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KVK 05062522, BTW NL 8073.95.973.B01 BANK NL03 INGB 0692 3148 65 LEVERING EN BETALING  
VOLGENS DE ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN, ZOALS GEPUBLICEERD OP ONZE WEBSITE 

 Aan het bestuur van
Stichting RTV IJsselmond
Oudestraat 216 A
8261 CA  Kampen

Wezep, 16 mei 2022

Geacht bestuur,

1.1 OPDRACHT 

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting RTV
IJsselmond te Kampen.

Ingevolge uw opdracht hebben wij samenstellingswerkzaamheden uitgevoerd voor de bij
dit accountantsrapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2021 van uw
organisatie. Omtrent de werkzaamheden brengen wij u als volgt verslag uit.
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1.2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting RTV IJsselmond te Kampen is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende
toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder
de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van
deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en
presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied
van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en
dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting RTV IJsselmond.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat
wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wezep, 16 mei 2022

KRC Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V.

drs. J. Smit
Accountant-Administratieconsulent
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1.3 ALGEMEEN

Vaste gegevens

De vaste gegevens van de stichting zijn:
-   oprichting d.d. 19 november 1992
-   KvK-nummer 41024802 
-   SBI-code 6010 - Radio-omroepen
-   RSIN 8013.72.082
-   website www.rtvijsselmond.nl
-   ANBI-status sinds 1 januari 2010

Activiteiten

De stichting heeft tot doel:
1.   het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de Gemeente Kampen, in het bijzonder
in de vorm van het in stand houden van een radio- en televisie omroeporganisatie;
2.   het op lokaal niveau uitvoeren van de media-opdracht, als publieke taak, door het
verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke
behoeften die in de gemeente leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn
om daarmee de hiervoor bedoelde publieke taak te vervullen;
3.   de stichting gebruikt haar zendtijd voor een media-aanbod dat in het bijzonder
betrekking heeft op de gemeente;
4.   de stichting tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te
verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de
verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.
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1.4 RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

Werkelijk

2021

Begroot

2021

Werkelijk

2020

€ %
€ %

€ %

Baten 93.521 100,0 75.200 100,0 102.771 100,0

Personeelslasten 1.315 1,4 2.700 3,6 1.960 1,9
Afschrijvingen 4.437 4,7 2.000 2,7 3.505 3,4
Huisvestingslasten 68.865 73,6 54.300 72,2 68.295 66,5
Facilitaire lasten 13.398 14,3 15.358 20,4 11.700 11,4
PR en promotie - - 400 0,5 - -
Kantoorlasten 2.780 3,0 3.750 5,0 2.541 2,5
Algemene lasten 4.210 4,5 4.700 6,3 5.218 5,1

Totaal van som der
lasten 95.005 101,5 83.208 110,7 93.219 90,8

Totaal van netto
resultaat -1.484 -1,5 -8.008 -10,7 9.552 9,2
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1.5 FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u
de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij
geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2021 31-12-2020

€ % € %

Activa

Materiële vaste activa 12.530 51,3 13.535 19,7
Vorderingen 272 1,1 1.272 1,8
Liquide middelen 11.610 47,6 54.033 78,5

24.412 100,0 68.840 100,0

Passiva

Stichtingsvermogen 22.912 93,9 24.396 35,4
Kortlopende schulden 1.500 6,1 44.444 64,6

24.412 100,0 68.840 100,0

Analyse van de financiële positie

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 272 1.272
Liquide middelen 11.610 54.033

11.882 55.305
Kortlopende schulden -1.500 -44.444

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 10.382 10.861

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 12.530 13.535

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 22.912 24.396

Financiering

Stichtingsvermogen 22.912 24.396
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1.6 MEERJARENOVERZICHT

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017

€ € € € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 12.530 13.535 9.640 946 2.104

Vlottende activa

Vorderingen 272 1.272 4.252 1.473 1.887
Liquide middelen 11.610 54.033 2.452 10.904 12.666

