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Het jaar 2018 stond in het teken van de overstap van de middengolf naar digitale radio. Het hele jaar 
hadden we aandacht voor het thema digitalisering. We hielden speciale actieweken, gaven – met dank 
aan onze businessclub – heel veel digitale radio’s weg en hielpen luisteraars op verschillende
manieren om de overstap naar DAB+ te maken.
 
Voor ons was de overstap naar digitale radio noodzakelijk, maar niet de kern van ons werk. Dat draait na-
melijk om het liefdevolle evangelie van Jezus Christus. Na elf jaar Groot Nieuws Radio lijkt het misschien 
een vanzelfsprekendheid dat we iedere dag christelijke muziek, overdenkingen en inspirerende inter-
views uit kunnen zenden. Maar dat is het zeker niet. Juist in deze tijd is het zo belangrijk dat we de liefde 
van Jezus doorgeven. Ons station laat 24 uur per dag een uniek geluid horen en daar zijn we trots op. 

Groot Nieuws Radio is er altijd en is daarmee een belangrijk onderdeel van mijn leven. Bij ons thuis 
staat de radio dagelijks aan, maar de nachtelijke uren van onze programmering maak ik niet zo vaak 
mee. Maar aan het eind van 2018 heb ik heel wat uren ’s nachts geluisterd, terwijl ik de kleine de fles 
gaf. Wat is het bijzonder om ook op deze rustige momenten te kunnen genieten van christelijke mu-
ziek. Het afgelopen jaar heeft Groot Nieuws Radio me – ook ’s nachts - geïnspireerd, bemoedigd en 
uitgedaagd.

We zijn dankbaar voor de zegen die we mochten ontvangen. En dat we van zoveel mensen mochten 
horen dat Groot Nieuws Radio in hun leven impact heeft gehad. Wat is het bijzonder dat God stem te 
horen is door sprekers op de radio of door de woorden van een lied. 

In dit jaarverslag lees je waar we in 2018, naast het maken van mooie radioprogramma’s, nog meer mee
bezig zijn geweest; van het opstellen van ons beleidsplan, een AVG-protocol tot en met het starten van
een podcastkanaal. Ook lees je wat onze financiële resultaten zijn.

We zijn dankbaar voor je betrokkenheid en gebed!

Wilfred Hardeman
Directeur Groot Nieuws Radio

Voorwoord
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2018 IN HET KORT
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2.098
Aangevraagde  

platen in 

Blessings

Aantal uur  

gepresenteerde  

radio:

3.818

500
overdenkingen in 

De Nieuwe Morgen

Meest beluisterd op  

Groot Nieuws Gemist

1. Bij Jorieke waarin Kinga Bán de  
verrassingsgast was (26 juni 2018) 

2. ‘De meest voorkomende  
problemen rondom seks’  

(een gesprek uit Bij Jorieke  
op 30 oktober 2018)

ANNEMARIE BILJARD
Word wakker met Annemarie!  

Van maandag tot en met donderdag  
presenteert zij ’s ochtends De Nieuwe Morgen

MARIEN KORTERINK
Op weg van je werk naar huis luister je  

Groot Nieuws Radio. Tussen 16:00 en 19:00  
hoor je Marien Korterink.
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15,8 FTE
medewerkers  

in dienst

MEDEWERKERS  

IN LOONDIENST per  

31 december 2018

Man/vrouw: 13 mannen en 8 vrouwen 
61,9% man en 38,1% vrouw

Gemiddelde leeftijd: 35,9 jaar

TOP 5  
 1      Ik zal er zijn  

Sela  101 x

 
2      10.000 redenen  

Opwekking Band  83 x

 
3      Groot is Uw trouw o Heer  

Kees Kraayenoord  45 x

 4      Ik wens jou  
Trinity  44 x

 5      Op die dag  
Opwekking Band  36 x

GEDRAAIDE  

PLATEN  

BLESSINGS

aantal  

businessclubleden  

en partners:

Per 1-1-2018:
  219

Per 31-12-2018:
 228

HANS VAN VUUREN 
presenteert elke werkdag  

tussen 14:00 en 16:00  
het muziekprogramma  

Backstage.

JORIEKE EIJLERS
Luister naar bij Jorieke, van maandag tot 
en met donderdag tussen 10:00 en 12:00. 

