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Omroepstichting ZuidWest
T.a.v. de heer R.C.A. Ernest
Dr. Ir. van Veenweg 8
4612 PE BERGEN OP ZOOM

Roosendaal, 24 mei 2022

Geachte heer Ernest,
Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2021 van de door u bestuurde stichting.
Inleiding
Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2021 van Omroepstichting
ZuidWest gevestigd aan de Dr. Ir. van Veenweg 8 te Bergen op Zoom.
Algemeen
De organisatie is als stichting op 28 maart 1975 opgericht en heeft met name als doelstelling:
Het exploiteren van een radio-omroep.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder dossiernummer 41104079 en is statutair
gevestigd te Bergen op Zoom.
In de verslagperiode waren gemiddeld 5 werknemers in dienst van de organisatie.
Bestuurssamenstelling per 24 mei 2022
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:

de heer S.J. Langenberg
mevrouw A.C.J.M. Beening - Suijkerbuijk
de heer R.C.A. Ernest
de heer R.P. Muller
mevrouw C.P.M. Joachems - Raaijmaekers

Per balansdatum 31 december 2021 was mevrouw A.M.F. van Rooy - de Rooij voorzitter, de overige bestuursleden zijn
ongewijzigd.
Hoogachtend,
KUBUS Roosendaal

K. Schuit
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Financiële positie
(in euro's)

31-12-2021

31-12-2020

9.091
39.537
(50.740)

37.488
29.407
(151.739)

(2.112)

(84.844)

32.538

23.364

30.426

(61.480)

30.426

(61.480)

30.426

(61.480)

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:
Op korte termijn beschikbaar
Liquide middelen
Vorderingen en overlopende activa
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Werkkapitaal
Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen
Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen

Het werkkapitaal is in 2021 gestegen met € 82.732 ten opzichte van 2020, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

2021
Afname kortlopende schulden en overlopende passiva
Toename vorderingen en overlopende activa
Afname liquide middelen

100.999
10.130
(28.397)
82.732

De liquide middelen zijn in 2021 gedaald met € 28.397 ten opzichte van 2020.
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Bespreking van de resultaten
(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2021 en 2020 als volgt in euro's
en procenten van de baten worden weergegeven:
2021
In % van de
baten

€

Baten
Directe lasten
Baten -/- directe lasten
Salarissen en sociale lasten
Afschrijvingskosten
Overige bedrijfskosten
Som der exploitatielasten
Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat

2020
In % van de
baten

€

310.858
(16.832)

100,0
(5,4)

234.636
(49.810)

100,0
(21,2)

294.026

94,6

184.826

78,8

45.642
14.795
141.077

14,7
4,8
45,4

41.517
17.231
145.651

17,7
7,3
62,1

201.514

64,9

204.399

87,1

92.512

29,7

(19.573)

(8,3)

(606)

(0,2)

(1.230)

(0,5)

91.906

29,5

(20.803)

(8,8)

De specificatie van de toename van het resultaat van € 112.709, ten opzichte van 2020, is als volgt:

2021
Toename baten -/- directe lasten
Toename salarissen en sociale lasten
Afname afschrijvingskosten
Afname overige bedrijfskosten
Per saldo afname som der exploitatielasten
Toename exploitatieresultaat

109.200
4.125
(2.436)
(4.574)
(2.885)
112.085

Toename financiële baten en lasten
Toename resultaat

624
112.709
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2021 begon in lockdown en eindigde in lockdown. Een bewogen, gebroken jaar. Het ene
moment stond de wereld stil, tegen de zomer ging alles weer open om na de zomer weer
volledig op slot te gaan. Een jaar van hollen en stilstaan. Al leek het voor Streekomroep
ZuidWest alleen maar een jaar van hollen te zijn.
De online cijfers stegen als nooit te voren. In maart, kort na de carnaval die volledig via
de kanalen van de omroep te volgen was, hebben we een nieuwe site gelanceerd. De site is
volledig open source ontworpen zodat hij later ook door andere omroepen gebruikt kan
worden.
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In lockdown was onze verbindende rol nóg belangrijker. Dat lees je ook verderop in ons
jaarverslag 2021. Maar er gebeurde nog veel meer! We lanceerden ook nieuwe vormgeving
voor radio en tv. We ontvingen in het najaar als vijfde omroep van Nederland het Keurmerk
Nederlandse Streekomroepen en op diezelfde dag presenteerden wij onze gloednieuwe
omroep app.
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In februari kregen we te horen dat de omroep nog negen maanden mee mocht doen met de
Pilot Professionalisering Streekomroepen van de rijksoverheid via het Stimuleringsfonds
voor de Journalistiek. Eigenlijk zou op 1 maart het tweede jaar van de Pilot starten, maar
omdat een deel van het geld voor dit tweede jaar gebruikt was door de rijksoverheid voor
het steunfonds, bleef er nog maar geld voor negen maanden verlenging over.
Wij besloten om geen negen, maar tien maanden te verlengen. Zodat we onze werknemers contracten aan konden bieden tot en met 31 december 2021. Tegen die tijd zou,
naar verwachting, het nieuwe kabinet er wel zitten. Er was een goede hoop dat er dan ook
duidelijkheid zou komen over structurele financiering van één van onze meeste belangrijke
taken: het voorzien van onafhankelijke journalistiek voor een zo’n breed mogelijk deel
van de bevolking in ons verzorgingsgebied.
Helaas liet de komst van het nieuwe kabinet op zich wachten. De kamer besloot begin
december wel in te grijpen en de omroepen in de Pilot geld te geven om nog een kleine
drie maanden te verlengen. Het bedrag was niet toereikend voor drie maanden volledige
voortzetting van de pilot, maar we kunnen begin 2022 in ieder geval nog even door.

