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BESTUURSVERSLAG

Doorgaan op de ingeslagen weg
Inmiddels is ons domicilie in Heemskerk en hebben we zo zorgvuldig mogelijk afscheid genomen van
de studioruimte in Uitgeest. De studio in Heemskerk geeft ons meer ruimte en werkcomfort.
Wij zijn bezig met onze eigen activiteiten en zorgen dat wij opvallen in de dingen die we goed kunnen
en doen.
Ondanks het corona-virus zijn er toch elke dag op ons YouTube-kanaal nieuwe items geplaatst met
als doel kijkers in de IJmond te voorzien van lokaal nieuws dat de samenleving raakt en informeert.
Vanuit de studio in Heemskerk zijn ruim 30 vrijwilligers bezig met het maken van reportages:
redactie, cameramensen, verslaggevers en montage doen hun best om te komen tot een mooi
eindresultaat. De insteek is niet alleen kwaliteit, maar ook plezier in het werk en dat staat voorop bij
IJmond Nieuws.
Het jaar 2021 was ook bijzonder en wel vanwege het 10-jarig bestaan van de omroep in diverse
hoedanigheden.
De wens om uit te zenden via een lokaal tv-kanaal staat nog steeds en daarom heeft IJmond Nieuws
veel inspanning gestoken in overleg met RTVHeemskerk om tot samenwerking te komen. In eerste
instantie een wederzijds belang met een verbreding van het aanbod, maar het bredere perspectief is
om te komen tot een regionale streekomroep. Tot nu toe heeft onze inzet nog niet mogen leiden tot
een vorm van samenwerking, toch blijven we ook het volgend jaar in contact met RTVHeemskerk en
alle overige mediaorganisaties in de IJmond.
We blijven vernieuwen met bijzondere projecten met als voorbeeld een registratie van een optreden
in Wormerveer, daarnaast zijn we in contact met OVIJmond voor het maken van een businesstalkshow. Ook een Talkshow uit museum Kennemerland Beverwijk staat in de planning. En meer van
dit soort projecten hebben onze aandacht.
De stichting heeft nog steeds geen inkomsten uit subsidie en is daarom financieel afhankelijk van
donaties, sponsoring en opbrengsten uit gemaakte reportages. Regelmatig zijn er donaties
binnengekomen en we hopen dit in het komende jaar meer te kunnen stimuleren.
Overigens heeft IJmond Nieuws geen winstoogmerk en besteedt haar inkomsten aan de continuïteit
van de stichting.
Public relations/naamsbekendheid
We streven naar meer bekendheid om o.a. te komen tot een groter aantal YouTube-abonnees. Zo
waren er eind 2020 nog 851 en aan het eind van dit jaar 1170 mensen die zich hebben aangemeld.
Met dit aantal konden we onze bescheiden YouTube-inkomsten doen toenemen.
Door deel te nemen aan een aantal manifestaties/publicaties hebben we ons kunnen presenteren,
zoals:

•

In juni is IJmond Nieuws op pad geweest om de OVIJmond-haringrally vast te leggen.
• In het RKZ huis-aan-huis krantje werd in juni aandacht besteed aan onze reportage over
huidkanker.
• Ook in het RKZ huis aan huis blaadje van september, een vermelding van onze reportage
over een robotarm die helpt bij een knie-operatie.
• In het NHD van 20 augustus verscheen een artikel over voorzitter Jacqueline Staats.
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•
•
•

•
•

In buurtcentrum Het Spectrum in Heemskerk vond in oktober een vrijwilligersmarkt
plaats. IJmond Nieuws was erbij.
In september verscheen de IJmond Nieuws brochure en is bedoeld om te verspreiden bij
reportages, manifestaties en in infostandaards van openbare instellingen.
Er zijn in opdracht van Stichting Welzijn, 6 filmpjes gemaakt (tegen betaling) over
vrijwilligers in de IJmond, e.e.a. in het kader van het jaar voor de vrijwilligers. De
Stichting was blij met het resultaat.
Een vrijwilliger is in oktober begonnen met te flyeren in z’n eigen woonwijk en is van plan
dit uit te breiden.
Elke vrijdagmiddag verschijnt een weekoverzicht op YouTube met een greep uit de
gemaakte reportages.

