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Profiel van RTV Noord 
 
RTV Noord is de merknaam van de publieke regionale omroep in de provincie 
Groningen. De omroep bestaat uit twee rechtspersonen: Stichting Regionale Radio 
Noord en Stichting Regionale Televisie Noord. Raad van Toezicht en 
directeur/bestuurder van beide stichtingen vormen een personele unie. 
 
RTV Noord exploiteert Radio Noord, TV Noord, de teletekstdienst NoordTekst en de 
website rtvnoord.nl 
 
 
 
 
Uit het Mission Statement:  
 
“De omroep wil zoveel mogelijk mensen bereiken die in de provincie Groningen zijn 
geïnteresseerd. Basis is de publieke opdracht; leidraad is een marktgerichte 
programmering. Daartoe worden, binnen de financiële mogelijkheden, alle relevante 
distributiekanalen en platformen benut.  
Fundamentele taak van RTV Noord is het brengen van actuele informatie over 
Groningen en haar inwoners. Met Nieuws en Sport als kernactiviteit. Met bewuste 
aandacht voor de Groningse taal en cultuur en voor de duiding van het nieuws. Want 
als publieke omroep vervult RTV Noord op toonaangevende wijze de functie van 
waakhond van de democratie, van podium voor het publieke debat, van platform voor 
de Groningse cultuur. 
De omroep wil de bindende factor zijn voor alle inwoners van Groningen. Niet alleen 
het programmatische deel maar álle activiteiten van RTV Noord zijn hecht verankerd 
in de Groningse samenleving.  
RTV Noord koerst scherp op de veranderende informatiebehoeftes bij het publiek, op 
de innovatieve ontwikkelingen en op blijvende ontwikkeling van de eigen 
medewerkers. In de bedrijfsvoering zijn betrokkenheid, creativiteit, samenwerking  en 
vernieuwingsdrang kernbegrippen.” 
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Samenstelling vertegenwoordigende organen 
 
Samenstelling Raad van Toezicht ultimo 2010: 
Dhr. L.J. Klaassen, voorzitter 
Dhr. G. Ham, secretaris 
Dhr. J. Bolt 
Mevr. R.G. Jansen 
Mevr. J.F. Snijder-Hazelhoff 
 
Samenstelling directie ultimo 2010: 
Ad interim: Dhr. H.A.J.M. Coumans, directeur/bestuurder 
 
Samenstelling Hoofdredactie ultimo 2010: 
Dhr. M. van den Berg  
 
Samenstelling Programmaraad ultimo 2010: 
Mevr. G.A. Hamming-Van Wieren, voorzitter  (FNV / CNV Regiowerk Noord) 
Dhr. R. Benedick  (Het Huis voor de Sport) 
Mevr. H.J. de Boer-Lodewijks  (NLTO) 
Dhr. H. Bouma  (Sector onderwijs) 
Mevr. G.N. Klaassen  (Kunst en Cultuur) 
Mevr. J. Kuiper  (VNO NCW Noord) 
Dhr. A. Rodenboog  (Levensbeschouwelijke organisaties) 
 
Samenstelling ondernemingsraad ultimo 2010: 
Dhr. D. Hoiting, voorzitter 
Mevr. M. de Jong, secretaris 
Dhr. J. de Boer 
Dhr. R. Smith 
Dhr. E. Dreise 
 
Samenstelling redactieraad ultimo 2010: 
Dhr. E. Hogeboom, voorzitter 
Mevr. E. Hulscher 
Dhr. K. Oosterhuis 
Mevr. J. Nauta 
Mevr. J. de Haan 
Dhr. J. Berkenbosch 
 
 
Samenstelling  bestuur vrienden van RTV Noord 
Dhr. H.W. Opheikens, voorzitter  
Dhr. P. Vos, vice-voorzitter  
Mevr. J. Smilda-Spaan, secretaris  
Mevr. M.G. Nomden-Blokzijl, penningmeester  
Mevr. J. Schutter  



 5

Verslag van de Raad van Toezicht 
 
Een jaar van stabiliteit in financiële zin en veel beweging in leidinggevende zin. Zo 
blikt de Raad van Toezicht terug op 2010. In financiële zin kwam de omroep in 
veilige(r) haven, na twee jaren van verlies en sanering. In leidinggevende zin werd de 
topstructuur – met gescheiden verantwoordelijkheden voor bedrijfsvoering en 
programmabeleid – verder ingevuld met de benoeming van een hoofdredacteur, 
Mischa van den Berg, per 1 mei. Maar in het laatste kwartaal moesten we al, na 
amper anderhalf jaar, directeur/bestuurder Henk Bleker laten vertrekken richting een 
hernieuwde politieke carrière in Den Haag. Hoewel dus kort, heeft hij de omroep wel 
met flair en succes door een moeilijke fase geloodst. We zijn hem daar dankbaar 
voor. Hij is per 15 april 2011, mooi op tijd voor het verschijnen van dit jaarverslag, 
opgevolgd door Gijs Lensink. 
 
In het verslagjaar 2010 is de Raad van Toezicht zes keer bijeen geweest in 
aanwezigheid van de directeur/bestuurder. Belangrijkste onderwerpen waren daarbij 
de maatregelen die tot verder financieel herstel moesten leiden, het overleg met de 
andere noordelijke regionale omroepen over mogelijkheden van samenwerking, de 
insourcing van tv-personeel en de reorganisatie van de redactieafdelingen. Vanaf 
november kwam daar de zoektocht naar een nieuwe directeur/bestuurder bij. 
 
Het boekjaar 2010 kon worden afgesloten met een zeer goed resultaat, dat in zijn 
geheel naar de risicoreserve gaat. Na het forse verlies over 2008 werden daar met 
het provinciebestuur dwingende afspraken over gemaakt. Het resultaat over 2010 is 
een belangrijke stap naar volledig financieel herstel. 
 
De Raad van Toezicht realiseert zich terdege dat de inspanningen, betrokkenheid en 
inventiviteit van bedrijfsleiding en medewerkers ten grondslag liggen aan dit herstel. 
Er is erg veel gebeurd in korte tijd, maar gelukkig niet alleen in kostenbesparende 
zin. Er is ook hard gewerkt aan programmatische vernieuwingen, die in 2011 tot volle 
ontplooiing zullen komen, om te blijven voldoen aan het bestaansrecht van de 
omroep: bron van informatie en duiding voor alle inwoners van de provincie 
Groningen. Iedereen die daaraan bijdroeg, danken we zeer! 
 
 
Mr. L.J. Klaassen, voorzitter Raad van Toezicht 
Groningen, 16 mei 2011  
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Verslag van de directie 
 
We mogen vooral met voldoening het verslagjaar 2010 overzien. Het publieksbereik 
van TV Noord steeg weer en maakte een eind aan een lange dalende trend. De 
positie van Radio Noord bleef soeverein; qua bereik en marktaandeel kwam geen 
andere radiozender in Groningen ook maar in de buurt. De functie van rtvnoord.nl – 
onze website – nam verder in belangrijkheid toe, met in het verslagjaar al gemiddeld 
1,3 miljoen bezoeken per maand. En de regionale en bovenregionale reclameomzet 
kwam nog op een klein plusje van 1 procent uit; verlies bij tv werd op de andere 
platforms voldoende gecompenseerd.  
Scherp op de kosten koersen én aanzetten tot nieuw elan, het ging in het verslagjaar 
hand in hand.   
 
Financiën 
 
Het geconsolideerde resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen en 
deelnemingen, kwam in het verslagjaar uit op € 610.065 t.o.v. € -64.081 in 2009. Een 
flinke stijging, al is die vertekend omdat over 2009 een eenmalige last van bijna 3,5 
ton moest worden opgenomen. Het positieve resultaat is voor een groot deel te 
danken aan kostenbeheersing. In de begroting was bij voorbaat 2 ton opgenomen als 
verplichte bijdrage in de risicoreserve, die over 2008 een forse knauw had gekregen. 
Daarnaast bleef in het verslagjaar 1,5 ton voor nieuw beleid ongebruikt. Tenslotte 
droegen eenmalige meevallers in o.a. de pensioensfeer, achteraf bij aan het goede 
resultaat. Dat zal nu in z’n geheel aan de risicoreserve worden toegevoegd. 
  
RTV Noord deelde in het verslagjaar in een extra subsidie van 2 miljoen, die de 
regionale omroepen t.b.v. de bevordering van crossmediaal werken mochten 
verdelen van minister Plasterk. Voor de 1,5 ton die RTV Noord ten deel viel, zijn 
investeringen gedaan en verplichtingen aangegaan, die in de jaarrekeningen apart 
zijn verantwoord. 
 
Reclame 
 
Een minimale groei in omzet op de regionale markt en een daling op de nationale 
markt, zo kan 2010 op commercieel gebied worden gekenmerkt. Vooral de regionale 
radioverkoop groeide goed door in 2010, net zoals in 2009. Dit in tegenstelling tot de 
belangstelling voor televisiereclame, die licht afnam. Dit medium, dat vooral voor 
naamsbekendheid wordt ingezet, staat tijdens economisch mindere tijden altijd snel 
onder druk.  
 
Nationale adverteerders toonden in 2010 duidelijk minder belangstelling voor 
regionale radio en televisie. Een forse daling in omzet van 25 % was het gevolg. Hier 
was bij het opstellen van de begroting deels al rekening mee gehouden. Niet alleen 
de daling in belangstelling was  debet aan de omzetdaling, ook de dalende prestaties 
op radio en TV hadden daar invloed op. 
Bij ORN, het landelijke loket van de gezamenlijke regionale omroepen, was de 
teruggang bij radio 23 % en bij televisie 36 % t.o.v. 2009. 
 
Regionaal bleef de verkoop van radioreclamezendtijd gelijk aan die van 2009. 
Reclamezendtijd op televisie zag in 2010 een daling van 6 % ten opzichte van het 



 8

jaar ervoor. Deze terugval werd opgevangen door een toename in verkoop van de 
overige media zoals tekst-tv en internet en een stijging in bovenregionale verkoop. In 
totaal steeg de regionale omzet met 1 % t.o.v. 2009. 
 
De economische teruggang had in 2010 duidelijk invloed op de bereidheid van 
bedrijven om programma’s te sponsoren. Er werd in totaal € 138.776,- aan omzet 
gehaald uit programmasponsoring, in 2009 was dat € 97.658,- een groei van 42%. 
 
Ten opzichte van 2009, groeide de omzet uit barters (ruil van diensten van derden 
tegen reclamezendtijd) met bijna 27% en maakte iets minder dan 10% van de totale 
gefactureerde omzet uit. Tegenover deze omzet stond een gelijk bedrag aan kosten. 
Barters zijn daarmee geen bijdrage in het resultaat. Het wordt voornamelijk ingezet in 
het kader van het promotiebeleid van de omroep. 
 
Programmering 
 
Het verslagjaar kan gerust de boeken in als het jaar van de grote veranderingen. 
Jarenlang is bij RTV Noord geteerd op de goede basis van de programma’s en het 
hondstrouwe publiek. Maar de rek was er wel uit. Zowel de kijk- als de luistercijfers 
gaven al een aantal jaren een dalende tendens te zien. Daar werden vaak externe 
factoren voor aangewezen, allemaal geldig.  
De belangrijkste: het nieuwe van TV Noord was er wel af en de toename van het 
aantal TV-kanalen en de groeiende populariteit van internet zorgden voor sterke 
alternatieven. 
Voor directie en hoofdredactie was dat echter niet langer afdoende als verklaring. 
Externe factoren zijn moeilijk te beïnvloeden, maar er kon wel gesleuteld worden aan 
de kwaliteit van onze programma’s.  
 
Uit in- en extern onderzoek bleek dat TV Noord niet meer werd gezien als een 
onmisbaar programma voor onze doelgroep. 
  
Daarom is besloten van de verbetering van onze TV-programma’s een project te 
maken.  
In februari verscheen van directie/hoofdredactie het stuk “Noord, leidende 
eigenzinnige nieuwszender”. Het daarin beschreven plan van aanpak is nauwkeurig 
uitgevoerd. 
De belangrijkste elementen daaruit: 
- De redactionele aansturing is opnieuw ingericht. De bestaande eindredactionele 

functies zijn opgeheven en op de nieuwe functies kon door iedereen worden 
gesolliciteerd. De procedure en eventuele consequenties voor zittende 
leidinggevenden zijn beschreven in een sociaal plan. 

- Met alle redactionele medewerkers zijn belangstellingsregistratiegesprekken 
gevoerd. Daarin kon iedereen aangeven wat hij of zij wilde doen. De 
keuzemogelijkheden waren door de nieuwe eindredacteuren duidelijk 
omschreven. 

- De fysieke inrichting van de redacties is ingrijpend veranderd. Alle redacties zijn 
in één ruimte geplaatst, met een centrale rol voor de bureauredactie. De 
verslaggevers hebben geen vaste werkplek meer. Ze hebben de apparatuur om 
overal te kunnen werken. Wel zijn er flexplekken ingericht op de oude 
variaredactie. 
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- Verslaggevers mochten niet langer belast worden met allerlei werkzaamheden die 
met verslaggeving niets te maken hebben, zoals presentatiebeurten.  

- Verslaggevers moesten in staat worden gesteld multimediaal te werken, vanaf 
alle locaties in het zendgebied. 

- Verslaggevers kregen hun eigen regio en aandachtsgebied. 
- De bureauredactie werd fysiek gegroepeerd. 
- Bureauredacteuren moesten breed inzetbaar worden voor alle taken. De 

bureauredactie zou de spil van de nieuwsoperatie moeten worden. Aangestuurd 
door een eindredacteur. 

- Er moest een systeem komen waarin altijd een eindredacteur aanspreekbaar is. 
- Er is vastgesteld en duidelijk gecommuniceerd voor wie we wat voor soort 

programma’s willen maken. 
- Scholing en evaluatie moesten een belangrijk onderdeel worden van de 

begeleiding van de medewerkers. 
De implementatie van de voorgenomen wijzigingen heeft veel tijd in beslag 
genomen. Veel energie, met name in het tweede gedeelte van het verslagjaar, is in 
realisatie van de veranderingen gestoken. Desondanks is er ook gewoon gewerkt 
aan onze dagelijkse producten. 
 
Techniek 

Een belangrijke stap was in 2010 het in eigen dienst 
nemen van tv-technisch personeel (camera en montage). 
Tot dan werden die diensten dagelijks afgenomen van 
een extern av-productiebedrijf, ‘Facilities Noord’. Niet 
alleen konden hierdoor belangrijke kosten worden 
gespaard, de maatregel leidde en leidt er ook toe dat de 
kennis op het gebied van video verankerd is bij de 

omroep, van groot belang in deze jaren van snelle en fundamentele ontwikkelingen 
op dit gebied. In dit kader zijn ook alle verslaggevers voorzien van eigen camera en 
montageset en is de workflow aangepast. 
 
De extra gelden die door minister Plasterk beschikbaar zijn 
gesteld ter bevordering van het crossmediaal werken, werden 
besteed aan de volgende onderdelen: grotere beschikbaarheid 
van de website, opzetten en verbeteren van de audio- en 
video-livestreams en ‘uitzending gemist’, verbeteren van de 
faciliteiten t.b.v. uitwisseling van audio- en videobestanden, 
digitaliseren van een deel van het huidige videobanden-
archief, extra opslagcapaciteit die daarbij hoort, aanzet tot 
invoering van het in ROOS-verband ontwikkelde metadata-
model en de ontwikkeling van mobiele applicaties t.b.v. iPhone 
en Android-toestellen. 
 