Of luister elke week naar een gesprek in de 
podcast van Bij Jorieke.



INKOMSTEN
VRIENDEN,  

DONATEURS EN 
LOSSE GIFTEN

OVERIGE INKOMSTEN
€ 43.113

€ 1.395.026

PERSONEELSKOSTEN 
€ 939.079

UITZENDKOSTEN 
€ 681.913

FONDSWERVING  
& MARKETING

€ 152.187

OVERIGE KOSTEN  
€ 380.712

63,3%

Totaal inkomsten:
€ 2.203.818

Totaal uitgaven:
€ 2.153.891
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BUSINESSCLUB EN 
PARTNERSCHAPPEN 

€ 495.728

COMMERCIALS 
€ 269.951

22,5%

12,2%

2,0%



UITGAVEN
PERSONEELSKOSTEN 

€ 939.079

UITZENDKOSTEN 
€ 681.913

FONDSWERVING  
& MARKETING

€ 152.187

OVERIGE KOSTEN  
€ 380.712

43,6%

31,7%

7,1%

17,6%

Totaal uitgaven:
€ 2.153.891
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GEWENSTE SITUATIE 8

1. 
ORGANISATIE

8

MARCEL KUCKELKORN,  
TEAMLEIDER AFDELING VERKOOP: 

 

“Hoe mooi is het om je passie voor God 

te combineren met je liefde voor de 

verkoop. Ik mag een klein schakeltje in 

de grote ketting vormen door  

mijn talenten in te zetten in  

Gods Koninkrijk.”

JAARVERSLAG 2018
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1.1 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.

De Raad van Bestuur heeft taken gedelegeerd aan de 
directie.

In 2018 heeft de Raad van Bestuur zes keer vergaderd in 
Veenendaal, waarbij onder andere de volgende onderwer-
pen werden besproken:
• Fusie B.V. en stichting
• Beleidsplan
• Digitalisering
• Personeelszaken
• Financiële resultaten
• AVG
• Nieuwe website en app 

De Raad van Bestuur bestond per 31 december 2018 uit de 
volgende personen:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 afde-

lingsjaarplannen; 
•   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 ontwikkelingen; 
•  bereidt samen met de voorzitter van het bestuur de 

bestuursvergaderingen voor.

1.3 PERSONEELSBELEID
Groot Nieuws Radio had in 2018 21 medewerkers, die ge-
middeld 15,8 fte vertegenwoordigden. Voor de salariëring 
van de medewerkers hanteert Groot Nieuws Radio de Gra-
fimedia CAO. Ook werden freelancers ingehuurd. 
Groot Nieuws Radio streeft ernaar om een goed werkge-
ver te zijn. Daarbij past een goed HR-beleid met onder 
andere goede arbeidsvoorwaarden die niet onderdoen 
voor wat gebruikelijk is in de branche. In 2018 zijn we 
gestart met het ontwikkelen van dit HR-beleid waarin is 
beschreven wat de visie is op personeel en vrijwilligers. In 
2019 zal dit traject afgerond worden en zal het HR-beleid 
in gebruik genomen worden.

Naam Functie In functie 
sinds

Termijn  
verstrijkt 
op

Joop 
Gankema

Voorzitter 01-08-2017 31-07-2021

Gerbrand 
Burink

Penning-
meester

25-04-2018 24-04-2022

André
Verhoeff

Secretaris 01-06-2011 31-05-2019

Ron de Rover Lid 20-05-2011 19-05-2019
Annet  
Meijers – 
Doornekamp

Lid 14-02-2018 13-02-2022
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1.5 BEHAALDE DOELSTELLINGEN 2018

UITGELICHT
√  Overstap van middengolf naar digitale radio 

 Eind 2018 stapten we van de middengolf over naar 
digitale radio. Onze luisteraars moesten met ons mee 
verhuizen. Daar helpen we hen bij met behulp van o.a. 
diverse digitaliseringsweken en een digitaliseringslijn. 
Het hele jaar besteedden we op verschillende manie-
ren aandacht de op hand zijde overstap. 

Dit deden we via radio, onze website, sociale media, 
nieuwsbrieven, mailings en door te adverteren in diverse 
media. 