Vrijwilligers: de motor voor de stichting
We kunnen natuurlijk niet zonder vrijwilligers, zonder hun heeft de stichting geen bestaanskansen en
we zijn dan ook gezegend met een aantal van gemiddeld 30 mensen die in hun vrije tijd een grote
bijdrage leveren aan de totstandkoming van mooie en informatieve reportages.
Belangrijk hierbij is het houden van contact en informatieverstrekking. Vooral een persoonlijk
contact speelt een belangrijke rol bij het welbehagen van de mensen en daar waar fricties zijn of als
er sprake is van tijdelijke uitval wegens ziekte, kunnen de mensen rekenen op steun. Vrijwilligers
krijgen, maar ook behouden is dan ook een taak voor ons allen.
Dankzij een redelijke bekendheid binnen de IJmond melden zich regelmatig nieuwe vrijwilligers aan
en krijgen de mogelijkheid om dat te doen daar waar hun interesses en capaciteiten liggen. Hierbij is
een goede begeleiding en opleiding gegarandeerd en zijn er instructies beschikbaar om de mensen
verder te helpen. Er hebben ook dit jaar weer een paar instructie-avonden plaatsgevonden o.a. op
het gebied van verslaggeving en camera-handling.
Transparantie, openheid, waardering en communicatie zijn de pijlers voor een goede werksfeer c.q.
kwaliteit. Ook in het afgelopen jaar hebben we hier volop aandacht aan besteed.
De communicatie met de leden verliep d.m.v.:

•
•
•

E-mails (als het om informatie betrof die snel rond moest gaan).
Nieuwsbrieven (via E-mail en beschikbaar in de studio-informatiemap).
Notulen van bestuursvergaderingen (op de website en in de studio-informatiemap)

Als blijk van waardering voor elkaar, is er in augustus een BBQ georganiseerd, waarbij 25 vrijwilligers
acte de présence gaven. Voorzitter Jacqueline Staats had een tombola bedacht waarbij de aanwezige
vrijwilligers zichzelf konden voorstellen. Al met al een zeer geslaagd evenement en daarmee de kans
gekregen om met elkaar kennis te maken. Met dank aan Glamping Heemskerk voor de gastvrije
ontvangst en verzorging.
Rond kerst en oud en nieuw konden de vrijwilligers een leuke attentie ophalen in de studio en
menigeen heeft daar dan ook op gereageerd.

Stagemogelijkheden bij IJmond Nieuws
Ook dit jaar mochten we weer een stagiair verwelkomen en hem de kans te bieden om
praktijkervaring op te doen. Dit keer een leerling van de opleiding mbo-4 opleiding: Audiovisuele
Vormgeving op de Dutch Filmers Academy. Hij heeft 20 weken bij ons stage gelopen en ontpopte zich
als een welkome ondersteuning op diverse aspecten van het tv-werk. Opmerkelijk was dat hij elke
dag helemaal uit Valkenswaard naar Heemskerk pendelde.
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IJmond nieuws is op 17 juni 2020 officieel erkend als leerbedrijf voor het begeleiden van stagiairs.
Komend jaar zullen we weer enkele stagiairs ontvangen.