Per december eindigde het collectieve ROOS-contract met satellietdistributeur Astra, 
die vijf jaar lang het radio- en televisiesignaal van RTV Noord per satelliet 
verspreidde. Voor een aantal collega-omroepen was dit het moment om te stoppen 
met satellietverspreiding; RTV Noord maakte een andere afweging en sloot een 
nieuw contract voor het video-sigaal af. Dat kan jaarlijks worden opgezegd, 
afhankelijk van de financiële middelen en de technische alternatieven voor het 
ontvangende publiek in eigen provincie en buitenland. 
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In de zomer is de telefooncentrale vervangen door een nieuw type, waarin ook het 
mobiele deel is ondergebracht. De implementatie kon in het verslagjaar nog niet 
worden afgerond, maar nam ook nog een deel van 2011 in beslag. 
 
De stormachtige ontwikkeling van de smartphones hebben verschillende regionale 
omroepen doen besluiten gezamenlijk een applicatie te ontwikkelen voor de mobiele 
platforms van iPhone en Android. Deze applicaties zijn intussen, sinds maart 2011, 
beschikbaar. 
 
Huisvesting 
 
Per oktober 2011 kreeg RTV Noord een nieuwe huisbaas: Waarborg Vastgoed. Deze 
onderneming nam de eigendomsrechten van de Mediacentrale over van TCN.              
 

Toekomstparagraaf 

In het voorjaar van 2011 zal onder leiding van de nieuwe directeur door het MT een 
middellange termijn planning worden opgezet. Deze omvat naast missie en 
doelstellingen ook de financiële kaders. 

De begroting 2011 voorziet in een overschot van € 60.000 en een bijdrage herstel 
risicoreserve van € 200.000. De risico reserve zal naar verwachting in 2011 weer op 
het nivo zijn van voor 2008 hetgeen ook de wens van RvT en directie is.  

De personeelsformatie zal gelijk blijven. Waarnodig kunnen uitbreidings- en 
vervangingsinvesteringen gedaan worden. Hiervoor wordt jaarlijks een 
investeringsbegroting opgesteld. 
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Publieksbereik 
 
TV Noord  
 
Het gemiddelde dagbereik van TV Noord in 2010 was 19 % wat neerkomt op 85.290 
kijkers per dag.  Daarmee kwam een eind aan de dalende trend die TV Noord 
volgde. De kijkers hadden een gemiddelde leeftijd van 54,4 jaar. Het gemiddelde 
weekbereik van TV Noord heeft een grote sprong omhoog gemaakt: van 42 % in 
2009 naar 49,6 % in 2010. Bovenstaande gegevens laten zien dat bijna 1 op de 5 
inwoners van Groningen élke dag naar TV Noord keek. En dat bijna de helft van alle 
inwoners van Groningen een of meerdere dagen per week naar TV Noord keek. De 
kijkdichtheid van TV Noord is gestegen van 0,9 % in 2009 naar 1,0 % in 2010. Een 
minimale stijging, waar vorig jaar een daling van 0,3 procentpunt plaats vond. 
 

Weekbereik gemiddeld per jaar (2008-2010)
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(Resultaten zijn gebaseerd op alle bewoners van Groningen van 13 jaar en ouder die bereikt zijn tussen 18.00 - 24.00 uur) 
 

Gemiddeld weekbereik per jaar (2008-2010)
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Gemiddelde kijkdichtheid per week op jaarbasis
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Radio Noord 
 
Radio Noord scoorde in 2010 een gemiddeld bereik van 21,9 procent. Daarmee is 
Radio Noord nog steeds de best scorende regionale radio-omroep, maar de daling 
van de afgelopen jaren is er niet mee gekeerd.  
Ten opzichte van 2009 daalde het marktaandeel van Radio Noord in 2010 met 
slechts 0,1 procentpunt . Vergeleken met de daling van 2008-2009 is dit een 
vooruitgang; toen daalde het marktaandeel nog met 1,1 procentpunt . De 
concurrentie op radio daalde verder in marktaandeel. Q-music stond in 2009 nog op 
een tweede plaats, maar werd in 2010 ingehaald door de verzameling van ‘Overige 
zenders’ en Radio 3FM.  
 
 
Vergelijking marktaandeel Radiozenders in de provincie Groningen 2009-2010  
 
 Groningen 
 Totaal 10+ 
 Marktaandeel 
 Week 
 0700-1900 
Zenders 2009 2010 
Radio Noord 23,3 23,2 ٧ 
Q-music 9,6 7,7 ٧ 
Overige zenders 9,3 9,2 ٧ 
Sky Radio 8,3 6,3 ٧ 
Radio 1 6,9 6,7 ٧ 
Radio 3FM 6,3 8,3 ٨ 
Radio 2 6,1 6,8 ٨ 
Radio Veronica 5,9 4,9 ٧ 
Radio 538 5,1 5,5 ٨ 
Slam!FM 2,7 2 ٧ 
RadioNL 2 2,2 ٨ 
100% NL 1,8 2,9 ٨ 
Classic FM 1,8 2,2 ٨ 
Radio 4 1,6 1,7 ٨ 
Waterstad FM 1,6 0,9 ٧ 
Radio Drenthe 1,3 0,4 ٧ 
Arrow Classic Rock 1,1 0,5 ٧ 
Radio 5 1 1,3 ٨ 
Radio 10 Gold 0,7 1,1 ٨ 
City FM 0,5 0,9 ٨ 
Arrow Jazz FM 0,5 0,5  -    
BNR Nieuwsradio 0,4 0,7 ٨ 
Omrop Fryslân Radio 0,3 0,4 ٨ 
Kink FM 0,2 0,5 ٨ 
 
Bron: Intomart GfK – CLO 
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RTVNoord.nl 
 
RTVNoord.nl was in 2010 een van de drukst bezochte nieuwswebsites van de 
provincie Groningen. De site - die zich kenmerkt door actualiteit, structuur en 
overzichtelijkheid - werd maandelijks gemiddeld 1.300.000 keer bezocht. 
 

Ontwikkeling bezoekers RTVNoord.nl per maand (2009/2010)
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Ondanks het succes van RTVNoord.nl werd in het begin van 2010 besloten een 
vernieuwde website te lanceren, om het videoaanbod beter te kunnen ontsluiten. 
Daarnaast is er veel aandacht gegeven aan de stabiliteit van de website bij grote 
drukte. In 2010 was er een groei te zien van 36 % van het aantal bezoeken t.o.v. 
2009.  
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De mobile website van RTVNoord.nl is verder ontwikkeld. Er is een speciaal eigen 
YouTube kanaal voor RTV Noord en in de loop van 2010 is ook het videomateriaal in 
HD-kwaliteit via YouTube beschikbaar gesteld. 
 
Kijk- en luisteronderzoek 
 
Doordat er op steeds meer platforms nieuws, informatie en entertainment wordt 
aangeboden, heeft de omroep in toenemende mate behoefte aan informatie over het 
gebruik, de waardering en de samenstelling van kijkers/luisteraars. Bestaande 
traditionele onderzoeken meten nog steeds per platform en veelal alleen kwantitatief. 
In 2010 is er onderzoek gedaan naar partijen die via webpanels aanvullend 
kwantitatief en kwalitatief onderzoek kunnen uitvoeren in de provincie Groningen. In 
de loop van 2011 zal daar rond de introductie van de nieuwe TV-programmering een 
start mee worden gemaakt.  
 
Personeelsbeleid 
 
Door de insourcing van tv-technisch personeel steeg het personeelsbestand in 
fulltime equivalenten (fte) van 78,84 eind 2009 naar 81,35 eind 2010. Het aantal 
medewerkers bleef echter gelijk met 94 medewerkers, zowel eind 2009 als eind 
2010. 
Op de redacties werden, als uitvloeisel van de beleidsnota “Noord, leidende 
eigenzinnige nieuwszender”, de eindredacties van de diverse media geïntegreerd en 
diverse leidinggevende posities opnieuw ingevuld. In de loop van het jaar werd 
overgegaan op een nieuwe werkwijze voor verslaggevers, bureauredacteuren en 
programmamakers.  
Bij de integratie van de redactieonderdelen en de nieuwe werkwijze hoorde ook een 
interne verhuizing, eind van het jaar. Intussen is die in het eerste kwartaal 2011 
gevolgd door de verhuizing van de afdeling Techniek en van hoofd techniek en 
hoofdredacteur naar de redactie-etage.  
Door de interne verhuizingen, moest de bestaande rookkamer op de redactie-etage 

worden opgeheven, in afwachting 
van een te ontwikkelen rookbeleid. 
Dat rookbeleid is intussen 
geformuleerd. Het kiest als 
uitgangspunt om het roken te 
ontmoedigen en binnen het bedrijf 
geen alternatieve rookruimte 
beschikbaar te stellen. In overleg 
met de eigenaar van de 
Mediacentrale zal buiten het 
gebouw een beschutte plek voor 
rokers worden gecreëerd, in ieder 
geval vóór de herfst van 2011. 
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Marketing & Promotie 
 
In 2010 is er vooral ingezet op promotionele ondersteuning op locatie tijdens de 
aanwezig van RTV Noord op evenementen. Op deze manier werd de binding met het 
Groningse publiek verder verstevigd.  
Belangrijke evenementen waar extra promotie werd gemaakt, waren o.a.: Rondje 
Noord met een muzikale afsluiting op de Drafbaan met 11.000 bezoekers; 
Vlaggetjesdag in Zoutkamp; Open dag FC Groningen; Landbouwbeurs Vlagtwedde; 
Op Roakeldais Warffum. 
 
Naast de promotieteams op evenementen is er in 2010 elke week aandacht 
geschonken aan de programmering en de medewerkers van RTV Noord op een 
‘eigen’ pagina in het Weekblad van Groningen. Deze krant wordt in een oplage van 
220.000 exemplaren huis-aan-huis verspreid in de provincie. 
 
Marketing & communicatie kregen een prominentere plaats in het bedrijfsbeleid. Voor 
de komende 3 jaar is een uitgebreid plan opgesteld en in de begroting werd daarbij 
behorende financiële ruimte gecreëerd. Het belangrijkste doel van het plan is de 
omroep en haar programma’s bij een breed publiek onder de aandacht te brengen en 
het merk RTV Noord goed in het medialandschap te positioneren. 

 
Vrienden van RTV Noord 
 
RTV Noord prijst zich gelukkig met het bestaan van de Vereniging van Vrienden van 
RTV Noord. Het is een zelfstandige vereniging, geen onderdeel van RTV Noord, 
maar we onderhouden er sinds jaren een warme band mee. 
De vereniging organiseert zowel in het gebouw van de omroep als daarbuiten 

drukbezochte bijeenkomsten 
voor haar leden, zoals eind 2010 
de vriendenavond met het 
Shantykoor Maritiem. En 
meermalen vertellen 
medewerkers van RTV Noord 
dan over hun werk en de 
achtergronden van hun 
programma’s. Ultimo 2010 
waren er 910 personen lid van 
de vriendenvereniging. 
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Perspectief 
 
Er is in het verslagjaar op verschillende fronten onderzoek gedaan, met als doel de 
toekomst van de regionale omroep op enigerlei wijze veilig te stellen.  
In opdracht van het ministerie en naar aanleiding van een motie-Atsma, begon het 
bureau Berenschot aan onderzoek naar de financiële positie van de omroepen in de 
vier qua inwonertal kleinste provincies. Die omroepen ontvangen de laagste 
subsidiebedragen, maar worden net als hun collega-omroepen geacht een 
volwaardige publieke basisprogrammering uit te voeren. Berenschot zoekt uit of dat 
reëel is en of die kleine omroepen maximale efficiëntie betrachten. Het onderzoek is 
voorjaar 2011 afgerond. 
Op basis van het regeerakkoord, dat meer samenwerking tussen landelijke en 
regionale publieke omroepen bepleit, onderzoekt een gezamenlijke werkgroep van 
ROOS en NOS de mogelijkheden daarvan. Opties gaan van een regionaal venster 
op een van de landelijke kanalen, tot het verplaatsen van het gehele regionale 
kanaal naar een van de landelijke kanalen om te komen tot een broederlijk 
samenspel tussen regio en nationaal. Ook dit onderzoek loopt nog. 
In vervolg op dringende vragen van het provinciebestuur van Drenthe aan de eigen 
regionale omroep, gaven de directies van RTV Drenthe en RTV Noord begin van het 
jaar opdracht tot een verkennend onderzoek naar mogelijke samenwerking aan het 
Bureau Huizing. Er ligt nu een tussenrapport dat op onderdelen nader onderzoek zou 
vergen, maar partijen in Drenthe hebben besloten eerst de politieke gevolgen van de 
Statenverkiezingen in maart 2011 af te wachten. 
En tenslotte doen de drie noordelijke omroepen zelf onderzoek naar 
samenwerkingsmogelijkheden in de reclamesector. Op de bovenregionale markt 
Friesland-Groningen-Drenthe – die al handzaam N-3 is gedoopt - zijn nog hele 
slagen te winnen door beter samen te werken in de benadering van de marktpartijen. 
En in de relatie tot ORN, het loket voor nationale adverteerders van de ROOS-
omroepen, willen de noordelijke drie provincies als eenheid optreden. In 2011 
moeten de effecten van een en ander zichtbaar worden, uiteindelijk in een beter 
omzet-rendement. 
 
Zoeken naar vormen van samenwerking, waarbinnen RTV Noord kan gedijen en zich 
verder kan ontwikkelen – dat zal ook de komende jaren het parool zijn. Dat doen we 
in groot vertrouwen in onze eigen kracht en functie. De omvangrijke reorganisatie ter 
redactie die in het verslagjaar is ingezet en in 2011 tot verdere ontwikkeling moet 
komen, is een uiting daarvan.  
 
Een woord van dank voor interim-directeur Harro Coumans lijkt op zijn plaats. Door 
het plotse vertrek van Henk Bleker, is hij de laatste maanden van 2010 en eerste 
maanden van 2011 als geen ander in staat gebleken de ingezette nieuwe koers en 
het hernieuwde elan verder gestalte te geven. 
   
