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BESTUURSVERSLAG 
 
 
Een nieuw begin 
 
Medio 2019 zijn we met een groep van ruim veertig vrijwilliger vanuit de Stichting Lokale Omroep 
Heemskerk zelfstandig verder gegaan als IJmond Nieuws. Na de nodige voorbereidingen is IJmond 
Nieuws per 28 augustus 2019 statutair ingeschreven. 
 
Wij werken inmiddels samen met Regionale Omroep NH Nieuws, het Landelijke Nieuws.nl en 
Omroep Stichting Uitgeest. Bij laatst genoemde mogen wij gebruik maken van de studio vanwaar wij 
en op locatie, verscheidene nieuwsreportages hebben gemaakt van en over de IJmond. Deze 
reportages worden via ons eigen YouTube kanaal en via proefuitzendingen op Ziggo kanaal 43 
(mogelijk gemaakt door OSU) uitgezonden. 
 
De stichting heeft nog geen inkomsten uit subsidie en is daarom financieel afhankelijk van donaties, 
sponsoring en opbrengsten uit gemaakte reportages. 
IJmond Nieuws heeft geen winstoogmerk en besteedt haar inkomsten aan de continuïteit van de 
stichting. 
 
 
Stappen om te komen tot een stichting 
 
De tv-manager vond een groepje vrijwilligers bereid om aan een businessplan te gaan werken en in 
een tijdsbestek van drie maanden hadden zij het conceptplan gereed om te kunnen voorleggen aan 
een nog te vormen bestuur. Eind 2019 is het businessplan (inmiddels beleidsplan genoemd) gedrukt 
en beschikbaar. 
Om van niets tot iets te komen bleek een proces van lange adem. Er is veel tijd besteed aan het 
zoeken naar bestuursleden zowel binnen de groep vrijwilligers als extern zijn er vele pogingen 
ondernomen, met wisselend succes. Uiteindelijk is het gelukt om een bestuur in wording samen te 
stellen bestaande uit vijf personen en de hoofdredacteur als vaste aanwezige tijdens 
bestuursvergaderingen. 
IJmond Nieuws is per 28 augustus 2019 statutair ingeschreven. 
Elke maand komt het bestuur bij elkaar. 
 
 
Genomen acties: 

• Oprichting Stichting IJmond Nieuws – akte van oprichting door de notaris. 

• Inschrijving bij de kamer van koophandel. 

• Het verkrijgen van een Rabo-bankrekening. 

• Het verkrijgen van een ANBI-status. 

• Het maken van documenten betreffende declaraties, facturen, offertes etc. 

• Werkinstructies zijn opgeschoond en beschikbaar in de studiomap. 

• Zoeken naar kandidaten voor het pbo. 

• Starten met fondsenwerving. 

• Op zoek naar sponsors. 

• Het maandelijks uitbrengen van een nieuwsbrief voor de vrijwilligers. 

• Notulen en nieuwsbrieven zijn in te zien op de website en in een map voor vrijwilligers in de 
studio. 
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Sinds februari 2019 is IJmond Nieuws (tijdelijk) gehuisvest in de studio OSU (Uitgeest) en dankzij deze 
mediapartner is het ons gelukt om reportages te blijven maken voor de IJmond en omstreken. 
Daarnaast zijn we wel opzoek naar een eigen huisvesting, omdat het huidige onderkomen qua 
afstand en beperkte ruimte, het de vrijwilligers tegen gaat staan. 
Bij Laurentz in Heemskerk hebben we nog een optie tot huur van een ruimte en dat is nog steeds een 
wens,  echter voor de hoogte van de huur maken we een stap op de plaats. Mogelijkheden om hier 
uit te komen worden door het bestuur onderzocht.  
 