√  Contracten afsluiten met kabel- en  
 telefoonmaatschappijen 
Groot Nieuws Radio werd toegevoegd aan de digitale 
zenderpakketten van:

 • Kabelnoord: kanaal 844
 • SKV: kanaal 328 of kanaal 1328

Daarnaast werd Groot Nieuws Radio toegevoegd aan het 
zenderpakket van Joyne. Hiermee kan de luisteraar Groot 
Nieuws via de satellietschotel ontvangen in heel Europa. 
Tot slot ontwikkelden we Groot Nieuws-abonnementen 

voor mobiele telefonie zodat luisteraars goedkoop een 
abonnement af kunnen sluiten om naar ons te kunnen 
blijven luisteren. Meer informatie: www.grootnieuwsabon-
nement.nl. 

√ Ontwikkelen HR-beleid
  In 2018 werd een HR-beleid ontwikkeld. In 2019 wordt 

het beleid voorgelegd aan het bestuur en  
geïmplementeerd.

EN VERDER…
√ Actualiseren audiovormgeving (jingles)
√ Opstellen beleidsplan 2018-2023
√ BV en stichting laten fuseren
√ AVG Protocol opstellen en implementeren
√ Nieuwe promotiefilm voor Groot Nieuws Radio
√ Organisatie businessclub bijeenkomsten
√  Aanwezigheid op de Pinksterconferentie van  

Opwekking en Nederland Zingt dag en andere  
christelijke evenementen

√ Meer commercials verkopen via Epower 
√  Team uitbreiden met een extra relatiebeheerder,  

vaste technicus en fondswerver 
√ Starten met het aanbieden van podcasts 
√  Overstappen van nieuwsdienst (ANP) en  

verkeersinformatie (ANWB) 
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1.4 ORGANIGRAM
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BESTUUR

DIRECTEUR

TEAMLEIDER 
ADMINISTRATIE

TEAMLEIDER 
VERKOOP

TECHNIEK

DONATEURS-
ADMINISTRATIE

TEAMLEIDER  
FONDSENWERVING 
& COMMUNICATIE

FONDSENWERVING 
& COMMUNICATIE

VERKOOPTEAM

EINDREDACTEUR

REDACTIE



√  Seven FM servers verhuizen naar interne omgeving  
van Groot Nieuws Radio 

√  Deelnemen aan de tweede editie van het Feest  
van Geloof

1.6 VERWACHTINGEN VOOR HET 
KOMENDE BOEKJAAR

UITGELICHT
•  De zichtbaarheid van Groot Nieuws Radio in christelijk 

Nederland vergroten
  Onze organisatiedoelstelling voor dit jaar is ons  

station onder de aandacht brengen zodat meer  
mensen ons ontdekken en kunnen (gaan) genieten  
van onze programma’s. 

• Website en app vernieuwen + doorontwikkelen
  Aan het begin van het jaar lanceren we een nieuwe 

website en app. Op deze manier kan iedereen ons 
goed en gemakkelijk beluisteren en actuele informa-
tie vinden. De rest van het jaar voegen we geleidelijk 
nieuwe functies toe aan de website en app.

•  Meer live-radio uitzendingen: Backstage Live 
  We vinden het leuk en waardevol om onze luisteraars 

te ontmoeten. Dit doen we door o.a. aanwezig te zijn 
op de Pinksterconferentie van Opwekking en Simply 
Jesus, maar ook door eigen evenementen te organi-
seren. Zo kunnen we aan het eind van het jaar weer 
genieten van veel live muziek tijdens Feest van Geloof 
en starten we dit jaar met live radio-uitzendingen, met 
muzikale gasten en live publiek. Luisteraars krijgen 
echt een kijkje achter de schermen in Backstage live.

EN VERDER…
•  Digitaliseringstraject afronden door luisteraars  

te helpen overstappen naar digitale radio
• HR-beleid implementeren
•  Contracten afsluiten met kabelmaatschappijen voor 

bredere distributie van Groot Nieuws Radio
• Verkoopmap ontwikkelen 
• Uitbreiden podcast aanbod
• Processing in laten regelen door een specialist
• Meewerken aan Feest van Geloof 3
• Reserves opbouwen voor waarborgen continuïteit 
• Voldoen aan AVG wetgeving
• Aanschaffen en implementeren nieuw CRM-pakket
•  Retraite, teamdagen en kwartaalvieringen voor  

collega’s organiseren
• Inhoudelijk luisteraarsonderzoek
•  Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor  

visual radio

11
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LUKAS KRAMER, WEBMASTER 
GROOTNIEUWSRADIO.NL: 

“In 2018 hebben we gewerkt  

aan een nieuwe website en app  

om een nieuwe stap te zetten in  

de online zichtbaarheid van 

Groot Nieuws Radio.”