Drs. G. Lensink, directeur/bestuurder 
Groningen, 16 mei 2011 

 
 
 
 



 18

Pro Forma consolidatie: 
BALANS PER 31 DECEMBER 2010 

(na verwerking exploitatiesaldo) 
 2010  2009 
 € €  € € 
A c t i v a      
      
VASTE ACTIVA      
      
Materiële vaste activa 2.733.564   3.176.176  
      
Financiële vaste activa      
Deelnemingen 15.000   76.888  
Belastinglatentie 90.791   138.324  
  2.839.355   3.391.388
VLOTTENDE ACTIVA      
      
Vorderingen en overlopende activa 2.225.512   1.598.543  
Liquide middelen 2.007.842   1.063.477  
  4.233.354   2.662.020
Totaal activa  7.072.709   6.053.408

      
P a s s i v a      
      
Eigen vermogen      
Bestemmingsreserve 1.076.534   0  
Risicoreserve 1.924.446   1.413.083  
  3.000.980   1.413.083
      
Egalisatiereserve  0   1.174.490
      
Voorzieningen      
Voorziening latente belastingen 248.596   161.359  
Overige voorzieningen 46.805   23.800  
Voorziening pensioenen 368.361   404.357  
  663.762   589.516
      
Langlopende schulden  480.000   784.813
      
Kortlopende schulden en      
overlopende passiva  2.927.967   2.091.506
      
Totaal passiva  7.072.709   6.053.408
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EXPLOITATIEREKENING 2010 
 
 2010  2009 
 € €  € € 
Baten      
Subsidie Provincie  8.826.204   8.617.661
      
Reclame opbrengst 1.841.242   2.087.772  
Sponsoring 138.766   97.658  
Nevenactiviteiten 20.455   18.204  
Barter opbrengst 333.471   251.530  
  2.333.934   2.455.164
som van de baten  11.160.138   11.072.825
      
Lasten      
Personeelskosten vast personeel 5.742.813   5.543.066  
Freelance-personeel en      
overige programmakosten 1.218.134   1.158.752  
Huisvestingskosten 506.444   475.778  
Algemene kosten 748.051   689.710  
Radiotechnische faciliteiten 350.980   364.027  
TV technische faciliteiten 274.808   1.137.996  
Promotiekosten 378.820   351.390  
Productiekosten 104.495   100.327  
Satelliet- en zenderkosten 315.790   291.953  
Afschrijvingskosten 873.582   693.792  
Overige baten en lasten 28.700   294.674  
som van de lasten  10.542.617   11.101.465
  617.521   -28.640
     
Financiële baten en lasten      
      
Rentelasten en rentebaten 7.456   35.441  
  7.456   35.441
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor  
belastingen 610.065   -64.081
      
Deelnemingen  0   16.586
      
Vennootschapsbelasting  134.770   -4.239
resultaat na belastingen  475.295   -51.734
      
aanwending bestemmingreserve  97.956   0
nog te bestemmen resultaat  573.251   -51.734
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Financiën 2010  
 
Toelichting op de geconsolideerde balans en exploitatierekening en op de 
afzonderlijke  balans en exploitatierekening van Radio Noord en TV Noord. 
 
Balans: 
 
Vaste activa. 
Bij de materiële vaste activa zijn tengevolge van bezuinigingen de investeringen 
beperkt gebleven en is door afschrijvingen deze post afgenomen. 
De toelichting op de financiële vaste activa is opgenomen in de jaarrekening 
 
Vlottende activa. 
Bij de vorderingen is bij Radio en TV met name de post te ontvangen subsidie  
afgenomen omdat de Provincie vanaf 2010 100% bevoorschot in het betreffende 
jaar. 
De toename liquide middelen is verklaard in de kasstroomoverzichten van Radio en 
TV. 
 
Eigen vermogen. 
De exploitatierekeningen van Radio Noord en TV Noord verklaren de mutaties in de 
risicoreserve. Op aanwijzing van het Commissariaat voor de Media is de 
egalisatierekening overgeboekt naar de bestemmingsreserve. 
 
Egalisatie rekening. 
De toelichting hierop is te vinden in de jaarrekening. Op aanwijzing van het 
Commissariaat voor de Media is de egalisatierekening overgeboekt naar de 
bestemmingsreserve. 
 
Voorzieningen. 
De toelichting hierop is te vinden in de jaarrekening. 
 
Langlopende schulden. 
Op de lening bij de RABO bank heeft naast de reguliere aflossing extra aflossing  
plaatsgevonden. 
 
Kortlopende schulden. 
Bij Radio en TV is de betaling van de af te dragen belastingen de oorzaak van de 
afname. 
 
Exploitatierekening: 
 
Subsidie  
Het afgelopen jaar was de reële index van toepassing op de subsidie, deze index 
was voor 2010 2.42 %. 
De reële index beoogt het kwalitatieve en kwantitatieve niveau van 2004 te 
garanderen. De  index houdt rekening met de ontwikkeling loonvoet marktsector, de 
consumentenprijsindex en een sectorspecifieke opslag. 
Begin maart 2006 is over deze reële index een akkoord gesloten tussen ROOS en 
het IPO. 
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Reclame opbrengsten. 
Bij zowel Radio als TV is de opbrengst reclame afgenomen t.o.v. begroot en 
voorgaand jaar tengevolge van de algemene economische situatie. 
 
Overige opbrengsten. 
Bij Radio en TV  zijn de opbrengsten uit  sponsoring en barter toegenomen. 
 
Personeelskosten Vast Personeel 
Hoewel de salariskosten toenemen door cao stijging en periodieke verhogingen is er 
per saldo een afname bij Radio doordat de formatie verlaagd is. 
Bij TV zijn de salariskosten t.o.v. 2009 toegenomen door de insourcing van 
cameramensen, editors en planners. Deze waren voorheen extern ingehuurd. 
 
Freelance Personeel en overige programmakosten. 
Bij Radio is er meer gebruik gemaakt van freelance krachten o.a. door de verlaagde 
formatie bij vast personeel. Bij TV is door verruiming van budgetten meer uitgegeven 
dan in 2009. 
 
Huisvestingskosten. 
De afrekening servicekosten is hoger uitgevallen en de voorschotten hiervoor zijn 
verhoogd. 
 
Algemene kosten 
In de begroting bij Radio en TV was een bedrag opgenomen voor nieuw beleid, dit is 
grotendeels niet besteed en verklaart de afwijkingen t.o.v. begroot. 
 
Technische kosten Radio en TV en satelliet. 
Bij Radio was minder begroot voor freelance technici vanwege de overgang naar 
selfsupport door de radiopresentatoren, deze ontwikkeling is slechts in beperkte mate 
gerealiseerd. 
Bij TV is door de insourcing fors minder ingehuurd aan freelance techniek. 
 
Promotiekosten en productiekosten. 
Extra omzet uit bartering brengt ook extra kosten uit bartering met zich mee. 
Op de promotiekosten is ook bezuinigd. 
 
Afschrijvingskosten. 
Met name investeringen in TV techniek hebben de afschrijvingslasten doen 
toenemen. 
 
Overige baten en lasten 
De naheffingen loonheffingen hebben betrekking op de periode 2003 tot en met 2008 
en zijn in 2009 verantwoord. 
 
Financiële baten en lasten. 
Aflossing van leningen heeft tot lagere rentelasten geleid, de volledige 
bevoorschotting door de Provincie tot hogere rente baten. 
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Kengetallen  geconsolideerd 2010 
(De berekening van de kengetallen is conform de afspraken gemaakt tijdens het ROOS 
overleg dd 10 juni 2009) 
 
Bedrijfseconomisch: 2010  2009
Eigen Vermogen   €   3.000.980    €   2.587.573 
(risico reserve en bestemmingsreserve)    
Totaal Vermogen  €   7.072.709    €   6.053.408 
(eigen vermogen, voorzieningen en schulden)    
Solvabiliteitsratio 42%  43%
(eigen vermogen/totaal vermogen)    
Netto werkkapitaal  €   1.305.387    €      570.514 
(vlottende activa minus kort vreemd vermogen)    
Current Ratio 2  2
(debiteuren minus dubieus plus 
liq.middelen)/(crediteuren    
plus bankkrediet plus aflossingen kortlopend)    
Vastgelegd vermogen/Eigen vermogen 1  1
(vaste activa/eigen vermogen)    

Resultaat  €      573.251   
  
€        51.734- 

Cashflow  €   1.446.833    €      642.058 
(resultaat plus afschrijvingen)    
 
Afhankelijkheid subsidieverstrekker: 2010  2009
Provinciale basissubsidie  €   8.826.204   €   8.617.661 
Reclame inkomsten  €   1.841.242   €   2.087.772 
Percentage van totaal 83%  80%
(subsidie/(subsidie plus reclame)    
Overige inkomsten:    
bartering  €      333.471   €      251.530 
sponsoring  €      138.766   €        97.658 
nevenactiviteiten  €        20.455   €        10.930 
 
Personeel 2010  2009
Leeftijdsopbouw zie sociaal jaarverslag
Schaalindeling zie sociaal jaarverslag
Bezetting Fte zie sociaal jaarverslag
 
Personeelskosten totaal  €   5.471.700   €   5.119.581 
Techniek  €      968.491   €      697.799 
Redactie  €   3.435.680   €   3.228.408 
Reclame  €      493.000   €      478.169 
Overhead  €      574.529   €      715.205 
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 2010  2009
Freelancekosten 
(honoraria, reis-verblijfskosten en werknemersverz.)  €      727.134   €      551.268 
Verhouding indirect/totaal personeel 11%  14%
Gemiddelde personeelskosten 
(personeelskosten totaal/gemiddelde fte)  €        66.227   €        64.903 
Percentage ziekteverzuim zie sociaal jaarverslag
 
Programma's 2010  2009
Aantal uitzenduren Televisie 365  365
Aantal uitzenduren Radio 8.760  8.760
waarvan gepresenteerd in % 54%  54%
waarvan niet gepresenteerd  in % 46%  46%

Algemeen 2010  2009
Pand in eigendom                 nee                              nee 
Wagenpark in eigendom               deels                           deels 
SNG wagen in eigendom                 nee                              nee 
 
Afschrijvingspercentages:    
Gebouwen 5  5
Techniek 20  20
Automatisering 20  20
Kantoorinventaris 10  10
Overige inventaris 20  20
  
Drempelbedrag investering  €             500   €             500 
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Verslag van de Programmaraad (PBO) 
 
Het PBO (Programma Beleidsbepalend Orgaan) heet bij RTV Noord 
‘Programmaraad’. In 2010 is één lid van het PBO afgetreden. De opvolger - vanuit de 
te vertegenwoordigen stroming -  is voorgedragen aan en benoemd door de directeur 
van RTV Noord, na een intakegesprek met de hoofdredacteur van RTV Noord en de 
voorzitter van het PBO. De leden van het PBO zijn representatief voor de 
hoofdstromingen die genoemd zijn in de mediawet.  
 
In 2010 vergaderde het PBO 4 keer. Naast de standaard agendapunten werden 
steeds specifieke programmaonderdelen besproken die in de daaraan voorafgaande 
vergadering werden vastgesteld, zodat de leden zich daar goed op konden 
voorbereiden.  
Daarnaast heeft het PBO in het verslagjaar uitgebreid gesproken met de directeur en 
hoofdredacteur over de ingezette koers betreffende de organisatie en 
programmering. Het in januari 2011 gestarte nieuwe tv-format is in 2010 voorbereid 
en besproken in de vergaderingen van het PBO. 
 
Tot 2010 stonden de vergaderingen van het PBO vooral in het teken van evalueren 
en bespreken achteraf. In het afgelopen jaar is na meerdere discussies duidelijk 
geworden dat de huidige leden ook meer aan de voorkant ( totstandkoming 
programmering) betrokken willen zijn. Al tijdens de laatste vergadering van het jaar is 
deze nieuwe lijn ingezet. Dus niet meer alleen klankbord, maar ook draagvlak van de 
programmering. 
 
Terugkomend bespreekpunt waren in het afgelopen jaar de kijkcijfers. Die zijn de 
laatste jaren fors gedaald. In 2010 stabiliseerden ze zich, maar dat was zeker geen 
reden om achterover te gaan leunen. De doelgroep is vaak ter sprake geweest en 
met de keuze voor “De betrokken Groninger” is de keuze voor de vorm van 
programmering voor het volgende jaar gemaakt. Een heldere keuze, die in de 
presentatie van de redactie betreffende de plannen voor 2011  tijdens de laatste 
vergadering zeer herkenbaar was. 
 
De radioprogrammering heeft in 2010 minder aandacht van het PBO gehad. In 2011 
wordt de programmering van deze tak van RTV Noord onder de loep genomen. 
 
De ontwikkeling van de nieuwsvoorziening via het internet is regelmatig aan de orde 
geweest. Ook bij RTV Noord is de invloed van deze mediavorm bekend. Er wordt 
zwaar op ingezet en resultaten worden gemeten en besproken. Voordeel van dit 
medium is dat alles ook werkelijk te meten is en daardoor te verbeteren en aan te 
passen. 
 
2010 was voor de organisatie een jaar van belangrijke mutaties in de dagelijkse 
leiding. Per 1 mei werd definitief invulling gegeven aan de functie hoofdredacteur en 
in het najaar vertrok de directeur, die er pas anderhalf zat, al. Niettemin heeft het 
PBO in het verslagjaar goed en in een open en transparante sfeer met de directie en 
redactie van RTV Noord samengewerkt. 
 
H. Bouma, voorzitter Programmaraad 
Groningen, 16 mei 2011 
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De Programmering in 2010 
 
Nieuws 
 
De nieuwsredactie van RTV Noord houdt Groningen 24 uur per dag op de hoogte 
van het laatste nieuws uit stad en provincie. Onze website neemt daarbij een steeds 
prominentere rol in. De redactie is in staat adequaat te reageren op 
nieuwsontwikkelingen. 
 
Bijzondere gebeurtenissen die in het verslagjaar in het oog sprongen, waren 
bijvoorbeeld de sneeuwoverlast, het kampioenschap van de basketballers van de 
Gasterra Flames, de verkiezingen en het marathonschaatsen op natuurijs. 
 
In de winter van 2009/2010 lag er af en toe een dik pak sneeuw. Radio Noord 
fungeerde dan als spil in de Groninger samenleving. Luisteraars belden om hun 
problemen door te geven, scholen lieten weten dat de lessen niet doorgingen en de 
vervoersbedrijven maakten hun laatste nieuws via Radio Noord bekend. Ook de 
verslaggevers trokken erop uit om verslag te doen. Staand bij de file, zittend in de 

sneeuwschuiver of lopend bij de hamsterende 
inwoners van stad en provincie. Via de website 
werden al snel de eerste foto's geplaatst en ook TV 
Noord liet mooie beelden en goede informatie zien. 
De ervaring is dat onze luisteraars en kijkers RTV 
Noord snel weten te vinden bij problemen. Of dat 
nou winterse overlast of een aardbeving in onze 
provincie is. Het nummer 050-3188288 lijkt een 
voorkeurnummer in veel telefoons. 

 
Het kampioenschap van de basketballers van Gasterra Flames is 
ook uitgebreid belicht op rtvnoord.nl. Alle wedstrijden in de 
finaleserie van de play-offs waren live te horen op Radio Noord. 
De beslissende wedstrijden waren ook live te zien op TV Noord. 
Onze kijkers en luisteraars lieten massaal weten dat zeer te 
waarderen. Op de dag van de huldiging van de Flames zag het 
op de Grote Markt in de stad zwart van de mensen. TV Noord 
zond die huldiging rechtstreeks uit. 
 
Op de dag van de huldiging van de Flames waren de kopstukken uit de landelijke 
politiek in Groningen. In gezamenlijkheid zonden RTV Noord, RTV Drenthe en 
Omrop Fryslân het regionale lijsttrekkersdebat in de aanloop naar de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer uit. Mark Rutte, Job Cohen, Jan-Peter Balkenende, Emile 

Roemer, Femke Halsema, Alexander Pechtold en 
Andre Rouvoet gingen live op TV met elkaar in 
debat. Alleen Geert Wilders van de PVV ging niet op 
de uitnodiging in. Het was het enige regionale debat 
in de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. Jan-Peter Balkenende, toen nog premier, 
vond het zó belangrijk, dat hij zich per helikopter 
naar Groningen liet vervoeren. 
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Na de verkiezingen kwam het CDA landelijk in een lastig parket, toen samenwerking 
met de PVV werd gezocht. Partijvoorzitter Henk Bleker, toen nog 
directeur/bestuurder van RTV Noord, loodste de partij de coalitie in en werd 
staatssecretaris. RTV Noord kon zijn benoeming als eerste melden. 
 
