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Terwijl het nieuwe jaar 2019 begon, zette Groot Nieuws Radio een grote stap: de middengolfzender 
werd uitgeschakeld, de zender die er jarenlang voor zorgde dat er een christelijk geluid te horen was 
op 1008 AM.

Ik dacht terug aan de eerste minuten dat we te horen waren op de middengolf. In september 2007 
begon het radioavontuur op de zolder van Evert ten Ham. Veel mensen verklaarden ons voor gek, dat 
we op ‘die oude middengolf ’ een radiostation waren begonnen. Maar Evert ten Ham en Floor de Groot 
hadden geloof: via dit kanaal zouden veel mensen bereikt kunnen worden met het evangelie. Dat is 
gelukt. Honderdduizenden mensen hebben de uitzendingen van Groot Nieuws Radio gehoord. De 
frequentie 1008 AM kreeg een belangrijke plek in christelijk Nederland. Het was opvallend dat rondom 
de uitschakeling juist veel mensen zeiden: “Jullie kunnen niet zonder de middengolf!”

Toch begonnen we het jaar optimistisch. We hadden een uitgebreide verhuiscampagne gevoerd en 
met een nieuwe website en app waren er nieuwe luistermogelijkheden toegevoegd. Speerpunt voor 
2019 was het verder uitbreiden van de ontvangstmogelijkheden. Vanaf september is Groot Nieuws 
Radio ook via het tv-platform van Ziggo te horen. Aan het eind van het jaar werd de dekking van het 
DAB+ netwerk verbeterd.

Op de werkvloer waren we vooral bezig met het maken van mooie radioprogramma’s en podcasts. We 
presenteerden het concert van Elevation Worship in Zwolle en organiseerden eigen events, zoals het 
Feest van Geloof en Backstage Live. In november ging het nieuwe themakanaal Groot Nieuws Radio 
Non-stop in de lucht.

We zijn dankbaar dat een groot deel van onze luisteraars in 2019 de digitale overstap heeft gemaakt. 
Het bewijs daarvan zien we op financieel vlak: het aantal vrienden (donateurs) bleef maar groeien. In 
de vriendenweek in december mochten we meer dan 600 nieuwe vrienden verwelkomen. De busi-
nessclub groeide door tot bijna 300 leden aan het eind van het jaar.

Voor die zegen zijn we God dankbaar. We zijn dankbaar voor elke luisteraar, die zijn eigen weg en wan-
del met God heeft. We zijn dankbaar dat we christenen in Nederland mogen dienen met het liefde-
volle evangelie van onze God. En we zijn dankbaar voor jouw betrokkenheid en gebed bij het werk van 
Groot Nieuws Radio.

Groet,

Wilfred Hardeman
Directeur Groot Nieuws Radio

Voorwoord
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1 JANUARI
Laatste uitzending die 
uitgezonden werd via 
de middengolf.

3 JANUARI  
De middengolfzender gaat 
definitief uit, Groot Nieuws 
Radio is niet meer te  
beluisteren via 1008 AM.

17 T/M 22 JUNI  
Actieweek tegen slavernij, in samen- 
werking met International Justice Mission 
(IJM), met als finale een live-uitzending 
vanaf de MudRaise op zaterdag.1 JULI  

Eerste uitzending 
van het programma 
Zin in de zomer 
met Eunice Nahuis.

8 T/M 12 JULI   
De eerste vriendenweek van 2019, waarin 
we in de programma’s en op onze on-
line kanalen aandacht vragen voor het 
werk van Groot Nieuws Radio. Aan die 
boodschap wordt gehoor gegeven. In 
totaal hebben we in 2019 zo’n 900 nieuwe 
vrienden mogen verwelkomen!

25 JANUARI 
De eerste editie van Backstage Live, een 
nieuw radioprogramma van Hans van Vuuren, 
met livemuziek van The Bowery. In 2019 
werden er nog een aantal edities uitgezonden 
met als muzikale gasten LEV, Delise, Reni & 
Elisa, Glenn & José en Elly & Rikkert. 

9 SEPTEMBER  
Maurits Reijnoudt presenteert  
een vijfdelige podcastserie over 
het huwelijk, in samenwerking 
met Pro Life Zorgverzekeringen.

16 SEPTEMBER  
De opening van Laurens’ Lunchroom, 
het nieuwe lunchprogramma bij Groot 
Nieuws Radio dat op werkdagen te ho-
ren is tussen 12.00 en 14.00 uur. Presen-
tator is Laurens van de Kraats. Nando 
Kok nam in 2019 afscheid als presenta-
tor van het programma Sandwich.

10 OKTOBER  
 Milieudeskundige Martine 
Vonk te gast in de eerste 
aflevering van de podcast-
serie Het Groene Pad met 
Lukas Kramer.

2019  in vogelvlucht
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25 FEBRUARI 
Eindredacteur Hanno Janse neemt 
afscheid bij Groot Nieuws Radio. 
’s Middags maakt hij zijn laatste 
uitzending met daarin een terug-
blik op zijn radiocarrière. Maurits 
Reijnoudt wordt in mei aangesteld 
als nieuwe eindredacteur.

22 APRIL  
Live-uitzending van 
Simply Jesus vanuit de 
IJsselhallen in Zwolle.

7 SEPTEMBER  
Eerste uitzending van  
Mens & Missie met  
presentator Ben Ketting.

2 SEPTEMBER  
Groot Nieuws Radio is vanaf 
vandaag ook te horen bij 
Ziggo op kanaal 860.

7 TOT 10 JUNI   
Het pinksterweekend wordt traditiegetrouw 
bij Groot Nieuws Radio geopend met de Op-
wekking Top 100. De liederen ‘Ik zal er zijn’ 
en ‘Op die dag’ zijn dit jaar het meest favo-
riet. Van vrijdagavond tot maandagavond 
was de Pinksterconferentie van Stichting 
Opwekking live te volgen bij  
Groot Nieuws Radio. 