Bestuur
Inleiding

Samenstelling bestuur

Met vele gepassioneerde medewerkers (betaald en onbetaald) zijn er in 2021 mooie
programma’s gemaakt. Ook kwam het nieuwsplatform ZuidWest Update op professionele wijze en multimediaal bij vele huishoudens binnen. Financieel gezien was het een
uitstekend jaar. Mede door de wendbaarheid van de organisatie, waardoor we konden
inspelen op de snel veranderende markt met het aanbieden van webinars. Daarnaast is de
coronasteun vanuit de overheid, die uitbetaald werd in 2020, definitief toegekend in 2021.
Zo hebben we het verlies van 2020 goed gemaakt.

Het bestuur van Omroepstichting ZuidWest, bestaande uit vrijwilligers, is samengesteld
uit de volgende leden, met daaronder hun andere functies:

Het bestuur van de omroep vindt het van belang om goed bestuur en intern toezicht
zelf te organiseren en te actualiseren. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om die opdracht goed uit te voeren en om daarover verantwoording af te leggen.
Over principes, te weten cultuur, integer handelen, risicobeheersing en verantwoording
leggen we als omroep in dit jaarverslag verantwoording af.
ZuidWest heeft de administratieve organisatie grotendeels uitbesteed en het systeem van
financiële interne beheersingsmaatregelen op een goede manier ingericht. Zorgvuldigheid,
openheid en aanspreekbaarheid zijn hierbij een groot goed. Integer handelen is voor ons
een voorwaarde om het goed functioneren en de kwaliteit te kunnen waarborgen. In de
verslagperiode 2021 hebben zich in dit kader geen incidenten voorgedaan en zijn bij
bestuur en directie geen meldingen gedaan over schending van het integriteitsbeleid.
Omroepstichting ZuidWest heeft als streekomroep twee soorten van inkomsten: de publieke bekostiging en de eigen (reclame/productie)inkomsten. In de begroting hadden we voor
2021 een klein positief resultaat begroot. Mede door de flexibiliteit van de organisatie is er
met het verzorgen van webinars een nieuwe markt aangeboord. Vele organisaties hebben
gebruik gemaakt van de coronaproof TV studio van de omroep.
In het najaar ontvingen wij de definitieve toekenning van het coronasteunfonds over de
periode maart 2020 – mei 2021. Hiervan was een deel al meegenomen in de begroting. De
rest heeft er voor gezorgd dat we het jaar 2021 met een positief resultaat hebben kunnen
afsluiten.
De samenwerking tussen het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en de leiding van
ZuidWest was ook in 2021 medebepalend en sturend voor de programmering (tv en radio)
waarin alle geledingen van de samenleving ruime aandacht krijgen. Onze dank aan de
leden van het PBO voor hun inspanningen over het afgelopen jaar. Een eigentijdse omroep
die binnen de regio een toonaangevende rol heeft in de nieuws- en informatievoorziening.
Dat is en blijft het streven van onze omroep. Daar blijven we voor gaan!
Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers en vrijwilligers van ZuidWest voor hun
tomeloze inzet in dit tweede coronajaar: 2021.

Annet van Rooy-de Rooij (voorzitter)
Advocaat bij LGL Legal B.V. te Bergen op Zoom
Rudy
-

Muller (vice voorzitter)
Managing Director uAvionix Europe
Directeur en Accountable Manager RPAS Services BV
Bestuurder Holding RMC BV
Accountable Manager Dutch Drone Centre Aviolanda
Bestuurslid Stichting Dutch Drone Centre Aviolanda

Roger Ernest (penningmeester)
Senior Financial reporter Audax Diensten
Lijncoördinator breedtelijn Technische Commissie Pelikaan
Anne Suijkerbuijk (secretaris)
Klant Support Specialist bij Rabobank Zuidwest-Brabant te Bergen op Zoom
Kitty Joachems (lid)
Eigenaar/directeur Klemtoon Media

PBO
Inleiding

2021

Een lokale omroep heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend
Orgaan (PBO).

