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BESTUURSVERSLAG

Een veelbelovend jaar
Met een dertigtal vrijwilligers vonden we in 2019 onderdak bij OSU Uitgeest, maar gaandeweg bleek
dat IJmond Nieuws en de OSU uit elkaar groeiden. Inmiddels hadden wij een beleidsplan en hiermee
konden wij eventuele samenwerkingspartners op de hoogte brengen van onze plannen en
doelstellingen. Dat neemt niet weg dat wij onze samenwerking met de OSU hebben moeten
beëindigen. Een zwaar besluit, want een mogelijkheid voor uitzendingen via een lokaal tv-station
werd hiermee ontnomen en tevens een studiolocatie.
Onze doelgroepen lagen te ver uit elkaar, en de locatie Laurentz in Heemskerk was ook nog steeds
een optie. Uiteindelijk bleek deze locatie toch een brug te ver, de hoge huurkosten waren teveel voor
een omroep die het moet hebben van eigen inkomsten zonder subsidie.
Inmiddels hadden wij wel een positief bericht ontvangen van de belastingdienst betreffende de
goedkeuring voor een Anbi-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Hoe zo Anbi? Dit
betekende dat sponsoren/personen (ook wij dus) hun donatie/schenking/sponsoring kunnen
aftrekken van de belasting. Hiermee werd de bereidheid tot geldelijke steun aan ons wellicht
vergroot.
Een nieuwe studiolocatie werd gevonden in Heemskerk en van daaruit werd het weer mogelijk om
via een eigen opgericht YouTube -kanaal, goede reportages uit te zenden. Ons streven is om op
minimaal 1000 abonnees uit te komen en hiermee wat extra bescheiden inkomsten binnen te halen.

Samenwerking
IJmond Nieuws heeft samenwerking met regionale omroepen hoog in het vaandel, en heeft met
meerdere omroepen in de omgeving contact gezocht.
Een aanvraag is ingediend voor een uitzendlicentie in de gemeente Beverwijk, met als doel ongeacht
de uitkomst, te komen tot samenwerking met Radio Beverwijk. De gemeenteraad Beverwijk heeft de
licentie uiteindelijk toegekend aan Radio Beverwijk. Tot op heden is het nog niet tot een
samenwerking met Radio Beverwijk gekomen.
IJmond Nieuws blijft toenadering zoeken tot de omroepen om ons heen.

Corona
In maart 2020 deed het Corona-virus Nederland aan en heeft het ook voor IJmond Nieuws niet
gemakkelijk gemaakt. Toch zijn er nog vele reportages gemaakt. Met alle begrip voor de vrijwilligers
die liever pas op de plaats maakten, toch nieuws uit de buurt, de horeca, zorgverleners en de
inwoners van de IJmond en we gaan hiermee door.
Het bestuur is in verband met Coronamaatregelen gaan vergaderen via een videoconference.
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Vrijwilligers
Begin 2020 heeft er een vrijwilligersbijeenkomst plaatsgevonden. De opkomst voor de bijeenkomst
was groot. Er waren vierentwintig vrijwilligers die zich op deze zondagmiddag lieten zien…én horen.
Vanwege de pandemie konden er helaas niet meer bijeenkomsten plaatsvinden. Helaas hebben wij
van vrijwilligers afscheid moeten nemen. Daarentegen boden nieuwe vrijwilligers zich aan zodat wij
met dertig vrijwilligers toch qua bezetting redelijk in balans bleven.
Er zijn nieuwsbrieven verschenen om de vrijwilligers op de hoogte te houden van de diverse
ontwikkelingen. Het streven is om elke maand een nieuwsbrief te doen uitgaan.
De IJmond Nieuws website is inmiddels operationeel.

Inkomsten en uitgaven
Zoals eerder gezegd zijn wij een stichting die het moet hebben van eigen inkomsten zonder subsidie.
Dit is het afgelopen jaar redelijk goed gelukt. Diverse betaalde reportages en sponsors hebben
hiertoe bijgedragen en daarmee konden we het jaar afsluiten met een positief saldo.

De toekomst
Wat de toekomst moge brengen is wat Albert Einstein verwoordde: “Ik ben niet bang voor de
toekomst, want die komt vanzelf.”
Toch doet dit niet af van de inspanningen van vrijwilligers en bestuur om vooral door te gaan met de
dingen waar we als stichting goed in zijn: Doorgaan met goede reportages maken.

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
Jaap
Jacqueline José
Max
Richard
Vrijwilliger Bestuur
Bestuur
Vrijwilliger Vrijwilliger Bestuur
1 Representatie
25
11
2 Reiskosten
5
3 Overige
45
122
147
20
96
1314
Kosten
4 Verblijfskosten
5 Totaal
50
122
147
45
96
1325
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
na verwerking resultaat bestemming

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris

31-12-2020
__________________
€
€

1.112
_______

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Overige reserves

31-12-2019
_________________
€
€

700
1.112

700

3.607
_______

4.058
_______

4.719
========

4.758
=======

31-12-2020
__________________
€
€

31-12-2019
_________________
€
€

3.829
_______

2.757
_______
3.829

KORTLOPENDE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA
Overige schulden

TOTAAL PASSIVA

890
_______

2.757

2.001
890
_______

2.001
_______

4.719
=======

4.758
=======
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WINST EN VERLIESREKENING

Netto-omzet

01-01-2020
t/m
31-12-2020
__________________
€
€

28-08-2019
t/m
31-12-2019
_________________
€
€

3.832
___ ____

5.137
_______

Bruto marge
Afschrijvingskosten vaste activa
Overige kosten

Som der kosten

Resultaat

3.832
188
2.572
____ ___

5.137
2.380
_______

2.760
_______

2.380
_______

1.072

2.757

========

========
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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.

8

Jaarverslag 2020
TOELICHTING OP DE BALANS

Vaste activa
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

Inventaris
Beginstand
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijving desinvesteringen

Eindstand

Cumulatieve afschrijvingen per einde boekjaar

31-12-2020
_________
€

31-12-2019
_________
€

700
600

700

- 188

-

_________

_________

1.112
=========

700
=========

188
=========

=========

25
3.582
_________

25
4.033
_________

3.607
=========

4.058
=========

2.757
1.072
_________

2.757
_________

3.829
=========

2.757
=========

Vlottende activa
Liquide middelen
Kas
Rabobank

Eigen vermogen
Overige reserves
Beginstand
Resultaat boekjaar

Eindstand
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31-12-2020
_________
€

31-12-2019
_________
€

152
738
_________

1.559
442
_________

890
=========

2.001
=========

Kortlopende schulden
Overige schulden
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen gelden
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TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING
01-01-2020
t/m
31-12-2020
___________
€

28-08-2019
t/m
31-12-2019
___________
€

900
750
2.182
___________

3.550
555
1.032
___________

3.832

5.137

Kostprijs omzet

___________

___________

Bruto marge

3.832
===========

5.137
===========

188
===========

===========

Netto omzet
Donaties en schenkingen
Sponsoring
Registraties, opnames en reportages

Afschrijvingskosten vaste activa
Inventaris

Overige kosten
Huisvestingskosten
Kantinekosten
Kantoorartikelen
Contributies en abonnementen
Reclame
Algemene kosten
Bankkosten

1.228
108
393
284
77
305
177
___________
2.572
===========

454
60
645
22
520
656
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, 23 juni 2021

Het bestuur
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