7 MEI 
Landelijke business-
clubbijeenkomst in de 
Basiliek in Veenendaal 
met Mozaïek Worship. 

28 MEI  
Groot Nieuws Radio 
presenteert Elevation 
Worship in de  
IJsselhallen in Zwolle.

31 OKTOBER  
De laatste uitzending van Bij Jorieke 
voor haar zwangerschapsverlof. Met 
vaste gasten Matthijn Buwalda en 
Maarten Vermeulen blikte Jorieke 
terug op het afgelopen jaar.



 

Aantal uur  

gepresenteerde radio: 

3.851292
business- 

clubleden 

& partners 

stijging van

62 LEDEN

164.375
beluisterde podcast- 

afleveringen 

MEEST TERUGGELUISTERDE PROGRAMMA’S
Op de website van Groot Nieuws Radio is vrijwel elk programma terug te luisteren.  
In 2019 werd het gesprek met Marion Lutke over narcisme (Bij Jorieke, 17 januari 2019) het  
meest teruggeluisterd. Ook de speciale uitzendingen van Bij Jorieke en Backstage rondom  
het overlijden van zangeres Kinga Bán werden vaak teruggeluisterd. 

4121
In 2019 werden 4121 liederen 

aangevraagd voor de  

programma’s Blessings en 

Wens. ‘Ik zal er zijn’ blijft een 

enorm geliefd lied, het werd 

het meest aangevraagd voor 

het programma Wens.

AANGEVRAAGDE LIEDEREN 250.000
Het aantal luisteraars van  

Groot Nieuws Radio is in 2019  

stabiel gebleven, zo blijkt uit  

cijfers van het Nationaal Luister 

Onderzoek (NLO). Elke week  

stemmen er ongeveer 250.000  

unieke luisteraars af op  

Groot Nieuws Radio.

UNIEKE  
LUISTERAARS

17,1 FTE

verdeeld over  

24 personen, waarvan  

11 vrouwen en  

13 mannen.

4 NOVEMBER   
Eerste uitzending van Brand-
stof met Eunice Nahuis. 

9 NOVEMBER Live-uitzending 
vanaf de Open Doors-dag in de 
Jaarbeurs in Utrecht.

23 NOVEMBER  
 Landelijke business-
clubbijeenkomst met 
Elise Mannah, gevolgd 
door de derde editie 
van Feest van Geloof. 

1 DECEMBER  
 Jubileum van Groot Nieuws 
Radio; op deze dag klonk 
twaalf jaar geleden het aller-
eerste programma van Groot 
Nieuws Radio.

18 T/M 31 DECEMBER  
Top 1008 te horen bij Groot Nieuws Radio. 
Luisteraars stemden dit jaar het meest op 
‘You Say’ van Lauren Daigle, ‘Jezus Overwin-
naar’ van Mozaiek Worship en ‘Leef met volle 
teugen’ van Kinga Bán en Elbert Smelt.

22 NOVEMBER Lancering van 
nieuw themakanaal Groot 
Nieuws Radio Non-stop. 

JAARVERSLAG 2019
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Marcel Kuckelkorn  
teamleider afdeling verkoop

“Dagelijks hebben Floris, Jaap en ik contact met onze 
businessclubleden en partnerorganisaties. Het ene 
moment zit je bij de directie van een grote organisatie 
en het volgende moment sta je op een bouwplaats 
met een aannemer. Elk gesprek is anders maar steeds 
is het inspirerend en opbouwend. We delen de passie 
voor het evangelie én voor ondernemen. De busi-
nessclub is een deel van het fundament onder onze 
organisatie. Mede dankzij al deze mensen maken we 
christelijke radio! In het jaar 2019 mochten we 62 nieu-
we leden verwelkomen. We ontmoetten elkaar tijdens 
twee prachtige evenementen en zongen samen op het 
dak van de Basiliek in Veenendaal: “Laat maar komen 
wat hierna komt, want Hij laat ons nooit alleen.”

 Maurits Reijnoudt
teamleider redactie

“De woorden ‘inspireren’ en ‘aanscherpen’ uit onze mis-
sie zie ik steeds meer terug in onze programmering. Op 
sommige momenten ervaar ik Groot Nieuws Radio als 
een soort slijpsteen. Mijn geest wordt scherper door de 
gesprekken, de overdenkingen en door de boodschap 
van een lied. Maar ook het bemoedigen van onze luis-
teraars maakt me dankbaar. Met Blessings en Wens zijn 
we de postbode van het ‘hart onder de riem’.”

Annemieke Timmerman  
fondsenwerver

“In het afgelopen jaar hebben we veel vrienden en 
luisteraars mogen ontmoeten tijdens evenementen 
en concerten. Met Pro Life Zorgverzekeringen hebben 
we twee mooie leadwervingscampagnes gedaan. In 
2019 zijn we ook gestart met marketing automation 
om onze boodschap beter af te kunnen stemmen op 
verschillende doelgroepen. In juli en november heb-
ben we twee prachtige vriendenweken gehouden. We 
mochten bijna 900 nieuwe vrienden verwelkomen!”

Inge Geurs 
teamleider administratie & bedrijfsvoering

“In 2019 hebben we grote stappen gezet met de im-
plementatie van een nieuw donateurssysteem. Deze 
ontwikkelingen moeten zorgen voor meer inzichten 
waardoor we verder kunnen bouwen aan een stevig 
financieel fundament van Groot Nieuws Radio. We 
begonnen het jaar met een voorzichtige begroting: de 
inkomsten hadden we lager ingeschat vanwege het 
afscheid van de middengolf. We zijn dankbaar dat de 
inkomsten in 2019 ruim boven begroting uitkwamen. 
Onze donateurs, businessclubleden, partnerorgani-
saties en andere adverteerders bouwden zo met hun 
bijdragen mee aan een stevige financiële basis onder 
Groot Nieuws Radio.”

Het zijn twee kernwoorden uit de missie van Groot Nieuws Radio.  
We willen christenen in Nederland dienen, zodat ze houvast vinden in hun geloof.  

