JAARVERSLAG 2017
GROOT NIEUWS RADIO
WWW.GROOTNIEUWSRADIO.NL

VOORWOORD

3

2017 IN HET KORT

4

1. DE ORGANISATIE

8

1.1 Raad van Bestuur
1.2 Directie
1.3 Personeelsbeleid
1.4 Organigram
1.5 Behaalde doelstellingen 2017
1.6 Verwachtingen voor het komende boekjaar

9
9
9
9
11
11

2. FINANCIËLE OVERZICHTEN

12

NAWOORD

16

2.1 Balans
2.2 Reserves en Fondsen
2.3 Solvabiliteit
2.4 Liquiditeit
2.5 Staat van baten en lasten
2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2.7 Bezoldiging Raad van Bestuur

2

13
14
14
14
15
15
15

JAARVERSLAG 2017

Voorwoord
DANKBAAR
Als we terugkijken op het afgelopen jaar zijn we dankbaar!
2017 was een feestelijk jaar: in mei verhuisden we naar een nieuwe locatie en openden we feestelijk onze
nieuwe studio. Begin september mochten we luisteraars ontmoeten tijdens de eerste open dag. Op het podium
speelden Marcel en Lydia Zimmer, presentatoren gaven workshops en er werden rondleidingen gegeven. De
open dag was de aftrap van ons 10-jarig jubileum. In de twaalf weken die volgden deden onze verslaggevers
met hun Groot Nieuws Radio-auto iedere week een provincie aan. Zo kwamen we op de mooiste plekken van
Nederland en ontmoetten we veel luisteraars. Op 25 november vierden we in een uitverkochte Basiliek ons
jubileum met het Feest van geloof.
Met bijzonder veel respect heb ik gekeken naar mijn collega’s die ondanks alle hectiek en spanning gewoon hun
werk bleven doen; achter de schermen en op de radio. Wat ben ik dankbaar voor de passie die ik zie bij ons team.
Zo was er eigenlijk iedere dag wel een hoogtepunt te horen op de radio. Soms was het een gesprek met een
luisteraar, een persoonlijk gesprek of een mooie aankondiging van muziek. Ik ben dankbaar dat we onze gaven
en talenten in mogen zetten om radioprogramma’s te maken. Ik ben dankbaar voor de zegen op ons werk.
Onlangs was ik samen met een collega op bezoek bij een businessclublid. We zaten bij hem en zijn vrouw thuis
op de bank. We kwamen in gesprek. Ze vertelde dat haar leven plots stilgezet was door een auto-ongeluk.
Vanuit een druk werkzaam leven kwam ze thuis te zitten. Ze vertelde wat Groot Nieuws Radio door de tijd heen
voor haar heeft betekend. We mochten haar bijstaan in moeilijke jaren. Ze heeft ervaren dat God door de radio
heen sprak, onder andere door muziek. Ik heb met tranen in mijn ogen naar haar verhaal geluisterd en was dankbaar dat wij vanuit Veenendaal iets voor haar hebben kunnen betekenen. Het raakt me dat we mensen in mooie
en moeilijke tijden mogen bereiken met onze radioprogramma’s.

Wilfred Hardeman
Directeur Groot Nieuws Radio
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2017 IN HET KORT
Ontzettend
dankbaar voor alle
verhuisgiften:

AANTAL UUR
GEPRESENTEERDE
RADIO:

3.647

€86.073

Aantal businessclubleden en partners:

219

Aantal mensen
in dienst:

(stand per 31 december 2017)

UUR

15 FTE

2.043

Aantal
overdenkingen:

Aangevraagde platen
in Blessings

504

Blessings TOP 10

Meest beluisterd op
Groot Nieuws Gemist:
het gesprek met
Henk Binnendijk over afhankelijkheid van God

1 	

Houd vol

2 	

Ik zal er zijn

3 	

Lopen op het water

(in Bij Jorieke, 5 september 2017)

4 	
5 	

4

Kees Kraayenoord en Mozaiek0318

Sela

Opwekking Band

Gods zegen voor jou

Sela

Groot is uw trouw o Heer

Kees Kraayenoord
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Radiohoogtepunten van 2017
Het zijn er te veel om op te noemen! Live uitzenden vanaf
Opwekking, de reportages van Eunice Nahuis over het werk van
Mercy Ships in Kameroen. De kerstuitzending van Bij Jorieke,
onze actiedag voor Afrika, avonduitzendingen vanuit onze nieuwe studio, ons 10-jarig jubileum met ‘stemmen uit het verleden’.
De uitzending vanaf onze open dag, live verzoekplaten door
Joke Buis in Blessings, de jubileumtour, het Feest van Geloof, 3
nieuwe radioprogramma’s toegevoegd aan onze programmering
en natuurlijk de Top 1008!