Totaal activa 24.412 68.840 16.344 13.323 16.657

Passiva

Stichtingsvermogen 22.912 24.396 14.844 -3.502 -10.366
Kortlopende schulden 1.500 44.444 1.500 16.825 27.023

Totaal passiva 24.412 68.840 16.344 13.323 16.657
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2. BESTUURSVERSLAG
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Organigram RTV IJsselmond
Bestuur: PBO:

Voorzitter: Willem Westendorp Voorzitter: Pieter Treep (Sport, recreatie,
jongeren)

Secretaris: vacant Leden:

Penningmeester: vacant Albert van Dam (Maats. Zorg en welzijn
ouderen

Leden: Haartman (kunst en cultuur)

Henri Bouwmeester G. van de Plaats ( Kerken en
genootschappen op geestelijke
grondslag)

Berry Zandbergen Nardus Koster (werknemers en
werkgevers)

Harry Kleijn K. Ocak (etnische en culturele
minderheden)

P. NGindu (onderwijs, educatie en
jongeren)

Hoofdredactie:

Klaasjan Strengers

Jeroen Franse

Herman van Asselt

Nieuws: Sport: Amusement: Geestelijk: Technisch beheer:

Vacant Eddy Boom vacant H. Van Dijk-Sleurink Herman v. Asselt

Hans van Dijk

Klaasjan Strengers

Henk van Dijk
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Inleiding

2021 was voor RTVIJ het tweede jaar waarop vooral de coronapandemie een stempel
heeft gedrukt. Ondanks dat feit zijn wij ons ook dit jaar ervan bewust geweest dat we
een belangrijke taak vervulden. We hebben ondanks de (on)nodige moeilijkheden
voortgang gemaakt met de samenwerking met omliggende omroepen om tot een door
de overheid vereiste streekomroep te komen. Op het gebied van DAB+ heeft de
samenwerking met andere lokale omroepen haar vruchten afgeworpen. RTVIJ maakt
deel uit van een samenwerkingsverband van lokale omroepen onder de naam: Regionale
Media Combinatie De Nieuwe Hanze. De leden zijn RTVIJ, Hattem, Elburg, Heerde,
Zwolle, Zwartewaterland, Wijhe Olst en Raalte. Ook werd de samenwerking met de
Stichting Kampen online, een organisatie in de gemeente Kampen die zich nadrukkelijk
richt op de nieuwe media verder uitgebouwd, hetgeen gestalte kreeg in diverse
gezamenlijke projecten en de overname van elkaars programma’s. Met de Zwolse lokale
omroep RTV Focus is op het punt van samenwerking aanzienlijke vooruitgang geboekt.

Bestuurlijk

De subsidie van de gemeente Kampen is structureel jaarlijks met € 20.000 verhoogd,
hetgeen ons instaat stelde om ook in dit jaar aan onze verplichtingen als huurder van
een deel van de Stadskazerne en als (verplicht) onderdeel van de Beheerstichting
Stadskazerne te voldoen. We gaan ervan uit dat de getroffen regeling ook in de
toekomst gecontinueerd wordt. Wij baseren ons hierbij op het vertrouwen dat tijdens de
onderhandelingen is gewekt. Aan dit gewekte vertrouwen mogen wij bestuursrechtelijk
immers rechten ontlenen.