Maar we willen luisteraars ook prikkelen door in gesprekken na te denken over  
actuele thema’s. Verschillende afdelingen bij Groot Nieuws Radio bouwen samen  

aan een christelijk radiostation waar jij je thuis voelt.

DIENEN EN PRIKKELEN



INKOMSTEN
VRIENDEN,  

DONATEURS EN 
LOSSE GIFTEN
€ 1.419.537

OVERIGE INKOMSTEN
€ 65.406

TOTAAL OVERIGE INKOMSTEN
€ 848.330

PERSONEELSKOSTEN 
€ 1.066.053 

FONDSENWERVING

OVERIGE INKOMSTEN

UITZENDKOSTEN 
€ 330.114 

EVENEMENTEN
€ 58.274

FONDSWERVING,  
COMMUNICATIE &  

MARKETING
€ 160.768 

OVERIGE KOSTEN  
€ 402.226 

62,6%

Totaal inkomsten:
€ 2.267.867 

Totaal uitgaven:
€ 2.017.435 
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BUSINESSCLUB EN 
PARTNERSCHAPPEN 

€ 507.416

COMMERCIALS 
€ 275.508

37,4%

100%



UITGAVEN
PERSONEELSKOSTEN 

€ 1.066.053 
FONDSENWERVING

UITZENDKOSTEN 
€ 330.114 

EVENEMENTEN
€ 58.274

FONDSWERVING,  
COMMUNICATIE &  

MARKETING
€ 160.768 

OVERIGE KOSTEN  
€ 402.226 

52,8%

16,4%

2,9%

8,0%

Totaal uitgaven:
€ 2.017.435 
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100%

19,9%



GEWENSTE SITUATIE 10

1. 
ORGANISATIE

10

Hans van Vuuren presenteert  
elke werkdag het programma  
Backstage (14.00-16.00 uur) bij  

Groot Nieuws Radio. Op zaterdag  
en zondag is hij te horen in  

’t Heerlijk Loflied (19.00-20.00 uur).  
In 2019 presenteerde hij ook  

verschillende edities van  
Backstage Live, een programma  

met livemuziek én publiek!

JAARVERSLAG 2019
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1.1 RAAD VAN BESTUUR
•  is betrokken bij het werk van Groot Nieuws Radio  

en bestuurt het station  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 het bijdragen aan de gestelde missie; 

•  beoordeelt het strategisch meerjarenplan en het 
daarvan afgeleide jaarplan en de jaarlijkse begroting 
en 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 bestond per 31 december 2018 uit  
de volgende personen:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 BESTUURSVERGADERINGEN
In 2019 kwam het bestuur, onder leiding van voorzit-
ter Joop Gankema, vijf keer bij elkaar in Veenendaal. 
Onderwerpen op de agenda waren: de digitalisering, het 
HR-beleid dat in 2019 ontwikkeld werd, techniek en inno-
vatie. Ook waren een aantal keren vertegenwoordigers 
van verschillende afdelingen uit de organisatie te gast om 
presentaties te geven over de actuele stand van zaken. 
Zo gaf Annemieke Timmerman (fondsenwerver) een pre-
sentatie over fondswerving en besprak Marcel Kuckelkorn 
(teamleider afdeling Verkoop) de ontwikkelingen rondom 
de businessclub.
Terugkerende onderwerpen op de agenda waren: de fi-
nanciële resultaten en personeelszaken. In de vergadering 
van april werd de jaarrekening van 2018 uitgebreid bespro-
ken en in december werden de jaarplannen voor 2020 en 
de begroting voor het komende jaar vastgesteld.

In dit jaar werd afscheid genomen van twee bestuursle-
den die al lang betrokken waren bij het werk van Groot 
Nieuws Radio: Ron de Rover en André Verhoeff. We zijn 
dankbaar voor hun inzet, juist in de momenten van crisis 
die we gekend hebben. We wensen hun Gods zegen toe. 
Ron blijft betrokken bij de organisatie in de rol van ver-
trouwenspersoon.
Twee nieuwe leden werden in 2019 toegevoegd aan het 
bestuur: Diana Langerak en Willem Jan Mazier, beiden in 
de rol van algemeen lid. Vanaf december is Willem Jan 
aangesteld als secretaris.  

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

de bestuursvergaderingen voor.

1.4 PERSONEELSBELEID
In 2019 had Groot Nieuws Radio 24 medewerkers in dienst, 
3 meer dan in 2018. Gemiddeld vertegenwoordigden zij 17,1 
fte (in 2018: 15,8 fte). Voor de salariëring van de medewer-
kers hanteert Groot Nieuws Radio de Grafimedia cao. Ook 
werden freelancers ingehuurd.
Goed werkgeverschap is belangrijk bij Groot Nieuws Radio; 
daarbij past een goed HR-beleid met goede arbeidsvoor-
waarden die niet onderdoen voor wat gebruikelijk is in de 
branche. In 2018 en 2019 hebben wij ons eigen HR-beleid 
ontwikkeld waarin staat beschreven wat de visie is op per-
soneel en vrijwilligers. Dit HR-beleid is per 1 januari 2020 
geïmplementeerd

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

Willem Jan 
Mazier

Secretaris 14-05-2019 13-05-2024

Annet Meijers- 
Doornekamp

Bestuurslid 14-02-2018 13-02-2022

Diana  
Langerak

Bestuurslid 01-01-2019 31-12-2023

JAARVERSLAG 2019



1.6 BEHAALDE DOELSTELLINGEN 2019

√     Digitaliseringstraject afronden
  2019 was een spannend jaar, omdat op 1 januari de 

middengolfzender werd uitgeschakeld. Ondanks het 
feit dat we niet meer uitzenden via 1008 AM, zijn de 
luistercijfers over 2019 erg positief. De laatste onder-
zoeken tonen aan dat we onder aan de streep geen 
luisteraars verloren hebben. We zien dat we oudere 
luisteraars zijn kwijtgeraakt, maar dat er jongere luiste-
raars bij gekomen zijn, mede door reclamecampagnes.