euwe radiostudio
Uitpakken van ni
en
in Ve endaal.
	Oproepje: Vanwege het grote succes van deze avond is besloten
om in november 2018 weer een editie van Feest van geloof te
organiseren. Kijk voor meer informatie en kaarten op
www.grootnieuwsradio.nl/feestvangeloof

Feest van Geloof
Eunice: Hoe kun je als radiostation het beste je verjaardag vieren? Door je luisteraars in het zonnetje te zetten! En dus zochten
we ze op in alle hoeken van het land en zelfs daarbuiten. Van
verrassing tot ontroering, tot heel blij zijn met elkaar als radiostation en luisteraar, dat was de jubileumtour!
Bekijk ons tienjarig jubileum filmpje:
www.youtube.com/grootnieuwsradio

Eunice op jubileumtour

6 	

Tienduizend redenen

7 	

Stad met paarlen poorten

8 	

Ik wens jou

9	
10
	

Opwekking Band

Joke Buis

Open dag in de Troubado

ur

Trinity

Als het leven soms pijn doet

Reni en Elisa

Zegekroon

Opwekking Band
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INKOMSTEN
Donateurs
Verhuisgiften

€ 1.329.908
€ 86.073

TOTAAL DONATIES
€ 1.415.981

Businessclub en
partnerschappen
€ 469.741
Commercials
€ 185.843
Overige inkomsten € 41.900

67%

33%

TOTAAL OVERIGE
INKOMSTEN
€ 697.484

Totaal inkomsten:

€ 2.113.465
6

100%
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UITGAVEN
PERSONEELSKOSTEN
€ 850.256

UITZENDKOSTEN
€ 609.393

44,9%
32,2%

FONDSWERVING
& MARKETING
€ 123.384

6,5%

OVERIGE KOSTEN
o.a. kosten voor afschrijving,
huisvestingskosten en
algemene kosten

16,4%

€ 311.399

Totaal uitgaven:

€ 1.894.432
7

100%
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1.1 Raad van Bestuur
•	De Raad van Bestuur is betrokken bij het werk van Groot
Nieuws Radio en bestuurt het tegelijkertijd op hoofdlijnen;
•	is eindverantwoordelijk voor strategie, beleid, budget en
resultaten;
•	ziet erop toe dat de activiteiten van Groot Nieuws Radio gericht zijn op het realiseren van de doelstellingen en bijdragen
aan de gestelde missie;
•	beoordeelt het strategisch meerjarenplan en het daarvan
afgeleide jaarplan, de jaarlijkse begroting en zij toetst de
voortgang van de plannen gedurende het jaar;
•	beslist over structurele aanpassing van plannen, budgetten
en investeringen;
•	beslist over benoeming, functioneren en ontslag van de
directie.

ontwikkelingen;
•	bereidt samen met de voorzitter van het bestuur de bestuursvergaderingen voor.

1.3 Personeelsbeleid
Groot Nieuws Radio had in 2017 18 medewerkers, die gemiddeld
14,9 fte vertegenwoordigden. Voor de salariëring van de directie
en medewerkers hanteert Groot Nieuws Radio de Grafimedia
CAO. Ook werden freelancers ingehuurd.
Groot Nieuws Radio streeft naar een goed HR-beleid, waaronder goede arbeidsvoorwaarden die niet onderdoen voor wat
gebruikelijk is in de branche. In 2018 hopen we een HR-beleid te
ontwikkelen waarin is beschreven wat de visie is op personeel en
vrijwilligers.

1.4 Organigram

De Raad van Bestuur heeft taken gedelegeerd aan de directie.

Zie figuur 1 op de volgende pagina bovenaan.

In 2017 heeft de Raad van Bestuur 6 keer vergaderd in Veenendaal, waarbij onder andere de volgende onderwerpen werden
besproken:
• De verhuizing naar een andere locatie;
• Het functioneren van de Raad van Bestuur;
• Beleid voor 2018-2023;
• Uitbreiding team Groot Nieuws Radio;
• Uitbreiding Raad van Bestuur.