Desondanks blijft het een feit dat de jaarlijkse huisvestingskosten dermate hoog zijn dat
we doorgaans geen grote investeringen in de omroep en of opleiding van vrijwilligers
kunnen doen. In de praktijk betekent dit dat we onze verouderde apparatuur niet
kunnen vervangen wat regelmatig tot technische storingen leidt. Een complicerende
factor is het feit dat de reclame inkomsten een dalende tred vormen. Door een streng
bezuinigingsbeleid en de door het Stimuleringsfonds voor de journalistiek verstrekte
subsidie i.v.m. de noodzakelijke investeringen en kosten door de COVID-19 pandemie
hebben wij in het vorige verslagjaar toch enige investeringen kunnen doen in onze
systemen en apparatuur. Na overleggen van de financiële verantwoording van de
gedane investeringen en gemaakte kosten is de in eerste aanleg als lening verstrekte
subsidie ad € 7.474,83 definitief geworden. Mede hierdoor konden we dan ook
voorkomen dat we met de omroep in een negatieve spiraal van minder publiek, minder
inkomsten en minder vrijwilligers, terecht zouden komen. Een groot aantal van onze
vrijwilligers heeft zich ook dit verslagjaar weer positief onderscheiden door steeds met
nieuwe initiatieven te komen, en deze ook met slechts zeer bescheiden en soms zelfs
eigen middelen, succesvol ten uitvoer te brengen.
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Evenals in voorgaande jaren verdween zowel onze subsidie als een groot deel van onze
zelf verworven inkomsten, in de stenen van de Stadskazerne, terwijl de gemeente
Kampen de verstrekte subsidie toch met € 20.000 heeft verhoogd. Dit laatste bedrag
compenseert echter slechts de extra kosten die wij aan de Beheerstichting Stadskazerne
verschuldigd zijn. Blijft nog een achterstallige schuld uit het verleden in de
exploitatiekosten, waarvan de gemeente het vertrouwen heeft gewekt die te voldoen,
maar tot dusverre dat heeft nagelaten. De beperkte middelen blijven zorgen voor een
zeer onwenselijke situatie waar we als bestuur graag zo spoedig mogelijk een einde aan
willen laten komen. Gelukkig hebben we de samenwerking met “Kampen online” kunnen
continueren, waardoor we hopen meer gelden uit advertenties te kunnen genereren.
Maar de hoge huur blijft ondanks de verhoging van de subsidie een punt van zorg.

Als bestuur hebben wij ons op het standpunt gesteld dat RTVIJ haar financiële
verplichtingen zoals wij die hebben afgesproken met de wethouder nakomt, maar ook
niet meer dan dat. Vervangende huisvesting zal bij het uitblijven van hogere inkomsten
ook met de getroffen regeling met de Gemeente Kampen uiteindelijk onontkoombaar
zijn. Bij het schrijven van dit jaarverslag in 2022 kunnen we melden dat evenals in 2020
de reclame-inkomsten in het jaar volgend op het verslagjaar waarschijnlijk niet zullen
stijgen. Dit omdat veel ondernemingen door de crisis die is ontstaan, geen of minder
reclame zullen maken. Wel hebben wij een nieuwe medewerker bereid gevonden om
tegen een vrijwilligersvergoeding structureel ondernemers te benaderen om reclame te
maken. Het RTVIJ-bestuur heeft bij gebrek aan geschikte kandidaten in een veel te
krappe bezetting moeten besturen. Gelukkig hebben we Stefan Kroon, tevens
bestuurslid van Kampen Online, bereid gevonden om het penningmeesterschap in 2021
op zich te nemen. Zorgelijk is dat hij het penningmeesterschap in 2022 weer heeft
opgegeven wegens lichamelijke en geestelijke problemen.

Hierdoor is de samenstelling van het bestuur in het verslagjaar weer wat evenwichtiger
geworden en kwam er bestuurlijk niet teveel terecht bij de voorzitter, die ook nog het
secretariaat waarnam. Overigens is het niet wenselijk is dat zoveel bestuurlijke
verantwoordelijkheid berust bij één persoon. Nog steeds hebben wij geen secretaris.
Soortgelijke problemen doen zich ook voor bij ons Programma Bepalend Orgaan,
kortweg PBO genoemd. De PBO heeft een sterk adviserende, maar geen beslissende rol
in de totale programma samenstelling van onze lokale omroep. In dit, voor elke publieke
omroep verplichte orgaan was in onze ogen onvoldoende continuïteit en doorstroming.
Hier hebben we met gezamenlijke inspanningen weer orde op zaken kunnen stellen.
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Internet

In 2020 heeft RTVIJ veel energie gestoken in haar activiteiten op het internet om gelijke
tred te houden met de ontwikkelingen in medialand, maar ook om te werken aan het
boeien en binden van een nieuwe generatie vrijwilligers, luisteraars en kijkers. In dit was
er in het verslagjaar een zeer goede samenwerking met Kampen Online, die online-
activiteiten als haar core business heeft.