√  Contracten afsluiten met kabelmaatschappijen
  Vanaf 1 september is Groot Nieuws Radio toegevoegd 

aan het digitale zenderpakket van Ziggo. Het is gelukt 
om dit zonder verdere investering te realiseren. In 2020 
worden gesprekken met andere kabelmaatschappijen 
gevoerd.

√  Nieuwe website en app
  Begin 2019 zijn we gestart met de lancering van een 

nieuwe website en app. In de loop van 2019 zijn de 
website en app verder doorontwikkeld. In 2020 wordt 
verder gewerkt aan de stabiliteit van de app.

√  Lancering Groot Nieuws Radio Non-stop
  In november is het nieuwe kanaal Groot Nieuws Radio 

Non-stop gelanceerd, een station waar 24/7 de beste 
christelijke muziek te horen is, zonder programma’s 
en presentaties. De eerste reacties van luisteraars en 
adverteerders zijn erg positief. Groot Nieuws Radio 
Non-stop is (samen met Groot Nieuws Radio en Seven 
FM) te ontvangen via de website en app.

√  Reserves opbouwen voor waarborgen continuïteit
  Ook in 2019 is verder gebouwd aan de financiële 

continuïteit. Omdat de resultaten boven verwachting 

12 13

1.5 ORGANIGRAM
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FONDSENWERVING 
& COMMUNICATIE

VERKOOPTEAM

EINDREDACTEUR

REDACTIE



waren, kon een mooi bedrag worden toegevoegd aan 
de bestaande reserves.

√  HR-beleid implementeren en uitvoeren
  In 2019 is hard gewerkt aan het opstellen van functie-

profielen, het bouwen van een salarishuis en het ont-
wikkelen van een personeelshandboek. Op 1 januari 
2020 is het nieuwe HR-beleid ingegaan.

√  Voldoen aan AVG-wetgeving
  Inge Geurs, teamleider Administratie & Bedrijfsvoering, 

heeft in 2019 opnieuw getoetst of Groot Nieuws Radio 
voldoet aan de AVG-wetgeving. Ook ziet ze erop toe 
dat collega’s op de hoogte zijn van de wetgeving en af-
spraken. Met externe partijen sluit ze overeenkomsten 
af op het gebied van informatieverwerking. Binnenge-
komen klachten worden afgehandeld.

√  Informatievoorziening luisteraars
  Het is belangrijk om een goede relatie te onderhouden 

met de achterban van Groot Nieuws Radio. Dat ge-
beurt door communicatie via de radio, de website en 
sociale media. In 2019 is flink ingezet op de aanwezig-
heid op Instagram, waar het aantal volgers aanzienlijk 
toenam. Onze luisteraars ontvangen drie keer per 
jaar een nieuwsbrief met de post en tweewekelijks 
een nieuwsbrief via e-mail. Ook zijn we aanwezig op 
verschillende evenementen en concerten.

X  Implementatie van nieuw CRM-pakket
  Het was de wens om in 2019 live te gaan met een 

nieuw CRM-systeem. Door bedrijfsbeëindiging van 
onze implementatiepartner moesten wij noodge-
dwongen op zoek naar een nieuwe partner, waardoor 
het traject vertraging opliep. In februari 2020 zijn we 
alsnog live gegaan met Salesforce. 
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Drie keer per jaar  
ontvangen vrienden van 
Groot Nieuws Radio een 

nieuwsbrief per post.

NIEUWSBRIEF VAN GROOT NIEUWS RADIO
mei 2020 • jaargang 6 • nummer 1

Wat is het eerste nummer van Matt Redman dat nu in je opkomt? Grote kans dat je ‘10.000 
Reasons (Bless The Lord)’ wel kent. Het lied wordt vaak gezongen in de kerk en is ook te 
horen bĳ  Groot Nieuws Radio. In januari bracht Matt Redman zĳ n nieuwe album 
‘Let There Be Wonder’ uit. Hans van Vuuren, presentator van Backstage, 
ging in gesprek met Matt Redman.

Tĳ dens de eerste dagen van het jaar 2019 zette Groot 
Nieuws Radio een grote stap: de middengolfzender 
werd uitgeschakeld. Een speerpunt voor dit jaar was 
dan ook het uitbreiden van de ontvangstmogelĳ kheden. 
Dat jĳ  ons via de digitale wegen hebt weten te vinden, 
merkten we aan alle reacties en giften. 
Dankjewel voor jouw betrokkenheid!

TERUGBLIK 
OP 2019 TOP 5 

 1      Ik zal er zĳ n 
71 x

 2      Groot is Uw trouw o Heer 
61 x

 3      Wat de toekomst brengen moge  
56 x

 4      Lichtstad met uw paarlen poorten  
40 x

 5      Er is een God die hoort  
36 x

AANGEVRAAGDE 

LIEDEREN 

IN ‘WENS’

164.375
geluisterde podcast-

afleveringen 

Aantal uur 

gepresenteerde radio: 

3.851

286
Aantal business-

clubleden en partners 

ging van 229 naar: 

17,1 FTE

verdeeld over 

24 personen, waarvan 

11 vrouwen en 

13 mannen.

De 4 meest terug-

geluisterde programma’s:

1. Marion Lutke over narcisme 
in Bĳ  Jorieke (17-01)

2. Bericht van overlĳ den Kinga Bán
in Sandwich (06-05)
3. Special over Kinga
in Bĳ  Jorieke (08-05)
4. Special over Kinga 
in Backstage (07-05)

ONTVANG
DEZE CD

Wil je de nieuwe nummers van 
Matt Redman horen? Als luisteraar 
van Groot Nieuws Radio kun je een 
speciale editie van de CD ‘Let There 
Be Wonder’ gratis thuis ontvangen. 
Ga naar www.grootnieuwsradio.nl/
mattredman en vul het formulier in. 