Ook in 2021 heeft ZuidWest veel verschillende programma’s gemaakt voor uiteenlopende stromingen. Sommige series moesten door de lockdowns doorgeschoven worden naar
2022. Maar hiervoor kwamen juist weer programma’s en live uitzendingen terug die voor
verbinding in de regie zorgden tijdens de coronapandemie. Zowel op TV als FM is mede
hierdoor de diversiteit groot. Natuurlijk is de nieuws- en informatievoorziening belangrijk, maar ook het andere aanbod op de kanalen van ZuidWest is maatschappelijk gezien
belangrijk. Een publieke (lokale) omroep dient zich ook te houden aan de vastgestelde
ICE-norm. De ICE-norm staat voor Informatie, Cultuur en Educatie. Een omroep moet een
bepaald percentage aan programma’s zelf produceren. Ook dient de inhoud van de programma’s in z’n totaliteit voor minimaal 50 procent aan de ICE-norm te voldoen. De programma’s van ZuidWest hebben het PBO tot tevredenheid gestemd.

De taken van het PBO:
1.
Het PBO bepaalt het media-aanbodbeleid van de lokale omroep.
2.
Het PBO controleert of het door hem vastgestelde beleid voor het media-aanbod is
uitgevoerd.
3.
Het PBO kan het bestuur van de lokale omroep adviseren over alle aangelegenhe
den die direct of indirect verband houden met het door het PBO vastgestelde
media-aanbodbeleid.
Het PBO van ZuidWest bestaat eind 2021 uit zes leden. Alleen inwoners van onze regio
kunnen lid zijn van het PBO, waarbij we streven naar een samenstelling van leden uit de
diverse kernen. De samenstelling van het PBO moet representatief zijn voor de belangrijkste in onze regio voorkomende stromingen. De leden van het PBO vertegenwoordigen zo
veel mogelijk gezamenlijk de sectoren bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke
zorg en welzijn, godsdienstige en geestelijke stromingen, onderwijs en educatie, ouderen
en jongeren, etnische en culturele minderheden, sport en recreatie en de agrarische sector. De leden van het PBO oefenen hun taak zonder last of ruggespraak uit, maar houden
rekening met relevante maatschappelijke ontwikkelingen.
Het PBO komt tenminste drie maal per jaar bij elkaar. Tijdens de vergadering worden
onder meer de volgende onderwerpen besproken:
Vaststellen en evaluatie van de programmering;
Brainstormen nieuwe programmering;
Bespreking voorstellen programma’s met betrekking tot programmering volgend
jaar;
Uiteindelijke vaststelling programmering
Tevens krijgt de voorzitter van het PBO voor iedere bestuursvergadering een uitnodiging
en wordt hij of zij minimaal 1 maal per jaar verwacht op de 2 maandelijkse bestuursvergadering.

Ruggespraak
De hechte samenwerking tussen het PBO en de eind- en hoofdredactie van ZuidWest was
ook in 2021 medebepalend en sturend voor de programmering (tv en radio) waarin alle
geledingen van de samenleving ruime aandacht krijgen. Onze dank aan de leden van het
PBO voor hun inspanningen over het afgelopen jaar.

In oktober 2021 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van Vic Huijgens (sport en
recreatie), hij overleed na een kort ziekbed.
Het PBO is samengesteld uit de volgende leden:
Kunst en Cultuur
Sjef de Wit (tevens PBO voorzitter)
Maatschappelijke zorg en welzijn
Vacature
Onderwijs en educatie
Elise Geerdink
Frans van Haren
Kerkgenootschappen en genootschappen
op geestelijke grondslag
Jan Foesenek
ZLTO
Karin Jenk van Weezel
Etnische & culturele minderheden
Selin Karar
Sport en recreatie
Vic Huijgens (t/m oktober 2021)
Werkgevers
Michel Breuker (t/m half 2021)
Begin 2022 treden er drie nieuwe leden aan bij het PBO.

Online zichtbaarheid
Nieuwe site

Nieuwe app

In maart, kort na de carnaval die volledig via de kanalen van de omroep te volgen was,
hebben we een nieuwe site gelanceerd. De site is volledig open source ontworpen zodat hij,
wanneer alle ‘kinderziektes’ eruit zijn, ook door andere omroepen gebruikt kan worden.
Het idee is: wij delen de basis van de site gratis met anderen. Zo profiteert de hele sector
van de kennis die Streekomroep ZuidWest heeft. Daarna gaan we samen verder bouwen.
Dus de instap is heel laag. Maar door kennisdeling in het traject erna worden we er allemaal beter van. De site bevat een Content Management Systeem (CMS), video via Vimeo
en streams in eigen beheer. Vanaf de bouw is rekening gehouden met het feit dat er ook
een app in ontwikkeling was, die gemakkelijk de content uit het CMS systeem kan halen.
Achter de schermen is in 2021 de site voortdurend in ontwikkeling geweest. In de loop van
2022 zal hij ook beschikbaar komen voor collega’s.

