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Bussum, 7 februari 2020

Mijne heren,

1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging
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Naar aanleiding van uw opdracht tot samenstelling van de jaarrekening van uw Stichting brengen wij 
hiermee rapport uit. De samenstellingsverklaring is opgenomen in het accountantsrapport 
na de fiscale positie.

Doelstelling
Het doel van de stichting bestaat voornamelijk uit:
■ het uitzenden van omroepprogramma’s bestemd voor de gemeenten Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en 
Laren;
■ een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de 
betreffende gemeenten levende maatschappelijke, culturele, godsdienstelijke en geestelijke behoeften, 
dat haar programma kan worden geacht van algemeen nut te zijn;
■ lokale omroep HHBEL gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder 
betrekking heeft op de gemeenten;
■ Lokale Omroep HHBEL tracht dit doel en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt te 
bereiken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke daarvoor bevordelijk zijn.

1. Algemeen
De stichting is opgericht bij akte dd 21 juni 1991 en is gevestigd te Huizen.

Stg. Lokale Omroep HHBEL 
Huizen

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot 
samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van 
financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat deze niet kunnen 
resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan 
een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stg. Lokale Omroep HHBEL 
te Huizen samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid 
en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de 
huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Het bestuur van
Stg. Lokale Omroep HHBEL
IJsselmeerstraat 3-B
1271 AA Huizen



Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Ligterink & De Wit
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Vennootschapsbelasting
Gezien de statuten wordt er voldaan aan de voorwaarden, gesteld in het Vrijstellingsbesluit 
vennootschapsbelasting (laatst gewijzigd dd 17 december 2001, Stb. 700) zodat geen 
vennootschapsbelasting is verschuldigd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdraoht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de 
stichting verstrekte informatie. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die 
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid
Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met 
Nederlands recht. Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het 
rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij di
de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegeven 
geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig, dat wij geen zekerheid omtrent de 
getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming 
met Titel 9, Boek 2 BW/.

2. Samenstellingsverklaring
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening van de Stichting Lokale Omroep HHBEL - te 
Huizen, bestaande uit de balans per 31 december en winst- en verliesrekening met de toelichting 
Stichting Lokale Omroep HHBEL te Huizen samengesteld.

Kamer van Koophandel.
De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, Gooi-, Eem- en 
Flevoland onder nummer 41194132.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
■ Het bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak doen uitvoeren 
door andere organen van de Lokale Omroep HHBEL;
■ Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, ven/reemden of bewaren 
van registergoederen;
■ Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij Lokale Omroep HHBEL 
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
• Lokale Omroep HHBEL wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij het bestuur, hetzij 
de voorzitter, hetzij twee andere bestuursleden.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat per 31 december uit 3 personen; 
Voorzitter: Dhr. P. Eshuis
Penningmeester: Dhr. L. van Loon
Secretaris: Dhr. L. Hogenbirk



Jaarrekening 2019
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Stg. Lokale Omroep HHBEL
Huizen



31 dec 2019 31 dec 2018

ACTIVA

35.059 23.106
35.059 23.106

35.059 23.106

PASSIVA

23.642 11.499

11.417 11.607

35.059 23.106
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1.231
111

10.075

-4.263
762

15.000

1.511
21

10.075

Liquide middelen
Rekening courant bank

-3.501
1.143

26.000

Kortlopende schulden
Schulden aan participanten en andere maatschappijen
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen
Overlopende passiva

Stg. Lokale Omroep HHBEL
Huizen

Algemene reserve
Reserve onverdeeld resultaat
Bestemmingsreserve

Balans per 31 december 2019
(voor resultaatbestemming)



Resultatenrekening over 2019

2019 2018

Totaal opbrengsten 46.598 45.016

43.283 36.514

Bedrijfsresultaat 3.315 8.502

Financiële baten & lasten -2.173 -7.740

Resultaat voor belastingen 1.142 762
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Personeelskosten
Huisvesting
Kantoorkosten
Algemene kosten 
Uitzendkosten
Technische kosten
Totaal kosten

Stg. Lokale Omroep HHBEL
Huizen

412
15.138
2.738
5.997
4.980

14.018

1.511
16.066
3.559
5.668
8.707
1.003



Kasstroom over 2019

2019

3.315

0

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Kasstroom uit operationele activiteiten

0

11.000

Mutatie geldmiddelen 11.952
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11.952
0

0
11.000

0

Stg. Lokale Omroep HHBEL
Huizen

Mutatie rekening courantschuld kredietinstellingen
Mutatie vermogencomponenten
Mutatie langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-2.173
952

-2.173
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

-190

0
0
0
0

0
0

{Des)investeringen in immateriële vaste activa 
(Des)investeringen in materiele vaste activa 
(Des)investeringen in financiële vaste activa 
Waarvan afschrijvingen
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen)
Mutatie voorzieningen

Netto kasstroom
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

Ontvangen/betaalde rentes
Ontvangen dividenden en opbrengsten effecten
Waardeverandering vordering vaste activa
Ontvangsten/uitgaven wegens buitengewone baten/lasten
Betaalde winstbelasting
Mutatie deelnemingen
Mutatie aandeel derden
Mutatie for
Overige baten/lasten

Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie operationele vorderingen
Mutatie voorraden en onderhanden werk 
Mutatie operationele schulden

-190
3.125



Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Grondslagen voor de resultaatbepaling
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Opbrengsten
Onder netto-omzet worden verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor 
de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief
omzetbelasting.