DE HEER IS
EEN VRIEND

Wat is het eerste nummer van Matt Redman dat nu in je opkomt? Grote kans dat je ‘10.000 
Reasons (Bless The Lord)’ wel kent. Het lied wordt vaak gezongen in de kerk en is ook te 
horen bĳ  Groot Nieuws Radio. In januari bracht Matt Redman zĳ n nieuwe album 
‘Let There Be Wonder’ uit. Hans van Vuuren, presentator van Backstage, 

ONTVANG
DEZE CD

Hele gesprek luisteren? www.grootnieuwsradio.nl/podcast

De plaat ademt het verlangen om de groot-
heid van God centraal te stellen. Volgens 
Matt Redman is Bĳ belse aanbidding een 
mix van twee ingrediënten: vriendschap 
én ontzag. “Psalm 25 zegt: ‘De Heer is een 
vriend van wie Hem vrezen.’ We kunnen 
samen met Hem wandelen en zĳ n genade 
kennen, maar het zou nog verbazingwek-
kender zĳ n als we God eerst zien in zĳ n 
heiligheid en grootheid. Als je dat eerst 
doet en je realiseert je dan dat God jou wil 
leren kennen, dan is dat geweldig.”

Het lied ‘Let There Be Wonder’ vertolkt 
dat ook heel mooi:
‘We’re in awe, and  we fear Your name. 
But we will not be afraid. 
For the King in His holiness 
is our Father and our friend.’

Een individualist kunnen we Matt Redman 
niet noemen. Veel nummers schreef hĳ  
samen met andere muzikanten en aanbid-
dingsleiders. “In Gods Koninkrĳ k is het niet 
de bedoeling om het alleen te doen. We zĳ n 
bedoeld om samen te werken. Ik vind het 
heerlĳ k om samen te strĳ den voor een lied. 
Als je het alleen doet, word je soms gek. Je 
weet niet wat goed is en wat slecht. Met 1 
of 2 andere mensen kom je in een heerlĳ ke 
flow. Je mag leunen op de gaven die ande-
ren hebben gekregen.”

Dit najaar komt Matt Redman naar Neder-
land om een aanbiddingsconcert te leiden. 
Oorspronkelĳ k was dat concert gepland op 
6 juni, maar in verband met de coronacrisis 
is dat verplaatst naar 14 november. “We gaan 
oude liederen én nieuwe liederen zingen. 

We gaan met Jezus in gesprek door de 
muziek heen. Dat is waar ik het meeste van 
hou, een gesprek met de levende God.”

HOOGTEPUNTEN 2019
  Website en app van Groot Nieuws Radio vernieuwd

  Vier edities van het muzikale evenement Backstage Live

  Uitbreiding van de podcasts

   Voorbereiden van nieuw klantrelatiesysteem

  Introductie van het nieuwe kanaal Groot Nieuws Radio Non-stop

14.520
Totaal 

aantal 

vrienden 

stijging van

900

Interview met 

aanbiddingsleider 

Matt Redman

Lees ons hele jaarverslag op grootnieuwsradio.nl/jaarverslag. 
Op deze pagina delen we alvast wat cĳ fers en feiten.

Tim Hendriks
presentator Wens

Op 6 mei 2019 overleed zangeres Kinga Bán. 
Ze was vaak te gast bĳ  Groot Nieuws Radio, 
zoals op deze foto tĳ dens een live optreden 

in de studio op Opwekking.

“Ik geloof dat ieder mens een geloofsverhaal heeft. Die verhalen staan centraal in het nieuwe 

programma Brandstof waarmee ik in november begon. Als ik dan hoor hoe de Heilige Geest werkt in 

levens van mensen, dan kijk ik dankbaar naar boven en denk ik: wow!”

CADEAU!

Eunice Nahuis, 
presentator 
Brandstof

In de envelop:

Een pepermuntje 

voor onder de 

kerkdienst bij 

Groot Nieuws 

Radio

Groot Nieuws Radio • Zandstraat 36 • 3901 CM Veenendaal

ALTIJD
DICHTBIJ

RADIO IS ALTIJD DICHTBIJ

Zondag 15 maart: heel Nederland mag ineens niet meer naar de kerk vanwege de opgelegde coronamaatregelen. 
Wat een gemis om je eigen gemeente niet te kunnen bezoeken. Samen met mĳ n gezin zit ik die ochtend - in 
pyjama -  op de bank rondom de radio. Nog eens tienduizenden andere mensen luisteren op dat moment mee 
naar de eerste live radiokerkdienst met ds. Ron van der Spoel.

In tĳ den van crisis blĳ kt Groot Nieuws Radio voor heel veel mensen van levensbelang te zĳ n. Samen een 
kerkdienst meemaken, bidden tĳ dens een gebedsavond en op de hoogte blĳ ven van het laatste nieuws of een 
bemoediging ontvangen. In het bĳ zonder mogen we mensen tot steun zĳ n die alleen zĳ n of in quarantaine zitten 
vanwege het virus. Wat zĳ n we dankbaar voor deze rol.

“Wat een voorrecht om zo, op deze zondagmorgen, naar jullie te mogen luisteren en met 

jullie heel dicht bij onze liefdevolle Vader te mogen zijn.” – Luisteraar via WhatsApp

Tegelĳ k zĳ n er ook bĳ  ons zorgen: blĳ ven onze medewerkers en vrĳ willigers wel gezond? Kunnen we 
uitzendingen blĳ ven maken? En wat zĳ n de financiële gevolgen van deze crisis? We zien dat landelĳ ke 
adverteerders massaal afhaken. Hierdoor lopen we cruciale inkomsten mis. En hebben we extra kosten die we 
maken voor de live kerkdiensten, gebedsavonden en op afstand gasten in de uitzending brengen.

We zĳ n daarom extra afhankelĳ k van jouw gift om radioprogramma’s te blĳ ven maken. Juist nu hebben mensen 
Groot Nieuws Radio hard nodig. Wil jĳ  vandaag een gift geven voor de live kerkdiensten?