Het medialandschap verandert snel met als gevolg dat nieuwe media hun marktdeel
opeisen. Waren het nog niet zo lang terug alleen radio en in mindere mate TV waar de
omroep zich op moest richten, de laatste jaren zijn het vooral de internet gerelateerde
mediatoepassingen die onvermijdelijk aanpassingen en investeringen van de
infrastructuur vragen. Opvallend daarbij is de impact van sociale media die we steeds
meer zijn gaan gebruiken als aanjager voor verschillende radio- en televisieprogramma’s.
Leek vooral televisie door de komst van internet ten dode opgeschreven, een paar jaren
geleden werd een duidelijke kentering zichtbaar. Voor duidende tv-programma’s
ontstaat bij een breed publiek weer meer waardering vooral als deze ‘on demand’
(bekijken wanneer de kijker dat wil) kunnen worden aangeboden. Dit is een belangrijk
gegeven waarmee we bij de vaststelling van de programmering rekening moeten
houden.

Als omroep moeten we flexibel zijn en openstaan voor deze ontwikkelingen. Het is van
belang dat wij in staat zijn onze techniek hierop aan te passen. Veranderingsgezindheid
is hierbij belangrijk. Dit geldt voor de medewerkers die de in de infrastructuur van RTVIJ
onder hun hoede hebben als in de geest van de radio- en tv-makers, die toch de
algemeen menselijke neiging hebben terug te vallen op het vertrouwde. Dat blijft steeds
een uitdaging waar we met zijn allen aan moeten werken.

Bereik

Nog steeds speelt de veel gehoorde en terugkerende vraag over de het aantal mensen
in de gemeente Kampen dat wij daadwerkelijk bereiken. Hierop kunnen wij nog steeds
geen eensluidend antwoord geven. RTVIJ ontbreekt het aan de financiële middelen om
een degelijk onderzoek te laten uitvoeren. Harde cijfers over ons bereik kunnen we
daarom sponsors, adverteerders en ook de gemeente Kampen helaas niet bieden. Dat
maakt werken aan het verhogen van de eigen inkomsten niet eenvoudiger.
Adverteerders zien immers graag het bereik van hun advertenties en stemmen de
hoogte van de vergoeding die zij genegen zijn te betalen daarop af. Het is ook van
belang voor de programmamakers, zij werken nu min of meer in het duister. Dat er wel
degelijk belangstelling voor onze programma’s is merken wij aan de reacties van het
publiek wanneer er onverhoopt een technische storing optreedt. Via verschillende media
stroomt de reacties dan binnen.
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Onze cijfers omtrent ons bereik zijn nog steeds gebaseerd op het landelijk onderzoek
van de Olon uit 2014. In dit onderzoek lag de nadruk echter meer op de beleving en de
positie van de lokale omroepen in het algemeen. Dit is een manco, maar zoals gezegd,
de geldelijke middelen ontbreken ons om nader onderzoek te doen voor radio en t.v. Dit
geldt niet voor de bezoekers online, die wel degelijk door ons te tellen zijn.

Belangrijkste conclusie: lokaal nieuws is de belangrijkste reden om de lokale media-
instelling te volgen (ether, kabel, Internet).
Ouderen gebruiken traditionele media, de jongeren zijn meer multimediaal
geïnteresseerd.

