grote crediteur waar we mee in gesprek zijn over kwijtschelding van een deel van de schuld. Als ze
hier mee akkoord gaan, komen we op die 1 miljoen euro uit.”
Uiteindelijk was er in 2015 -€2.305.554 bijzondere baten en lasten. Deze bestaat uit de kwijtschelding
van diversen schulden n.a.v. het gesloten crediteurenakkoord.

ACTIEWEEK
Om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen wordt een actieweek gehouden. Zalencentrum “de
Basiliek” uit Veenendaal biedt samen met een aantal andere partijen hulp. Zo komt er een locatie
beschikbaar waar van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat live radio, concerten en ontmoetingen met
luisteraars georganiseerd kunnen worden. De belevenissen in de studio zijn voor de luisteraars zowel
via geluid als beeld te volgen. Ook artiesten werken belangeloos mee, treden op en bieden producten/
diensten aan voor een veiling. Luisteraars, businessclubleden en partnerorganisaties zijn allemaal erg
betrokken en velen van hen reizen af naar Veenendaal om het team van Groot Nieuws Radio een hart
onder de riem te steken.

Het team van Groot Nieuws Radio levert in de actieweek een topprestatie. Er wordt live radio gemaakt
waarin presentatoren open en eerlijk hun verhaal delen en oproepen om Groot Nieuws Radio
financieel te ondersteunen. Dit wordt ondersteunt door bijdragen van luisteraars, businessclubleden
en partners. Het zorgt voor een dynamische en zelfs gezellige week in de Basiliek. Daarbij trekken
luisteraars massaal de portemonnee en vele honderden luisteraars melden zich de eerste dagen al
met de toezegging van een kleine of grote gift.
Tijdens de actieweek worden twee businessclubavonden gehouden om leden van de businessclub op
de hoogte te brengen van de financiële situatie. De sfeer is op sommige momenten erg gespannen, de
leden eisen uitleg. Toch zijn het diezelfde ondernemers die een flinke duit in het zakje doen. Zij zorgen
ervoor dat het bij elkaar gebrachte bedrag verder oploopt.
Aan het eind van de week wordt duidelijk hoeveel geld er is opgehaald in slechts vijf dagen tijd.
Tijdens het dankconcert met de band Sela maakt interim directeur Koos Timmer bekend dat er ruim
1,2 miljoen euro is opgehaald en voegt eraan toe “We gaan door!!!”. Het station is gered.

OPLUCHTING EN AFSCHEID NEMEN
In de weken die volgen overheerst op de redactie de opluchting, tegelijk is er verdriet omdat in de
loop van de tijd afscheid genomen wordt van de ontslagen collega’s. Daarbij vallen kort na de
actieweek twee collega’s uit met een burn-out, waaronder presentatrice Jorieke Fredrikze. Het team is
opgelucht, maar staat voor een volgende opdracht: met nog minder mensen 24 uur per dag radio
maken. Interim directeur Koos Timmer gaat verder met de reorganisatie en brengt de organisatie
verder op orde.

ZENDMAST
In de loop van het jaar wordt duidelijk dat NPO Radio 5 afscheid gaat nemen van de middengolf. Dit
heeft grote gevolgen voor Groot Nieuws Radio. Radio 5 zond uit vanaf hetzelfde zendstation, de
huidige zendermaatschappij geeft aan te stoppen met de distributie van de middengolf. Hierdoor
wordt Groot Nieuws Radio gedwongen over te stappen naar een andere zendermaatschappij. Dit lukt
in de zomer van 2015, een contract wordt gesloten en het station kan ook na 1 september 2015
blijven uitzenden op de middengolf. De overstap naar een andere zendermaatschappij brengt echter
wel hogere distributiekosten met zich mee (zie financiële verantwoording).

RADIORING
Het programma Blessings van presentator Tim Hendriks wordt genomineerd voor de Gouden
Radioring. Na de zomer blijkt dat het programma door is gedrongen tot de top 10 van deze verkiezing.
Hier stopt het niet: Tim wordt tijdens zijn uitzending verrast door een camerateam van de Gouden
Radioring; zijn programma staat in de finale van de verkiezing.