Bedankt voor jouw betrokkenheid, ik wens je Gods zegen en zĳ n vrede toe! 

Hartelĳ ke groet,

Wilfred Hardeman
Directeur Groot Nieuws Radio

Veenendaal, 21 mei 2020

Wilfred Hardeman

Stichting Groot Nieuws Radio
Zandstraat 36, 3901 CM Veenendaal • Telefoon: 0909 - 123 1008 (55 cent/min) • grootnieuwsradio.nl
IBAN: NL29RABO0319001008 t.n.v. Stichting Groot Nieuws Radio te Veenendaal       G
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Uitzenden live 
kerkdiensten

Uitzenden 
radioprogramma’s

Geef een gift, wĳ  hebben jouw steun nodig! 

RADIO IS ALTIJD DICHTBIJ

Beste <naam>,

Zondag 15 maart: heel Nederland mag ineens niet meer naar de kerk vanwege de opgelegde coronamaatregelen. 
Wat een gemis om je eigen gemeente niet te kunnen bezoeken. Samen met mijn gezin zit ik die ochtend - in 
pyjama -  op de bank rondom de radio. Nog eens tienduizenden andere mensen luisteren op dat moment mee 
naar de eerste live radiokerkdienst met ds. Ron van der Spoel.

In tijden van crisis blijkt Groot Nieuws Radio voor heel veel mensen van levensbelang te zijn. Samen een 
kerkdienst meemaken, bidden tijdens een gebedsavond en op de hoogte blijven van het laatste nieuws of een 
bemoediging ontvangen. In het bijzonder mogen we mensen tot steun zijn die alleen zijn of in quarantaine zitten 
vanwege het virus. Wat zijn we dankbaar voor deze rol.

“Wat een voorrecht om zo, op deze zondagmorgen, naar jullie te mogen luisteren en met  

jullie heel dicht bij onze liefdevolle Vader te mogen zijn.” – Luisteraar via WhatsApp

Tegelijk zijn er ook bij ons zorgen: blijven onze medewerkers en vrijwilligers wel gezond? Kunnen we 
uitzendingen blijven maken? En wat zijn de financiële gevolgen van deze crisis? We zien dat landelijke 
adverteerders massaal afhaken. Hierdoor lopen we cruciale inkomsten mis. En hebben we extra kosten die we 
maken voor de live kerkdiensten, gebedsavonden en op afstand gasten in de uitzending brengen.

We zijn daarom extra afhankelijk van jouw gift om radioprogramma’s te blijven maken. Juist nu hebben mensen 
Groot Nieuws Radio hard nodig. Wil jij vandaag een gift geven voor de live kerkdiensten?

Bedankt voor jouw betrokkenheid, ik wens je Gods zegen en zijn vrede toe! 

Hartelijke groet,

Wilfred Hardeman
Directeur Groot Nieuws Radio

Veenendaal, 21 mei 2020

Stichting Groot Nieuws Radio
Zandstraat 36, 3901 CM Veenendaal • Telefoon: 0909 - 123 1008 (55 cent/min) • grootnieuwsradio.nl
IBAN: NL29RABO0319001008 t.n.v. Stichting Groot Nieuws Radio te Veenendaal       G
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PS Met een gift van € <gift verzoek> kan jij het werk van Groot Nieuws Radio  
mogelijk blijven maken in deze tijd!

Uitzenden live 
kerkdiensten

Uitzenden 
radioprogramma’s

Geef een gift, wij hebben jouw steun nodig! 
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2. 
FINANCIËLE
OVERZICHTEN
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In 2019 organiseerde 
Groot Nieuws Radio 

voor de derde keer het 
event Feest van Geloof. 

In een uitverkochte 
Basiliek in Veenendaal 
traden verschillende 

artiesten op, waaronder 
Heartbeat Worship.
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De in dit jaarverslag opgenomen balans per 31 december 2019 en staat van baten en lasten over 2019 zijn  
ontleend aan de jaarrekening, waarbij door de externe accountant een samenstellingsverklaring is afgegeven.

2.1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING)

ACTIVA 31-12-2019 (€) 31-12-2018 (€)

Immateriële vaste activa
Software 82.671 -
Website 45.750 45.338

128.421 45.338

Materiële vaste activa
Huurdersinvesteringen 66.505 83.845
Inventarissen 176.451 196.318

Overige materiële vaste activa 3.285

246.241 280.163

Vorderingen
Debiteuren 171.248 137.395
Overige vorderingen en overlopende activa 61.925 55.584

233.173 192.979

Liquide middelen 546.786 394.480
Totaal activa 1.154.621 912.961

PASSIVA 31-12-2019 (€) 31-12-2018 (€)

Reserves en fondsen
Reserves

Continuïteitsreserve 617.274 430.000

Bestemmingsreserves

      • Studio-inventaris 115.071 51.913

Overige reserves - -
732.345 481.913

Kortlopende schulden
Aflossingverplichtingen - 40.000
Crediteuren 41.369 23.209
Belastingen en premies sociale verzekeringen 88.403 99.548
Overige schulden en overlopende passiva 292.504 268.291

422.276 431.048
Totaal passiva 1.154.621 912.961

JAARVERSLAG 2019



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 in het op 
kunnen vangen 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 € 763.000 en een bovengrens 
van € 1.526.000. 

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 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.