Terugblik bestuur
Volgens de statuten:
“Het bestuur heeft als taak de grote lijnen van het stichtingsproces te overzien en daarbij als adviseur
in overleg te gaan met het operationele deel van de organisatie……….”
Afgelopen jaar heeft juist het operationele deel van de organisatie veel aandacht gekregen en
daardoor zijn lange termijnvisie en beleid wat ondergeschoven gebleven. Daarentegen ging veel
aandacht uit naar het wel en wee van de vrijwilligers (zie hiervoor elders in dit verslag).
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 7 keer vergaderd, met in acht genomen de hinder van de
coronaperikelen, waarbij videocontacten noodzakelijk waren. Onze secretaris is afgetreden en dus
staat een vacature open. Een mogelijke kandidaat-opvolger is inmiddels gevonden en we verwachten
dat de toetreding tot het bestuur het komende jaar (2022) kan plaatsvinden. Nieuw aangetreden is
een algemeen bestuurslid die zich onder meer bezig gaat houden met het onderhouden van
contacten met andere mediaorganisaties en het bevorderen van de samenwerking.

Financiële zaken
Verder in dit jaarverslag een uitgebreid overzicht van de financiën van de stichting. Niet om het gras
voor de voeten van de penningmeester weg te maaien, maar het ziet er goed uit.

Tot slot
De uitdaging voor het komende jaar (2022) ligt op het gebied van continuering van het bestaande en
uitvoering van speciale projecten, met inachtneming van het wel en wee van onze vrijwilligers.

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 €
Vrijwilligers
Jacqueline
Mar
Richard
Bestuur
Bestuur
Bestuur
1
2
3
4
5
6

Algemene kosten
Reiskosten
Kantoorartikelen
Contributie en
abonnementen
Koffie/thee
Representatie
TOTAAL

25
20
3

324

20
163
71
100

7
55

324

20

334
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
na verwerking resultaat bestemming

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris

31-12-2021
__________________
€
€

856
_______

31-12-2020
_________________
€
€

1.112
856

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Overige reserves

1.112

7.862
_______

3.607
_______

8.718
========

4.719
=======

31-12-2021
__________________
€
€

31-12-2020
_________________
€
€

4.541
_______

3.829
_______
4.541

KORTLOPENDE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA
Overige schulden

TOTAAL PASSIVA

4.177
_______

3.829

890
4.177
_______

890
_______

8.718
=======

4.719
=======
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WINST EN VERLIESREKENING

Netto-omzet

01-01-2021
t/m
31-12-2021
__________________
€
€

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

3.864
___ ____

3.832
_______

Bruto marge
Afschrijvingskosten vaste activa
Overige kosten

Som der kosten

Resultaat

3.864
256
2.896
____ ___

3.832
188
2.572
_______

3.152
_______

2.760
_______

712

1.072

========

========
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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.
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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:

Inventaris
Beginstand
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijving desinvesteringen

Eindstand

Cumulatieve afschrijvingen per einde boekjaar

31-12-2021
_________
€

31-12-2020
_________
€

1.112
-

700
600

- 256

- 188

_________

_________

856
=========

1.112
=========

444
=========

188
=========

2.862
5.000
_________

25
1.582
2.000
_________

7.862
=========

3.607
=========

3.829
712
_________

2.757
1.072
_________

4.541
=========

3.829
=========

Vlottende activa
Liquide middelen
Kas
Rabobank
Rabo spaar

Eigen vermogen
Overige reserves
Beginstand
Resultaat boekjaar

Eindstand
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31-12-2021
_________
€

31-12-2020
_________
€

39
4.138
_________

152
738
_________

4.177
=========

890
=========

Kortlopende schulden
Overige schulden
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen gelden
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TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING
01-01-2021
t/m
31-12-2021
___________
€

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

2.089
100
1.385
310
___________

900
750
2.182
___________

3.884

3.832

Kostprijs omzet

20
___________

___________

Bruto marge

3.864
===========

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

256
===========

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

Netto omzet
Donaties en schenkingen
Sponsoring
Registraties, opnames en reportages
Overige

Afschrijvingskosten vaste activa
Inventaris

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

1.566
125
166
291
565
183
___________
2.896
===========

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

Castricum, 11 juli 2022

Het bestuur
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