Eind oktober kon, na maanden voorbereidingen, ontwerpen en testen, de nieuwe ZuidWest
App gelanceerd worden. Via de app is niet alleen het nieuws te volgen, maar kunnen we in
de toekomst ook pushberichten sturen bij belangrijke gebeurtenissen in de streek.

Onze site kent altijd een hoogtepunt in bezoekersaantallen rondom carnaval en Sinterklaas. Maar in 2021 is nog een opvallende datum te zien. 25 februari 2021 is de dag waarop
rellen aangekondigd zijn in Roosendaal. Dit zorgt ook bij ons voor een uitzonderlijke piek
op de website.
In 2020 zagen we al een forse toename in gebruikers van onze website voor het volgen van
het nieuws en het kijken van tv uitzendingen. Die trend zet zich in 2021 onverminderd
voort. Met een toename van 45% zagen we het aantal gebruikers behoorlijk groeien. Dat is
na de explosieve groei van ruim 120% in 2020 nog steeds erg hoog. We zitten hiermee in
2021 dus op ongeveer 320% van het gebruik in 2019.
Het percentage gebruikers dat zeer regelmatig terugkeert is in 2021 zelfs met 65% gestegen. Dit wil zeggen dat ZuidWest een omroep is waar men graag en vaak terugkeert om
goed op de hoogte te blijven.

De app is ontwikkeld samen met Media Junkies. Zij hebben de app passend gemaakt zodat
hij, samen met onze nieuwe site, ook aangeboden kan worden aan andere streekomroepen.
Met deze samenwerking wil ZuidWest ook de sector weer verder op weg helpen.
De app is te downloaden via Google Play en de Appstore van Apple.

ZuidWest Update
Streekomroep ZuidWest is de publieke lokale omroep voor de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Dat betekent dat wij de lokale nieuwsvoorziening voor dat
gehele gebied tot onze taak rekenen. Om het laatste nieuws te kunnen brengen over onze
streek hebben wij een redactie die doordeweeks tussen 9.00 uur en 18.00 uur bezet is en
natuurlijk ook buiten die tijden uitvliegt voor incidenten of andere belangrijke onderwerpen.
De redactie van de ZuidWest Update bestaat in 2021 uit 1 directeur/hoofdredacteur,
1 eindredacteur, 3 camjo’s, 2 bureauredacteurs, 1 ombudsfunctionaris/onderzoeksjournalist, 3 politiek verslaggevers en wij bieden ruimte aan 2 tot 3 stagiaires.
Met dit relatief kleine redactieteam maken wij dagelijks een tv-journaal van gemiddeld 10
tot 12 minuten en schrijven we dagelijks ongeveer tien berichten voor de website.
Verder wordt er dagelijks tussen 7.30 uur en 17.30 uur een regionieuwsbulletin op de
radio gepresenteerd en zijn we actief op sociale media. In januari 2021 was de 1000ste
aflevering van ZuidWest Update op tv te zien.
Dat de redactie van ZuidWest Update van agendavolgend naar agenda zettend is gegaan,
blijft uit de vele keren dat we echt nieuws maakten. Maar ook dat andere media onze onderwerpen steeds vaker overnamen. Dit jaar is de band met de provinciale (Omroep Brabant) en landelijke (NOS) omroepen nog verder verstevigd. Dit o.a. door het plaatsen van 2
journalisten van deze omroepen die onder eindredacteurschap van ZuidWest vallen.
Doel van komend jaar is om een waarborg te zoeken voor de continuïteit van de redactie.

Onderzoek en Ombudsman
In het afgelopen jaar heeft ZuidWest zeer bijzondere verhalen mogen maken, verspreid
over ons gehele gebied. Dankzij de deelname aan het pilot project ‘Pilot journalistieke
professionalisering lokale publieke mediadiensten’ van het Stimuleringsfonds voor de
Journalistiek. Uniek voor streekomroepenland is dat we ook een onderzoeksjournalist/
ombudsman hebben. We proberen het laatste nieuws altijd als eerste te brengen, maar
nog belangrijker is dat het nieuws van kop tot staart klopt. In een tijd waarin er van alles
beweerd wordt op sociale media proberen wij een baken van journalistiek correcte berichtgeving te zijn. De rol als ombudsman was even wennen in het begin, maar inmiddels ligt
zijn bureau vol met dossiers die al aardig wat stof hebben doen opwaaien.