Vol enthousiasme gaat de campagne voor Blessings door, dit onder leiding van presentator Hanno
Janse. Hij motiveert luisteraars, collega’s, muzikanten en andere bekende Nederlanders om zich in te
zetten voor Blessings. Enthousiast reist het team van Groot Nieuws Radio af naar Amsterdam, waar de
uitreiking zal plaatsvinden. Tim Hendriks zit trots op de eerste rij en geniet zichtbaar van ieder
moment. Als het moment van uitreiken is aangebroken is de spanning te snijden, de collega’s van
Radio 2 en Slam FM willen de ring ook dolgraag winnen. Het verlossende woord klinkt: “Blessings van
Groot Nieuws Radio”.
En zo staat Tim Hendriks even later samen met collega’s Hanno Janse en Wilfred Hardeman op het
podium om de Radioring in ontvangst te nemen. Zo wordt een jaar vol moeilijke momenten ineens een
jaar met hele grote hoogtepunten. Groot Nieuws Radio is weer landelijk nieuws, maar nu met een
positieve insteek. Landelijke dagbladen, tv- en radioprogramma’s besteden aandacht aan de
overwinning van Groot Nieuws Radio. Tim blijft nuchter en is de volgende ochtend gewoon weer te
horen op de radio, wel draait hij een plaatje voor verliezend finalisten: Bert en Igmar. Het team van
Groot Nieuws Radio viert de overwinning ingetogen, maar dankbaar, met een eigen gouden feestje.

EINDEJAARSACTIES
Aan het eind van het jaar zijn er op radio ook weer een aantal mooie radiomomenten. Zo wordt er live
verslag gedaan van de uitreiking van de Zilveren Duif Awards, de christelijke muziekprijzen. In
december wordt in samenwerking met de businessclub van Groot Nieuws Radio 25 kerstpakketten
samengesteld voor luisteraars die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De reacties zijn
overweldigend. Binnen enkele dagen reageren meer dan 1200 mensen met een aanvraag voor een
pakket. De businessclub van Groot Nieuws Radio laat zich wederom van zijn mooiste kant zien en
zorgt ervoor dat in totaal 250 kerstpakketten weggeven kunnen worden.
Ook de jaarlijkse Top 1008 is weer te beluisteren. Traditiegetrouw start de lijst met ‘Word of God speak’
van MercyMe, het eerste lied dat ooit op Groot Nieuws Radio te horen was. Deze editie van de Top
1008 kent een Nederlandse ‘winnaar’. Sela staat met ‘Ik zal er zijn’ op de eerste positie.

SEVEN FM
In de loop van 2015 melden de vrijwilligers van het jongerenstation Seven FM zich bij Groot Nieuws
Radio. Zij vragen Groot Nieuws Radio om de activiteiten, inclusief merknaam Seven FM over te nemen.
Het voortbestaan van Seven FM stond op losse schroeven vanwege de investering in geld en tijd van
de vrijwilligers. Groot Nieuws Radio neemt Seven FM over voor een symbolisch bedrag. Het
jongerenstation wordt ook in de toekomst gedragen door een team van vrijwilligers. Groot Nieuws
Radio ondersteunt hen op gebied van beleid, administratie, communicatie, audiovormgeving en
muzieksamenstelling.

NIEUWE DIRECTEUR
Achter de schermen wordt de zoektocht naar een nieuwe directeur ingezet. Deze zoektocht zal begin
2016 leiden tot de aanstelling van Wilfred Hardeman als directeur.

Financiën
We presenteren in dit jaarverslag een verkorte versie van de cijfers van zowel Groot Nieuws Radio B.V.
als van Stichting Groot Nieuws Radio. Voor een goed begrip voegen we een toelichting toe. De cijfers
zijn ontleend aan de jaarrekening 2015 en zijn afgerond op duizendtallen.