In de vroege ochtend van 29 november kwam de mededeling binnen dat de eerste 
marathonschaatswedstrijd van het winterseizoen 2010/2011 in Noordlaren zou 
worden verreden. Al snel werd besloten die marathon in een extra uitzending op 
Radio Noord en TV Noord uit te zenden. In samenwerking met RTV Drenthe werd 
deze monsterklus in een dag geklaard. Bob de Vries won bij de mannen, de 
Groningse Foske Tamar van der Wal bij de vrouwen. 
 
Varia 
 
We zijn met onze programma's in 2010 meer dan ooit tevoren de provincie in 
gegaan. Uitgangspunt daarbij was dat we als omroep van Groningen nadrukkelijk 
wilden aanhaken bij bestaande evenementen. In totaal werden zo'n 170 live-
uitzendingen gemaakt. 
 
Het jaar werd door Radio Noord begonnen met vier live uitgezonden 
nieuwjaars(radio)recepties vanuit Marum, Midwolda, Stadskanaal en Eenrum. 
Daarnaast kwamen we onder meer vanaf de Landbouwbeurs in Vlagtwedde, waren 
we bij de Open Dag van FC Groningen, bezochten we Op Roakeldais in Warffum en 
waren te horen vanaf de Allerheiligenmarkt Winschoten. Op Hemelvaartsdag  zonden 
we uit vanuit Noordbroek, terwijl we met Pinksteren in Zoutkamp waren ter 
gelegenheid van 'vlaggetjesdag'. Bevrijdingsdag 5 mei deden we rechtstreeks 
verslag van het oprukken van onze 'bevrijders' (lees: 'Keep Them Rolling') naar de 
stad Groningen. Natuurlijk waren we aanwezig bij het wereldkampioenschap snert- 
en stamppotkoken.  
 
Noord Op Stee - 'Noord Op Stee', de opvolger van het radioprogramma op de 
zaterdagochtend 'De Noorderrondrit', duurde niet twee maar drie uur. Daarin werd 
steeds vanaf locatie uitgezonden waarin Groningers over hun woon-, werk- en leef-
wereld vertelden. 
 
Noordmannen - Ook ons zondagochtend-radioprogramma 'Noordmannen' werd 
wekelijks live en vanaf locatie uitgezonden. 
 

Dam Op - Ons populaire tv-item 'Dam Op' werd na de start van 
een jaar eerder wegens succes in 2010 geprolongeerd. 
Presentator Rob van Dam bezocht zesenveertig keer een dorp in 
onze provincie dat steeds  25 minuten in het middelpunt van de 
belangstelling stond. 
 

Strunen met Stolk - Op veler verzoek zette presentator en wandelaar Cees Stolk, 
samen met hondje Rakker, z'n zwerftocht door Groningen voort. In zes zomerse 
afleveringen van 'Strunen met Stolk' liet hij onze kijkers opnieuw vele, vaak 
verrassende plekjes zien.  
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Rondje Noord - We deden in de zomervakantie veertien dorpen aan die steeds een 
dag lang centraal stonden. We hebben het project multimediaal aangepakt, waarbij 
de hele dag live voor radio werd uitgezonden en thuis via een webcam kon worden 
meegekeken. Voor het eerst werd ook de RTV Noord-website nadrukkelijk bij ons 
traditionele zomerevenement betrokken. Zo werd er dagelijks een 'schatkist' verstopt 
die aan de hand van internetaanwijzingen gezocht kon worden. We organiseerden 
voor de vierde keer een groot opgezet slotfeest op de drafbaan in Groningen met 
deze keer Frans Bauer als hoofdact. We mochten een kleine tienduizend mensen 
verwelkomen.   
 
Omgekomen Veendammer brandweerman - In een gecombineerde radio-, tv- en 
internetuitzending werd rechtstreeks verslag gedaan van de plechtigheid rond de 
omgekomen Veendammer brandweerman Wiebe de Vries. 
 
Het verhaal van Groningen - Iedere dinsdagavond zonden we in samenwerking met 
de Groninger Archieven en het Groninger Museum het historisch programma 'Het 
verhaal van Groningen' uit. Hoogtepunt daarin was de serie 'Van boerenknechtje tot 
landarbeider' waarin oudere Groningers vertelden over hun werk bij de boer. 
 
Het Groninger dictee - Ter gelegenheid van Meertmoand 
Dialectmoand zonden we op TV Noord voor het eerst het 
Groninger Dictee uit. Daarin voelden Olaf Vos en Fré 
Schreiber bekende en minder bekende provinciegenoten aan 
de tand over de Groninger taal. 
  
Dag van de Groninger Muziek - Tweede Paasdag stond in het teken van 'Dag van de 
Groninger Muziek'. Daarin besteedden we op radio en tv een dag lang aandacht aan 
de Groninger muziek in de meest brede zin van het woord.  
 
Als de dood - Jacques 'd Ancona maakte zes tv-programma waarin overlijden en hoe 
daar mee om te gaan centraal stond. 
 

Bommen Berend - We gingen voor TV Noord in de vierdelige 
serie 'Bommen Berend, de musical' samen met GOOV 
Muziektheater op zoek naar de meest krijgshaftige maar ook 
best zingende en acterende man voor de titelrol in de 
gelijknamige musical. 
 

Feestdagen - De RTV Noord-kerstbus toerde op kerstavond kriskras door de 
provincie waarbij Alina Kiers gewone Groningers opzocht en bijzondere verhalen 
optekende. We verzorgden voor TV Noord een 
muzikale kerst vanuit het gehucht Bethlehem bij 
Kantens. In een uit de 17de eeuw daterende stal 
zongen verschillende artiesten waarbij een levende 
'kerststal' niet ontbrak.  
Pieter de Hart maakte een documentaire over de 
Groninger schilder Henk Helmantel. 
Peter de Haan en Frank den Hollander maakten als 
Pé(daalemmer) & (Rooie) Rinus ter gelegenheid van hun inmiddels 25-jaar durende 
samenwerking een oudejaarsuitzending die doorliep in het nieuwe jaar.   
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Nieuwe media 
  
De website van RTV Noord heeft een succesvol jaar achter de rug. Begin 2010 ging 
de vernieuwde website online. Het aantal bezoeken aan de site steeg in 2010 met 
36% naar 15.600.000. Tijdens die bezoeken werden bijna 45.000.000 pagina's 
bekeken. 
Met deze cijfers neemt de website van RTV Noord een tweede positie in op de 
ranglijst van regionale omroepen. Alleen L1, de regionale omroep van Limburg, heeft 
meer bezoeken gehad in 2010. RTV Noord laat daarmee omroepen met meer 
inwoners in hun provincie achter zich. 
 
Nieuwe website - Begin januari is de geheel vernieuwde website online gegaan. Op 
de homepage heeft het nieuws een prominentere plaats gekregen met een 
snelzoeker voor de nieuwsberichten. Ook ons videoaanbod is beter ontsloten en 
zichtbaarder geworden. Er is veel aandacht besteed aan de stabiliteit van de site, 
zodat deze bij grote drukte bereikbaar blijft. 
 
Vernieuwde mobiele website en apps - Ons nieuws wordt steeds vaker op 
smartphones geraadpleegd. Het bezoek aan de vernieuwde mobiele website nam in 
2010 toe van 16.000 in januari naar bijna 80.000 in december. 
Naast de mobiele site is besloten om apps voor de mobiele platforms iPhone en 
Android te ontwikkelen. Het grootste deel van de regionale omroepen heeft zich bij 
deze ontwikkeling aangesloten. De apps zullen in maart 2011 beschikbaar zijn in de 
Appstore en Androidmarket. 
 
YouTube - Naast de 'gewone' website heeft RTV Noord ook een eigen kanaal op 

YouTube. Hier zijn onder meer alle nieuwsvideo's 
terug te vinden, maar is ook plaats voor speciale 
uitzendingen en documentaires. In totaal werden deze 
video's in 2010 10 miljoen keer bekeken. Dit is bijna 
verdubbeling ten opzichte van 2009. 
In de loop van 2010 zijn we al onze nieuwe video’s op 
YouTube in HD-kwaliteit gaan aanbieden. 
 

Geodata - We zijn zwaar gaan inzetten op het gebruik van geodata bij onze 
nieuwsartikelen. Door geodata toe te voegen kunnen we op overzichtskaarten laten 
zien waar de nieuwsfeiten, of meer specifiek b.v. branden, hebben plaatsgevonden. 
Het biedt ook mogelijkheden om mensen op basis van hun locatie nieuws in de buurt 
aan te bieden. 
 
Groningen in Beeld - De site met foto’s van onze provincie blijft onverminderd 
populair. In 2010 werd de 5000e foto geplaatst. 
 
Rondje Noord - Tijdens Rondje Noord werd voor het eerst crossmediaal gewerkt. 
Naast radio en tv, was er op de site een eigen aanpak en aanbod te zien. 
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Sociaal jaarverslag 2010 
 
2010 was een jaar met veel positieve veranderingen binnen RTV Noord. Er is ingezet 
op voortdurende kwaliteitsverbetering binnen alle facetten van de organisatie. De 
insourcing van de AV-technische faciliteiten vond plaats in januari 2010 en verliep 
soepel. In mei werd na een interim-periode Mischa van den Berg benoemd als 
hoofdredacteur. Op de redacties werden de eindredacties van de diverse media 
geïntegreerd, werden diverse leidinggevende posities opnieuw ingevuld en werd in 
de loop van het jaar overgegaan op een nieuwe werkwijze voor verslaggevers, 
bureauredacteuren en programmamakers. Ook werd in de loop van het jaar gewerkt 
aan een nieuwe tv-programmering.  
De ontwikkeling van medewerkers en een continue kwaliteitsverbetering stonden 
hoog op de agenda.  
 
Opbouw personeelsbestand (per 31 december 2010) 
Onderstaande tabellen laten de ontwikkeling van het personeelsbestand in het jaar 
2010 zien. Het personeelsbestand steeg in fulltime equivalenten (fte) van 78,84 eind 
2009 naar 81,35 eind 2010 door de insourcing van AV-techniek. Het aantal 
medewerkers bleef echter gelijk met 94 medewerkers, zowel eind 2009 als eind 
2010. 
 
Aantal fte’s verdeeld naar: 
Omroep Redactie Techniek Overig Totaal 
Integraal 
radio/tv/internet  

50,04 15,19  65,23  

directie/staf/alg. 
zaken 

  8,01 8,01  

reclame   8,11 8,11  
Totaal 31-12-2010 50,04 15,19 16,12 81,35 
Totaal 31-12-2009 51,75 10,42 16,67 78,84 
Totaal 31-12-2008 48,6 9,0 22,7 80,3 
 
 
 
Personeelsbestand (leden) verdeeld naar functiegroep en man/vrouw 
Schaal Man Vrouw Totaal 
A  0 0 0 
B  0 0 0 
C 0 3 3 
D 0 2 2 
E 1 2 3 
F 15 6 21 
G 28 14 42 
H 12 3 15 
J 7 0 7 
K 0 0 0 
L 1 0 1 
M 0 0 0 
Totaal 64 30 94 
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Personeelsbestand (leden) verdeeld naar leeftijdscategorie en man/vrouw 
Leeftijdscategorie Man Vrouw Totaal 
15 t/m 24 jaar 0 1 1 
25 t/m 34 6 5 11 
35 t/m 44 20 11 31 
45 t/m 54 28 6 34 
55 t/m 59 5 5 10 
60 + 5 2 7 
Totaal 64 30 94 
Gemiddelde leeftijd personeelsleden 45,5 
 
De gemiddelde leeftijd is gestegen naar 45,5 jaar (was in 2009 44 jaar).  
De verdeling man-vrouw is dit jaar 64-30 en deze is nagenoeg gelijk gebleven aan de 
verhouding in 2009 (61-33).  
 
Personele mutaties Leden 
Aantal personeelsleden per 1 jan. 2010 94  
Instroom 8 Cluster proces 
 0 Cluster project 
Uitstroom 8 Cluster proces 
 0 Cluster project 
Aantal personeelsleden per 31 dec. 2010 94  
 
Het aantal personeelsleden is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. De 
instroom vond echter voornamelijk plaats op de afdeling Techniek (6 medewerkers) 
door de insourcing van cameramensen en mediatechnici, terwijl de uitstroom op 
verschillende afdelingen plaatsvond (Directie, P&O, Regie, Varia, Verslaggeving). 
 
Arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim 
 
Eind 2009 werd een risico-inventarisatie & evaluatie uitgevoerd. Deze werd in 2010 
positief getoetst door Human Invest. Aan de hand van de RI&E is een meerjaren 
arboplan opgesteld door de arbo-commissie. Aan verschillende aanbevelingen is in 
2010 uitvoering gegeven.  
 
Onderstaande tabellen geven een beeld van het verzuim in 2010. 
 
Ziekteverzuimgegevens (excl. 
zwangerschapsverlof)     2010 

 
2009 

 
2008 

Verzuimpercentage 5,4 4,6 4,1 
Gemiddelde 
verzuimduur 

7,47 5,4 Niet 
bekend 

Meldingsfrequentie 1,53 1,68 1,67 
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Ziekteverzuimgegevens (excl. 
zwangerschapsverlof)       2010 

 
2009 

 
2008 

Kort verzuim 75,8% 83,5% 82,8% 
Middellang verzuim 18,6% 12,7% 14,0% 
Lang verzuim 5,6% 3,8% 3,2% 
Totaal aantal verzuimen 100% 100% 100% 
 
Het verzuimpercentage en de gemiddelde verzuimduur zijn in vergelijking met 
voorgaande jaren gestegen (in 2009 was het verzuimpercentage 4,6%). Het hogere 
verzuimpercentage werd met name veroorzaakt door een groter aantal langdurig 
zieken en toename van de lengte van dit verzuim. Het aantal verzuimmeldingen nam 
af: de verzuimfrequentie is gedaald van 1,7 in 2009 naar 1,5 in 2010.  
RTV Noord voert een actief verzuimbeleid en zal zich in de komende jaren blijven 
richten op zorgvuldige begeleiding van zieken en op het voorkomen van verzuim.  
 
Beoordelen 
 
Aantal beoordelingsgesprekken 
Ver boven de norm 0 
Boven de norm 6 
Conform de norm 88 
Te ontwikkelen 0 
Ver onder de norm 0 
Totaal 94 
 
Door de vele veranderingen in werkwijze en door de wijziging van leidinggevenden 
op de redacties, was het in 2010 niet mogelijk om op deze afdelingen de 
functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. Op de redacties is daarom 
gekozen voor een indeling van alle redactiemedewerkers “conform de norm”. In de 
rest van het bedrijf vonden de functionerings- en beoordelingsgesprekken volgens de 
normale cyclus plaats.  
 
Scholing, opleiding en (loopbaan)begeleiding 
In 2010 werd € 81.807,- besteed aan opleidingskosten (trainen, coachen en opleiden 
van medewerkers). Het grootste deel van dit bedrag is besteed aan het trainen van 
medewerkers in de camerajournalistiek. Daarnaast is aandacht besteed aan 
trainingen op het gebied van leidinggeven, bedrijfshulpverlening (inclusief AED), 
commerciële en communicatieve trainingen. 
 
Ieder jaar wordt een nieuw opleidingsplan opgesteld. Hierin worden de bedrijfs- en 
afdelingsdoelstellingen en de individuele opleidingswensen van medewerkers bij 
elkaar gebracht. Het ontwikkelingsbeleid is er in eerste instantie op gericht om het 
kennisniveau en gedrag van de medewerkers te laten meegroeien met de 
functiebehoeftes van de omroep. RTV Noord bevordert ook de interne doorstroming 
“als blikverruimend onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling van de individuele 
medewerker en als middel om functiekansen te creëren”.  



