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Beste luisteraar,

Verbinden op een creatieve manier, dat is wat we deden in het afgelopen jaar. Voor veel luisteraars was 
Groot Nieuws Radio een alternatief om toch felicitaties over te brengen via Blessings of Wens als elkaar 
opzoeken niet kon of mocht. Maar ook als de bijbelstudiegroep of kring niet door kon gaan om diezelf-
de reden vormde de muziek, overdenkingen en dagteksten een welkome inspiratiebron. Daarom ben 
ik dankbaar dat we het hele jaar door radio mochten maken, voor jou.
  
Corona drukte dus in 2021 nog altijd een stempel op dat wat we deden. Desondanks hebben we er 
inspiratie uit geput. Hoe bijzonder vervelend het ook was, niet met elkaar op kantoor of de werkvloer 
kunnen werken, toch leverde het ook wat op.  
  
In februari werd de pub-quiz door Jorieke, Thijs en Eunice gelanceerd. Daar hebben veel luisteraars 
maar ook wij plezier aan beleefd. Halverwege het jaar werd een online aanbiddingsconcert met Eline 
Bakker gehouden. De Pinksterconferentie werd weer in samenwerking met Opwekking gemaakt. Net 
als vorig jaar was die alleen digitaal te volgen. Vanuit de Zonnehal in Vierhouten bracht Groot Nieuws 
Radio de Pinksterconferentie via radio- en videoverslag bij jou thuis.  
  
Zodra het kon, trokken we erop uit, het land in, luisteraars opzoeken! Met de actieweek Back to School, 
een campagne samen met Compassion, reisden we het hele land door in een grote gele bus. Maar ook 
in de vriendenweek, om vrienden te bedanken voor hun steun aan Groot Nieuws Radio én om nieuwe 
vrienden te maken.  
  
Er viel het nodige te vieren: op Valentijnsdag was er de 300e uitzending van ’t Heerlijk Loflied, een 
mooi moment om terug te blikken op bijzondere momenten. Begin september hoorden we de 100e 
aflevering van Groot Nieuws uit de Natuur. Eind november bestond het programma Back Stage 10 jaar. 
 
Nu tijdens het thuiswerken luisteren naar Groot Nieuws Radio voor velen tot steun bleek, was het mooi 
dat in het eerste kwartaal van 2021 de geheel vernieuwde Groot Nieuws Radio app gelanceerd werd. 
Daardoor zijn al onze kanalen op één plek vinden. 
  
Het heeft ons goed gedaan om regelmatig te mogen horen wat onze programma’s voor jullie mocht 
betekenen. We zijn daar dankbaar voor, maar ook voor de vrienden, businessclub leden en partners 
die ons ondersteunden. 

 
 
Wilfred Hardeman
Directeur Groot Nieuws Radio
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2021 IN VOGELVLUCHT
  8 JANUARI   Dag van de Nederlandse muziekOm de Nederlandse muzikanten, aanbiddingslei-ders en bands een hart onder de riem te steken, draait Groot Nieuws Radio de hele dag alleen muziek van Nederlandse bodem.  

  5 FEBRUARI  Jorieke, Thijs en Eunice presen-teerden de eerste online pubquiz in Bij Jorieke Veel luisteraars beantwoorden met veel plezier vragen over muziek, sport, de bijbel en groot nieuws radio. Speciaal voor de jonge luisteraars was er in het eerste half uur een kinderquiz. 

  14 FEBRUARI  300ste uitzending van ‘t Heerlijk Loflied 
Er werd teruggeblikt op bijzondere momenten van  
de afgelopen uitzendingen. Ook waren dirigent Marco den Toom, violiste  
Laura van der Stoep, trompetduo Arjan en Edith Post en fluitiste  
Erica Vogel te gast. 

  8 MAART   Internationale vrouwendag 

Speciaal voor Internationale vrouwendag verza-

melt Marien de top 30 liederen van christelijke 

vrouwen. Het lied ‘Vandaag’ van Kinga Ban staat 

na stemmen van luisteraars op de eerste plek. 
  28 MAART  Start van de stille weekDeze week is elke dag een overdenking van 

Wilkin van de Kamp te horen. Hij neemt ons 
mee in wat het vandaag de dag voor ons be-
tekent dat Jezus zeven keer bloed zweette.  