 
Organisatie 
 
Veel inspanning is verricht om te komen tot een organisatiestructuur, waarbij transparantie leidend 
moet zijn, met waarborg voor de continuïteit van de stichting:  
 
 

 
 
 
 
Het bestuur bestaat uit: 
-Een voorzitter      : Jacqueline Staats 
-Een secretaris      : Mar van Oosten 
-Penningmeester     : Irma kruidenberg 
-Vertegenwoordiger van het operationeel team  : Richard Kitzmann 
-Vertegenwoordiger van de vrijwilligers   : Jaap Addink 
 
 
Vrijwilligers 
 
Vrijwilligers komen en gaan en dat is altijd al zo, maar na ons vertrek bij de SLOH zijn we enkele 
waardevolle collega’s kwijt geraakt. Dat is inherent aan een verandering van een organisatie, en in dit 
geval een soort van avontuur met alle onzekerheden van dien. Dat neemt niet weg dat we ze missen. 
Niettemin melden zich nieuwe vrijwilligers aan en worden liefdevol opgenomen bij IJmond Nieuws 
en krijgen de kans om zich, met ondersteuning van collega’s, in te werken in het werk waarin ze zich 
thuis voelen. 
Op dit moment zijn ruim 30 vrijwilligers werkzaam bij IJmond Nieuws, maar we streven naar meer.   
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Communicatie 
 
Er zijn in het afgelopen jaar twee vrijwilligersbijeenkomsten geweest waarbij de richting, en het pad 
waarlangs, we willen komen tot een officiële lokale omroep als hoofdonderwerp werden 
gepresenteerd. 
Daarnaast verschijnt maandelijks een nieuwsbrief voor de vrijwilligers waarin bestuurszaken en 
ontwikkelingen worden gedeeld. 
 
 
Financiële armslag 
 
Verder in het jaarverslag 2019 een overzicht van de penningmeester met als boodschap: We houden 
de hand op de portemonnee. 
 
 
Declaraties en kosten  
 
Ultimo verslagjaar zijn onderstaande declaraties verantwoord. 
 

Overzicht verantwoording declaraties en kosten bestuursleden en/of vrijwilligers 

Bestuurskosten die voor vergoeding in aanmerking komen en in dit verslag worden verantwoord  

 Bedrag in € Henk (vrijwilliger) Irma (bestuur) Richard (bestuur) 

1 Representatie    

2 Reiskosten    

3 Overige Kosten 726 75 1.924 

4 Verblijfskosten    

5 Totaal 726 75 1.924 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
na verwerking resultaat bestemming 
 
 
                   
ACTIVA                 31-12-2019                     - 
      __________________               _________________ 
       €          €             €                      € 
 
VASTE ACTIVA 
Materiële vaste activa 
Inventaris              700  

 _______ 
                           700 
 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
Liquide middelen                                 4.058 
                 _______ 
 
 
TOTAAL ACTIVA                   4.758    
                 ======= 
 
 
 
 
 
         
PASSIVA                31-12-2019                     - 
      __________________               _________________ 
       €          €             €                      € 
 
EIGEN VERMOGEN 
Overige reserves          2.757 
      _______ 
         2.757 
KORTLOPENDE SCHULDEN EN  
OVERLOPENDE PASSIVA 
Overige schulden            2.001 
                       _______ 
                      2.001 
                 _______ 
 
 
 
TOTAAL PASSIVA                                4.758 
                     ======= 
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WINST EN VERLIESREKENING              
 
 
 
                 28-08-2019                                            -  
                       t/m  
                  31-12-2019           
      __________________               _________________ 
       €          €             €                      € 
 
Netto-omzet              5.137    
      _______ 
 
Bruto marge         5.137 
 
Overige kosten           2.380 
      _______ 
 
Som der kosten       2.380 
                 _______ 
 
 
Resultaat       2.757 
               ========  
 
 
 
  



Jaarverslag 2019 

8 

 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING  

 
 
Algemeen 
 

Activiteiten 

IJmond Nieuws is een streekomroep met de IJmond als thuisbasis en is een omroep die informeert, 
amuseert, verbindt, prikkelt en boeit via alle mediakanalen: televisie, web, social media én radio. Een 
omroep voor en door de inwoners van de IJmond. 