 32

In de CAO zijn maatregelen opgenomen met betrekking tot loopbaanbegeleiding. 
RTV Noord is hiermee in 2010 van start gegaan door het aanbieden van diverse 
loopbaantrajecten bij verschillende bureaus. 
 
Flexkrachten en stagiaires 
Flexkrachten zijn medewerkers die niet onder de CAO vallen, zoals uitzendkrachten, 
oproepkrachten en freelancers. Op jaarbasis maakt RTV Noord gebruik van 
ongeveer 40 flexkrachten.  
In 2010 werden op bijna alle afdelingen meerdere stagiaires geplaatst. Iedere 
stagiaire heeft een vaste stagebegeleider die er op toeziet dat de stagiaire tijdens de 
stage zoveel mogelijk leert en zich het vak eigen kan maken. Naast deze stages 
biedt RTV Noord zogenaamde snuffelstages aan waarin een leerling kennis kan 
maken met het vak. 
 
Ondernemingsraad 
In 2010 zijn diverse onderwerpen besproken met de Ondernemingsraad. Instemming 
is verleend op de volgende punten: 

• Reorganisatieplan 
• Aangepast traject functionering- en beoordelingsgesprekken in 2010 voor 

redactiemedewerkers 
• Regeling mobiele telefonie 
• Aanpassing beoordelingsformulier 
• Vakantieregeling 

 
Verder werd o.a. gesproken over: 

• Afdelingsplannen 
• Implementatie camerajournalistiek 
• Formatieplan 
• Arbo-jaarplan 
• Inzet freelancers 
 

 
Proces- en projectfuncties 
 
Kern/flex-verdeling  
Arbeidsovereenkoms
ten 

Per 1 jan 
2010 

Per 1 jan 
2010 

Per 31 dec 
2010 

Per 31 dec 
2010 

 Cluster 
proces 

Cluster project
Cluster proces 

Cluster 
project 

Bepaalde tijd 11 0 11 0 
Onbepaalde tijd 83 0 83 0 
Totaal 94 0 94 0 
 
Op 31 december 2010 waren er bij RTV Noord 11 medewerkers met een contract 
voor bepaalde tijd. In 2009 waren dit er 9. De rest van de medewerkers heeft een 
vast contract. 
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Pro Forma consolidatie:

Balans per 31 december 2010

Exploitatierekening 2010

STICHTING REGIONALE  RADIO NOORD

GRONINGEN

Jaarrekening 2010
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BALANS PER 31 DECEMBER 2010

(na verwerking exploitatiesaldo)

€ € € €

A c t i v a

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 2.733.564 3.176.176

Financiële vaste activa

Deelnemingen 15.000 76.888

Belastinglatentie 90.791 138.324

2.839.355 3.391.388

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 2.225.512 1.598.543

Liquide middelen 2.007.842 1.063.477

4.233.354 2.662.020

Totaal activa 7.072.709 6.053.408

P a s s i v a

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve 1.076.534 0

Risicoreserve 1.924.446 1.413.083

3.000.980 1.413.083

Egalisatiereserve 0 1.174.490

Voorzieningen

Voorziening latente belastingen 248.596 161.359

Overige voorzieningen 46.805 23.800

Voorziening pensioenen 368.361 404.357

663.762 589.516

Langlopende schulden 480.000 784.813

Kortlopende schulden en

overlopende passiva 2.927.967 2.091.506

Totaal passiva 7.072.709 6.053.408

2010 2009
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EXPLOITATIEREKENING 2010

€ € € €

Baten

Subsidie Provincie 8.826.204 8.617.661

Reclame opbrengst 1.841.242 2.087.772

Sponsoring 138.766 97.658

Nevenactiviteiten 20.455 18.204

Barter opbrengst 333.471 251.530

2.333.934 2.455.164

som van de baten 11.160.138 11.072.825

Lasten

Personeelskosten vast personeel 5.742.813 5.543.066

Freelance-personeel en

overige programmakosten 1.218.134 1.158.752

Huisvestingskosten 506.444 475.778

Algemene kosten 748.051 689.710

Radiotechnische faciliteiten 350.980 364.027

TV technische faciliteiten 274.808 1.137.996

Promotiekosten 378.820 351.390

Productiekosten 104.495 100.327

Satelliet- en zenderkosten 315.790 291.953

Afschrijvingskosten 873.582 693.792

Overige baten en lasten 28.700 294.674

som van de lasten 10.542.617 11.101.465

617.521 -28.640

Financiële baten en lasten

Rentelasten en rentebaten 7.456 35.441

7.456 35.441

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 610.065 -64.081

Deelnemingen 0 16.586

Vennootschapsbelasting 134.770 -4.239

resultaat na belastingen 475.295 -51.734

aanwending bestemmingreserve 97.956 0

nog te bestemmen resultaat 573.251 -51.734

2010 2009

- 3 -



STICHTING REGIONALE RADIO NOORD,

GRONINGEN

INHOUDSOPGAVE

Directie verslag

Balans per 31 december 2010

Exploitatierekening 2010

Kasstroomoverzicht

Toelichting

*   Grondslagen

*   Toelichting op de balans

*   Toelichting op de exploitatierekening

KvK nummer 02049212

datum jaarrekening 16 mei 2011

STICHTING REGIONALE RADIO NOORD

GRONINGEN

Jaarrekening 2010
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STICHTING REGIONALE RADIO NOORD,

GRONINGEN

Voor het directie verslag zie het jaarverslag.
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STICHTING REGIONALE RADIO NOORD,

GRONINGEN

BALANS PER 31 DECEMBER 2010

(na verwerking exploitatiesaldo)

€ € € €

A c t i v a

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1) 968.502 1.072.433

Financiële vaste activa (2)

Deelnemingen 7.500 38.444

Belastinglatentie 90.791 138.324

1.066.793 1.249.201

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa (3) 1.524.149 1.856.733

Liquide middelen (4) 871.699 557.972

2.395.848 2.414.705

Totaal activa 3.462.641 3.663.906

P a s s i v a

Eigen vermogen (5)

Bestemmingsreserve 387.532 0

Risicoreserve 906.843 892.317

1.294.375 892.317

Egalisatierekening (6) 0 422.800

Voorzieningen (7)

Overige voorzieningen 18.039 11.600

Voorziening pensioenen 276.598 308.620

294.637 320.220

Langlopende schulden (8) 86.250 221.250

Kortlopende schulden en

overlopende passiva (9) 1.787.379 1.807.319

Totaal passiva 3.462.641 3.663.906

2010 2009

- 6 -



STICHTING REGIONALE RADIO NOORD,

GRONINGEN

EXPLOITATIEREKENING 2010

€ € € €

Baten

Subsidie Provincie (10) 4.189.608 4.090.619

Reclame opbrengst (11) 1.100.787 1.231.680

Sponsoring (12) 20.000 5.000

Nevenactiviteiten (13) 5.727 5.720

Barter opbrengst (14) 183.248 131.240

1.309.762 1.373.640

som van de baten 5.499.370 5.464.259

Lasten

Personeelskosten vast personeel (15,16) 3.161.235 3.381.000

Freelance-personeel en

overige programmakosten (17) 648.097 654.649

Huisvestingskosten (18) 244.029 235.409

Algemene kosten (19,20) 465.781 439.865

Radiotechnische faciliteiten (21) 350.980 364.027

Promotiekosten (22) 234.681 195.559

Productiekosten (23) 40.906 37.704

Afschrijvingskosten (24,25) 282.343 230.100

Overige baten en lasten(26,27) 21.118 196.465

som van de lasten 5.449.170 5.734.778

50.200 -270.519

Financiële baten en lasten

Rentebaten en lasten  (28) -7.535 7.449

-7.535 7.449

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 57.735 -277.968

Deelnemingen (29) 0 8.293

Vennootschapsbelasting (30) 47.533 58.107

resultaat na belasting 10.202 -211.568

aanwending bestemmingsreserve (31) 35.268 0

nog te bestemmen resultaat 45.470 -211.568

2010 2009
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STICHTING REGIONALE RADIO NOORD,

GRONINGEN

KASSTROOMOVERZICHT 

€ € € €

Exploitatie saldo 45.470 -211.568

Afschrijvingen 282.755 265.368

328.225 53.800

Kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatie voorzieningen -25.583 42.975

Mutatie latente belasting 47.533 -58.107

Mutatie egalisatierekening -422.800 -35.268

Mutatie bestemmingsreserve 387.532 0

Mutatie vorderingen 332.584 -46.566

Mutatie kortlopende schulden -19.940 516.320

299.326 419.354

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in:

Materiële vaste activa -178.824 -78.131

Financiële vaste activa 0 -8.293

-178.824 -86.424

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Langlopende schulden:

Ontvangsten 0 -56.250

Aflossingen -135.000 -37.500

-135.000 -93.750

Netto-kasstroom 313.727 292.980

2010 2009
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STICHTING REGIONALE RADIO NOORD,

GRONINGEN

TOELICHTING

ALGEMEEN

In de jaarrekening 2010 zijn mede opgenomen de cijfers van de radioreclame activiteiten welke

in 2010 binnen de Stichting Regionale Radio Noord hebben plaatsgevonden. 

Radio Noord verzorgt Radio uitzendingen alsmede samen met TV Noord de website RTVNoord.nl.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

GRONDSLAGEN

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het Handboek Financiële Verantwoording Regionale Publieke Media-instelling  is toegepast.

Het Handboek schrijft voor welke informatie, in het kader van het financiële toezicht, aan de Provincie

en het Commissariaat voor de Media verstrekt dient te worden. Voor de jaarverslaggeving zijn de regels

van het jaarrekeningenrecht, zoals deze zijn opgenomen in BW2 Titel 9, van toepassing.

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Waardering en resultaatbepaling

zijn gebaseerd op historische kostprijzen, tenzij anders vermeld. De baten en lasten zijn toegerekend

aan het jaar waarop ze betrekking hebben; directe programmakosten zijn toegerekend aan

het jaar waarin ze gemaakt zijn.

Stelselwijziging

M.i.v. 2010 is de deelneming gewaardeerd op kostprijs i.p.v. netto-vermogenswaarde op grond van

geldende richtlijnen. Het effect van € 30.944 is gecorrigeerd in het beginvermogen. Aangezien deze

stelselwijziging geen materieel effect heeft op vermogen, resultaat of andere belangrijke grootheden

zijn de vergelijkende cijfers niet aangepast.

Materiële vaste activa 

Deze worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs, verminderd met de daarop toegepaste

lineaire afschrijvingen. 

Bij investeringen worden de afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte 

bedrijfseconomische levensduur en worden toegepast vanaf het moment van ingebruikneming.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn 5 tot 20 jaar.

- 9 -



STICHTING REGIONALE RADIO NOORD,

GRONINGEN

Financiële vaste activa 

Deelnemingen worden gewaardeerd op kostprijs.

Belastinglatentie

De latente belastingvordering is nominaal gewaardeerd tegen een vennootschapsbelasting tarief van

20 %. De vordering bestaat uit het saldo van de actieve en passieve latenties.

Passieve latenties worden gevormd voor tijdelijke verschillen tussen commerciele en fiscale

winstberekening. Actieve latenties worden gevormd uit hoofde van verrekenbare verliezen uit 

voorgaande jaren.

Vorderingen en overlopende activa 

Op vorderingen wordt zonodig een afwaardering toegepast wegens mogelijke oninbaarheid.

Eigen vermogen 

Overige reserves

Hieronder is opgenomen het gerealiseerde deel van de herwaardering van materiële vaste activa.

In 2009 is deze reserve ad € 585.376 aan de risicoreserve toegevoegd, zijnde de gerealiseerde

herwaardering.

Bestemmingsreserve

Op aanwijzing van het Commissariaat van de Media is de egalisatie rekening in 2010 omgezet

in een bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve investeringssubsidie valt vrij naar rato van de

gewogen afschrijvingstermijn van de geactiveerde huisvestingskosten (15,8 jaar).

Risicoreserve

Bij de regionale omroepen mag een risicoreserve worden

gevormd, op te bouwen uit de positieve exploitatiesaldi. Een nadelig exploitatiesaldo dient

primair ten laste van de risicoreserve te worden gebracht.

Het exploitatiesaldo over 2010 ad €  45.470  positief is in de risicoreserve verwerkt.

Egalisatierekening 

De egalisatierekening betreft een van de Provincie Groningen ontvangen bijdrage in de

kosten van de nieuwe huisvesting. De egalisatierekening valt vrij naar rato van de gewogen

afschrijvingstermijn van de geactiveerde huisvestingskosten (15,8 jaar).
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Voorzieningen 

Voorziening pensioenen

Deze voorziening heeft betrekking op te verwachten kosten voor werknemers die gebruik maken van de

overgangsregeling en compensatieregeling volgens artikel 44 Pensioenfonds Nederlandse Omroepen 

(PNO). De voorziening is opgenomen tegen contante waarde (5%).

Overige voorzieningen

Deze voorziening heeft betrekking op te verwachten kosten voor werknemers die gebruik maken van de

CAO regelingen m.i.v. 2009 die betrekking hebben op loopbaanbegeleiding.

Er wordt jaarlijks € 200 per werknemer gedoteerd en uitgaven in het kader van de loopbaan-

begeleiding worden onttrokken aan deze voorziening.

Baten

Subsidie Provincie

Dit betreft de opbrengst uit de algemene middelen  van de provincie Groningen

Reclame opbrengsten

Dit betreft opbrengsten radio reclame minus kortingen en commissies aan derden.

Lasten

Personeelskosten vast personeel

Hieronder zijn opgenomen de salarissen, sociale lasten en pensioenpremies.

Pensioenlasten

De pensioenen van de werknemers zijn ondergebracht bij de Stichting  Bedrijfstakpensioenfonds

voor de Media PNO. De betreffende pensioenregeling kwalificeert als een toegezegd-pensioenregeling

aangezien de pensioenuitkeringen aan deelnemers niet uitsluitend afhankelijk zijn van betaalde premies

en behaalde rendementen maar ook gekoppeld zijn aan de pensioengrondslagen/salarissen van de 

deelnemers.

De pensioenregeling is in de jaarrekening verwerkt als een toegezegde-bijdrage regeling omdat 

overeenkomstig RJ271.310 voldaan is aan de voorwaarden dat a) de organisatie Regionale Radio Noord

is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en tezamen met andere rechtspersonen dezelfde 

pensioenregeling toepast en b) de organisatie Regionale Radio Noord geen verplichtingen heeft tot 

het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders

dan het voldoen van hogere toekomstige premies.

Dit betekent dat de verschuldigde premiebijdragen rechtstreeks in de winst-en verliesrekening als

pensioenlast worden verantwoord en dat de nog te betalen danwel terug te ontvangen bijdragen worden 

opgenomen onder de kortlopende schulden respectievelijk vorderingen.

Ultimo 2010 bedraagt de dekkingsgraad van PNO blijkens het PNO kwartaalbericht 4e kwartaal 2010

99,1 %.

Kosten freelance-personeel

Dit betreft honoraria freelance-personeel, reis- en verblijfkosten, eventueel verschuldigde sociale

lasten en overige directe programmakosten.