  7 APRIL  Lancering vernieuwde app 

De app is in een volledig nieuw jasje gestoken waardoor nu 

alle kanalen te beluisteren zijn in de app. Ook kan vanuit de 

app contact gelegd worden met de studio en zijn verschillen-

de storingen verholpen. 
  12 APRIL  De Week van het Muziekarchief 

Tot en met vrijdag 16 april draaien we op Groot 

Nieuws Radio extra veel muziek uit het verleden. 

  21 T/M 24 MEI  Digitale Pinksterconferentie
Net als vorig jaar vindt de Pinksterconferentie weer digitaal 
plaats. Groot Nieuws Radio zendt het hele weekend de 
samenkomsten uit, doet verslag vanuit het land en verzorgt 
seminars. In aanloop naar deze conferentie is het weer een 
hele dag genieten met de Opwekking Top 100, met door 
luisteraars als meest gekozen lied: ‘Jezus Overwinnaar’.  

  18 JUNI  Aanbiddingsconcert Eline Bakker Luisteraars konden in de stemperiode van de Opwekking Top 100 de toegangslink ontvangen tot dit concert. De actie werd mede mogelijk gemaakt door Pro Life Zorgverzekeringen. 

  14 JUNI  Samen verdiepen

Deze maand staan we stil bij verdiepende en be-

moedigende verhalen met het thema 

‘Samen Verdiepen’. We sluiten de periode af met 

een feestelijke vriendenweek waarin we veel nieuwe 

vrienden mogen verwelkomen.  

  11 T/M 15 OKTOBER   Back to school. 

Groot Nieuws Radio zet zich samen met Compas-

sion in voor kinderen tijdens armoede in de actie-

week ‘Back to School’. (lees meer op p.22) 

  19 JULI T/M 27 AUGUSTUS  ZomerprogrammaIn het zomerprogramma gaan we zes weken aan de slag met het thema Geloof en Gezondheid. Elke werkdag ho-ren luisteraars tussen 10 en 12 uur inspirerende seminars over thema’s als: relaties, gedrag, voeding en beweging. Ook waren in de zomer verschillende zomerse edities van reguliere programma’s te beluisteren, zoals Laurens’ Strandpaviljoen en Backstage – de Zomereditie. 

  1 SEPTEMBER  Groot Nieuws uit de Natuur viert 
100ste aflevering
De uitzending wordt live gepresenteerd door vaste 
presentator Annemarie Biljard vanuit het Bentwoud, 
een bijzonder stukje natuur in Zuid-Holland. 



 

Bijschrift

‘Afdelingen aan het woord’ is vervallen. 
Hier zou ook een foto kunnen.
Leveren jullie die aan?
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15.042 
daling van 

558 Vrienden

VRIENDEN
 

401
BUSINESS- 
CLUBLEDEN

 

stijging van

34 LEDEN

BEST GELEZEN ARTIKELEN OP DE WEBSITE

225.000
unieke luisteraars  

gemiddeld per week  

(Bron: Nationaal Luister  
Onderzoek) 

  22 T/M 29 NOVEMBER  Vriendenweek

Tijdens een feestelijke vriendenweek bedanken 

we onze bestaande vrienden en verwelkomen we 

nieuwe vrienden. Het thema van de vriendenweek 

was ‘verbinding’.  

  31 DECEMBER  Oudejaarsuitzending
Voor de 10e keer eindigt Hans van Vuuren het jaar 
op Groot Nieuws Radio met een speciale oude-
jaarsuitzending.   

Geboorte  
negende kind bij  

familie Jelies   

Kinderen  
Kingá Ban zingen  
over hun leven   

Martin Brand  
over zijn  

scheiding 

Henk Binnendijk  
over de  

Tabernakel    

  24 NOVEMBER  Backstage bestaat 10 jaar!  In de speciale jubileumuitzending wordt terug-geblikt op veel mooie momenten. Ook zijn er verschillende muzikale gasten. (lees meer op p.14)  

  22 T/M 31 DECEMBER  11e editie van de Top 1008 Ook dit jaar staat het lied ‘You Say’ van Lauren Daigle op nummer 1. Tijdens de Top 1008 periode worden Bijbels weggegeven aan luisteraars, in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap

AANTAL  
VOLGERS OP  

SOCIALE MEDIA:
15.100 op Instagram  

18.300 op Facebook  
(31-12-2021)

  25 DECEMBER Kerst

Op Eerste Kerstdag zitten Peter en Frans van 

Sela achter de knoppen en schuift heel Sela aan 

met hun nostalgische kerstherinneringen, het 

Sela-Kerstspel, een bijzonder kerstverhaal én 

natuurlijk veel kerstmuziek van Sela. 