Politieke verslagjournalistiek
ZuidWest heeft voor de drie gemeenten in het verzorgingsgebied 3 politiekjournalisten
aan zich weten te binden. Zij volgen de lokale politiek op de voet, zeker in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

ZuidWest TV
De Coronacrisis dwingt ons tot creativiteit, maar ook tot verregaande samenwerkingen en
het klaarstaan voor iedereen. Dat begint eigenlijk al de eerste dagen van 2021. Theater de
Kring opent middenin de lockdown voor ZuidWest de deuren om eenmalig te fungeren als
tv-studio. Samen met Roosendaal Voor Elkaar bedanken we de vrijwilligers van Roosendaal
met een tv-special. Op dezelfde dag maakten we een uitgebreid en persoonlijk portret van
de burgemeester van Bergen op Zoom, dit ipv de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Alle, normaal zo vanzelfsprekende producties, gingen niet meer door zoals we gewend waren. Hoe moest dat met de carnavalsperiode voor de deur? Gewoon, doen waar je goed in
bent. We zochten de verbinding met zoveel mogelijke carnavalsstichtingen in onze streek
en vertaalde hun feest zo goed mogelijk naar tv-producties. Vele uren (live) tv volgden.
Enkele voorbeelden van extra producties die we gerealiseerd hebben in 2021:
- Dodenherdenkingen West-Brabant met toespraken van de drie burgemeesters werden
LIVE via TV uitgezonden zonder publiek
- Vier Paasvieringen en Kerstvieringen werden live op tv uitgezonden
- Een paas- en kerstfilm
- Documentaire ‘Verborgen slachtoffers Tweede Wereldoorlog’
- Documentaire ‘Laatste ooggetuigen ‘Slag om Woensdrecht’
- Documentaire ‘40 jaar Tamoil Cultuurprijs’
- Talkshow Ups and Downs, samenleven met iemand met een bipolaire stoornis (live)
- Talkshow ‘De kracht van vrijwilligers’ (live)
- Roosendaal voor elkaar (live)
- Allerzielen herdenking vanuit Zoomstede in Bergen op Zoom (live)
- Ellef-Ellef viering (live)
- De Lintjesregen vond wederom plaats via het tv-scherm
- Canada herdenking ‘Slag om de Schelde’ (live)
- Alzheimer café on tour (seizoen 2): het effect van Alzheimer tijdens de pandemie (geproduceerd door ZuidWest. Ook uitgezonden door twee andere omroepen)
- ProefLokaal seizoen 2: een 4-delige LIVE proeverij met producten van vier verschillende
restaurants en lokale brouwerijen

Heel het jaar is de tv-studio ook beschikbaar gesteld als webinar-studio. Ruim 100 verschillende webinars kwamen in 2021 vanuit onze studio, maar ook een talkshow reeks voor
de Vlaamse televisie werd opgenomen in de studio van ZuidWest. Voor 2022 voorzien we
een meer hybride vorm van evenementen. Vele organisaties zijn blij met videoregistraties, zodat de bijeenkomsten later terug bekeken kunnen worden. Een hybride vorm van
evenementen, gedeeltelijk met publiek, maar ook geregistreerd d.m.v. video. Daar biedt
ZuidWest zijn faciliteiten inmiddels ook voor aan.

Informeren en amuseren
Niet alleen ontspanning en verbinden is een belangrijke rol van de omroep en van de
tv-afdeling. Ook educatie en amusement. Zo maakten we een serie met carnavalsquizen,
een nieuw seizoen ProefLokaal en namen we precies voor de Lockdown ons Sinterklaasprogramma ‘Studio Pepernoot’ op. Met 20 afleveringen werd in vele basisscholen in ons
verzorgingsgebied Studio Pepernoot, met bijbehorende lesbrief, iedere schooldag gevolgd
en niet het Sinterklaasjournaal van de NTR.

ZuidWest FM

Medewerkers

Al in 2020 zijn we gestart met de ontwikkeling van nieuwe auditieve vormgeving. In
Engeland vonden we de juiste partij voor ons nieuwe jingle pakket. In maart 2021 hebben
we de nieuwe vormgeving in gebruik genomen. Dit was ongeveer tegelijk met de lancering
van onze nieuwe site. Ook op ZuidWest TV is de vormgeving gewijzigd en is de auditieve
vormgeving gelijk aan die op ZuidWest FM.

SStreekomroep ZuidWest kent drie afdelingen: ZuidWest Update, ZuidWest TV en ZuidWest FM met elk een eigen manager. Daarnaast beweegt de commerciële afdeling, verantwoordelijk voor de verkoop van reclamezendtijd. Boven deze afdelingen staat de directeur
in de persoon van Maarten van den Boom. Onze afdelingen kennen vast personeel en een
eigen groep, trouwe vrijwilligers. ZuidWest heeft anno 2021 130 vrijwilligers, 7 medewerkers onder contract en 8 freelancers.

ZuidWest FM is al jaren een zeer stabiele factor binnen de omroep. Met dagelijks gepresenteerde programma’s, live of vooraf opgenomen. Op het halve uur is er een eigen nieuwsbulletin van ZuidWest Update. We merken dat we een goede mix in handen hebben als ‘Stem
van de streek’. Op steeds meer plaatsen horen we dat ons station aanstaat. Van winkel tot
fabriekshal en vanaf de steiger bij de bouw tot in de auto.
In 2021 kon onze evenementenredactie voorzichtig weer nadenken over het opstarten van
de activiteiten, maar doordat vele evenementen uiteindelijk toch geen doorgang vonden,
heeft de evenementenredactie zijn pijlen volledig gericht op 2022.