Overige

De stichting is ingaande 1992 vennootschapsbelastingplichtig.
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TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activa (1)

Het verloop van deze post was als volgt:

Afschrijvings Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde

percentages 01-01-2010 2010 2010 31-12-2010

€ € € €

Bedrijfsgebouwen 5 478.971 0 -31.199 447.772

Technische installaties 20 295.364 32.496 -160.267 167.593

Crossmediaal/cms 20 0 14.376 -412 13.964

Kantoorinventaris 10 97.194 4.329 -17.054 84.469

Kantoorautomatisering 20 33.741 49.959 -20.491 63.209

Reclame automatisering en overig 20 14.729 986 -4.970 10.745

Overige inventaris 10 152.434 76.678 -48.362 180.750

Totaal 1.072.433 178.824 -282.755 968.502

Financiële vaste activa (2)

Centrale Omroep Totaal

Reclame Reclame

Services C.V Nederland Sales C.V.

(aandeel 1/24) (aandeel 1/26)

Stand per 1 januari 11.681 26.763 38.444

Stelselwijziging -7.931 -23.013 -30.944

Gecorrigeerde stand per 1 januari 3.750 3.750 7.500

Stand 31 december 3.750 3.750 7.500

De beherend vennoot van Centrale Reclame Services C.V en van Omroep Reclame Nederland

Sales C.V is Omroep Reclame Nederland Holding B.V, allen te Hilversum gevestigd.

2010 2009

Vorderingen en overlopende activa (3) € €

Debiteuren 768.298 689.004

Af:  voorziening voor dubieuze debiteuren -12.600 -8.500

Stichting Regionale Televisie Noord 0 187.787

Rente Rabo bank 14.986 3.597

Waarborgsommen 5.115 5.255

Overlopende activa 521.099 545.489

Subsidies via Provincie 0 204.531

Vooruitbetaalde Omzetbelasting inzake huur 214.798 229.443

Overige vorderingen 12.453 127

1.524.149 1.856.733

Vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van maximaal een jaar met uitzondering van 

de vooruitbetaalde omzetbelasting.
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2010 2009

€ €

Liquide middelen (4)

Kas 969 190

RABO deposito (direct opeisbaar) 850.000 425.000

Rabo rekening courant 20.730 132.782

871.699 557.972

Eigen vermogen (5)

Overige reserves

Stand per 1 januari 0 585.376

Overboeking overige reserve 0 -585.376

Stand per 31 december 0 0

Bestemmingsreserve (investeringssubsidie provincie)

Stand per 1 januari ,overboeking egalisatiereserve 422.800 0

Dotatie 0 0

Aanwending -35.268 0

Stand per 31 december 387.532 0

Risicoreserve

Stand per 1 januari 892.317 518.509

Overboeking overige reserve 0 585.376

Stelselwijziging -30.944 0

Gecorrigeerde stand per 1 januari 861.373 1.103.885

Exploitatiesaldo 45.470 -211.568

Stand per 31 december 906.843 892.317

Egalisatierekening (6)

Stand per 1 januari 422.800 458.068

Onttrekking 0 -35.268

Overboeking egalisatiereserve -422.800 0

Stand per 31 december 0 422.800
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2010 2009

Voorzieningen (7) € €

Overige voorzieningen

Stand per 1 januari 11.600 0

Dotatie 6.439 11.600

Stand per 31 december 18.039 11.600

Voorziening pensioenen

Stand per 1 januari 308.620 277.245

Ontrekking -11.847 0

Dotatie -20.175 31.375

Stand per 31 december 276.598 308.620

Voorziening latente belastingen

Stand 1 januari -138.324 -80.217

Mutatie latentie commercieel/fiscaal 47.533 -58.107

Stand per 31 december -90.791 -138.324

De voorziening latente belasting is als volgt opgebouwd:

Actieve latentie inzake te verrekenen verliezen 123.409

Passieve latentie inzake verschillen commerciele/fiscale waardering -32.618

90.791

Langlopende schulden (8)

Lening Rabobank 1 januari 296.250 333.750

Aflossingen -105.000 -37.500

Stand per 31 december 191.250 296.250

kortlopend 105.000 75.000

langlopend 86.250 221.250
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Dit betreft een langlopende lening bij de RABO bank met ingangsdatum 1 januari 2006 en een 

looptijd van 8 jaar. De aanvankelijke hoogte van de lening was € 600.000.

De aflossing geschiedt achteraf per kwartaal en de rente is 2,21 %.

In 2010 is 5% van de hoofdsom extra afgelost.

Stichting Regionale Radio Noord en Stichting Regionale Televisie Noord hebben bij de bank

gezamenlijk een krediet in rekening-courant van € 100.000 (welke door twee bankgaranties effectief

€ 28.066 is) en een lening.

Hiervoor zijn de volgende zekerheden verstrekt:

*verpanding van huidige en toekomstige technische installaties

*verpanding van huidige en toekomstige inventaris

*verpanding van huidige en toekomstige vorderingen op derden

De reeds bestaande zekerheden betreffen ook de 2e lening die aan Radio en TV

is verstrekt en welke in de jaarrekening van TV is verantwoord.

2010 2009

Kortlopende schulden en overlopende passiva (9) € €

RABO bank,rente en kosten 880 1.070

Rabo bank inzake aflossingsverplichtingen 105.000 75.000

Accountantskosten 6.010 5.795

Vakantiegeld vast personeel 105.206 109.481

Vakantierechten vast personeel 123.128 130.641

Nog te betalen pensioenen 3.121 11.099

Af te dragen Omzetbelasting huidig jaar 56.859 61.626

Af te dragen Loonheffingen huidig jaar 148.009 242.876

Nabetaling Salarissen 11.556 12.174

Crediteuren 616.907 765.959

Nog te betalen kosten 310.068 136.828

Vooruitontvangen subsidie crossmediaal/cms 69.975 0

Stichting Regionale Televisie Noord 214.672 0

Naheffing loonheffingen en omzetbelasting voorgaande jaren 0 236.150

Overige schulden 15.988 18.620

1.787.379 1.807.319
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Toelichting vooruitontvangen subsidie crossmediaal/cms.

In 2010 hebben de Stichtingen Regionale Radio Noord en Regionale Televisie Noord in totaal een 

bedrag ontvangen van € 152.308 van OCW via ROOS. Deze subsidie is bedoeld om het ROOS 

metadatamodel te implementeren. Hierdoor wordt de metadata van de content eenduidig beschreven 

en vastgelegd. Ook wordt de subsidie aangewend voor verbetering van het crossmediaal werken.

Bij iedere Stichting is € 76.154 verantwoord als vooruitontvangen subsidie. De subsidie is in 2010 in 

mindering gebracht op de investeringen en kosten voor inzet eigen uren.

Bij de activering van aangegane verplichtingen ulitomo 2010 zal het restant van de subsidie hierop in

mindering worden gebracht. Bij Radio is onder materiele activa € 14.376 opgenomen als investering

onder vaste salarissen € 5.767 als dekking eigen uren. Bij Televisie is onder de materiele vaste

activa € 69.070 opgenomen als investering en onder de vaste salarissen € 2.766 als dekking voor eigen

uren. In 2011 is bij Televisie voor € 22.987 geinvesteerd, de verplichting is in 2010 is aangegaan.

In 2010 zijn verder verplichtingen aangegaan die in 2011 zullen worden gefactureerd bij TV voor 

Technicolor  € 22.100 en Exception € 8.520 en bij Radio voor Exception € 8.520.

Totaal aan facturen, uren en verplichtingen € 154.106 waarvan totaal Radio € 28.663 en Televisie

€ 125.443.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Lease verplichtingen

Inzake lease bestaan de volgende verplichtingen:

Lease auto's € 38.616 per jaar, de totale verplichting langer dan één jaar bedraagt  € 16.680.

Er zijn geen lease verplichtingen langer dan vijf jaar.

Kantoorapparatuur per jaar € 3.672.

Er zijn geen lease verplichtingen langer dan één jaar.

Bankgarantie

Ten behoeve van de verhuurder Waarborg is een bankgarantie

opgenomen van € 26.375.

Huurovereenkomst

De Stichting Regionale Radio Noord heeft ultimo 2003 een huurcontract afgesloten voor

vervangende huisvesting, m.i.v. september 2005.

De looptijd is 10 jaar en de huur wordt jaarlijks geindexeerd.

De huurverplichting voor 2011 is € 148.884.

Overige verplichtingen

Voor investeringsverplichtingen wordt verwezen naar de toelichting onder kortlopende schulden

inzake de vooruitontvangen subsidie.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

Werkelijk Begroot 2009

€ € €

Baten

Subsidie Provincie (10) 4.189.608 4.189.612 4.090.619

4.189.608 4.189.612 4.090.619

Reclame opbrengst (11) 1.100.787 1.262.710 1.231.680

Sponsoring (12) 20.000 7.500 5.000

Nevenactiviteiten (13) 5.727 6.000 5.720

Barter opbrengst (14) 183.248 0 131.240

5.499.370 5.465.822 5.464.259

Toelichting netto reclame opbrengst

Opbrengst Radio reclame 1.573.070 1.808.800 1.879.512

Kortingen -252.481 -288.800 -348.109

Totaal gefactureerde omzet 1.320.589 1.520.000 1.531.403

Verkoopkosten derden reclame

Provisie ORN 210.951 242.290 291.050

Provisie overige omroepen 8.851 15.000 8.673

219.802 257.290 299.723

Totaal netto omzet 1.100.787 1.262.710 1.231.680

Toelichting Nevenactiviteiten

Opbrengst facilitaire diensten 5.708 6.000 5.547

Opbrengst verkoop P.R. materiaal 19 0 173

Totaal gefactureerde omzet 5.727 6.000 5.720

2010
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Werkelijk Begroot 2009

€ € €

Lasten

Personeelskosten vast personeel (15) 2.841.272 2.958.101 3.041.193

Personeelskosten vast reclame (16) 319.963 305.544 339.807

3.161.235 3.263.645 3.381.000

Personeelskosten vast personeel

Salarissen (incl.vak.geld en dec.grat.) 2.502.042 2.527.830 2.468.607

Ontvangen uitkeringen WAZO/WAO 0 0 -499

Premies werknemersverzekeringen 319.256 335.726 308.359

Premies pensioenfonds 324.931 335.990 296.425

Mutatie voorziening pensioenen -20.175 18.000 31.375

Premies ziektekostenverzekeringen 19.920 18.000 19.968

Mutatie voorziening loopbaanbegeleiding 10.800 12.000 11.600

Doorberekende salarissen Radio Reklame -297.540 -297.544 -326.214

Doorbelaste overhead aan TV Noord -150.000 -150.000 0

Vrijval subsidie crossmediaal/cms -5.767 0 0

Arbo dienstverlening 5.713 2.500 2.613

Werkgeverskosten eindheffingen 2.758 5.000 2.841

Tijdelijke vervanging en uitzendkrachten 59.707 31.000 108.850

Vorming verplichtingen voor vakantiedagen -7.333 15.000 6.494

Reis- en verblijfkosten, algemeen 96.325 101.600 99.096

Overige personeelskosten -19.365 2.999 11.678

2.841.272 2.958.101 3.041.193

Personeelskosten vast reclame

Doorberekende salarissen 297.540 297.544 326.214

Uitzendkrachten 10.458 0 716

De bezoldiging aan de directeur is te herleiden tot een enkele natuurlijke persoon en blijft11.965 8.000 12.877

319.963 305.544 339.807

Het gemiddeld aantal fte's in dienst bij Radio in 2010: 46,37 in 2009: 48,15.

De bezoldiging aan de 3 leden van de Raad van Toezicht bedraagt in totaal € 9.000 bruto.

Voor de namen van de leden RvT zie het jaarverslag.

In 2010 zijn er geen functionarissen met een beloning boven het grensbedrag van de WOPT.

De bezoldiging aan de directeur is te herleiden tot een enkele natuurlijke persoon en blijft

achterwege.

2010
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Werkelijk Begroot 2009

€ € €

Freelance-personeel en overige programmakosten (17)

Honoraria (inclusief reis- en verblijfkosten) 409.668 321.810 360.166

Premies werknemersverzekeringen 2.416 4.251 5.103

Prijzen 2.000 2.220 2.120

Verteringen 1.736 1.999 1.541

ANP C-net 10.006 13.000 38.442

NOS Nieuwsbulletins 28.822 29.000 29.195

RNC 43.665 45.000 63.107

BUMA 103.358 107.000 105.282

SENA 22.988 30.000 22.737

Cd's en jingles 65 250 125

Huur vervoermiddelen 0 0 197

Diversen 23.373 36.089 26.634

648.097 590.619 654.649

Huisvestingskosten (18) 244.029 245.415 235.409

244.029 245.415 235.409

Huisvestingskosten

Huur inclusief energiekosten 172.761 163.159 155.319

Schoonmaakkosten 25.908 31.353 29.781

Verzekeringen 2.540 2.647 2.420

Onroerend zaak belasting 11.486 12.145 11.908

Overige huisvestingskosten 31.334 36.111 35.981

244.029 245.415 235.409

2010
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Werkelijk Begroot 2009

€ € €

Algemene kosten (19) 412.751 492.101 391.509

Algemene kosten reclame (20) 53.030 63.199 48.356

465.781 555.300 439.865

Algemene kosten

Bijdrage R.O.O.S. 12.673 31.637 18.615

Raad van Toezicht en Programmaraad 9.120 9.500 9.156

Kantoorkosten inclusief porti 25.654 26.085 24.476

Automatiseringskosten 32.368 21.089 28.119

Telefoon,vast en mobiel, telefax 52.386 66.826 63.854

Accountantskosten 12.169 9.000 14.322

Publiciteits- en promotiekosten 17.915 5.000 5.090

Advies- en bemiddelingskosten 19.472 5.000 24.547

Documentatie, tijdschriften en abonnementen 26.976 36.613 53.833

Kantine-exploitatie 26.497 20.000 25.852

Kosten vergaderingen, besprekingen en representatie 5.591 6.577 6.089

Opleiding- en wervingskosten 39.738 40.000 29.483

Kosten luisteronderzoek  en opiniepeilingen 29.060 20.581 28.198

Internet site 31.639 27.385 29.721

Klein meubilair en stemmen piano's 3.622 908 2.339

Reis- en transportverzekeringen 24.303 20.035 19.567

Transport- en koerierskosten 4.690 3.905 3.925

Nieuw beleid 26.295 50.000 0

Overige kosten 12.583 91.960 4.323

412.751 492.101 391.509

2010
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Werkelijk Begroot 2009

€ € €

Algemene kosten reclame

Leasetermijnen auto's 23.418 34.200 29.030

Brandstof lease auto's 4.437 4.000 4.227

Kantoorkosten 2.616 1.000 286

Automatisering 15.991 9.200 5.484

Drukwerk 0 2.500 5.022

Telefoon, fax en autotelefoon 0 2.500 1.186

Advieskosten, documentatie 2.093 2.500 258

Opleidingen, congressen en relatiegeschenken 41 2.500 0

Overige algemene kosten 4.434 4.799 2.863

53.030 63.199 48.356

Radiotechnische faciliteiten (21)

Freelance technici en reportagewagen 172.859 121.049 197.836

Eigen reportagewagens 28.346 13.693 15.073

Radiotechnische materialen 47.690 40.248 43.286

Zenderkosten 76.353 83.964 79.892

Service contracten 25.732 30.000 27.940

350.980 288.954 364.027

Promotiekosten reclame (22)

Direct mailing 22.199 40.000 24.248

Bartering 190.032 77.000 131.240

Luistermarkt promotie 7.609 15.000 26.778

Overige promotiekosten 14.841 0 13.293

234.681 132.000 195.559

2010
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Werkelijk Begroot 2009

€ € €

Produktiekosten reclame (23)