Met de 

Groot Nieuws Radio app 

kun je overal naar de Groot 

Nieuws Radio kanalen luisteren. 

Met onze geheel nieuwe app hopen 

we een verbeterde luisterervaring te 

kunnen bieden aan onze luisteraars. 

De app is beter ingedeeld, stabieler, 

heeft meer player controls en 

heeft verbeterde luisteropties 

zoals bluetooth 

en airplay.
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INKOMSTEN UITGAVEN
VRIENDEN,  
DONATEURS EN 
LOSSE GIFTEN
        € 1.656.801  | 53,7%

OVERIGE INKOMSTEN
€ 200.975 

TOTAAL OVERIGE INKOMSTEN
        € 1.427.842  | 46,3%

PERSONEELSKOSTEN 
       € 1.515.968  | 55,2%

FONDSENWERVING

OVERIGE INKOMSTEN

UITZENDKOSTEN 
       € 437.584  | 15,9%

EVENEMENTEN
       € 62.258  | 2,3%

COMMUNCIATIE, 
FONDSENWERVING 
& MARKETING
       € 230.644  | 8,4%

OVERIGE KOSTEN  
       € 499.157  | 18,2%

Totaal inkomsten:
€ 3.084.643  

Totaal uitgaven:
€ 2.745.611  

8 9
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BUSINESSCLUB EN 
PARTNERSCHAPPEN 
€ 843.323 

COMMERCIALS 
€ 383.544 

100% 100%
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ORGANISATIE
Eunice Nahuis presenteert elke 

maandag, vrijdag en zaterdag het 
programma Brandstof. In dit pro-
gramma vertellen verschillende 
christenen hoe God in hun leven 

werkt. “Ieder mens heeft een 
verhaal. Als we kwetsbaar durven 
te zijn over dat wat in ons brandt, 
dan is er heel veel stof voor een 

goed gesprek.”
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RAAD VAN BESTUUR
•   is betrokken bij het werk van Groot Nieuws Radio en 

bestuurt het station op hoofdlijnen;  
•  is eindverantwoordelijk voor strategie, beleid, budget 

en resultaten; 
•   ziet erop toe dat de activiteiten van Groot Nieuws Ra-

dio 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, bud-
getten en investeringen;  

•   beslist over benoeming, functioneren en ontslag van 
de directie 

De  raad van bestuur bestond per 31 december 2021 uit de 
volgende personen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESTUURSVERGADERINGEN
In 2021 kwam het bestuur, onder leiding van voorzitter 
Joop Gankema, zeven keer bij elkaar. Waar het kon en 
mocht, in drie gevallen, kwam het bestuur op kantoor in 
Veenendaal bijeen. In de andere gevallen, vanwege de 
geldende coronamaatregelen, werd uitgeweken naar een 
digitaal alternatief. Onderwerpen waarvoor onder andere 
extra ruimte in de agenda werd gemaakt waren distributie 

van DAB+, hoe houden we een veilige organisatie om in te 
werken en de voortgang bij de ontwikkeling van de geheel 
vernieuwde Groot Nieuws Radio app. Een aantal keer 
schoven vertegenwoordigers van afdelingen van Groot 
Nieuws Radio aan bij de bestuursvergadering om een 
presentatie te geven over de actuele stand van zaken. Vas-
te en daarmee terugkerende onderwerpen op de agenda 
zijn financiële resultaten en personeelszaken. In de verga-
dering van april kwam de jaarrekening van 2020 ruim aan 
bod, in december stelde het bestuur de jaarplannen en 
begroting voor 2022 vast. 
 
In 2021 verliep de voorzitterstermijn van Joop. Hij stelde 
zich beschikbaar voor een tweede periode in de voorzit-
tersrol. In mei zwaaide Annet Meijers af als lid van het be-
stuur. We zijn dankbaar voor haar bijdrage aan het bestuur 
en blij dat Joop voorzitter blijft.