Vrijwilligers
ZuidWest heeft altijd een trouwe schare vrijwilligers gekend en nog steeds zijn zij erg
belangrijk. Vrijwilligers zijn dermate belangrijk voor de omroep, dat wij niet zonder kunnen.

Medewerkersbijeenkomst
Ondanks dat iedereen op zijn/haar manier betrokken is bij de omroep op zijn/haar eigen
vlak, komen we ook met zijn allen samen. Rond de jaarwisseling en in de zomer organiseren we doorgaans medewerkersbijeenkomsten waarop plannen voor het komende jaar
gecommuniceerd worden en waarop iedereen even met elkaar kan bijpraten. Door de coronacrisis hebben deze helaas niet op de gebruikelijke manier plaatsgevonden. De oudjaarsbijeenkomst was wel gepland, maar kon door de lockdown wederom niet doorgaan.
Medewerkers zijn zoveel mogelijk per nieuwsbrief bijgepraat. En waar mogelijk in kleiner
contact.

Stagiaires
Streekomroep ZuidWest wordt door stagiairs veelvuldig benaderd voor uiteenlopende stages. Op zowel de Update als de tv-afdeling maken wij graag gebruik van stagiairs. Deze stagiairs komen van bijvoorbeeld het Grafisch Lyceum, Curio of Scalda. Maar ook van Fontys
Hogeschool Journalistiek in Tilburg. Stagiaires die bij de omroep werken krijgen een vaste
stagevergoeding per maand.

Keurmerk

Financiën

Omroep met een keurmerk

Het jaar 2021

In oktober mochten wij eindelijk, als vijfde omroep in Nederland, het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen in ontvangst nemen. Niet alleen een waardering voor het werk van
alle medewerkers, betaald of vrijwillig. Het is, na de stevige audit, ook een bewijs dat de
omroep alles goed in orde heeft. Wij hopen vooral dat meer omroepen gaan volgen. Dat is
goed voor de sector, want alhoewel wij inmiddels bij de 10 grootste lokale/streekomroepen van Nederland horen, snappen wij dat ook wij nog altijd moeten blijven werken aan
verbetering, zelfs al heb je het keurmerk!

In de begroting hadden we voor 2021 een positief resultaat begroot. Mede door het vrijvallen van het steunfonds en meer opbrengsten vanuit de commercie. Door in te springen op
de vraag naar webinars is het jaar met een goed resultaat afgesloten.

Daarnaast gaan we er vanuit dat dit keurmerk mee helpt met de bewijslast dat onze
omroep klaar is voor de toekomst en daarmee klaar is voor een goede en structurele
financiering vanuit de Rijksoverheid.
Tijdens een bijeenkomst in oktober spraken Rob Neutelings - bestuurder Curio, Steven
Adriaansen - burgemeester gemeente Woensdrecht en via een videoverbinding Frank Petter - burgemeester gemeente Bergen op Zoom hun waardering en felicitaties uit richting de
omroep en al de medewerkers.

Toekomst
Streekomroep ZuidWest heeft als streekomroep twee soorten van inkomsten. De publieke
bekostiging en de eigen (reclame)inkomsten. Die laatste zijn, zeker gezien de pandemie
behoorlijk onder druk komen te staan. Om onze nieuwsafdeling te kunnen blijven voortzetten moeten we opzoek naar structurele bijdragen vanuit de overheid. In het regeerakkoord Rutte IV wordt gesproken over structureel 30 miljoen voor de versterking van de
lokale journalistiek en de basisbekostiging van streekomroepen.
Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) heeft in haar advies, n.a.v. de Pilot Versterking Lokale Journalistiek, de Rijksoverheid geadviseerd om structureel twee euro per
inwoner beschikbaar te stellen aan de streekomroep. De Raad voor Cultuur en Raad voor
openbaar bestuur spreekt in haar rapport ‘Lokale Media: niet te missen’ over een structurele bijdrage van 375.000 euro per streekomroep. Beide komen overeen met de gereserveerde 30 miljoen die noodzakelijk is.
In februari 2022 brengt het ministerie een werkbezoek aan Streekomroep ZuidWest om
met deze informatie de staatssecretaris te kunnen adviseren over de besteding van het
geld. In juni 2022 wordt de brief verwacht van de staatssecretaris met de toekomstplannen.
Het blijkt meer dan ooit dat een bekostiging vanuit de overheid noodzakelijk is. Met de
huidige formatie en organisatie voldoet Streekomroep ZuidWest aan de nu bekende voorwaarden. Het is nu wachten op de brief en de bijbehorende wetgeving.