GROOT NIEUWS RADIO B.V.
ACTIVA
31-12-2015

31-12-2014

Materiale vaste activa
Inventaris
Vervoersmiddelen

€ 8.696

€ 17.144

€0

€ 1.558
€ 8.696

€ 18.702

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Vorderingen op
participanten
Overige vorderingen/
overl activa

Liquide middelen
Totaal activa

€ 86.634

€ 60.159

€0

€ 50.000

€ 182.151

€ 400
€ 268.785

€ 110.559

€ 32.011

€ 33.569

€ 309.493

€ 162.830

PASSIVA
31-12-2015

31-12-2014

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agio
Overige reserves

€ 18.000

€ 18.000

€ 641.663

€0

€ 796.299-

€ 3.040.970€ 136.636-

€ 3.022.970-

Langlopende schulden
Leningen o/g

€0

€ 1.308.754

Schulden aan
participanten

€0

€ 455.000
€0

€ 1.763.754

Kortlopende schulden
Crediteuren

€ 55.828

€ 624.024

Belastingen/premies

€ 42.876

€ 553.322

€ 347.424

€ 244.700

Overige schulden/overl
passiva

Totaal passiva

€ 446.128

€ 1.422.046

€ 309.492

€ 162.830

IN 2015: ANALYSE VAN HET FINANCIËLE RESULTAAT
• Ten opzichte van het resultaat over 2014 werd € 162.000,- meer aan donaties ontvangen.
• Was er € 31.000,- meer aan commerciële omzet dan in 2014.
• In 2015 werd € 119.000,- minder aan personeelskosten besteedt. Deze daling wordt met name
veroorzaakt door een afname van het gemiddeld aantal medewerkers, na reorganisatie. Wel werd er
in 2015 aan een aantal ontslagen medewerkers een beëindigingsvergoeding betaald.
• Vanwege de (gedwongen) overstap naar een andere zendermaatschappij is € 71.000,- meer aan
uitzendkosten besteedt. In de begroting voor 2016 is deze verhoging ook opgenomen.
Tevens werd in 2015 gestart met uitzendingen via digitale radio (DAB+), € 15.000,-). Daarentegen
waren er in 2015 geen kosten voor direct mails en daalden ook de kosten voor programma’s en
internetstreaming.

• Er werd € 7.000,- bespaard op autokosten door een leasecontract te beëindigen. De huidige directie
beschikt niet over een leaseauto.
• Ook op de verkoopkosten werd flink bespaard: € 68.000,- . In 2015 waren er geen uitgaven voor het
radiomagazine “Thuis” tegen € 38.000 in 2014. De reclame- en advertentiekosten daalden met €
12.000,- en de kosten voor dubieuze debiteuren met € 13.000,-. De kosten voor evenementen en
businessclubmeetings namen met € 12.000,- toe.
• Er werd totaal € 21.000,- meer aan ‘algemene kosten’ besteed, bestaande uit juridische kosten voor
advisering rondom reorganisatie en kwijtscheldingen.
• Tevens was er € 33.000,- aan bijzondere lasten, bestaande uit een naheffing van Buma Stemra.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Door de kwijtschelding en aflossing van rentedragende leningen in 2015 was er geen sprake meer van
rentelasten tegenover € 80.000,- in 2014.
Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering (voor belastingen) is € 61.000,-. negatief. De voornaamste
reden hiervoor is een naheffing van Buma Stemra, die in de loop van 2016 werd ontvangen over de
jaren 2013 t/m 2015.
Daarbij was er € 2.305.554 bijzondere baten. Deze bestaat uit de kwijtschelding van diversen schulden
n.a.v. het gesloten crediteurenakkoord.

STICHTING GROOT NIEUWS RADIO
BALANS (PER 31 DECEMBER 2015)
ACTIVA
Vaste activa
Deelneming

€1

Vorderingen op groepsmaatschappijen

€0
€1

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen en overlopende activa

€0

Liquide middelen

€ 441.473

Totaal activa

€ 441.474

PASSIVA
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Overige reserves

€ 10.000
€ 36.812€ 26.812-

Voorziening deelneming

€ 136.636

Langlopende schulden
Leningen o/g

€ 230.000

Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen
Schulden aan groepsmaatschappijen
Overige schulden en overlopende
passiva