DIRECTIE
De 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.

Naam Functie In functie 
sinds

Termijn  
verstrijkt 
op

Joop 
Gankema

Voorzitter 01-08-2017 31-07-2025

Gerbrand 
Burink

Penning-
meester

25-04-2018 24-04-2022

Willem Jan 
Mazier

Secretaris 14-05-2019 13-05-2024

Ron van der 
Spoel

Bestuurslid 01-05-2020 30-04-2024

Wilma Veen Bestuurslid 14-12-2020 13-12-2024
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PERSONEELSBELEID
Groot Nieuws Radio had in 2021 32 medewerkers (2020: 
28). Gemiddeld vertegenwoordigden zij 21,5 fte (2020: 19,3). 
Voor de salariëring van de medewerkers hanteert Groot 
Nieuws Radio haar eigen HR-beleid.  
In 2021 zijn ook freelancers ingehuurd voor het invullen 
van tijdelijke piekbelastingen en het tijdelijk invullen van 
de vacatures. 

BEHAALDE DOELSTELLINGEN 2021

√ Verlenging DAB+
  Tot en met 2025 is de overeenkomst voor het uitzen-

den via een DAB+ licentie geborgd. Een belangrijke 
ontwikkeling voor de continuïteit van de uitzendingen. 
De zekerheid die deze periode geeft biedt voldoende 
gelegenheid om in de komende jaren te onderzoeken 
hoe de markt zich ontwikkeld en te bepalen wat er na 
2025 het beste past.

√  Uitbreiding programmering
  Er startte een werkgroep die onderzoek deed naar de 

mogelijkheden om de programmering uit te breidden. 
Een van de mogelijkheden uit dat onderzoek was het 
lanceren van een nieuw themakanaal. In 2021 zijn daar-
voor de belangrijkste stappen gezet en begin 2022 is de 
realisatie daarvan te verwachten.

√  Interne organisatie
  Op meerdere momenten in het jaar is er aandacht 

besteed aan het verbeteren van de interne organisatie. 
Een groeiende organisatie betekend ook een veran-
derende organisatie. Om de samenwerking, afstem-
ming, verbinding en onderlinge communicatie goed te 
houden is er bewust gekozen om hier aandacht aan te 
besteden. Hieruit vloeide ook voort dat het van belang 
is om dit ook in de te ontwikkelen missie en visie voor 
2023 en verder op te nemen. 

√  Uitbreiding werkplekken 
  Een ander gevolg van de groei in de organisatie is 

de toenemende behoefte aan werkplekken. Hoewel 
corona er nog steeds voor zorgde dat er veel thuis 
werd gewerkt bleek in het verloop van het jaar dat 
die werkplekken wel noodzakelijk. Op dezelfde etage 
vertrok het kinderdagverblijf waardoor er voor Groot 
Nieuws Radio ruimte vrijkwam om de werkplekken uit 
te breiden. 

√  Aanwezigheid festivals en concerten 
  In navolging van het voorgaande jaar bleek ook in 

2021 het niet mogelijk om festivals en concerten bij te 
wonen ter promotie of voor een radio item. Helaas zijn 
ook de zelf te organiseren activiteiten zoals business-
clubmeetings of Feest van Geloof niet doorgegaan. De 
digitale variant van de Pinksterconferentie van Stich-
ting Opwekking werd in nauwe samenwerking met die 
organisatie in gezamenlijkheid verzorgd.

DOELSTELLINGEN VERSCHOVEN NAAR 2022

Theologisch kader beschrijven
Het komen tot een theologisch kader vraagt om persoon-
lijke ontmoeting tussen de opstellers. De eerste kaders 
waren al beschreven, maar de werkgroep kon in 2021 niet 
fysiek bij elkaar komen om dit uitgebreid te bespreken. 
Voor 2022 is nu de hoop wel deze bijeenkomsten te 
kunnen plannen en houden en daarmee het theologisch 
kader tot stand te brengen.

Contracten kabelaars
Het afsluiten van contracten met kabeltelevisie en -radio 
aanbieders over doorgifte via digitale kabeltelevisie is in 
2021 niet gelukt. Contacten werden wel gelegd, in de prak-
tijk blijkt het lastig om in dergelijke organisaties de juiste 
sleutelfiguren aan tafel te krijgen om te komen tot een 
overeenkomst. In 2022 blijft dit een punt van aandacht, in 
de verwachting dat we erin slagen tot afspraken te komen. 

