ANBI
Radio Eenhoorn heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), die wordt verstrekt door
de Belastingdienst. Het fiscaal nummer is: 8047 42 261.
Deze status ten behoeve van donateurs geeft de mogelijkheid voor de aftrekbaarheid van giften voor
donateurs. Voor fondsen betekent dit dat de gift vrij van schenkingsrecht kunnen worden verstrekt.
De officiële stichtingsnaam van de Radio Eenhoorn volgens de statuten is: Stichting Lokale Radio- en
Televisieomroep Menaldumadeel/Het Bildt/ Franekeradeel “De Eenhoorn”.
Doelstelling: De lokale omroepinstelling stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk, ten doel, ter
uitvoering van de taak van de publieke omroep, als bedoeld in de Mediawet, op lokaal niveau een
programma voor algemene omroep te verzorgen en alle activiteiten met betrekking tot
programmaverzorging en uitzending te verrichten die daartoe nodig zijn. Het programma is in
zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te
zijn. Het programma van deze lokale omroepinstelling is bestemd voor de gemeenten
Menaldumadeel (nu Menameradiel), het Bildt alsmede Franekeradeel.
Het bestuur bestaat per begin 2016 uit:
De heer T. Boomstra, voorzitter
De heer T. Prins, penningmeester
Mevrouw T. de Boer, secretaris
Het bestuur is bereikbaar via de algemene contactgegevens of het algemeen emailadres:
Postbus 14, 9076 ZN Sint Annaparochie of info@radioeenhoorn.nl

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Met programma’s over sport, belangrijk zijn het kaatsen en voetbal, en haar verslaglegging en
bespreking van de gemeentelijke politiek, waaronder Politiek Café, is de taak op maatschappelijk
terrein ingevuld.
Cultureel is er aandacht voor de taalgebieden Fries en het Bildts en binnen de gemeenten voor
allerlei evenementen.
Radio Eenhoorn besteedt aandacht aan de godsdienstige en geestelijke invulling via o.a.
programma’s als Glorieklanken, Tsjerkelûden en Gospelmuziek.
In 2015 is na een ernstige computerstoring de inrichting, programmering en opslag van de
radioprogramma is heringericht. In 2015 zijn de buitenmedewerkers voorzien zijn van Radio
Eenhoorn kleding, zodat zij bij hun werk in de omgeving herkenbaar zijn.
Ook is veel aandacht in 2015 uitgegaan naar een grote operatie in de studio, waarbij de mengtafel,
het hart van de radio, in zijn geheel is vervangen. Dat bracht echter ook mee dat de techniek kant
van de studio opnieuw moest worden aangepast. In begin 2016 was dit allemaal gelukt.
Binnen de radio wordt gekeken hoe een andere aanpak en presentatie van lokaal nieuws kan worden
uitgevoerd en of de uitzendingen met een vorm van beeld kunnen worden uitgebreid, waardoor ook
het woord televisie in de naam inhoud zal krijgen.
Met andere lokale zenders wordt samengewerkt, waarbij over en weer sterke punten van elkaar
kunnen worden benut. De beraadslagingen daarover gaan door en in 2016 zal een nieuwe
organisatie tot stand worden gebracht.
Financiële verantwoording over 2015.
Het jaarresultaat 2015 was ca. € 3.800 positief, nadat € 10.200 apart was gezet voor de aanschaf van
de nieuwe mengtafel, vervanging van de reportagewagen en herinrichting van de studio. De nieuwe

mengtafel kon met steun van donateurs, die ons steunden met € 7.000 aan donaties en fondsen, die
ruim € 6.000 eenmalig beschikbaar stelden, worden aangeschaft.
Van de Gemeenten werd ruim € 22.700 ontvangen. Van bedrijven werd via giften en reclame bijna €
8.000 ontvangen.
De kosten bleven nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar, waarbij de huisvesting met ruim € 8.000
en de kosten voor techniek en uitzendingen met ruim € 11.000 de grootste kostenposten zijn.
Daarnaast vormen de kosten voor de vrijwilligers en algemene kosten grotendeels de overige kosten.
Verkorte balans .
2014
2015
Inventaris
19.435 40.755
Auto/overig
2.765 2.485
Liquide middelen 15.335 6.805
Totaal
37.535 50.045

2014
2015
Reserves
26.390 31.945
Financiering 8.315 11.285
Schulden
2.830 6.815
Totaal
37.535 50.045