1.5 Behaalde doelstellingen 2017

De Raad van Bestuur bestond per 31 december 2017 uit de
volgende personen:
Naam

Functie

In functie
sinds

Termijn
verstrijkt op

J. (Joop)
Gankema

Voorzitter

01-08-2017

31-07-2021

B. (Beschier)
de Korte

Penningmeester

01-12-2015

30-11-2019

A.P. (André)
Verhoeff

Secretaris

01-06-2011

31-05-2019

R.A. (Ron)
de Rover

Lid

20-05-2011

19-05-2019

√ 	Verhuizen naar de Troubadour
In het jaarplan van 2017 lag de prioriteit bij de verhuizing
naar de Troubadour. De grootste uitdaging lag in het vernieuwen en verhuizen van alle technische faciliteiten. Hoewel de
deadline twee weken verschoven moest worden verliep het
proces goed. Vanzelfsprekend waren er technische uitdagingen maar die werden door de technici adequaat aangepakt.
We zijn dankbaar voor de financiële ondersteuning vanuit de
businessclub en de luisteraars. Mede hierdoor kon de verhuizing gefinancierd worden.
√

1.2 Directie
•	Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van strategie en
beleid;
•	maakt het strategisch meerjarenplan en het daarvan afgeleide jaarplan, inclusief de begroting;
•	evalueert de uitvoering van het jaarplan en de afdelingsjaarplannen;
• legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur;
• heeft de dagelijkse leiding over de organisatie;
•	informeert de Raad van Bestuur over alle relevante feiten en
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Programmering uitbreiden
In ons jaarplan formuleerden we ook de wens om onze
programmering uit te breiden, dat is deels gelukt met het
toevoegen van drie programma’s. De wens om de avond- en
weekendprogrammering verder uit te breiden blijft.
In september 2017 startten we op vrijdagmorgen tussen
10.00 en 12.00 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 zaterdag- en
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 om 22.00 tot 22.30 uur te beluisteren.
We maken Op weg met de Bijbel in samenwerking met Trans
World Radio.
√

 pstellen financieel beleidsplan
O
In 2017 werd ook gewerkt aan een financieel beleidsplan,
hierbij zijn kernwaarden: kwaliteit en continuïteit. Dit plan
werd begin 2018 door de Raad van Bestuur vastgesteld en is
gepubliceerd op de website.
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Figuur 1, organigram

BESTUUR

DIRECTIE

TEAMLEIDER
ADMINISTRATIE

FONDSWERVING &
COMMUNICATIE

VERKOOP

DONATEURSADMINISTRATIE

EINDREDACTEUR

REDACTIE

√ 	
Uitbreiden Raad van Bestuur
Joop Gankema is aangesteld als nieuwe voorzitter. Eind 2017
gesprekken met nog twee kandidaten gevoerd. Vanaf 1 januari 2018 twee nieuwe leden: Sandra Kooij en Annet Meijers.

√ 	
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 de Nederland Zingt Dag en de Pinksterconferentie van
Opwekking. Ook hier ontmoetten we veel luisteraars. Door
onze aanwezigheid bij evenementen leerden we hen, hun
wensen en behoeften nog beter kennen.

F usie van de B.V. en de Stichting
Een belangrijke doelstelling was de organisatiestructuur verder onder handen te nemen. Een fusie tussen Groot Nieuws
Radio B.V. en Stichting Groot Nieuws Radio werd voorbereid
en is per 1 januari 2018 een feit. Financiële jaarstukken worden hiermee eenvoudiger.
Met deze fusie werd tevens de raad van toezicht ontbonden.

√ 	
Ontwikkelen discipelschap
We hebben deelgenomen aan NL Zoekt en zijn gestart met
kwartaalvieringen voor personeel en Raad van Bestuur.
√

L andelijk AM distributie behouden
De afschakeling van de middengolf is uitgesteld tot 1 januari
2019. Zendmasteigenaar Novec dreigde met ontmanteling
van de zendmast per 1 september 2017. Het behouden van
de middengolfdistributie was dan ook een speerpunt. Na
lange onderhandelingen is de ontmanteling uitgesteld tot 1
januari 2019. Dat geeft ons de ruimte om luisteraars tot die
tijd te wijzen op andere digitale luistervormen.

√

J ubileum onder de aandacht brengen door middel van
diverse activiteiten en een feest
In 2017 mochten we ons 10-jarig jubileum vieren. In ons
jaarplan werden diversen acties omgeschreven zoals het
vieren van ons jubileum op de radio en het organiseren van
een jubileumfeest. We gingen van september tot november
het land in en vierden ons jubileum groots met het feest van
geloof op 24 november.