De bekendheid van de lokale omroep (tv: 90%, radio: 86%, website 68%, social media
54%) is vrij hoog. Dit is hoger dan het onderzoek van 2008. Zowel radio, tv en social
media van de lokale omroepen kregen gemiddeld een 7.

Opvallend was ook de Lokale (TV) bekendheid 90% dat komt overeen met Nederland 1
en Fox Sport.

Lokale radio scoorde eveneens hoog met een gemiddelde bekendheid 86% en een
jaarbereik van 25%.

Social media: worden steeds belangrijker, vooral als aanjager van activiteiten. 54% van
respondenten is bekend met de aanwezigheid van de lokale media-instelling op social
media. Het jaarbereik is voor het jonge medium nog aan de lage kant 16%. Daar zit het
grootste potentieel. Bemoedigend hierbij is dat RTVIJ eind 2017 al enkele procenten
hoger scoorde dan de gemiddelde16%. Hoe dit in het verslagjaar is, daar moeten wij
naar gissen, maar gezien de genoemde samenwerking met Kampen online is het
aannemelijk dat wij aanzienlijk hoger scoren.

Streekomroep

Op landelijk niveau zijn er via de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)
in overleg met VNG en betrokken ministeries plannen zijn gemaakt voor samenwerking
van lokale omroepen. Doel is te komen tot een concentratie van samenwerkende
omroepen waardoor lokale omroepen de ontwikkelingen in de markt kunnen volgen, de
kosten beheersbaar blijven en de gewenste kwaliteit kan worden geboden. De taken van
OLON, die inmiddels is opgeheven, zijn neergelegd bij de NLPO

Het medialandschap is ook door deze ontwikkelingen sterk aan het veranderen. Van de
in totaal zo’n 300 lokale omroepen in Nederland zullen er naar schatting uiteindelijk zo’n
50 overblijven.
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RTVIJ laat voorlopig alle mogelijkheden wat samenwerking betreft nog open. Behalve
opgaan in een RMC kan fuseren of lokaal samenwerken met meerdere partners zoals
lokale middenstanders, lokale media en het lokale verenigingsleven ook een oplossing
zijn, waarbij het behoud van de eigen identiteit vanzelfsprekend is en RTVIJ als
ijzersterke promotor van Kampen een belangrijke rol zou kunnen spelen. Groot voordeel
hierbij is dat het op de langere termijn gemakkelijker wordt om als omroep financieel
onafhankelijk te zijn. Voorlopig lijkt een samenwerkingsverband met een meerdere
omliggende lokale omroepen en de regionale omroep die -waar nodig- faciliteert, traint
en begeleidt, het meest haalbaar.

In het samenwerkingsverband van lokale omroepen uit onze omgeving van het
Regionaal Media Centrum De Nieuwe Hanze hebben we de eerste stappen gezet als het
gaat om samenwerken op de werkvloer. Wij hebben in samenwerking met andere lokale
omroepen een netwerk van DAB+ zenders opgezet zodat ons bereik en dat van de
andere lokale zenders via dit digitale zendsysteem, dat toch de toekomst heeft,
aanmerkelijk is vergroot.

De radio is al sinds de beginjaren van de omroep altijd een stabiele factor gebleken. In
verband met de samenwerking met de andere lokale zenders speelt radio dan ook een
rol van betekenis. Vandaar ook ons belang om aan te sluiten op het DAB+ netwerk.
Tegenvaller binnen de RMC was lange tijd de moeizame samenwerking met RTV Zwolle
doordat de gemeente Zwolle zich niet tevreden toonde over het functioneren van deze
omroep in Zwolle.

