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De verspreiding van het evangelie van Jezus Christus; het bekend maken van de
Bijbel in al haar facetten bij de mensen, het maken van radioprogramma's.

Groot Nieuws Radio is een christelijk radiostation dat uitzendt via DAB+, internet en
interactieve tv. Elke dag hoor je bemoedigende en opbouwende radioprogramma’ s
en christelijke muziek.

We willen christenen dienen met het evangelie van Jezus Christus, zodat je houvast
vindt in je geloof en je je uitgedaagd weet om je in te zetten voor gezin, kerk en
samenleving. Tegelijkertijd willen we je prikkelen om (kritisch) na te denken over
actuele thema’ s. Ook het vergroten van eenheid onder christenen in Nederland hoort
bij de missie van Groot Nieuws Radio.
Het beleidsplan van de stichting voor de periode 2018-2023 staat hier:
https://www.grootnieuwsradio.nl/wp-content/uploads/2018/12/Beleidsplan-2018-2023.p
df

Het werven van fondsen, het werven van businessclubleden en partners en het
uitzenden van reclameboodschappen door middel van commercials of
programmasponsoring.



Het leden van de Raad van bestuur ontvangen geen beloning.
Voor het beloningsbeleid van de directie en medewerkers is een eigen HR-beleid
ontwikkelt. Voor de inschaling van de salarissen is gebruik gemaakt van de de
benchmark van de christelijke goede doelen. Het salaris van de directeur valt binnen
de normen zoals die zijn opgesteld door Goede Doelen Nederland.

Jaarverslagen van Stichting Groot Nieuws Radio:
https://www.grootnieuwsradio.nl/financien-beleid/

De inkomsten worden besteed aan de doelstelling van de organisatie, daarnaast bouwt
de organisatie aan een continuiteitsreserve om een financieel gezonde organisatie te
kunnen waarborgen, de hoogte van de continuiteitsreserve bedraagt maximaal 1 keer
de vaste jaarlijkse kosten van de organisatie, een een bestemmingsreserve voor de
vervanging van de studio apparatuur.
De liquide middelen die hiervoor worden gereserveerd worden aangehouden op een
spaarrekening bij 2 verschillende Nederlandse banken.

https://www.grootnieuwsradio.nl/wp-content/uploads/2018/12/
Beleidsplan-2018-2023.pdf

https://www.grootnieuwsradio.nl/financien-beleid/
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Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs.
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Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en ontvangen
donaties en de kosten en
andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht c.q. de donaties
zijn ontvangen. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.