GEWENSTE SITUATIE 12

2. 
FINANCIËLE
OVERZICHTEN
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INGE GEURS,  
INTERN ACCOUNTANT: 

 

“Passie voor cijfers,  

gedreven door de missie en een  

hart voor bouwen aan een  

gezonde organisatie.”
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De in dit jaarverslag opgenomen balans per 31-12-2018 en staat van baten en lasten over 2018 zijn ontleend aan de  
jaarrekening, waarbij door de externe accountant een samenstellingsverklaring is afgegeven.

2.1 BALANS

ACTIVA 31-12-2018 (€) 31-12-2017 (€)

Immateriële vaste activa 45.338

Materiele vaste activa
Huurdersinvesteringen 83.845 88.793
Inventarissen 196.318 204.206

280.163 292.999

Vorderingen
Debiteuren 137.395 42.144
Overige vorderingen en overlopende activa 55.584 236.517

192.979 278.661

Liquide middelen 394.480 308.320
Totaal activa 912.961 879.980

PASSIVA 31-12-2018 (€) 31-12-2017 (€)

Reserves en fondsen
Reserves

Continuïteitsreserve 430.000 430.000

Bestemmingsreserves

      • Studio-inventaris 51.913 -

Overige reserves - 1.986
481.913 431.986

Langlopende schulden
Leningen o/g - 40.000

Kortlopende schulden
Aflossingverplichtingen 40.000 40.000
Crediteuren 23.209 95.382
Belastingen en premies sociale verzekeringen 99.548 74.555
Overige schulden en overlopende passiva 268.291 198.057

431.048 407.994
Totaal passiva 912.961 879.980

JAARVERSLAG 2018



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 een 
overige reserve.

CONTINUÏTEITSRESERVE
De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat Groot 
Nieuws Radio ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De risico’s op korte termijn zitten met name op 
het kunnen opvangen van tegenvallende of teruglopende in inkomsten. Daarnaast is de continuïteitsreserve gevormd 
om, in het geval van het beëindigen van de activiteiten, de lopende arbeidscontracten en andere overeenkomsten op 
een verantwoorde wijze af te kunnen wikkelen. In het door de Raad van Bestuur vastgestelde en goedgekeurde beleid 
wordt een gewenst risicoprofiel gehanteerd voor een continuïteitsreserve van minimaal 50 procent en maximaal 100 
procent van de kosten van de organisatie. In het verslagjaar komt dit neer op een ondergrens van 713.000 euro en een 
bovengrens van 1.426.000 euro. De huidige continuïteitsreserve is hiermee nog niet op een, door de raad van bestuur 
vastgesteld, voldoende niveau. De komende jaren zal toevoeging aan de reserve plaatsvinden, voor zover er  
voldoende resultaat wordt gerealiseerd.

BESTEMMINGSRESERVES
De bestemmingsreserves worden gevormd omdat middelen zijn aangewend om activa te financieren. 
De reserve studio-inventaris wordt gevormd voor de vervanging van de studio-inventaris.

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 verkre-
gen 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.

2.4 Liquiditeit
Uit de liquiditeit, de verhouding tussen vlottende activa en de 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 be-
schouwd als de current ratio groter is dan 1.

14 15

31-12-2018 31-12-2017
Current ratio (vorderingen en liquide middelen/  
kortlopende schulden)

1,36 1,44

31-12-2018 31-12-2017
Verhouding eigen vermogen/balanstotaal 52,8% 49,1%
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31-12-2018 (€) 31-12-2017 (€)

BATEN
- Donateurs 1.395.026 1.329.908
- Businessclub en partnerschappen 495.728 469.741
- Commercials 269.951 185.843
- Overige opbrengsten 43.113 41.900

Som der baten 2.203.818 2.027.392

LASTEN
Directe kosten van de omzet 5.136 -
Personeelskosten 939.079 850.256
Uitzendkosten 681.913 609.393
Kosten fondswerving en marketing 152.187 123.384
Overige kosten 374.579 305.919
Financiële baten en lasten 997 5.480