Voor RMC De Nieuwe Hanze was dit een lastige situatie. Immers een streekomroep
zonder de grootste stad in de omgeving is nauwelijks denkbaar en bovendien in strijd
met de regels die voor de nieuw op te richten streekomroepen gelden. Een
streekomroep moet namelijk een aaneengesloten gebied bestrijken. Het wegvallen van
Zwolle had dus de hele streekomroep in ons gebied in gevaar kunnen brengen. Die
boodschap hebben we als RMC overgebracht aan de bestuurders van Zwolle. Inmiddels
is RTV Zwolle vervangen door omroep “RTV Focus Zwolle” en door de gemeente Zwolle
aangewezen als de lokale publieke omroepzender voor de gemeente Zwolle. De prille
samenwerking met deze omroepzender verloopt in een prettige sfeer. We zien daarom
de toekomst wat dat betreft met vertrouwen tegemoet.
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Medewerkers

Het aantal medewerkers bedraagt ongeveer 100 actieve medewerkers. Daarbij is het fijn
dat we regelmatig nieuwe jonge mensen binnen onze poorten mogen verwelkomen.

Het managen van de omroep nieuwe stijl vraagt meer structuur, maar ook meer
vaardigheden van de bestuurders. In het verslagjaar hebben we de bezetting bijna op
orde. Helaas moeten we in 2022 weer zoeken naar een vervangende penningmeester en
is het zoeken nog naar een goede secretaris. De heer Kroon heeft echter toegezegd een
deel van het secretariaat op zich te willen nemen en na zijn ziekte het
penningmeesterschap opnieuw te willen aanvaarden. Daarom kunnen we wel verder
werken aan de toekomst van RTVIJ. Een kleine groep ervaren medewerkers hebben op
verzoek van het bestuur de interne structuur binnen RTVIJ verbeterd en tevens in kaart
gebracht waar de omroep technisch gezien het meest dringend behoefte aan heeft. Aan
de hand van deze prioriteitenlijst loodsen we RTVIJ stap voor stap de nieuwe toekomst
in.

6. Slotopmerking

We zijn onze enthousiaste vrijwilligers weer dankbaar voor al het werk dat zij in
het verslagjaar met veel inzet weer hebben verricht. Zij zijn se steunpilaren van
onze organisatie. Zij zijn het immers die onze omroep vormgeven en dankzij hun
kunnen we programma’s van lokale betekenis maken.

Kampen, mei 2022.
Namens het bestuur:
Mr. Willem J. Westendorp,
voorzitter



3. JAARREKENING
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Stichting RTV IJsselmond
Kampen

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2021 31 december 2020

€ € € €
ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 

Apparatuur 12.530 13.535

Vlottende activa

Vorderingen

Overlopende activa 2 272 1.272

Liquide middelen 3 11.610 54.033

24.412 68.840
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31 december 2021 31 december 2020

€ € € €
PASSIVA

Stichtingsvermogen

Overige reserve 4 22.912 24.396

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende
passiva

5 

1.500 44.444

24.412 68.840
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Stichting RTV IJsselmond
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

Werkelijk

2021

Begroot

2021

Werkelijk

2020

€ € €

Baten

6 

Subsidies 7 86.282 65.000 84.459
Reclamebaten 8 6.039 8.000 9.685
Overige baten 9 1.200 2.200 8.627

93.521 75.200 102.771

Lasten
Personeelslasten 10 1.315 2.700 1.960
Afschrijvingen 11 4.437 2.000 3.505
Huisvestingslasten 12 68.865 54.300 68.295
Facilitaire lasten 13 13.398 15.358 11.700
PR en promotie - 400 -
Kantoorlasten 14 2.780 3.750 2.541
Algemene lasten 15 4.210 4.700 5.218

Totaal van som der lasten 95.005 83.208 93.219

Totaal van netto resultaat -1.484 -8.008 9.552

Resultaatbestemming

Overige reserve -1.484 9.552
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Stichting RTV IJsselmond
Kampen

3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting RTV IJsselmond is feitelijk en statutair gevestigd op Oudestraat 216 A, 8261 CA
te Kampen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41024802.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting RTV IJsselmond bestaan voornamelijk uit het verzorgen van
media-aanbod bestemd voor de Gemeente Kampen, in het bijzonder in de vorm van het in
stand houden van een radio- en televisie omroeporganisatie.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven C1, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Activa en verplichtingen 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. In de balans en de staat van
baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van
de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten
ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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Kortlopende schulden