12 13
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Personeelskosten Bedrag (€)

Salarissen 
Sociale lasten 
Pensioenlasten
Tijdelijk personeel
Overige personeelskosten

Totale personeelskosten

954.054
204.360

116.329
151.718
89.507

1.515.968

ORGANIGRAM

BESTUUR

DIRECTEUR

EINDREDACTEUR

REDACTIE

TEAMLEIDER 
VERKOOP

VERKOOPTEAM

TEAMLEIDER 
ADMINISTRATIE & 
BEDRIJFSVOERING

FINANCIËLE EN 
DONATEURS- 

ADMINISTRATIE 

OFFICE-
MANAGEMENT

FACILITAIRE  
DIENSTEN

HOOFD  
TECHNIEK

TEAMLEIDER  
 COMMUNICATIE EN 
FONDSENWERVING

COMMUNICATIE

 FONDSENWERVING



“  DE GESPREKKEN 
IN BACKSTAGE  
KOMEN VAAK  
ALS VANZELF”
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10 JAAR BACKSTAGE

Het allerbelangrijkste aan Backstage is volgens Hans de 
liefde voor muziek. “Die liefde is er in allerlei soorten en 
maten, voor oude en nieuwe muziek. Als we het over het 
genieten van muziek hebben, dan hebben we een uitzen-
ding van Backstage.” De gesprekken in Backstage komen 
vaak ook als vanzelf, legt hij uit. Door muzikanten langere 
tijd te volgen heeft Hans inmiddels een hoop kennis én 
vragen. “Tijdens zo’n gesprek zweven de vragen als puzzel-
stukjes in de lucht. Die stukjes vallen een voor een op hun 
plaats. Op het moment dat je op zoek gaat naar iemands 
muzikale passie, ontmoet je elkaar daar en maak je con-
nectie. Als je die connectie hebt gaat een gesprek vanzelf.” 

JUBILEUMUITZENDING 
Om het jubileum te vieren was er op 24 november 2021 
een feestelijke uitzending van Backstage. Te gast waren 
zangeres Larissa en pianist Jan Willem van Delft.  
Tijdens de jubileumuitzending van Backstage werd Hans 
in zijn presentatie ondersteund door collega en muzieks-
amensteller Nando Kok. Naast de taart en vele felicitaties 
van artiesten was er ruimte voor terugblikken. De muzika-
le omlijsting werd verzorgd door Larissa en Jan Willem. Op 
verzoek van Hans speelden zij ook twee covers van Amy 
Grant en Ralph van Manen. 

Luister de jubileum- 
uitzending hier terug: 

BACKSTAGE PODCAST 
Ter gelegenheid van 10 jaar Backstage werd ook een speci-
ale podcast-uitzending gemaakt. Hierin blikt Hans samen 
met Nando Kok terug op 10 jaar Backstage. In de podcast 
van een uur nemen Nando en Hans je mee de geschiede-
nis van het programma, mooie gesprekken en opvallende 
momenten. Zo vertelt Hans meer over het bijzondere con-
tact met muzikanten als Kinga Bán en Elly & Rikkert. Ook 
praten Hans en Nando door de grote waarde de christe-
lijke popmuziek in Hans’ ogen heeft, in het bijzonder ten 
opzichte van alle populaire worshipmuziek.  

Luister de Backstage  
Jubileumpodcast
 

Het was dit jaar feest in programma Backstage! Al tien jaar lang staat tussen  
14:00 en 16:00 uur Groot Nieuws Radio helemaal in het teken van muziek  
met Hans van Vuuren.  

JAARVERSLAG 2020

 “Die liefde is er in allerlei soorten 

en maten, voor oude en nieuwe  

muziek. Als we het over het  

genieten van muziek hebben,  

dan hebben we een uitzending  

van Backstage.”
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FINANCIËN
Groot Nieuws Radio kijkt terug op een mooi financieel 
jaar. De doelstelling op totale inkomsten is ruimschoots 
gerealiseerd. De totale kosten hebben de begroting over-
schreden, mede door het realiseren van extra plannen 
doordat de inkomsten positiever uitvielen dan begroot.