Som der lasten 2.153.891 1.894.432

Resultaat normale bedrijfsuitoefening 49.927 132.960

INCIDENTELE BATEN
Verhuisgiften 0 86.073
Saldo van baten en lasten 49.927 219.033

Bestemming van het saldo:
Toevoeging/onttrekking aan:
• Continuïteitsreserve - 420.000
• Bestemmingsreserves 51.913 -
• Overige reserves - 1.986 -200.967
Saldo van baten en lasten 49.927 219.033
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2.5 Staat van baten en lasten

NANDO KOK, PRESENTATOR  
SANDWICH EN MUZIEKSAMENSTELLER: 

“2018 was een jaar met veel 

fantastische nieuwe muziek die 

harten mocht raken.”
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
Het jaar 2018 is afgesloten met een positief saldo van baten en lasten van € 49.900. In 2017 was het saldo van baten en 
lasten € 219.000 positief. In de begroting van 2018 gingen we uit van € 38.000 positief. 

De totale baten liggen in 2018 1,4% boven de begroting en zijn 8,7% hoger dan in 2017. De stijging van de baten komt voort 
uit de gestegen inkomsten uit commercials. Met name de reclame-inkomsten vanuit het contract met E-power kwamen 
ruim uit boven begroting en boven de inkomsten van vorig jaar.

De totale kosten liggen in 2018 0,9% boven de begroting en zijn 13,7%  hoger dan in 2017. De stijgingen komen voort uit een 
toename van de personele bezetting, hogere uitzendkosten o.a. door de uitbreiding van onze bereikbaarheid op DAB+ en 
een toename van de kosten van fondswerving en marketing als gevolg van een toename van de eventkosten.

BEZOLDIGING DIRECTIE
De Raad van Bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere 
beloningscomponenten vastgesteld.

BEZOLDIGING RAAD VAN BESTUUR
Aan de Raad van Bestuur worden geen andere vergoedingen toegekend dan een vergoeding voor gemaakte (reis)kosten.

16

THIJS NOORLANDT,  
REDACTEUR BIJ JORIEKE:  

 

“Een combinatie van diepgang,  

verbinding en plezier –  

dat maakt dit werk zo mooi!”
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TIM HENDRIKS,  
PRESENTATOR BLESSINGS:  

 

“Mijn doel is om mensen  

en verzoeken tot hun recht  

te laten komen.”
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In december 2018 nam Groot Nieuws 
Radio afscheid van de middengolf en 
de frequentie 1008 AM. Met een cam-
pagne werden luisteraars opgeroepen 
om over te stappen naar digitale radio. 
Met een Luisterwijzer en een Digita-
liseringslijn konden luisteraars extra 
informatie inwinnen. 
 
Op de foto: de zendmast in Zeewolde 
die jarenlang het signaal van Groot 
Nieuws Radio heeft doorgegeven.

Door heel Nederland 
staan DAB+ masten  
die onder andere het  
signaal van Groot  
Nieuws Radio doorgeven.  
Maurits Reijnoudt  
bezocht de mast in  
Arnhem om een 
reportage te maken.
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Het is altijd mooi om terug te blikken op een jaar. Helemaal als je ziet dat gemaakte plannen gereali-
seerd zijn. We kijken dankbaar terug en zien uit naar de tijd die voor ons ligt, waarin we met veel passie 
en plezier aan het werk gaan.

Dankbaar zijn we ook voor de betrokkenheid van luisteraars en businessclubleden die ons onder-
steunen door gebed, een financiële bijdrage, feedback en enthousiasme. We zijn trots dat we met een 
enthousiast team van medewerkers, vrijwilligers, freelancers en bestuursleden mochten werken aan 
onze missie. Onze dank gaat vooral uit naar onze God en Vader die ons door moeilijke moment heen 
helpt en ons leidt en zegent.

We hopen dat je genoten hebt van onze programma’s en treffen je graag in 2019 aan de radio of op een 
van onze evenementen. 

Namens bestuur en medewerkers Groot Nieuws Radio,

Wilfred Hardeman
Directeur Groot Nieuws Radio

Nawoord



Stichting Groot Nieuws Radio 
Bezoek- en postadres: 

Zandstraat 36
3901 CM Veenendaal
grootnieuwsradio.nl