Productie commercials eigen 0 0 1.456

Productie commercials derden 40.906 40.000 36.248

40.906 40.000 37.704

Afschrijvingskosten (24) 277.373 289.562 225.103

Afschrijvingskosten reclame (25) 4.970 4.500 4.997

282.343 294.062 230.100

Afschrijvingskosten

Vrijval investeringssubsidie crossmediaal/cms -412 0 0

Vrijval investeringssubsidie Provincie 0 0 -35.268

Gebouwen 31.199 32.074 30.811

Radiotechnische installaties 160.267 159.233 152.593

Crossmediaal/CMS 412 21.000 0

Kantoorinventaris 17.054 16.965 16.816

Kantoorautomatisering 20.491 17.236 15.907

Overige inventaris 48.362 43.054 44.244

277.373 289.562 225.103

Afschrijvingen reclame

Afschrijvingen kantoorautomatisering 4.970 4.500 4.997

4.970 4.500 4.997

Aanwending bestemmingsreserve (31)

Vrijval bestemmingsreserve Provincie -35.268 -35.268 0

2010
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Werkelijk Begroot 2009

€ € €

Overige baten en lasten

Overige baten en lasten (26) 15.626 14.000 196.754

Overige baten en lasten reclame (27) 5.492 12.000 -289

21.118 26.000 196.465

Overige baten en lasten 

Opbrengst sponsorloterij -525 -500 -605

Bijdrage Vriendenvereniging -2.479 -2.500 -2.479

Overige baten en lasten 19.317 17.000 9.725

Baten en lasten voorgaand jaar -687 0 190.113

15.626 14.000 196.754

Overige baten/lasten  reclame

Dubieuze debiteuren 5.277 12.000 -336

Overige 215 0 47

5.492 12.000 -289

Financiële baten en lasten

Rente baten en lasten (28) -7.535 6.000 7.449

-7.535 6.000 7.449

Rente baten en lasten 

Rentelasten 5.450 9.000 8.786

Bankkosten 2.001 2.000 2.480

Rentebaten -14.986 -5.000 -3.817

-7.535 6.000 7.449

2010
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Deelnemingen

Resultaat deelnemingen (29) 0 8.293

0 8.293

Vennootschapsbelasting

Dotatie Voorziening latente belastingen (30) 47.533 58.107

47.533 58.107

Totaal generaal begroot overschot 59.095

Overige gegevens

Conform de statuten wordt de jaarrekening aan de raad van toezicht voorgelegd.

De raad van toezicht bestemt het resultaat.

Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen in het eigen vermogen plaatsgevonden na het einde van het 

boekjaar die betrekking hebben op dit boekjaar.
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GRONINGEN

Jaarrekening 2010

INHOUDSOPGAVE

Directie verslag

Balans per 31 december 2010

Exploitatierekening 2010

Kasstroomoverzicht

Toelichting

*   Grondslagen

*   Toelichting op de balans

*   Toelichting op de exploitatierekening

KvK nummer 41013051

datum jaarrekening 16 mei 2011

STICHTING REGIONALE TELEVISIE NOORD
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Voor het directie verslag zie het jaarverslag
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BALANS PER 31 DECEMBER 2010

(na verwerking exploitatiesaldo)

€ € € €

A c t i v a

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1) 1.765.062 2.103.743

Financiële vaste activa (2)

Deelnemingen 7.500 38.444

1.772.562 2.142.187

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa (3) 916.035 848.397

Liquide middelen (4) 1.136.143 505.505

 2.052.178 1.353.902

Totaal activa 3.824.740 3.496.089

P a s s i v a

Eigen vermogen (5)

Bestemmingsreserve 689.002 0

Risico reserve 1.017.603 520.766

1.706.605 520.766

Egalisatierekening (6) 0 751.690

Voorzieningen (7)

Voorziening latente belastingen 248.596 161.359

Overige voorzieningen 28.766 12.200

Voorziening pensioenen 91.763 95.737

369.125 269.296

Langlopende schulden (8) 393.750 563.563

Kortlopende schulden en

overlopende passiva (9) 1.355.260 1.390.774

Totaal passiva 3.824.740 3.496.089

2010 2009
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EXPLOITATIEREKENING 2009

€ € € €

Baten

Subsidie Provincie (10) 4.636.596 4.527.042

Reclame opbrengst (11) 753.792 856.091

Sponsoring (12) 118.766 92.658

Nevenactiviteiten (13) 14.728 12.484

Barter opbrengst (14) 136.886 120.290

1.024.172 1.081.523

som van de baten 5.660.768 5.608.565

Lasten

Personeelskosten vast personeel (14,15) 2.581.578 2.162.066

Freelance-personeel en

overige programmakosten (16) 570.037 504.103

Huisvestingkosten (17) 262.415 240.369

Algemene kosten (18,19) 282.270 249.845

Promotiekosten  (20) 144.139 155.831

Produktiekosten (21) 63.589 62.623

TV-technische faciliteiten (22) 274.808 1.137.996

Satelliet- en zenderkosten (23) 315.790 291.953

Afschrijvingskosten (24,25) 591.239 463.692

Overige baten en lasten (26,27) 7.582 98.208

som van de lasten 5.093.447 5.366.686

567.321 241.879

Financiële baten en lasten

Rentebaten en lasten  (28) 14.991 27.992

14.991 27.992

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 552.330 213.887

Deelnemingen (29) 0 8.293

Vennootschapsbelasting (30) 87.237 -62.346

resultaat na belasting 465.093 159.834

aanwending bestemmingsreserve (31) 62.688 0

nog te bestemmen resultaat 527.781 159.834

2010 2009
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KASSTROOMOVERZICHT 

€ € € €

Exploitatie saldo 527.781 159.834

Afschrijvingen 595.487 526.379

1.123.268 686.213

Kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatie voorzieningen 12.592 31.630

Mutatie latente belasting 87.237 62.346

Mutatie bestemmingsreserve 689.002 0

Mutatie egalisatierekening -751.690 -62.688

Mutatie vorderingen -67.638 193.105

Mutatie kortlopende schulden -135.514 -122.055

-166.011 102.338

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in:

Materiële vaste activa -256.806 -313.544

Financiële vaste activa 0 -8.293

-256.806 -321.837

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Langlopende schulden:

Ontvangsten 155.187 101.063

Aflossingen -225.000 -62.500

-69.813 38.563

Netto-kasstroom 630.638 505.277

2010 2009
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TOELICHTING

ALGEMEEN

In de jaarrekening 2010 zijn mede opgenomen de cijfers van de televisiereclame activiteiten welke

in 2010 binnen de Stichting Regionale Televisie Noord hebben plaatsgevonden. 

Televisie Noord verzorgt TV uitzendingen alsmede samen met Radio Noord de website RTVNoord.nl.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Algemeen

Het Handboek Financiële Verantwoording Regionale Publieke Media-instelling is toegepast.

Het Handboek schrijft voor welke informatie, in het kader van het financiële toezicht, aan de Provincie

en het Commissariaat voor de Media verstrekt dient te worden. Voor de jaarverslaggeving zijn de regels

van het jaarrekeningenrecht, zoals deze zijn opgenomen in BW2 Titel 9, van toepassing.

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Waardering en resultaatbepaling

zijn gebaseerd op historische kostprijzen, tenzij anders vermeld. De baten en lasten zijn toegerekend

aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Stelselwijziging

M.i.v. 2010 is de deelneming gewaardeerd op kostprijs i.p.v. netto-vermogenswaarde op grond van

geldende richtlijnen. Het effect van € 30.944 is gecorrigeerd in het beginvermogen. Aangezien deze

stelselwijziging geen materieel effect heeft op vermogen, resultaat of andere belangrijke grootheden

zijn de vergelijkende cijfers niet aangepast.

Materiële vaste activa 

Deze worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs, verminderd met de daarop toegepaste

lineaire afschrijvingen. 

Bij investeringen worden de afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte 

bedrijfseconomische levensduur en worden toegepast vanaf het moment van ingebruikneming.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn 5 t/m 20 jaar.

Financiële vaste activa 

Deelnemingen worden gewaardeerd op kostprijs.

Vorderingen en overlopende activa 

Op vorderingen en overlopende activa wordt zonodig een afwaardering toegepast wegens

mogelijke oninbaarheid.
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Eigen vermogen

Bestemmingsreserve

Op aanwijzing van het Commissariaat van de Media is de egalisatie rekening in 2010 omgezet

in een bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve investeringssubsidie valt vrij naar rato van de gewogen

afschrijvingstermijn van de geactiveerde huisvestingskosten (15,8 jaar).

Risicoreserve

Bij de Regionale omroepen mag een risicoreserve worden gevormd, op te bouwen uit de

positieve exploitatiesaldi. Een nadelig exploitatiesaldo dient primair ten laste van de 

risicoreserve te worden gebracht.

Het exploitatiesaldo over 2010 ad € 527.781 positief is in de risicoreserve verwerkt.

Egalisatierekening 

De egalisatierekening betreft een van de Provincie Groningen ontvangen bijdrage in de

kosten van de nieuwe huisvesting. De egalisatierekening valt vrij naar rato van de gewogen

afschrijvingstermijn van de geactiveerde huisvestingskosten (15,8 jaar).

Voorzieningen 

Voorziening voor latente belastingen

Deze voorziening is gevormd vanwege tijdelijke verschillen tussen de commerciële en

fiscale winstberekening.

Daarnaast is een latente belastingvordering aanwezig uit hoofde van verrekenbare verliezen uit voorgaande

jaren. De actieve en passieve latenties zijn gesaldeerd opgenomen in de jaarrekening.

De voorziening wordt nominaal gewaardeerd tegen een vennootschapsbelasting tarief van 20 %.

Voorziening pensioenen

Deze voorziening heeft betrekking op te verwachten kosten voor werknemers die gebruik maken

van de overgangsregeling en compensatieregeling volgens artikel 44 van het Pensioenfonds 

Nederlandse Omroepen (PNO). De voorziening is opgenomen tegen contante waarde (5%).

Overige voorzieningen

Deze voorziening heeft betrekking op te verwachten kosten voor werknemers die gebruik maken van de

CAO regelingen m.i.v. 2009 die betrekking hebben op loopbaanbegeleiding en op verwachte kosten

inzake claim van derden. De voorziening loopbaantraject is conform CAO afspraken berekend en wordt

gemuteerd in de overige personeelskosten. De verwachte kosten inzake claim van derden is op basis

van inschattingen door de directie vastgesteld. De dotatie is verantwoord onder de algemene kosten.

Baten

Subsidie Provincie

Dit betreft de opbrengst uit de algemene middelen  van de provincie Groningen

Reclame opbrengsten

Dit betreft opbrengsten TV reclame minus kortingen en commissies aan derden.
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Lasten

Personeelskosten vast personeel

Hieronder zijn opgenomen de salarissen, sociale lasten en pensioenpremies.

Pensioenlasten

De pensioenen van de werknemers zijn ondergebracht bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

voor de Media PNO. De betreffende pensioenregeling kwalificeert als een toegezegd-pensioenregeling

aangezien de pensioenuitkeringen aan deelnemers niet uitsluitend afhankelijk zijn van betaalde

premies en behaalde rendementen maar ook gekoppeld zijn aan de pensioengrondslagen/salarissen

van de deelnemers.

De pensioenregeling is in de jaarrekening verwerkt als een toegezegde-bijdrage regeling omdat 

overeenkomstig RJ271.310 voldaan is aan de voorwaarden dat a) de organisatie Regionale Televisie

Noord is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en tezamen met andere rechtspersonen dezelfde 

pensioenregeling toepast en b) de organisatie Regionale Televisie Noord geen verplichtingen heeft tot

het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders

dan het voldoen van hogere toekomstige premies.

Dit betekent dat de verschuldigde premiebijdragen rechtstreeks in de winst-en verliesrekening als

pensioenlast worden verantwoord en dat de nog te betalen danwel terug te ontvangen bijdragen worden 

opgenomen onder de kortlopende schulden respectievelijk vorderingen.

Ultimo 2010 bedraagt de dekkingsgraad van PNO blijkens het PNO kwartaalbericht 4e kwartaal 2010

99,1%.

Kosten freelance-personeel

Dit betreft honoraria freelance-personeel, reis- en verblijfkosten, eventueel verschuldigde sociale

lasten en overige directe programmakosten.

Overige

De stichting is ingaande 1992 vennootschapsbelastingplichtig.
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TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activa (1)

Het verloop van deze post was als volgt:

Afschrijvings Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde

percentage 01-01-2010 2010 2010 31-12-2010

€ € € €

Gebouwen 5 781.095 0 -50.790 730.305

Technische installaties 20 1.041.335 63.164 -445.436 659.063

Crossmediaal/CMS 20 0 69.070 -4.248 64.822

Kantoorinventaris 10 128.578 6.539 -22.535 112.582

Kantoorautomatisering 20 38.729 44.454 -20.100 63.083

Kantoorautomatisering reclame 20 5.808 0 -3.351 2.457

Overige inventaris 10 108.198 73.579 -49.027 132.750

Totaal 2.103.743 256.806 -595.487 1.765.062

Financiële vaste activa (2)

Centrale Omroep Totaal

Reclame Reclame

Services C.V Nederland Sales C.V.

(aandeel 1/24) (aandeel 1/26)

Stand per 1 januari 11.681 26.763 38.444

Stelselwijziging -7.931 -23.013 -30.944

Gecorrigeerde stand per 1 januari 3.750 3.750 7.500

Stand 31 december 3.750 3.750 7.500

De beherend vennoot van Centrale Reclame Services C.V en van Omroep Reclame Nederland

Sales C.V is Omroep Reclame Nederland Holding B.V., allen gevestigd te Hilversum.
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2010 2009

€ €

Vorderingen en overlopende activa (3)

Debiteuren 62.239 64.853

Stichting Regionale Radio Noord 214.672 0

Af: Voorziening dubieuze debiteuren TV reclame -12.600 -8.500

Subsidie via Provincie 0 226.352

Programma projecten 0 0

Omzetbelasting 30.526 35.382

Overlopende activa 426.715 375.111

Vooruitbetaalde omzetbelasting inzake huur 13.958 14.910

TCN SIG inzake omzetbelasting 161.674 138.482

Rente Rabo 17.993 1.560

Diversen 858 247

916.035 848.397

Vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van maximaal een jaar met uitzondering van de

vooruitbetaalde omzetbelasting.