16 17

31-12-2019 31-12-2018
Current ratio (vorderingen en liquide middelen/  
kortlopende schulden)

1,85 1,36

31-12-2019 31-12-2018
Verhouding eigen vermogen/balanstotaal 63,4% 52,8%

JAARVERSLAG 2019JAARVERSLAG 2019
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31-12-2019 (€) Begroot 2019 (€) 31-12-2018 (€)

BATEN
• Donateurs 1.419.537 1.388.846 1.395.026
• Businessclub en partnerschappen 507.416 520.652 495.728
• Commercials 275.508 215.211 269.951
• Overige opbrengsten 65.406 33.719 43.113

Som der baten 2.267.867 2.158.428 2.203.818

LASTEN
Directe kosten van de omzet - - 5.136
Personeelskosten 1.066.053 1.063.608 939.079
Uitzendkosten 330.114 351.404 681.913
Fondswerving, communicatie en marketing 160.768 155.036 118.894
Evenementen 58.274 56.720 42.621
Buro- en facilitaire kosten 73.754 77.680 61.727
Huisvestingskosten 44.382 48.940 50.194
Overige kosten 283.872 316.415 253.330
Financiële baten en lasten 218 218 997

Som der lasten 2.017.435 2.070.021 2.153.891

Saldo van baten en lasten 250.432 88.407 49.927

Bestemming van het saldo:
Toevoeging/onttrekking aan:
• Continuïteitsreserve 187.274 -
• Bestemmingsreserves 63.158 51.913
• Overige reserves - - 1.986
Saldo van baten en lasten 250.432 49.927

JAARVERSLAG 2019JAARVERSLAG 2019

2.5 Staat van baten en lasten



JAARVERSLAG 2019

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief saldo van baten en lasten van € 250.400. In 2018 was het saldo van baten en las-
ten € 49.900 positief. In 2018 stelden we twee begrotingen op voor 2019. Als gevolg van de afschakeling van de middengolf 
staken we de inkomsten voor 2019 erg voorzichtig in, in versie 1, waarbij we uitgingen van een saldo van baten en lasten van 
€ 21.700 positief. In het voorjaar kon op basis van meevallende inkomsten versie 2 van de begroting worden goedgekeurd 
door de Raad van Bestuur, waarbij we uitgingen van een resultaat van € 88.000 positief. In onderstaande vergelijkingen 
gaan we uit van versie 2 van de begroting 2019.

In 2019 liggen de totale baten 5,1% boven de begroting en zijn deze 2,9% hoger dan in 2018. De stijging van de baten komt 
met name voort uit de gestegen inkomsten uit donaties. Ook de inkomsten uit commercials stegen ten opzichte van 2018 
en ten opzichte van de begrote inkomsten.

In 2019 liggen de totale kosten 2,5% onder de begrote kosten en zijn deze 6,3% lager dan in 2018. De daling komt voort uit 
lagere uitzendkosten, met name door de afschakeling van de middengolf. Kosten die gestegen zijn, zijn onder andere per-
soneelskosten als gevolg van de toename van de personele bezetting, een toename van de kosten voor fondsenwerving, 
communicatie en marketing als gevolg van de doorontwikkeling van de website. De doorontwikkelkosten zijn niet aange-
wend als investering, maar rechtstreeks ten laste gebracht van het resultaat. Verder zin de afschrijvingskosten gestegen als 
gevolg van gedane investeringen in de website en in software in het huidige en voorgaande jaar.

BEZOLDIGING RAAD VAN BESTUUR
Aan de Raad van Bestuur worden geen andere vergoedingen toegekend dan een vergoeding voor gemaakte (reis)kosten. 
In 2019 werd er in totaal € 402 vergoed aan het bestuur.

18 19

Bijna 300 leden telt de 
businessclub van Groot 

Nieuws Radio. Een aantal 
keer per jaar is er een 

bijeenkomst waar ruimte is 
voor ontmoeting, inspiratie 

en aanbidding.



EEN NIEUW KANAAL: GROOT NIEUWS RADIO NON-STOP

“VOOR EEN PRETTIG  
RITME OP JE WERKDAG”

JAARVERSLAG 2019
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In november 2019 werd het nieuwe kanaal Groot Nieuws Radio Non-stop 
gelanceerd. Een online station zonder gepresenteerde programma’s en 
gesprekken, maar mét non-stop muziek van christelijke artiesten. Een 
goede aanvulling op het bestaande aanbod, want Groot Nieuws Radio 
Non-stop is ideaal op momenten dat je lekker wilt doorwerken: op 
kantoor, in het huishouden of tijdens het studeren.

”Met Groot Nieuws Radio Non-stop 
willen we een plek creëren waar 
je altijd terechtkunt voor de mu-
ziekmix waar we voor staan: een op 
worship gefocuste playlist waar je 
lekker kunt meezingen en je je kunt 
laten inspireren door hoopvolle tek-
sten”, vertelt Nando Kok, muzieksa-
mensteller van het nieuwe kanaal.

Herkenbaarheid is daarbij een 
belangrijk uitgangspunt. “Denk 
dan aan nummers die door de 
jaren heen vaak zijn aangevraagd 
in Blessings, liederen die graag 
gezongen worden in de kerk en an-

dere favoriete nummers. Daarnaast 
is Groot Nieuws Radio ook dé plek 
waar je nieuwe christelijke muziek 
ontdekt. Naast ‘oude’ verrassingen 
ligt de focus op het ontdekken van 
nieuwe muziek.”

“Groot Nieuws Radio Non-stop 
moet een prettig ritme geven aan 
je werkdag”, vertelt Nando over 
de tweede reden dat het kanaal 
gestart werd in november 2019. “Ik 
krijg reacties van luisteraars die 
heel blij zijn met het station. We 
horen zelfs dat mensen vriend 
worden specifiek omdat ze Groot 

Nieuws Radio Non-stop zo waar-
deren. Ook komen er positieve 
reacties uit de zakelijke wereld, dat 
het heerlijk is om mee te werken, 
omdat je geen gesprekken of 
nieuwsoverzichten hoort. Na een 
drukke werkdag kun je dan afstem-
men op Groot Nieuws Radio of één 
van onze podcastkanalen als je 
een goed gesprek wilt horen.”

Groot Nieuws Radio Non-stop is 
te luisteren via grootnieuwsradio.
nl, internetradio’s én de gratis app 
van Groot Nieuws Radio (beschik-
baar voor iOS en Android).

