ANBI
RTV NOF heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) ten behoeve van donateurs en fondsen,
waardoor aftrekbaarheid van giften voor donateurs blijft behouden en voor giften van fondsen geen
schenkingsrecht behoeft te worden betaald. Voor onze donateurs is daartoe onderstaande informatie
beschikbaar. Stichtingsnaam: Stichting Streekomroep Noordoost-Friesland
Doelstelling: De omroepinstelling stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk, ten doel, ter uitvoering van de taak
van de publieke omroep, als bedoeld in de Mediawet, op lokaal niveau een programma voor algemene omroep te
verzorgen en alle activiteiten met betrekking tot programmaverzorging en uitzending te verrichten die daartoe
nodig zijn.
Het programma is bedoeld om invulling te geven aan de in de regio levende maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke behoeften, waardoor de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn. Het
programma van deze lokale omroepinstelling is bestemd voor Noord Oost Friesland en vooral voor de gemeenten
Dantumadiel, Dongeradiel en Kollumerland.
RTV NOF is ingeschreven bij de kamer van koophandel met de statutaire naam:
Stichting Streekomroep Noordoost-Friesland onder nummer 40004185
RSIN: 801659899
Voor RTV NOF geldt dat er niet wordt gewerkt met winstoogmerk.
Het bestuur bestaat uit:
De heer H. de Hoop, voorzitter / penningmeester
De heer A. de Vries, secretaris
De heer K. Numan, algemeen lid
Het bestuur is bereikbaar via de volgende contactgegevens:
Studio- en postadres
Ferlinge Stasjonsstrjitte 1a
9271 CA DE WESTEREEN
Telefoon (0511) 441202
Email: bestuur@rtvnof.nl
Het bestuur wordt bijgestaan door twee adviseurs op het gebied van dagelijkse leiding, journalistieke en
technische koers. De diverse afdelingen binnen RTV NOF hebben zogenaamde ‘eerste’ aanspreekpunten:
– Jikke Wiersma (Geestelijk)
– Freyan Bosma (Weekend Nieuwsshow)
– Kees Bakker (Rûnwei Sport)
Er zijn ongeveer 125 vrijwilligers werkzaam bij RTV NOF

Doelstelling en beleidsplan 2015/2016

RTV NOF biedt (achtergrond)nieuws over lokale politieke en culturele ontwikkelingen, educatieve programma’s
die aanknopen bij lokale aangelegenheden en die in het bijzonder kennis en begrip bijbrengen van de bevolking
van regio Noord Oost Friesland in heel zijn diversiteit. Ook voor amusement wordt gezorgd. De programmering is
afgestemd op een algemeen publiek en deels ook op doelgroepen d.m.v. thema programma’s.
In een tijd waarin meer aandacht is voor onze eigen omgeving, is de lokale omroep een wezenlijk bestanddeel
van onze lokale samenleving. De essentie is het ‘lokale karakter” en dit betekent dat RTV NOF van ons allen en
voor ons allen is. Daarom wil RTV NOF samenwerken met de bewoners, individueel of in organisatieverband
en wil dit gaan bereiken d.m.v. “crossmedia”.
Crossmedia is een middel om de belevenis van het mediaconcept van RTV NOF tot zijn recht te laten komen.
Bij een crossmedia concept worden verschillende media ingezet. Door het gebruik van verschillende media wil
RTV NOF ervoor zorgen dat er meer interactie komt tussen zijn omroep en zijn publiek.
Een concept waarbij verschillende media worden gebruikt is niet per definitie een crossmediaal concept. Er kan
pas gesproken worden over een crossmediaal concept als alle gebruikte media een steentje bijdragen aan
volledige beleving van het concept. (radio, televisie en internet)
Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2015/2016:
- Programma over sport met daarbij live verslaggeving via radio en verslagen / foto’s e.d. via
website en social media
- Programma’s geestelijke muziek, meditatie en kerkdiensten
- Weekend nieuwsshow met aandacht voor actuele nieuwsfeiten in de regio
- Friestalige en Nederlandstalige amusementsprogramma’s
- Live televisie via eigen TV kanaal o.a.
- Verkiezing sportman/ploeg en ondernemer/onderneming van het jaar
- Verslag Admiraliteitsdagen in Dokkum
- Verslag opening van de Centrale AS
- Uitgifte RTV NOF magazine
- Doorlopend kabelkrant en website met actuele nieuwsfeiten uit de regio
- Actuele informatie verspreiden via social media zoals twitter, facebook en Youtube
Plannen 2017:
Naast de reguliere uitzendingen/ vulling website en kabelkrant enz. wil RTV NOF in 2016 maximaal
voor 2 projecten mediapartner zijn, zoals b.v. sport en ondernemingsprijs en admiraliteitsdagen.
Daarnaast wil RTV NOF het eerste halfjaar benutten om technische verbeteringen in de studio
aan te brengen. Het updaten van de systemen en uitbreiden met een extra glasvezelverbinding
heeft een hoge prioriteit om de komende jaren continuiteit te waarborgen.
Onderzoek naar fusie met RTV Kanaal 30 (Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) zal
naar verwachting aan de orde zijn. Ook technische samenwerking met andere lokale omroepen
zullen verder worden onderzocht.
Er zullen meer trainingen op het gebied van presentatie en videobediening en bewerking worden
geboden aan medewerkers.

Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO):
RTV NOF heeft een PBO (programmabeleid bepalend orgaan). Dat is verplicht volgens de Mediawet.
Het PBO is representatief samengesteld uit verschillende groeperingen binnen de gemeente en ziet er op toe dat
de lokale omroep voldoende programma's biedt voor elke groepering.

Financieel
Beloningsbeleid: RTV NOF is in principe een vrijwilligersorganisatie zowel qua uitvoerende als besturende
vrijwilligers. In het eerste halfjaar van 2015 is, gesubsidieerd door de provincie, een betaalde kracht tijdelijk
tewerk gesteld.

Voor de samenstelling van het jaarrapport maakt RTV NOF gebruik van accountskantoor Bentacera B.V.
De nettoopbrengsten in 2015 zijn als volgt te verdelen:
€
Subsidies gemeenten

32569

Reclame inkomsten

72424

Donaties e.d.

1541

Totaal

106534

De totale kosten bedroegen in 2015 € 104.646 welke onder te verdelen zijn in:
Algemene kosten

24339

(internet aansluitingen/contributies/accountantskosten e.d.)

Huisvestingskosten

21511

(huur/energie/belastingen/verzekeringen)

Afschrijvingen

15869

Loon/soc. lasten e.d.

13545

(tijdelijke kracht met subsidie vanprovincie)

Exploitatiekosten

16675

(Studiobenodigdheden, kabelkrant, huur apparatuur en Buma/Stemra)

Verkoopkosten

5716

(kosten t.b.v. opmaak advertenties/ website e.d.)

Overig

7144

(vergaderkosten, drukwerk, porti, financiele lasten e.d.)

Totaal

104799

Resultaat 2015 € 1735
Verkorte balans
2014

2015

Mat. vaste activa

55110

42609

Vorderingen

21744

6542

2014

2015

Eigen vermogen

73337

75072

Kortlopende

25222

4710

98559

79782

schulden
Liquide middelen

21705

30631

Totaal

98559

79782