De totale inkomstengroei bedraagt 12,2% ten opzichte van 
de gerealiseerde inkomsten over 2020 en is 17,9% hoger 
dan begroot. We zagen bij alle inkomstencategorieën 
een stijging ten opzichte van 2020 en ten opzichte van de 
begroting. 

We zijn erg dankbaar voor de inkomsten die we realiseer-
den in 2021. Mede daardoor hebben we mooie projecten 
zoals de gebedsavonden, de digitale Pinksterconferentie, 
uitbreidingen van onze podcastseries en een digitale busi-
ness-club meeting mogelijk kunnen maken. 

De inkomsten uit particulieren zijn met 2,6% gegroeid ten 
opzichte van 2020. Gedurende het verslagjaar, was het 
aantal vaste donateurs vrijwel stabiel. 

De groei van de inkomsten van de business-club en part-
nerschappen is 24,2% ten opzichte van 2020. Het aantal 
business-club leden en partners groeide in 2021 met 34.
Ook de inkomsten uit commercials stegen ten opzichte 
van 2020, de groei bedroeg 1,8%. 
De overige inkomsten bestaan met name uit program-
masponsoring en een aandeel in de overwinst van de 
verkooporganisatie van de commerciële reclamecommer-
cials.

De kosten van de organisatie stegen in 2021 met 10,5% 
ten opzichte van 2020. De kosten waren 10,3% hoger dan 
begroot. 

In 2021 hebben we veel doorontwikkeling van onze syste-
men kunnen realiseren. Zo vernieuwden we onze App, we 
realiseerden nieuwe features in het donateurssysteem en 
ook de website kreeg diverse updates.  

Het verslagjaar is afgesloten met een overschot  van  
€ 339.032. De organisatie heeft de ambitie om te groeien 
en haar bereik te vergroten. In 2021 zien we dan ook een 

groei van de kosten van fondsenwerving, communicatie 
en marketing van 21%. Het is bemoedigend om te zien dat 
de ingezette ambitie ook vruchten begint af te werpen op 
groei in zowel de particuliere als de commerciële inkom-
sten. Voor 2022 zullen we verder inzetten op groei van het 
bereik, en dientengevolge zullen de kosten van fondsen-
werving, communicatie en marketing verder toenemen. 

Groot Nieuws Radio houdt een continuïteitsreserve 
aan ten behoeve van het afdekken van risico’s op korte 
termijn en om zeker te stellen dat Groot Nieuws Radio 
in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 
De continuïteitsreserve is nog niet op het gewenste 
niveau om een gezonde organisatie te waarborgen. 
Wij zijn erg dankbaar dat we vanuit het overschot over 
2021 € 301.434 hebben toe kunnen voegen aan de con-
tinuïteitsreserve. Hiermee bouwen we verder om een 
gezonde financiële positie te bereiken.
.
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Groot Nieuws Radio  

kijkt terug op een mooi  

financieel jaar. De doelstel-

ling op totale inkomsten is 

ruimschoots gerealiseerd. De 

totale kosten hebben de be-

groting overschreden, mede 

door het realiseren  

van extra plannen doordat 

de inkomsten positiever  

uitvielen dan begroot.

FINANCIËLE OVERZICHTEN
De in dit jaarverslag opgenomen balans per 31-12-2021 en staat van baten en lasten over 2021 zijn ontleend aan de  
jaarrekening, waarbij door de externe accountant een samenstellingsverklaring is afgegeven.

Balans (na resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2021 (€) 31-12-2020 (€)

Immateriële vaste activa
Software 69.457 92.989
Website 114.283 51.614

183.740 144.603

Materiële vaste activa
Huurdersinvesteringen 18.638 41.101
Overige materiële vaste activa 191.957 168.983

210.595 210.084

Vorderingen

Debiteuren 183.161 168.468
Overige vorderingen en overlopende activa 137.297 37.513

320.458 205.981

Liquide middelen 1.175.682 889.480
Totaal activa 1.890.475 1.450.148

PASSIVA 31-12-2021 (€) 31-12-2020 (€)