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

De bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.
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Stichting RTV IJsselmond
Kampen

3.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA 

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Apparatuur
€

Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of
vervaardigingsprijs 17.103
Cumulatieve afschrijvingen -3.568

Boekwaarde per
1 januari 2021 13.535

Mutaties 

Investeringen 3.432
Afschrijvingen -4.437

Saldo mutaties -1.005

Stand per
31 december 2021
Verkrijgings- of
vervaardigingsprijs 20.535
Cumulatieve afschrijvingen -8.005

Boekwaarde per
31 december 2021 12.530

Materiële vaste activa: Economische levensduur

Andere vas-
te bedrijfs-

middelen
Afschrijvingspercentage 25,00
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Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

€ €
Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen - 1.000
Vooruitbetaalde bedragen 272 272

272 1.272

3  Liquide middelen

Rabobank betaalrekening 1.610 49.025
Rabobank spaarrekening 10.000 5.008

11.610 54.033
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PASSIVA 

2021 2020

€ €
4  Overige reserve

Stand per 1 januari 24.396 14.844
Uit resultaatverdeling -1.484 9.552

Stand per 31 december 22.912 24.396

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020

€ €
5  Overige schulden en overlopende passiva

Accountantslasten 1.500 1.500
Vooruitontvangen bedragen - 42.944

1.500 44.444

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Van de Gemeente Kampen wordt ruimte gehuurd in De Stadskazerne.
De huurverplichting loopt vanaf 1 april 2016 voor de duur van 20 jaar.
De huur bedraagt € 44.040 per jaar.
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3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Werkelijk

2021

Begroot

2021

Werkelijk

2020

€ € €
7  Subsidies

Gemeente Kampen 86.282 65.000 84.459

8  Reclamebaten

TV-reclame 6.039 8.000 9.685

9  Overige baten

Donaties en sponsoring 337 200 7.652
Donaties sportverenigingen - 500 -
Bijdrage kerkgenootschappen 350 1.000 325
Overige baten 513 500 650

1.200 2.200 8.627

10  Personeelslasten

Kantinelasten 190 700 460
Overige personeelslasten 1.125 2.000 1.500

1.315 2.700 1.960

11  Afschrijvingen

Apparatuur 4.437 2.000 3.505

12  Huisvestingslasten

Huur studio 43.759 43.000 42.925
Schoonmaaklasten 1.500 1.500 1.500
Gemeentelijke belastingen - 300 -
Bijdrage in lasten beheerstichting 23.606 9.500 23.496
Overige huisvestingslasten - - 374

68.865 54.300 68.295

13  Facilitaire lasten

Buma/Stemra 8.378 8.000 7.970
Huur zendantenne 379 858 374
Kleine aanschaffingen 2.312 1.000 1.528
AV diensten 2.329 5.000 2.541
Lasten mobiele studio - - -713
Programmalasten - 500 -

13.398 15.358 11.700
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Werkelijk

2021

Begroot

2021

Werkelijk

2020

€ € €
14  Kantoorlasten

Telefoonlasten 1.381 2.000 1.422
Lasten automatisering 1.310 1.500 1.066
Kantoorbenodigdheden 89 250 53

2.780 3.750 2.541

15  Algemene lasten

Accountants- en advieslasten 1.694 1.800 1.755
Abonnementen en contributies 1.284 1.500 2.352
Verzekeringen 971 1.000 958
Banklasten 161 150 153
Overige algemene lasten 100 250 -

4.210 4.700 5.218
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3.6 OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode

In 2021 waren er geen medewerkers in loondienst.

Kampen, 16 mei 2022

Stichting RTV IJsselmond

W.J. Westendorp H. Bouwmeester
Voorzitter algemeen

B. Zandbergen H. Klein
Algemeen Algemeen
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