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

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

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Stg. Lokale Omroep HHBEL 
Huizen



Toelichting op de balans per 31 december 2019

31 dec 2019 31 dec 2018
Liquide middelen

Eigen vermogen

Kortlopende schulden
31 dec 2019 31 dec 2018
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Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 
Vooruit ontvangen bedragen

Rekening courant bank
Rabobank

Stg. Lokale Omroep HHBEL
Huizen

Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen
Omzetbelasting

Schulden aan participanten en andere maatschappijen 
Rekening Courant Radio Phohi

Algemene reserve
Reserve onverdeeld resultaat
Bestemmingsreserve

111
111

23.106
23.106

-4.263
762 

15.000 
11.499

1.511
1.511

21
21

9.175
900

10.075

35.059
35.059

1.231
1.231

9.175
900

10.075

-3.501
1.143 

26.000
23.642



Toelichting op de resultatenrekening over 2019

2019 2018
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Technische kosten
Techniek onderhoud

Personeelskosten
Overige personeelskosten

4,962
-17 

___35
4.980

Stg. Lokale Omroep HHBEL
Huizen

Kantoorkosten
Telefoonkosten
Internetkosten

Huisvesting
Huur studieruimte
Overige huisvestingskosten

Netto-omzet
Bijdrage - Advertenties
Bijdrage - Gemeente
Bijdrage - Overigen

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Overige rentelasten en niet te vord. btw

Algemene kosten
Administratiekosten 
Verzekeringen 
Programma kosten 
Vrijwilligerskosten
Financieringskosten
Overige algemene kosten

6.158
9.908 

16.066

-7.740 
-7.740

1.511
1.511

14.018
14.018

412
412

1.003
1.003

-2.173 
-2.173

Uitzendkosten
OIon
Zendlijnen
Automatisering/ Licentie

6.287
8.851

15.138

1.600
592

1.062
1.700
168
875

5.997

6.572
2.100
__
8.707

800
41.583
4.215

46.598

514
2.224
2.738

800 
41.583

2.632 
45.016

1.600
590

0 
1.500
174

1.804
5.668

1.673
1.886
3.559



Overige gegevens

Overige gebeurtenissen
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Overige
Dit rapport is onlosmakelijk verbonden met dat van de stichting Phohi.

Stg. Lokale Omroep HHBEL
Huizen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De stichting huurt het pand aan de IJsselmeerstraat 3b van de gemeente. De huur wordt jaarlijks 
geïndexeerd en bedroeg dit jaar EUR 6.287



Stichting Lokale Omroep Hilversum, Huizen,

Blaricum, Eemnes en Huizen

Plan verantwoording 2019

Deze activiteiten zijn in 2019 verder voortgezet en daar waar mogelijk verder uitgebouwd.

Activiteiten
De Stichting Lokale Omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Huizen (hierna te noemen: de 
Stichting) heeft ook in 2018 mediadiensten (radio, tv en online) aan de bewoners van haar 
verzorgingsgebied aangeboden. Zij heeft voor wat betreft haar financiële en programmatische beleid 
verantwoording afgelegd bij het Commissariaat voor de Media, hetgeen niet heeft geleid tot 
opmerkingen/vragen van het Commissariaat voor de Media. De Stichting leidt daaruit af dat zij 
voldoet aan de voor haar relevante bepalingen, zoals neergelegd in de Mediawet.

Aanvraag nieuwe aanwijzing
In het kader van de gewenste ontwikkeling (NPLO, ministerie) om te komen tot 50 a 60 grotere 
streekomroepen in Nederland, is de Stichting in 2016 een samenwerking aangegaan met RTI 
Hilversum. Dit heeft in 2018 geleid tot het indienen van een gezamenlijke aanvraag aan het 
Commissariaat voor de Media voor een aanwijzing lokale omroep voor de gemeenten Hilversum, 
Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Hiertoe is de Stichting uitgebreid met het verzorgingsgebied 
Hilversum. De vijf gemeenten hebben positief geadviseerd richting Commissariaat voor de Media 
voor wat betreft de betreffende aanvraag aanwijzing van de Stichting. De verlening van de aanwijzing 
had vertraging opgelopen, omdat het advies van de gemeente Hilversum achteraf niet helemaal 
compleet bleek te zijn. Deze formaliteit is inmiddels hersteld.

Samenwerking RTi Hilversum (hierna te noemen: RTi)
Deze samenwerking is in 2019 voortgezet (zie hieronder "Aanvraag nieuwe aanwijzing").

• vervangen kabelkrant door bewegende beelden op TV (NH Gooi tv carrousel op televisie)
• Versterking van de redactionele capaciteit online/tv (vooral dankzij NH)

(Bij besluit van 21 januari 2020 heeft het Commissariaat voor de Media de Stichting lokale omroep 
Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren met ingang van 8 december 2018 aangewezen als 
lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeenten 
Blaricum, Eemnes, Hilversum, Huizen en Laren).

Samenwerking NH
In mei 2018 zijn de Stichting, RTi en de regionale omroep NH een samenwerkingsovereenkomst 
aangegaan. Het doel van deze overeenkomst is om de journalistieke slagkracht in het 
verzorgingsgebied van de Stichting en RTi verder te versterken. Vanaf de zomer van 2018 worden de 
mediadiensten van de Stichting en RTi niet meer verzorgd onder de naam 6FM, maar is gekozen voor 
de meer op de regio gerichte naam NH Gooi. Dit heeft tevens geleid tot de volgende veranderingen:


