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1. Inleidins.
In vooÍgaandej arenheefthet toenmaligebestuureeneerstebeleidsplanvastgesteld.Dit is door
nietbewaardg€bleven,
wiss€lingin de besturen
zodathethuidigebestuurhetnoodzakelijk
achtte
vooreennieuwevijfarige periodeeenbeleidsplan
vastte stellen.
Er liggenverschillende
r€denen
aantengrondslag.
De ontwikkelingen
in lokaalomroepland
versnellen,
zodatdatmogelijkin detoekomstsamenwerking
metanderestichtingen
voor lokale
projectenkunnenleiden.
tot gezam€nlijk
omroepen
Daarnaastvereistde Belastingdienstdat er eenbeleidsplanis in het kadervan de fiscalepositionering
alsAlgemeenNut Beogende
Instelling(ANBI).

2. 9$s!e3q
De lokale omroepis formeelvolgensde notariëleaktein eersteinstantieopgerichtop 31
decemberI 991 voor de gemeentenMenaldumadeelen het Bildt.
Op 3 naart 1997zijn de statutenaangepast
vanwegede komstvan de gemeente
Franekemdeel.
De eersteuitzendingwas31 december
1987,rnaarop 31 december
1988gaatdezender
lucht
in
en
is
ze
via
de
ether
officieelde
te ontvangen.
Eerstalleenin de gemeent€
Menaldumadeel.Daar kwam op 3l december1991d€ Gemeertehet Bildt bij, redenom ook
over te gaantot eenformalisatievan de organisatie.De organisatiekent dan circa 90
medewerkersen eenbetaaldekacht.
In 1996is eenpoging gedaanom lokale televisiete intoduceren,maardit lukt nieÍ.
Franekeradeel
Het leveÍ wel op datin 1996de G€meente
als3" gemeente
tot het
uitzendgebiedgaatbehoren,en dat wordt in maart 1997dusofficieel.
Radio Eenhoomheeftin haarbestaanverschillendeprijzen gewonnenzoalsde Media
Academiepdjsmet het programma'Net Ferjitte" en TheoHeisterkampAanmoedigingsprijs
metde sede"Doarsstriid".ln 2013viert RadioEenhoomhaar25-jarigjubileum.
3. Doelstellins.
De doelstellingvan RadioEenhoornwordt vermeldin de statuten:
D€ uiwoe ng van de taak van de publiekeomroep,als bedoeldin de Mediawet,op lokaal
niveau.Er wordt eeÍlprogrartunavoor algemeneomroepverzorgden er wordenalle
activiteitenverricht die m.b.t. de programnaverzorgingen uitzendingnodig zijn. Het
programmais in zodanigmategerichtop de bevredigingvan de in de gemeentenlevende
maatschappelijke,
culturele,godsdienstigeen geestelijkebehoeften,dat de instelling geacht
kan wordenvan algemeennut te zijn. Het programmavoor de lokale omroepis bestemdvoor
de gemeentenMenaldumadeel,het Bildt en Franekeradeel.
Er wordt uitgezondenin het Nederlands,Friesen het Bildts.
4, Inkomstenverwerving.
De inkomstenvoorde stichtingkomenuit diversebronnen.
A. Subsidiesvan de betrokkengemeenten.
Er is eenregelingmetde VNG, die gem€enten
eenvrijblijvenderegelingbiedtom subsidiete
verstrekken.Dezeis gebaseerd
op eenbedragper huishouden.De inlulling van gemeenten
wordt danook voor eenverschillendbedragper huishoudengedaan.
giftenen legaten.
B. Donaties.
De stichtinghanteertgiffen en donatiestelsel.De donateurswordengeworvenonder
luisteraars,belangstellenden
en anderegeïnteresseerde
ondeNteuners
van de lokale omroep.
Wanneerer aaneenproject wordt gewerktkomt er af en toe spontaaneengiff binnen.Een
legaatkomt tot op hedenniet voor.