√ 	
Tijdens de Pinksterconferentie hielden we zowel op radio,
als online en op het evenemententerrein een vriendenactie.
Hiermee werd ons donateursbestand uitgebreid.
√

In de zomer van 2017 stelden we op de administratie een
intern accountant aan als teamleider.

√

In 2017 stelden we een externe fondswerver aan.
Dat bleek zo’n goede keuze dat we per 2018 een vaste
interne fondswerver aan stellen, die gaat helpen om de
afdeling fondswerving op te zetten.
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1.6 Niet-behaalde doelstellingen
x 	
HR-beleid vernieuwen
In 2017 zijn we er niet in geslaagd om ons HR-beleid te vernieuwen. Het traject met onze externe adviseur loopt medio
2017 vast. We starten het traject in 2018 opnieuw op met
een nieuwe partij.
x

Extra non-stop kanaal lanceren

x 	
Update website en app
In 2018 wordt gaan we dit traject oppakken.
x

 RM pakket vernieuwen
C
We hebben deze doelstelling doorgeschoven en een nieuw
CRM pakket (donateurssysteem) wordt in 2019 gerealiseerd.

1.7 Verwachtingen voor het komend jaar
De belangrijkste prioriteiten voor het komende boekjaar zijn:
1.	Overstap van de middengolf naar digitale radio. In 2018 staat
de overstap naar digitale radio in alle communicatie centraal.
Op de radio met spots, extra aandacht in de digitaliseringsweken, online communicatie en advertenties.
We blijven investeren in de huidige programma’s en steken
tijd en energie in verdere doorontwikkeling van programma’s,
evenementen en producten.
2. Audiovormgeving actualiseren.
3. Investeren in een nieuwe website en app.
4.	Het team uitbreiden met vrijwilligers, een fondsenwerver,
een verkoopmedewerker en een technicus.
In 2018 willen wij als organisatie verder groeien en professionaliseren. Daarom gaan we allereest ons vrijwilligersnetwerk verder uitbreiden. Daarnaast willen wij drie openstaande vacatures voor de functie van: verkoper, fondsenwerver en
technisch medewerker invullen.
5.	We maken budget vrij voor een programmabudget
per programma.
6. Het HR-beleid vernieuwen.

en we naar
IN 2017 verhuisd
Veenendaal
in
’
ur
‘DE Troubado
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De in dit jaarverslag opgenomen balans per 31-12-2017 en staat van baten en lasten over 2017 zijn ontleend aan de jaarrekening,
waarbij door de externe accountant een samenstellingsverklaring is afgegeven.

2.1 Balans
ACTIVA

31-12-2017 (€)

31-12-2016 (€)

Materiele vaste activa
Huurdersinvesteringen
Inventarissen

88.793

-

204.206

71.514
292.999

71.514

Vorderingen
Debiteuren

42.144

122.258

Overige vorderingen

177.498

181.492

Overlopende activa

59.019

14.091
278.661

317.841

Liquide Middelen

308.320

488.087

Totaal activa

879.980

877.442

PASSIVA

31-12-2017 (€)

31-12-2016 (€)

Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve

430.000

10.000

1.986

202.953

Overige reserves

431.986

212.953

40.000

135.000

Langlopende Schulden
Leningen o/g
Kortlopende schulden
Aflossingverplichtingen

40.000

95.000

Crediteuren

95.382

169.202

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

74.555

198.057

198.057

228.283

Totaal passiva
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529.489

879.980

877.442
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2.2 Reserves en Fondsen
De Raad van Bestuur van Groot Nieuws Radio geeft met de benoeming van de reserves aan op welke wijze beschikbare middelen worden ingezet. De reserves zijn onderverdeeld in een continuïteitsreserve, bestemmingsreserves en overige reserves. Per balansdatum
zijn er geen bestemmingsreserves gevormd.
De totale omvang van de reserves steeg in 2017 met 219.000 euro als gevolg van het positieve resultaat. De reserves liggen nog onder de interne normen. De Raad van Bestuur streeft naar van van 50% van de jaarlijkse exploitatiekosten, welke bestaan uit de kosten
van eigen personeel, huisvesting, administratie, Raad van Bestuur, fondsenwerving en vaste uitzendkosten.