Financiële verantwoording
Het bestuur van de stichting stelt voorafgaand aan het boekjaar in overleg met de directie
een begroting op die wordt vastgesteld door het bestuur. Het bestuur en directie worden
maandelijks geïnformeerd over de resultaten door middel van tussentijdse financiële overzichten, die worden besproken in de bestuursvergaderingen. Over het boekjaar wordt een
jaarrekening opgesteld. De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving en het Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen 2009.
De jaarcijfers zijn publiekelijk in te zien door de site van de omroep te raadplegen.

Toekomst
Het is inmiddels al 2022, de lockdown is over en alle maatregelen die nog bestonden zijn
inmiddels ook verdwenen. Hoe anders ziet de wereld er dan ineens uit! Toch laat de Coronacrisis behoorlijke sporen na. Maar het biedt het ook nieuwe kansen. Het heeft de omroep
weer bij veel mensen onder de aandacht gebracht. De verbindende rol van ZuidWest is nog
nooit zo duidelijk geweest als nu.

De omroep is in 2022 genomineerd als ‘omroep van het jaar’, half juni weten we of het
bij de nominatie blijft of dat deze ook omgezet wordt in een titel die je een jaar lang met
trots mag dragen. Naast Streekomroep ZuidWest zijn dit jaar Oog Groningen, Westlandse
Omroep Stichting en Studio Alphen genomineerd.

Door in te spelen op vragen en de tomeloze inzet van vrijwilligers hebben we tijdens de
twee coronajaren de omroep steeds weer van zijn beste kant laten zien. We zijn altijd door
blijven gaan en creatief geweest om steeds maar weer nieuws, activiteiten, evenementen en
ontspanning bij de mensen thuis te brengen.
En door de studio zo in te richten, dat hij voor allerlei bedrijven ingezet kon worden om
hun achterban te bereiken via webinars, heeft het ook het gebrek aan reclameinkomsten
kunnen compenseren.

Kortom, de komende tijd brengt nog wat spanning met zich mee. Maar één ding is zeker,
we hebben 2021 goed afgesloten en de vooruitzichten voor de sector en dus Streekomroep ZuidWest, zijn nog nooit zo goed geweest. Er lijkt in de nabije toekomst een einde te
komen aan de onzekerheid rondom de financieringsstroom. We doen er alles aan om ook
de tussenperiode zonder kleerscheuren door te komen. Zodat we daarna weer verder kunnen kijken en wellicht onze vleugels nog iets verder kunnen uitspreiden.

Ik ben ontzettend trots op iedereen die het laatste jaar wederom heeft gezorgd om de
omroep te laten groeien. Dit kunnen we alleen met elkaar. We mogen trots zijn op een
omroep zoals ZuidWest; 53 jaar en een keurmerk! Trots op wat we bereiken, trots op ons
verleden, maar laten we ook zorgen dat we trots zijn op onze toekomst!
Nu moeten we de volgende stap zetten; het waarborgen van onze journalistieke taak. Hiervoor hebben we externe gelden nodig. Een betaalde redactie kan niet gefinancierd worden
vanuit commerciële inkomsten. Dit levert gewoon weg niet genoeg op. Daarnaast zou het
ook vreemd zijn voor een publieke omroep. Het regeerakkoord is ons goed gezind, nu de
uitvoering nog.
De staatssecretaris heeft haar ambtenaren op werkbezoek gestuurd bij Streekomroep
ZuidWest. Inmiddels is duidelijk dat er in juni een brief komt over de toekomst van de
sector in relatie tot de financiering vanuit de Rijksoverheid. In de brief wordt sowieso een
wetswijziging aangekondigd voor 2025. Dan moet heel de sector zover zijn. Tot die tijd
komt er hoogstwaarschijnlijk een overgangsregeling. Met het keurmerk opzak hopen wij
vooraan te kunnen staan bij het uitrollen van deze regeling, in de hoop dat de betaalde
redactie van ZuidWest gewoon door kan blijven gaan met het goede werk dat ze leveren.

Maarten van den Boom
Directeur streekomroep ZuidWest

Omroepstichting ZuidWest begroting 2022
scenario

begroting 2022

begroting 2021

Concept dd 21-01-2022

inclusief Pilot

Bekostigingsplicht
Donaties
Opbrengsten reclame/producties
vrij vallen steunfonds/omzet mutatie