 
 

 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
 

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. 

Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen 

nominale waarden. 

 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs onder aftrek van de 

afschrijvingen over een periode van 5 jaar gerekend vanaf de datum van ingebruikname. 

 

Voorraden 

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor incourantheid. 

 

Vorderingen, liquide middelen, schulden, en overlopende activa en passiva 
De vorderingen, liquide middelen, schulden, en overlopende activa en passiva zijn gewaardeerd op 

de nominale waarde; voor de dubieuze vorderingen wordt een afwaardering toegepast op basis van 

individuele beoordeling.  
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen opbrengstwaarde van de geleverde goederen, 

diensten en donaties enerzijds en de kosten en andere lasten anderzijds over het verslagjaar met 

inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in 

het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. 

 

Netto omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen 

voor geleverde goederen c.q. diensten, exclusief omzetbelasting. 

 

Kosten 
 
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van waardering 
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 

Afschrijvingen 
 
De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages 
van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur. Boekresultaten bij 
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen op materiële vaste activa. 
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TOELICHTING OP DE BALANS  
 
 
Vaste activa 
 
Materiële vaste activa 
 
Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: 

 
 
31-12-2019             - 
_________  _________ 
        €                        € 

Inventaris 
Beginstand                                -         
Investeringen                   700  
Desinvesteringen       
Afschrijvingen            
Afschrijving desinvesteringen     

_________  _________ 
 
Eindstand                                    700  

              =========         =========  
 
                           -  
 
Cumulatieve afschrijvingen per einde boekjaar  =========                     =========  
 
 
 
Vlottende activa 
 
Liquide middelen           
 
Kas                      25  
Rabobank               4.033           

             _________  _________ 
 

               4.058    
       =========          =========  
 
 
Eigen vermogen 
 
Overige reserves 
Beginstand                       - 
Resultaat boekjaar                          2.757    

             _________  _________ 
 

Eindstand             2.757    
       =========          =========  
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31-12-2019             - 
_________  _________ 
        €                        € 

 
Kortlopende schulden 
 
Overige schulden 
 
Nog te betalen kosten              1.559     
Vooruitontvangen gelden                442 

              _________  _________ 
 

                2.001    
       =========          =========  
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TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 
 
                            28-08-2019                                            -  
                       t/m  
                  31-12-2019           
              ___________                     ___________ 
            €                 € 
 
Netto omzet 
 
Donaties en schenkingen            3.550 
Sponsoring                 555 
Registraties, opnames en reportages           1.032 
              ___________                     ___________ 
 
               5.137 
 
Kostprijs omzet         - 
              ___________                     ___________ 
 
Bruto marge             5.137 
              ===========                              ===========     
           
            
 

 

Afschrijvingskosten vaste activa 

Inventaris                    - 
              ===========                              ===========      

 

 

Overige kosten 

Huisvestingskosten              454 
Kantinekosten                 60 
Kantoorartikelen              645 
Contributies en abonnementen               22 
Reclame               520 
Algemene kosten              656 
Bankkosten                 23 

      ___________                     ___________ 
 
            2.380 
              ===========                              ===========     
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OVERIGE GEGEVENS 

 

 

Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van de winst 
 

Ingevolge het bepaalde in de statuten heeft de stichting geen winstoogmerk en de middelen dienen 

uitsluitend ter verwezenlijking van het in artikel 2 van de statuten beschreven doel. 

 

Winstbestemming 

 

De winst over het lopende boekjaar is toegevoegd aan de overige reserves. 

 

Deskundigenonderzoek 
 

Aangezien de stichting voldoet aan de criteria voor vrijstelling van verplichte accountantscontrole, 

zoals opgenomen in artikel 396 Titel 9 BW 2, is geen accountantscontrole toegepast. 

 

 

 

Heemskerk, 28 april 2020 
 

 

 

Het bestuur 