2.3 Solvabiliteit
Uit de solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen het eigen
vermogen en het totaal vermogen, blijkt het weerstandsvermogen van een organisatie. Hoe hoog deze solvabiliteit moet zijn, hangt
af van de aard van de onderneming. Met behulp van onderstaande kengetallen kan inzicht worden verkregen in de solvabiliteit van de
organisatie. Algemeen genomen wordt een organisatie als financieel gezond beschouwd als de solvabiliteit tussen de 25 procent en
40 procent ligt.

Verhouding eigen vermogen/balanstotaal

31-12-2017

31-12-2016

49,1%

24,3%

2.4 Liquiditeit
Uit de liquiditeit, de verhouding tussen vlottende activa en kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een organisatie aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de
liquiditeitspositie van de organisatie. Algemeen genomen wordt een organisatie als liquide beschouwd als de current ratio groter is
dan 1.

Current ratio (vorderingen en liquide middelen /
kortlopende schulden)

31-12-2017

31-12-2016

1,44

1,52
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2.5 Staat van baten en lasten
31-12-2017 (€)

31-12-2016 (€)

BATEN
-

Donateurs

1.329.908

1.315.816

-

Businessclub en partnerschappen

469.741

479.116

-

Commercials

185.843

125.473

-

Overige opbrengsten

41.900

16.149

Som der baten

2.027.392

1.936.554

LASTEN
Personeelskosten

850.256

783.559

Uitzendkosten

609.393

539.907

Kosten fondswerving en marketing

123.384

107.591

Overige kosten

305.919

257.670

5.480

8.062

Financiële baten en lasten
Som der lasten
Resultaat normale bedrijfsuitoefening

1.894.432

1.696.789

132.960

239.765

INCIDENTELE BATEN
Verhuisgiften
Saldo van baten en lasten

86.073

-

219.033

239.765

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
Het jaar 2017 is afgesloten met een positief saldo van baten en lasten van € 219.000. In 2016 was het saldo van baten en lasten
€ 240.000 positief. In de begroting van 2017 gingen we uit van € 4.000 positief.
De totale baten liggen in 2017 12,9% boven de begroting en zijn 9% hoger dan in 2016. De stijging van de baten komt voort uit meevallende verhuisgiften en toenemende reclame-inkomsten. Daarnaast zijn er twee contracten afgesloten voor programmasponsoring
Opwekking en Top 1008.
De totale kosten liggen in 2017 1,4% boven de begroting en zijn 11,6% hoger dan in 2016. De stijgingen komen voort uit een toename
van de personele bezetting, hogere uitzendkosten door de uitbreiding van onze bereikbaarheid op DAB+ en een toename van de
afschrijvingskosten als gevolg van de verhuisinvesteringen.

2.7 Verhuisgiften
De ontvangen verhuisgiften bedroegen € 86.073. De giften zijn in 2017 geheel verantwoord als opbrengsten. De uitgaven voor de
verhuizing zijn in 2017 verantwoord als investeringen voor de nieuwe studio en de inrichting van het nieuwe pand. Deze investeringen
staan op de balans per 31 december 2017. De komende jaren zullen de afschrijvingen op deze investeringen als kosten ten laste van
het resultaat worden geboekt.

2.8 Bezoldiging Raad van bestuur en directie
Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere beloningscomponenten
vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in januari 2017.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de directiebeloning wordt de CAO Grafimedia gehanteerd.
De directiebeloning bleef in 2017 ruim binnen de beloningsnormen van Goede Doelen Nederland. Aan de Raad van Bestuur
worden geen andere vergoedingen toegekend dan een vergoeding voor gemaakte (reis)kosten.
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Nawoord
Als we terugblikken op 2017 dan zijn we zo dankbaar voor Gods leiding en voor Zijn zegen. Door Hem en met
Hem mochten we onze programma’s maken.
We zijn dankbaar voor elke minuut dat we radioprogramma’s mochten maken. Voor iedere Blessing of Wens die
doorgegeven werd. Voor elk interview dat gedaan mocht worden. Voor elke Bijbelstudie die we uit mochten
zenden. En we zijn dankbaar voor iedereen die ons ondersteunt, in gebed, in financiën of op andere manieren.
We zijn dankbaar dat we als team, samen met ons bestuur, vrijwilligers, businessclubleden, partners en luisteraars mee mochten werken aan de verspreiding van Gods grote nieuws in Nederland.
Namens bestuur en medewerkers Groot Nieuws Radio,
Wilfred Hardeman
Directeur

Stichting Groot Nieuws Radio

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