Reserves en fondsen
Reserves

Continuïteitsreserve 1.137.569 836.135

Bestemmingsreserves

 • Studio-inventaris 197.962 160.364

Overige reserves - -
1.335.531 996.499

Kortlopende schulden
Crediteuren 72.689 28.660
Belastingen en premies sociale verzekeringen 100.407 97.924
Overige schulden en overlopende passiva 381.848 327.065

554.944 453.649
Totaal passiva 1.890.475 1.450.148
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31-12-2021 (€) Begroot 2021 (€) 31-12-2020 (€)

BATEN
• Donateurs 1.656.801 1.567.050 1.614.760
• Businessclub en partnerschappen 843.323 721.700 679.031
• Commercials 383.544 288.300 376.669
• Overige opbrengsten 200.975 38.650 78.260

Som der baten 3.084.643 2.615.700 2.748.720

LASTEN
Personeelskosten 1.515.968 1.429.233 1.297.266
Uitzendkosten 437.584 352.248 472.144
Communicatie, fondsenwerving en marketing 230.644 178.330 190.680
Evenementen 62.258 49.500 55.149
Overige kosten 317.888 336.631 323.850
Afschrijvingen 153.988 122.600 122.794
Financiële baten en lasten 27.281 21.480 22.683

Som der lasten 2.745.611 2.490.022 2.484.566

Saldo van baten en lasten 339.032 125.678 264.154

Bestemming van het saldo:
Toevoeging/onttrekking aan:
• Continuïteitsreserve 301.434 218.861
• Bestemmingsreserves 37.598 45.293
• Overige reserves - - 
Saldo van baten en lasten 339.032 264.154
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Staat van baten en lasten

31-12-2021 (€) 31-12-2020 (€)

OP KORTE TERMIJN BESCHIKBAAR
Vorderingen 320.458 205.981
Liquide middelen 1.175.682 889.480

1.496.140 1.095.461
Kortlopende schulden -554.944 -453.649

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 941.196 641.812

Immateriële vaste activa 183.740 144.603

Materiële vaste activa 210.595 210.084

394.335 354.687

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 1.335.531 996.499

FINANCIERING

Stichtingsvermogen 1.335.531 996.499

Analyse financiële positie

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de 
jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wet-
telijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor 
de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die 
uitgegeven zijn door de raad voor de Jaarverslaggeving. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd 
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 
vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Operationele leases
De stichting heeft leasecontracten waarbij een groot deel 
van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden 
zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden 
verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen 
worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen 

van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van 
baten en lasten over de looptijd van het contract.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt 
rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; 
dit is het geval als de boekwaarde van het actief hoger is 
dan de realiseerbare waarde ervan.

Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toere-
kenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen 
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en 
bijzondere waardeverminderingen. 
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Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderin-
gen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaar-
heid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van 
de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opge-
nomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kort-
lopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking 
gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamor-
tiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transac-
tiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op-
brengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en 
andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties 
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Giften en baten uit fondsenwerving
Giften en collecte-opbrengsten worden als een bate  
aangemerkt op het moment van ontvangst.

Baten
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in 
het verslagjaar verleende diensten onder aftrek van kortin-
gen en de over de omzet geheven belastingen. Opbreng-
sten van diensten worden opgenomen naar rato van de 
mate waarin de diensten zijn verricht.

Lonen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op 
grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van 
baten en lasten.

Afschrijvingen op immateriële en materiële  
vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief en materiële vaste activa 
worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is 
voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte 
economische levensduur/verwachte toekomstige gebruiks-
duur van het actief.

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegere-
kend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, 
rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de 
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoor-
de transactiekosten op de ontvangen leningen.
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TOELICHTING OP DE BALANS

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 overi-
ge 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 arbeids-
contracten en andere overeenkomsten op een verantwoorde wijze af te kunnen wikkelen. De Richtlijn Goede Doelen han-
teert een maximum van factor 1,5 keer de kosten van de stichting. Het bestuur van Stichting Groot Nieuws Radio hanteert 
een ondergrens van factor 0,5 en een bovengrens van factor 1,0. 

Voor 31 december 2021 bedraagt de berekende ondergrens bij factor 0,5 € 1.064.000 en bij factor 1,0 € 2.128.000. 
Toevoeging vindt plaats voor zover er voldoende resultaat wordt gerealiseerd.

Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserve studio-inventaris wordt gevormd voor de vervanging van de studio-inventaris en bestaat uit de 
afschrijvingslasten van de betreffende activa. De inhaaldotaties worden geboekt ten laste van de overige reserves.