Mirjam Kerkhof en  
Frans Korpershoek  
van de band Sela.
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‘LUISTEREN NAAR  
SEVEN FM GEEFT JE 
NET DAT EXTRA  
BEETJE ENERGIE’
Als luisteraar van Groot Nieuws Radio weet je hoe waardevol het is om een christelijk 
radiostation binnen handbereik te hebben. Een plek die voelt als thuiskomen, waar 
je terechtkunt voor goede (aanbiddings)muziek die inhoudelijk iets bijdraagt aan je 
leven. Maar waar kunnen christelijke jongeren terecht? Bij Seven FM, het christelijke 
jongerenstation dat sinds 2015 onderdeel is van Groot Nieuws Radio.

UITGELICHT: SEVEN FM, HET CHRISTELIJKE JONGERENSTATION

Every story, every scar
You are loved the way you are
There’s nothing you need to prove
’Cause heaven knows your name
There’s a reason you were made
Fearfully and wonderfully you

Uit het nummer ‘You’ van Apollo LTD.  
Deze band is al vanaf zijn oprichting  
te horen bij Seven FM. In 2020  
verschijnt het nieuwe album.
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NIEUWE MUZIEK
Seven FM is het radiomerk van Groot Nieuws Radio voor jong-
volwassenen. Hier hoor je muziek van bekende artiesten als 
Damascus, LZ7, Hillsong Young & Free, Switchfoot, Tauren Wells, 
For King & Country, Lauren Daigle en Rend Collective, maar ook 
recentere ontdekkingen als Social Club Misfits, Apollo LTD, Lily-
Jo, Zauntee, Elizabeth Grace, We The Kingdom en NF.
Seven FM is dé plek voor kwaliteitsmuziek, vergelijkbaar met 
andere hitradiostations, en legt de focus op het ontdekken van 
nieuwe energieke christelijke muziek. Muzikaal was 2019 een 
sterk jaar. Zo stelden we meer dan 270 nieuwe tracks aan je 
voor.

700 UUR
Elke werkdag tussen 19.00 en 22.00 uur stellen de dj’s van 
Seven FM nieuwe muziek aan je voor. In 2019 waren ze samen 
verantwoordelijk voor ruim 700 uur gepresenteerde shows. In 
die programma’s verlangen we niet alleen te presenteren, maar 
ook om een connectie met de luisteraar op te bouwen. We wil-
len simpelweg samen met de luisteraar een goede tijd hebben 
door lol te hebben, anekdotes uit ons leven te delen en in alles 
respect voor elkaar te hebben. Zeg maar, echt openstaan voor 
een vriendschap.

AUDIOVORMGEVING VERNIEUWD
In 2019 is Siem Lindhout toegevoegd aan het dj-team, is de 
audiovormgeving verder vernieuwd en is er een mogelijkheid 
voor businessclubleden om te adverteren bij Groot Nieuws 
Radio én Seven FM. Verder is Seven FM in november toege-
voegd aan de app van Groot Nieuws Radio, waardoor het nog 
makkelijker is om te luisteren. In samenwerking met Events for 
Christ konden we luisteraars ontmoeten bij een concert van 
Switchfoot in de Melkweg in Amsterdam en twee showcases 
van We Are Messengers in Dordrecht en Assen.

LIVE THE MUSIC
Luisteren naar Seven FM geeft je net dat extra beetje energie. 
Muzikaal, omdat de moderne muziekmix je door je werkdag 
heen helpt en je bijvoorbeeld energie geeft tijdens het spor-
ten. Maar onze hoop is ook dat je geïnspireerd mag raken door 
wat de artiesten te vertellen hebben. Dat muziek meer voor je 
mag zijn dan een lekkere track. Dat het een positieve impact 
mag hebben op je leven. Daarom is onze slogan ook een aan-
moediging: Live The Music.

Luister Seven FM via www.sevenfm.nl 
of de app van Groot Nieuws Radio

We make no apologies
For dreaming wild and living free
Faith is in the air we breathe
This is who we are
No impossibilities
Miracles come naturally
Jesus is our everything
This is who we are

Uit het nummer ‘Who We Are’ van 
MSDN. Deze jonge zangeres leverde 
daarmee een van de vetste tracks  
van 2019 af.
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The Bowery was op  
25 januari 2019 de eerste  

muzikale gast in het  
programma Backstage 

Live met Hans van Vuuren.



Als ik terugkijk op het jaar 2019, mag ik zien hoe God heeft voorzien in alles wat we nodig hebben.
Op 1 januari ging de middengolfzender uit en was Groot Nieuws Radio niet meer te ontvangen via de ver-
trouwde frequentie 1008 AM. Wat konden we verwachten? Het verleden heeft geleerd dat de luisteraars 
erg trouw zijn. Ook in tijden van diepe dalen stonden ze klaar om te helpen. We zijn dankbaar dat we in 
2019 weer veel luisteraars hebben mogen bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Geen terugval in 
luistercijfers, maar stabiliteit!

Als Raad van Bestuur zijn we nauw betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden in de organisatie. Zo 
accorderen we het beleid en de jaarplannen, monitoren we de voortgang en bespreken we de resulta-
ten. In 2019 hebben we als leden van het bestuur gewerkt aan een ‘governance code’. Het doel daarvan 
is om het goed bestuur van Stichting Groot Nieuws Radio en zorgvuldig toezicht te borgen.

Dit jaarverslag gaat veel over cijfers. En gelukkig laten die een goed en gezond beeld zien van de organi-
satie. Maar de kern van Groot Nieuws Radio zit niet in de cijfertjes. De kern zit in de passie en toewijding 
van de makers van de programma’s en in de luisteraars die daar de afgelopen jaren genereus in hebben 
geïnvesteerd. Niet alleen met donaties, maar ook met gebed en aandacht.

Als voorzitter van de Raad van Bestuur kan ik daar alleen maar dankbaar voor zijn. Voor een hecht  
radioteam en betrokken luisteraars. Ik hoop dat je in 2019 genoten hebt van de programma’s. 
Ons verlangen is dat God verheerlijkt wordt door alles wat we mogen doen.

Joop Gankema
Voorzitter Raad van Bestuur

Nawoord
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