
IB
 !

!"
 - 

!Z
*#

FO
L  

Standaardformulier 
publicatieplicht 
ANBI Algemeen

! Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer 
van Koophandel (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RSIN (**)

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*) Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Naam bestuurslid Functie bestuurslid

Bestuurslid 1

Bestuurslid 2

Bestuurslid 3

Bestuurslid 4

Bestuurslid 5

Overige informatie 
bestuur (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen

Stichting Lokale Omroep Berg en Dal

6 4 5 1 0 2 3 9

Kloosterstraat 11, 6562 AT Groesbeek

024-3976299

info@omroepbergendal.nl

www.omroepbergendal.nl

8 5 5 6 9 7 5 5 6

- Primaire sector - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Nederland

0

7 5

C.J.M. Seeling Secretaris

J.T.A. Reuvers Bestuurslid

R.A.G.M. Bekers Voorzitter
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! Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de$instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Het verzorgen van media-aanbod bestemd voor het gebied dat vanaf januari 2016 
behoort tot de gemeente Berg en Dal en het op lokaal niveau uitvoeren van de 
publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de 
bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente waarop de instelling 
zich richt leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een 
publieke taak te vervullen.

Omroep Berg en Dal tracht de doelstellingen te verwezenlijken door: 
Met een groot aantal vrijwillige medewerkers radio- televisie, kabelkrant programma's 
en sociale media content  te verzorgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door vanuit de studio 
rechtstreeks programma's uit te zenden dan wel vooraf reportages te maken en deze 
op een later tijdstip uit te zenden. Ook worden uitzendingen van derden, bijvoorbeeld 
kerkdiensten, overgenomen. 
Aan de hand van persberichten en toegestuurde informatie van particulieren, 
verenigingen, instellingen en gemeente aanwezig te zijn bij belangrijke gebeurtenissen 
voor het maken van reportages. 
Het verkrijgen van financiële middelen uit diverse bronnen, onder andere subsidie en 
reclame. 
Journalistieke onafhankelijkheid te betrachten en het principe van hoor en wederhoor 
toe te passen. Daartoe heeft omroep Berg en Dal ook een redactiestatuut opgesteld 
dat getoetst is door het Commissariaat voor de Media.

Omroep Berg en Dal is afhankelijk van subsidies, reclame inkomsten en donaties. We 
ontvangen jaarlijks een subsidie van de gemeente Berg en Dal. Daarnaast verwerven 
we inkomsten uit reclame. Dit gebeurt zowel via radio- en televisie uitzendingen, via de 
uitzendingen van de kabelkrant en via andere sociale media kanalen.
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! Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

De geldmiddelen worden uitsluitend besteed aan de aanschaf en het onderhoud van 
apparatuur voor het verzorgen van radio-, televisie, kabelkrant programma's en sociale 
media. Geldmiddelen voor toekomstige uitgaven staan op een spaarrekening 
aangehouden bij een Nederlandse bankinstelling.

https://www.omroepbergendal.nl/images/Omroep_Berg_en_Dal/ANBI-omr
oep-berg-en-dal-website.pdf

Open

Omroep Berg en Dal werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft geen personeel in 
loondienst.

Omroep Berg en Dal is een publieke lokale omroep met een zendmachtiging van het 
Commissariaat voor de Media. We zenden radio-, televisie, kabelkrant programma's uit 
en er wordt content voor de sociale media verzorgd. Het Commissariaat voor de Media 
stelt ten aanzien van de inhoud van de programma's bepaalde eisen. Er moet 
bijvoorbeeld voldaan worden aan de eis om van de totale uitzendtijd voldoende tijd te 
besteden aan Informatie, Cultuur en Educatie (ICE-norm). Omroep Berg en Dal is een 
organisatie die met vrijwilligers werkt en zich voornamelijk richt op de inwoners van de 
gemeente Berg en Dal. Er worden geen vergoedingen gevraagd voor het maken van 
reportages en interviews van particulieren, verengingen en stichtingen binnen de 
gemeente.

https://www.omroepbergendal.nl/images/Omroep_Berg_en_Dal/ANBI-omr
oep-berg-en-dal-website.pdf

Open
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Activa
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Balansdatum

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
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Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenom

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.
3

1
1

2
2

0
2

1

31-12-2021
31-12-2020 (*)

31-12-2021
31-12-2020 (*)

294
448

294
448

0
0

4.371
4.046

54.083
47.931

58.454
51.977

58.748
52.425

16.046
11.962

16.046
11.962

24.420
18.192

5.000
7.500

13.282
14.771

58.748
52.425

https://w
w

w
.om

roepbergendal.nl/im
ages/O

m
roep_Berg_en_D

al/diversen/AN
BI/Financieel_verslag_boekjaar_2021.pdf 
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# Staat van baten en lasten 

Baten

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

% %

% %

% %

% %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

+

+

+

+

Som van alle baten % %
+ +

Lasten

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten % %

% %

% %
+ +

Som van de lasten

2021 2020 (*)

42.500 42.500

120 724

42.620 43.224

975 415

975 415

11.321 22.300

1.685

56.601 65.939

15.930 16.102

154 672

191 212

36.242 39.878

52.517 56.864

4.084 9.075
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# Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

https://www.omroepbergendal.nl/images/Omroep_Berg_en_Dal/diversen/ANBI/Financi
eel_verslag_boekjaar_2021.pdf

https://www.omroepbergendal.nl/images/Omroep_Berg_en_Dal/diversen/A
NBI/Financieel_verslag_boekjaar_2021.pdf

Open