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.

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.

31-12-2021 31-12-2020
Verhouding eigen vermogen/balanstotaal 70,6% 68,7%

31-12-2021 31-12-2020
Current ratio (vorderingen en liquide middelen/  
kortlopende schulden)

2,70 2,41



We konden op voorhand niet bedenken in wat voor een roerige tijd we ook in 2021 zouden
komen. 

Vorig jaar begon ik mijn nawoord met de woorden; Aan de hand van de Grote Regisseur, en
ook dit jaar hebben we die hand op het werk van Groot Nieuws Radio mogen ervaren.
Ondanks de grote uitdagingen die er kwamen mogen we dankbaar terugkijken, op een in alle
opzichten gezegend jaar.

Net als bij veel andere organisaties in ons land, werden er bij ons regelmatig mensen
getroffen door corona. En juist in deze zware tijd van improviseren, bleek de veerkracht van
ons team groot. Luisteraars hebben niet veel gemerkt van de grote druk, die op het team lag
en als bestuur kunnen we niet anders dan met veel respect terug kijken hoe men met deze
extra inspanningen is omgegaan. De digitale Pinksterconferentie was voor velen in het land
een zegen en ook daar heeft het team met haar bijdrage een mega prestatie geleverd.

Het is een jaar geworden met hoogte en dieptepunten. Maar we kunnen aan het eind van dit
jaar, God de eer geven dat Hij ons door alles heen, heeft willen en kunnen gebruiken.
Ook nu willen we vol verwachting kijken, wat we in het jaar dat voor ons ligt mogen
betekenen als Christelijk radiostation, voor een wereld die smacht naar hoop en perspectief.
Wij mogen middels onze uitzendingen getuigen dat we de Bron kennen waar die hoop te
krijgen is kennen.

We hopen en bidden dan ook dat we daarin van betekenis mogen zijn voor jou als luisteraar
en voor ons land. Evenals vorig jaar staan we voor grote uitdagingen, maar we weten ons
gedragen door al die gebeden en steun van onze trouwe luisteraars.

Namens het bestuur van Groot Nieuws Radio

Joop Gankema
Voorzitter raad van bestuur

Zegen ontvangen en 
DOORGEVEN
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COMPASSION 
BACK TO 
SCHOOL 

Door de coronapandemie zijn ze nog 
kwetsbaarder dan ze al waren: 
“De situatie voor kinderen in armoe-
de lijkt soms zo hopeloos. Niet alleen 
hebben ze weinig om van te leven, ook 
heerst er veel onveiligheid.”, vertelt 
Groot Nieuws Radio directeur Wilfred 
Hardeman. “Kinderen moeten zwaar 
werk doen of zijn niet veilig in hun eigen 
huis. Dat raakt me hard en diep. Daarom 
komt Groot Nieuws Radio in actie voor 
deze kinderen.” 
Het doel van de actieweek was om voor 
zoveel mogelijk kinderen een sponsor te 
vinden. 

GELE SCHOOLBUS 
In de actieweek van 11 tot en met 15 
oktober trok een grote gele Amerikaanse 
schoolbus Nederland door en stonden 
de gebruikelijke radioprogramma’s in het 
teken van de actie. 
“Deze week hebben we verhalen gehoord van 
kinderen in extreme armoede”, vertelt Wilfred 
Hardeman. Kort na de slotuitzending van de 
actie liep de teller op tot boven de 250. “De 
schrijnende situaties van kinderen zonder eten, 
drinken of een leven vol geweld hebben ons 
geraakt. Samen met onze luisteraars hebben 
we het verschil gemaakt voor meer dan 250 
kinderen en hun gezinnen.” 

Tijdens een speciale actieweek 
heeft Groot Nieuws Radio zich 
samen met Compassion ingezet 
voor kinderen in armoede. In 
een wereldwijde crisis krijgen zij 
de zwaarste klappen. 

Benieuwd hoe de week eruit zag? 
Bekijk hier de video’s van de  
Back To School week! 
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Stichting Groot Nieuws Radio 
Zandstraat 36

3901 CM Veenendaal
grootnieuwsradio.nl

Laat uw enthousiasme niet bekoelen, 

maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 

Romeinen 12:11