Liquide middelen (4)

RABO Bank 94.969 84.410

RABO Bank inzake webshop 1.174 1.095

RABO Bank depostito (direct opeisbaar) 1.040.000 420.000

1.136.143 505.505
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2010 2009

€ €

Eigen Vermogen (5)

Bestemmingsreserve (investeringssubsidieProvincie)

Stand per 1 januari,overboeking egalisatiereserve 751.690 0

Dotatie 0 0

Aanwending -62.688 0

Stand per 31 december 689.002 0

Risicoreserve

Stand per 1 januari 520.766 360.932

Stelselwijziging -30.944 0

Gecorrigeerde stand per 1 januari 489.822 360.932

Exploitatiesaldo 527.781 159.834

Stand einde boekjaar 1.017.603 520.766

Egalisatierekening (6)

Stand per 1 januari 751.690 814.378

Vrijval 0 -62.688

overboeking naar bestemmingsreserve -751.690 0

Stand per 31 december 0 751.690
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2010 2009

€ €

Voorzieningen (7)

Voorziening pensioenen

Stand  per 1 januari 95.737 76.307

Dotatie -3.974 19.430

Stand  per 31 december 91.763 95.737

Voorziening latente belasting

Stand  per 1 januari 161.359 99.013

Latente belasting commercieel/fiscaal 87.237 62.346

Stand  per 31 december 248.596 161.359

De voorziening latente belasting is als volgt opgebouwd:

Actieve latentie inzake te verrekenen verliezen 0

Passieve latentie inzake verschillen commerciele/fiscale waardering 248.596

248.596

Overige voorzieningen

Stand  per 1 januari 12.200 0

Dotatie 16.566 12.200

Stand  per 31 december 28.766 12.200

Langlopende schulden (8)

Lening 1 Rabobank 493.750 556.250

Aflossingen lening 1 -175.000 -62.500

Lening 2 Rabobank 194.813 194.813

Lening 2 Rabobank toename 155.187 0

Aflossingen lening 2 -50.000 0

Stand 31 december 618.750 688.563

kortlopend 225.000 125.000

langlopend 393.750 563.563

- 36 -



STICHTING REGIONALE TELEVISIE NOORD,

GRONINGEN

Dit betreft een langlopende lening bij de RABO bank met ingangsdatum 1 januari 2006 en een 

looptijd van 8 jaar. De aanvankelijke hoogte van de lening was € 1.000.000.

Een tweede lening tot maximaal € 500.000 is per 1 december 2009 aangegaan met een looptijd

van 69 maanden.

De aflossingen geschieden achteraf per kwartaal en de rente is 2,21 % voor de eerste en 5,25% voor

de tweede lening. In 2010 is 5% van de hoofdsom extra afgelost op beide leningen.

Stichting Regionale Radio Noord en Stichting Regionale Televisie Noord hebben bij de bank

gezamenlijk een krediet in rekening-courant van € 100.000 (welke door twee bankgaranties effectief

€ 28.066 is) en een lening.

Hiervoor zijn de volgende zekerheden verstrekt:

*verpanding van huidige en toekomstige technische installaties

*verpanding van huidige en toekomstige inventaris

*verpanding van huidige en toekomstige vorderingen op derden

De reeds bestaande zekerheden strekken ook tot zekerheid voor de 2e lening. 

2010 2009

€ €

Kortlopende schulden en overlopende passiva (9)

Crediteuren 584.350 502.868

Nog te betalen kosten 124.771 114.654

Stichting Regionale Radio Noord 0 187.787

Loonheffing huidig jaar 115.460 146.807

Accountantskosten 5.295 5.795

Rabo bank, rente en kosten 7.170 3.743

Rabo bank inzake aflossingsverplichtingen 225.000 125.000

Vast personeel nabetaling 7.778 7.313

Vakantierechten vast personeel 88.158 80.677

Nog te betalen pensioenen 14.043 19.439

Vakantiegeld vast personeel 82.524 66.847

Vooruitontvangen subsidie crossmediaal/cms 69.140 0

Naheffing loonheffingen en omzetbelasting voorgaande jaren 0 112.178

Diversen 31.571 17.666

1.355.260 1.390.774
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Toelichting vooruitontvangen subsidie crossmediaal/cms.

In 2010 hebben de Stichtingen Regionale Radio Noord en Regionale Televisie Noord in totaal een 

bedrag ontvangen van € 152.308 van OCW via ROOS. Deze subsidie is bedoeld om het ROOS 

metadatamodel te implementeren. Hierdoor wordt de metadata van de content eenduidig beschreven 

en vastgelegd. Ook wordt de subsidie aangewend voor verbetering van het crossmediaal werken.

Bij iedere Stichting is € 76.154 verantwoord als vooruitontvangen subsidie. De subsidie is in 2010 in 

mindering gebracht op de investeringen en kosten voor inzet eigen uren.

Bij de activering van aangegane verplichtingen ulitomo 2010 zal het restant van de subsidie hierop in

mindering worden gebracht. Bij Radio is onder materiele activa € 14.376 opgenomen als investering

onder vaste salarissen € 5.767 als dekking eigen uren. Bij Televisie is onder de materiele vaste

activa € 69.070 opgenomen als investering en onder de vaste salarissen € 2.766 als dekking voor eigen

uren. In 2011 is bij Televisie voor € 22.987 geinvesteerd waarvan de verplichting in 2010 is aangegaan

In 2010 zijn verder verplichtingen aangegaan die in 2011 zullen worden gefactureerd bij TV voor 

Technicolor  € 22.100 en Exception € 8.520 en bij Radio voor Exception € 8.520.

Totaal aan facturen, uren en verplichtingen € 154.106 waarvan totaal Radio € 28.663 en Televisie

€ 125.443.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Overeenkomst satellietdiensten

TV Noord heeft zich verplicht om ingaande december 2010 voor een periode van vijftig maanden 

satellietdiensten af te nemen van M7 Group S.A. te Luxemburg.

TV Noord heeft het recht de overeenkomst ieder jaar te beeindigen op 30 november van het

lopende contractjaar.

De verplichting bedraagt € 303.450 per jaar inclusief de niet verrekenbare btw.

Lease verplichtingen

Inzake lease bestaan de volgende verplichtingen:

Lease auto's € 30.036 per jaar, de totale verplichting langer dan één jaar bedraagt € 12.648. 

Er zijn geen verplichtingen langer dan vijf jaar.

Kantoorapparatuur per jaar € 4.908.

Er zijn geen verplichtingen langer dan één jaar.

Bankgarantie

Ten behoeve van de verhuurder Waarborg is een bankgarantie

opgenomen van € 45.559.

Huurovereenkomst

De Stichting Regionale Televisie Noord heeft ultimo 2003 een huurcontract afgesloten voor 

vervangende huisvesting, m.i.v.september 2005.

De looptijd is 10 jaar en de huur wordt jaarlijks geindexeerd.

De huurverplichting voor 2011 is € 213.720.

Overige verplichtingen

Voor investeringsverplichtingen wordt verwezen naar de toelichting onder kortlopende schulden

inzake de vooruitontvangen subsidie.
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2010

Werkelijk Begroot 2009

€ € €

Baten

Subsidie Provincie (10) 4.636.596 4.636.597 4.527.042

4.636.596 4.636.597 4.527.042

Reclame opbrengst  (11) 753.792 827.416 856.091

Sponsoring (12) 118.766 25.000 92.658

Barter opbrengst (14) 136.886 0 120.290

Nevenactiviteiten (13) 14.728 20.000 12.484

5.660.768 5.509.013 5.608.565

Toelichting netto reclame opbrengst

Opbrengst TV reclame 1.308.634 1.384.333 1.499.835

Kortingen -585.158 -546.933 -615.633

subtotaal 723.476 837.400 884.202

Opbrengst Tekst TV 1.200 10.000 580

Kortingen 0 -3.000 0

subtotaal 1.200 7.000 580

Opbrengst Teletekst TV 30.767 15.000 33.540

Kortingen 0 -5.000 -37

subtotaal 30.767 10.000 33.503

Opbrengst Internet 47.925 15.000 22.836

47.925 15.000 22.836

Totaal gefactureerde omzet 803.368 869.400 941.121

Provisie ORN 40.187 31.984 66.304

Provisie overige omroepen 9.389 10.000 18.726

49.576 41.984 85.030

Totaal netto omzet 753.792 827.416 856.091

Toelichting Nevenactiviteiten

Verhuur ruimte 4.800 10.000 5.210

Verkoop cd/dvd programma 9.928 10.000 7.274

Totaal gefactureerde omzet 14.728 20.000 12.484
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2010

Werkelijk Begroot 2009

€ € €

Lasten

Personeelskosten vast personeel (14) 2.395.702 2.471.194 1.966.136

Personeelskosten vast personeel reclame (15) 185.876 190.300 195.930

2.581.578 2.661.494 2.162.066

Personeelskosten vast personeel

Salarissen (incl. vak.geld en dec.grat.) 1.821.175 1.859.092 1.546.259

Premies werknemersverzekeringen 269.369 276.077 223.871

Uitkering WAZO/WAO -6.454 -6.298 -6.355

Premies pensioenfonds 232.841 241.249 185.130

Mutatie voorziening pensioenen -3.974 12.000 19.430

Premies ziektekostenverzekeringen 14.910 14.040 12.421

Mutatie voorziening loopbaanbegeleiding 8.200 7.200 7.200

Arbo dienstverlening 2.957 2.500 3.498

Tijdelijke vervanging en uitzendkrachten 27.252 25.000 111.332

Vorming verplichtingen voor vakantiedagen 7.481 18.000 1.884

Werkgeverskosten eindheffingen 3.486 7.500 3.371

Overhead doorbelasting van Radio Noord 150.000 150.000 0

Doorberekend aan TV reclame -182.304 -182.308 -186.000

Vrijval subsidie crossmediaal/cms -2.766 0 0

Reis- en verblijfkosten 48.596 40.546 37.856

Overige personeelskosten 4.933 6.596 6.239

2.395.702 2.471.194 1.966.136

Personeelskosten vast personeel reclame

Doorberekende personeelskosten 182.304 182.300 186.000

Uitzendkrachten 0 0 5.776

Overige personeelskosten 3.572 8.000 4.154

185.876 190.300 195.930

Het gemiddeld aantal fte's in dienst bij TV in 2010: 36,25, in 2009 30,73.

De bezoldiging aan de 2 leden van de Raad van Toezicht bedraagt in totaal € 6.000 bruto.

Voor de namen van de leden RvT zie het jaarverslag.

In 2010 zijn er geen functionarissen met een beloning boven het grensbedrag vande WOPT.

De bezoldiging aan de directeur is te herleiden tot een enkele natuurlijke persoon en blijft

achterwege.
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STICHTING REGIONALE TELEVISIE NOORD,

GRONINGEN

Werkelijk Begroot 2009

€ € €

Freelance-personeel en overige programmakosten (16)

Honoraria (inclusief reis- en verblijfkosten) 314.667 208.989 184.965

Premies werknemersverzekeringen 383 677 1.034

BUMA/SENA 47.746 31.000 35.900

ANP nieuws 14.844 12.000 0

Inkoop producties 182.242 292.859 224.125

Visagie en kleding 25.842 40.405 35.906

Diversen -15.687 25.847 22.173

570.037 611.777 504.103

Huisvestingskosten (17) 262.415 253.652 240.369

262.415 253.652 240.369

Huisvestingskosten

Huur inclusief energiekosten 224.157 209.221 194.754

Schoonmaakkosten 24.382 26.458 25.890

Overige kosten 13.876 17.973 19.725

262.415 253.652 240.369

Algemene kosten (18) 260.874 417.299 228.860

Algemene kosten reclame (19) 21.396 23.300 20.985

282.270 440.599 249.845

2010
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STICHTING REGIONALE TELEVISIE NOORD,

GRONINGEN

2010

Werkelijk Begroot 2009

€ € €

Algemene kosten

Printprijs btw-regeling 7.160 14.568 7.160

Raad van Toezicht en Programmaraad 6.000 7.500 6.000

Bijdrage R.O.O.S. 12.673 41.000 18.804

Archivering 2.301 1.364 1.600

Opleiding en werving 45.157 55.000 33.796

Verteringen, representatie en congressen 15.090 14.575 21.581

Kantoorkosten 9.441 11.912 11.263

Automatisering 11.073 15.000 15.996

Koeriersdiensten 435 1.216 865

Internet 15.946 21.224 21.652

Kijkonderzoek 21.639 14.728 14.438

Advies- en accountantskosten 50.115 13.000 34.584

Publiciteit- en promotiekosten 4.503 5.000 2.797

Documentatie 10.161 12.716 4.045

Telefoon, fax en mobiele telefonie 30.669 29.829 30.360

Nieuw beleid 15.569 150.000 0

Overige kosten 2.942 8.667 3.919

260.874 417.299 228.860

Algemene kosten reclame

Lease auto's 16.598 9.000 16.082

Brandstof auto's 4.182 2.800 2.827

Automatisering 0 9.200 1.661

Kantoor 47 1.500 37

Telefonie 58 0 0

Overige kosten 511 800 378

21.396 23.300 20.985
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STICHTING REGIONALE TELEVISIE NOORD,

GRONINGEN

2010

Werkelijk Begroot 2009

€ € €

Promotiekosten TV reclame (20)

Bartering 143.439 12.800 120.290

Promotie artikelen 0 0 11.534

Kijkersmarktpromotie 309 15.000 15.510

Overige promotiekosten 391 25.000 8.497

144.139 52.800 155.831

Produktiekosten reclame (21)

Commercials derden 56.002 65.000 52.139

De Regio werkt 7.587 22.000 8.806

Tekst TV derden 0 0 965

Overige produktiekosten 0 2.000 713

63.589 89.000 62.623

TV-technische faciliteiten (22)

Freelance technici en facilitair bedrijf 162.234 192.000 1.028.235

Huur reportagewagens 38.045 30.709 24.785

Onderhoudscontracten 50.519 48.466 47.202

TV-technische materialen 24.010 53.824 37.774

274.808 324.999 1.137.996

Satelliet- en zenderkosten (23)

Satelliet- en zenderkosten 315.790 316.042 291.953

315.790 316.042 291.953

Afschrijvingskosten (24) 587.888 605.896 460.341

Afschrijvingskosten reclame (25) 3.351 2.400 3.351

591.239 608.296 463.692
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STICHTING REGIONALE TELEVISIE NOORD,

GRONINGEN

2010

Werkelijk Begroot 2009

€ € €

Afschrijvingskosten

Vrijval investeringssubsidie crossmediaal/cms -4.248 0 0

Vrijval investeringssubsidie Provincie 0 0 -62.688

Gebouwen 50.790 51.571 50.447

TV technische installaties 445.436 453.645 392.881

Crossmediaal/ CMS 4.248 18.750 0

Kantoorinventaris 22.535 22.435 22.197

Overige inventaris 49.027 17.237 43.605

Kantoorautomatisering 20.100 42.258 13.899

587.888 605.896 460.341

Afschrijvingskosten reclame

Inventaris en kantoorautomatisering 3.351 2.400 3.351

3.351 2.400 3.351

Aanwending bestemmingsreserve (31)

Vrijval bestemmingsreserve Provincie -62.688 -62.688 0

Overige baten en lasten  (26) 3.446 -500 99.333

Overige baten en lasten reclame (27) 4.136 6.000 -1.125

7.582 5.500 98.208

Overige baten en lasten

Overige baten en lasten -35.123 -500 -8.483

Baten en lasten voorgaand jaar 38.569 0 107.816

3.446 -500 99.333

Overige baten en lasten reclame

Dubieuze debiteuren 4.136 6.000 -1.125

4.136 6.000 -1.125
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STICHTING REGIONALE TELEVISIE NOORD,

GRONINGEN

2010

Financiële baten en lasten Werkelijk Begroot 2009

€ € €

Rente baten en lasten (28) 14.991 36.330 27.992

14.991 36.330 27.992

Rente baten en lasten

Rentelasten 34.000 35.000 26.781

Bankkosten 3.537 3.830 6.737

Rentebaten -22.546 -2.500 -5.526

14.991 36.330 27.992

Deelnemingen

Resultaat deelnemingen (29) 0 8.293

0 8.293

Vennootschapsbelasting

Dotatie voorziening latente belastingen (30) 87.237 -62.346

87.237 -62.346

Totaal generaal begroot overschot 171.212

Overige gegevens

Conform de statuten wordt de jaarrekening aan de raad van toezicht voorgelegd.

De raad van toezicht bestemt het resultaat.

Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen in het eigen vermogen plaatsgevonden na het einde van het 

boekjaar die betrekking hebben op dit boekjaar.
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