€ 95.000
€0
€ 6.650
€ 101.650

Totaal passiva

€ 441.474

BATEN 2015
Stichting Groot Nieuws Radio heeft in 2015 een totaal van € 2.282.681 aan baten gerealiseerd. Deze
baten bestaan uit:

Structurele donaties (€ 957.743)
Incidentele giften, inclusief actieweek (€ 1.309.126)
Collectes (€ 13.278)
Rente baten (€ 2.534)

LASTEN 2015
Stichting Groot Nieuws Radio heeft in 2015 een totaal van € 1.958.623 aan lasten besteed. Dit is
hoofdzakelijk besteed aan:
1. Doelstellingen (€ 1.146.218,-)
2. Verwervingskosten baten (€ 15.694,-)
3. Beheer en administratie (-€ 750,-)
4. Rentelasten (€ 19.162,-)
5. Aandeel verlies deelneming (€ 778.299,-)
Totaal lasten: €1.958.623,Resultaat: €324.058,Inkomsten:
• Giften
Uitgaven:
• Storingen B.V. t.b.v. uitzendingen
• Aflossingen
• Kosten stichting
Voorgenomen bestedingen:
Stichting Groot Nieuws Radio heeft voor 2016 een totaal van € 1.203.000 aan uitgaven begroot. Dit
wordt hoofdzakelijk besteed aan:
1. Doelstellingen
2. Verwervingskosten baten
3. Beheer en administratie
4. Rentelasten
Juridische structuur:

Stichting Groot Nieuws
Radio (ANBI)

100% eigenaar

B.V.

Het bestuur van Groot Nieuws Radio onderzoekt de mogelijkheid om de beide entiteiten juridisch te
fuseren. Doelstelling hiervan is: 1 op 1 koppeling met de doelstelling van de ANBI stichting en
transparantie.

Plannen en ambities
Vanuit de houding van afhankelijkheid en beschikbaarheid formuleren we een ambitie die past bij de
verlangens die God in ons heeft gelegd. Werkend vanuit de Bijbeltekst waar Groot Nieuws Radio mee
werd opgericht.

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
GALATEN 5: 22-23 (NBV)
We zien dat Groot Nieuws Radio gebruikt wordt om veel mensen tot zegen te zijn. Luisteraars geven
aan versterkt te worden en ervaren verbondenheid via Groot Nieuws Radio. Ze voelen zich bij ons
thuis. Daar zijn we bijzonder blij mee en dankbaar voor.
Tegelijkertijd hebben we de indruk dat de betekenis van Groot Nieuws Radio nog wel eens veel groter
zou kunnen worden. Onze doelstellingen sluiten daarbij aan. We zijn tevreden over onze bijdrage als:
• Luisteraars (mede) door ons gestimuleerd worden om een relatie met God aan te gaan of deze te
verdiepen op een manier die bij hen past.
• Luisteraars zich versterkt en aangescherpt weten in hun dagelijks leven met God.
• Luisteraars hun rol gaan innemen in hun eigen gezin, kerk, buurt en de samenleving.
• We onderdeel mogen zijn van een opleving van het christelijk geloof in Nederland.

ACTIVITEITEN 2016
De concrete activiteiten die Groot Nieuws Radio in 2016 heeft ondernomen om haar doelstellingen te
realiseren zijn als volgt:
• Het mede mogelijk maken van de uitzending van een gevarieerd aanbod van gepresenteerde
programma’s via de etherfrequentie 1008 AM, via DAB+, internet en de kabel.
• Het verzorgen van rechtstreekse uitzendingen op locatie vanaf bijzondere culturele en/of
(semi-)kerkelijke evenementen, zoals de Pinksterconferentie Opwekking.
• Het bieden van een podium aan artiesten en kunstenaars, auteurs en sprekers, opinieleiders en
politici om hun producties en/of standpunten te delen met het luisteraarspubliek.
• Het uitgeven van een periodieke mailing om de luisteraars te informeren over activiteiten van Groot
Nieuws Radio en intensiever te verbinden aan het station.
• Het bevorderen van de overige communicatie met de achterban en andere geïnteresseerden via
diverse sociale media.