C. Acties.
Ten tijde van specialeprojectenkunnende uitzendingengerichtzijn op de ondersteuningvan
groepenofactiesvooreengoeddoel.Dat kaneenactiein de sfeervansporten
specifieke
spel(bijvoorbeeldspoficaféquiz,tsunaÍniin 2004,RadioMarathon).
Andereactieskunnenop het gebiedvan ondersteuningvan eenandereorganisatieliggen
(bijvoorbeeldHet RodeIGuis). De zenderstelt haarorganisatieter beschikkingvan het goede
doel om meeraandachtop het doel te vestigen.
Ten slottekan RadioEenhoomook actiesdchtenop het vercterkenvan het aantaldonateurs,
omdatzonderdie bron het fundamentonderde lokale zenderwordt aansetast.
D. Fondsenwerving.
Voor eenspeciaaldoel binnende stichtingkan de hulp ingeroepenvan fondsen.Dit wordt
gebaseerdop eenonlijnd plan dat onderhet project ligt. Meestalwordenregionalefondsen
aangeschreven,
maardit kunnenook landelijkefondsenzijn.
E. Overigebaten.
AÍlankelijk van de mogelijlihedenkunnenvoor ev€nement€n
bijdmgenin de kostenworden
gevraagd.Ook kan de steunactievoor bedrijvenbestaanuit sponsoringen een
reclameboodschap
op de mdio. Het vermogenvan de stichtingis maargering.Er worden
enigebatenuit renteover het vermogenverworven.
5. Beheervan het vermogen.
Het vemogen is maaxgering.Tijdelijk is er wel spmkevan om eendeelvan het vermogen
evenapartte zetígnop eenspaarrekening,
maarsubsidieswordenaanhet beginvan hetjaar
ontvangenen moetenverdeeldwordende restvan hetjaar. Dat is deelshet parkerenvan de
liquiditeit en deelshet tijdelijk wegzettenvan het vemogen.
Mogelijk ontstaater door veranderingvan systematiektijdelijk eenherwaardedngsreserve,
omdatde vasteactivanogeenbalanswaarde
blijlen te hebben.
het
vermogen
slijtage
te
vanwegedetijd, wordtjaarlijkseen
Om
tegen
beschermen
toevoegingvan 20/ovoldoendegevondenom al te grote erosievanwegede inflatie te
voorkomen.Het percentageis gebaseerd
op de vastgoedontwik:keling
over eenzeerlange
reeksvanjaren, waarbij de uitkomst gemiddeld27owas.
6. Bestedinevan de inkomsten.
Alle werk binnende stichtinggebeurtdoor wijwilligers (verslaggevers,
facilitair en techniek,
bestuuretc.)die geenbeloningkemen.De exploitatievande zenderkentkostenals
huisvesting,kostenvoor uitzendingenal danniet op locatie,apparatuur,kostenvoor de
en kostenvoordezendmogelijlàeden,
die vooreendeelaande overheid
reportagewagen
moetenwordenafgedragen.
Het aantalvrijwilligers schommeltrond de 100.Vrijwilligers kijgen door hun gemaal,^1e
onkostendesgewenstterug.
Vele jaren kon er maarmondjesmaatwordengeïnvesteerd.
Gelukkig kon in de voorgaande
jaren de reportagewagen
wel wordenvervangen.Door inventadsatievan de bezittingenkan
er nu eenplan wordenopgesteldom de sterkverouderdeapparatuurte gaanveruangen.
Hierin zal stapsgewijs wordengeopereerd.Digitaliseringen ontwik:kelingendaarinmaken
dat er druk komt te ligg€n op eenregelmatiginvesteringsprogramma.
In 2013is eeneerste
begingemaaktenkon voorci.ca€ 5.000,00wordengeïnvesteerd.

Het jubileumjaar2013is sobergevierd.Graaghad de stichtinger veel meeraandachtaan
willen besteden,maargelukkig kon eenopendag,enkelespecialeuitz€ndingenen het
gebruikvan eenspecifiekekant hetjubileum onderstrepen.
De kostenervanwaÍenzeer
gering.
Het tmckrecordvan de stichtingzal in dejaren wordenopgebouwd,waarbij maximaalacht
iarenzichtbaarzullenziin:
Jarr

Actie
Bedrag
voor oublieksbereik
2013 Mobieleappararuur
en ooknappen
ontvanssuujmte€ 5.080,00

Z.Duul-C!-ev3lg3{9!q9!qg4
Het beleidsplanis voor eenperiodevan vijfjaar opgesteld.Dat is redelijk overzienbare
periode.De voorbereidingvoor het volgendeplanzal n2017 beginnen.Halverwegede
geldendeperiodekan het bestuureventoetsenof het plan nog aanpassing
nodig heeft.