108.500
1.000
150.000
-

42%
0%
58%
0%

105.000
1.000
100.000
35.000

44%
0%
41%
15%

Correctie Steunfonds
Totaal opbrengsten

259.500

100%

241.000

100%

69.800
58.200
3.000
44.000
-37.500

121.700
61.200
2.500
74.600
-135.000
-20.000

1.000
2.500
4.750
145.750

27%
22%
1%
17%
-14%
0%
0%
1%
2%
56%

3.000
1.500
109.500

50%
25%
1%
31%
-56%
-8%
0%
1%
1%
45%

18.750
10.000
4.000
1.000
1.500

7%
4%
2%
0%
1%

18.500
10.000
3.600
1.000
5.000

8%
4%
1%
0%
2%

35.250

14%

38.100

16%

Verkoopkosten
representatiekosten
reclame
Provisies
Verkoopkosten

4.500
1.000
500
1.250
7.250

2%
0%
0%
0%
3%

1.500
500
500
1.250
3.750

1%
0%
0%
1%
2%

Buma/Sena
belastingen / heffingen

6.800
1.250

3%
0%

5.000
1.000

2%
0%

Contritbuties/ vergunningen

brutoloon en salarissen (all-in)
inhuur eigen personeel
stagevergoedingen
inhuur derden (techniek en redactie)
subsidie rijk/gemeenten
RIF Vergoeding
Transitievergoeding
km vergoeding
Overige Personeelskosten
personeelskosten
Huur
Gas / water / licht
Schoonmaakkosten
kleine aanschaffingen
Overige huisvestingskosten / onderhoud
inventaris
Huisvestings- en onderhoudskosten

8.050

3%

6.000

2%

kantoorbenodigdheden
porti
kopieer en drukwerk
accountantskosten
verzekeringen
overige algemene kosten

750
100
250
8.000
10.000
500

0%
0%
0%
3%
4%
0%

750
250
250
8.000
11.000

0%
0%
0%
3%
5%
0%

overige algemene kosten

19.600

8%

20.250

8%

600
4.000
1.000
300
250

0%
2%
0%
0%
0%

500
4.000
1.000
750
1.250

0%
2%
0%
0%
1%

brandstof
auto kosten
parkeerkosten
inhuur auto
overige autokosten
autokosten
Contributie Kantoor- en algem. kosten

6.150

2%

7.500

3%

33.800

13%

33.750

14%

Omroepstichting ZuidWest begroting 2022
scenario
communicatiekosten
software
licenties
hardware/kleine aanschaffingen
beheercontracten internet
Automatiseringskosten
Kosten uitzending radio
Kosten uitzending televisie
Kosten uitzending update
Ontvangen Rijk
audiovisuele apparatuur

begroting 2022

begroting 2021

Concept dd 21-01-2022

inclusief Pilot

4.500
3.000
2.800
1.500
5.000
16.800

2%
1%
1%
1%
2%
6%

4.000
3.000
2.500
4.000
13.500

2%
1%
1%
0%
2%
6%

2.500
3.000
6.500

1%
1%
3%

2.500
5.000
7.500

1%
2%
3%

3.000

1%

1.500

1%

Kosten uitzendingen

15.000

6%

16.500

7%

Totale bedrijfskosten

253.850

98%

215.100

89%

625
1.250
14.275
16.150

0%
0%
6%
6%

1.250
16.800
18.050

1%
0%
7%
7%

Totale kosten

270.000

104%

233.150

97%

Resultaat

-10.500

-4%

7.850

3%

betalingsverkeer
Rentelasten
Afschrijvingen inclusief boekwinst activa
Financieringskosten

Bergen op Zoom, 24 mei 2022,
het bestuur:

S.J. Langenberg, voorzitter

A.C.J.M. Beening - Suijkerbuijk, secretaris

R.C.A. Ernest, penningmeester

R.P. Muller

C.P.M. Joachems - Raaijmaekers
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Omroepstichting ZuidWest
gevestigd te Bergen op Zoom
Balans per 31 december 2021
ACTIEF
(in euro's)

Toelichting

31 december 2021

31 december 2020

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Machines en installaties
Inventaris

7.151
25.387

7.987
15.377
32.538

23.364

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen op handelsdebiteuren
Belastingen en sociale lasten
Overlopende activa
Liquide middelen

19.217
1.923
18.397

15.351
6.259
7.797
39.537

29.407

9.091

37.488

81.166

90.259
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Omroepstichting ZuidWest
gevestigd te Bergen op Zoom

Balans per 31 december 2021

Balans per 31 december 2021

PASSIEF
(in euro's)

Toelichting

31 december 2021

31 december 2020

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal

30.426

(61.480)
30.426

(61.480)

-

-

Kortlopende schulden en overlopende
passiva
Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende passiva

16.376
2.687
4.255
27.422

21.177
3.344
4.250
122.968
50.740

151.739

81.166

90.259

Bergen op Zoom, 24 mei 2022,

S.J. Langenberg, voorzitter

A.C.J.M. Beening - Suijkerbuijk, secretaris

R.C.A. Ernest, penningmeester

R.P. Muller

C.P.M. Joachems - Raaijmaekers
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Omroepstichting ZuidWest
gevestigd te Bergen op Zoom

Omroepstichting ZuidWest
gevestigd te Bergen op Zoom

Staat van baten en lasten 2021

Staat van baten en lasten 2021

(in euro's)

Toelichting
Baten
Directe lasten

2021

2020

310.858
(16.832)

Baten -/- directe lasten
Salarissen en sociale lasten
Afschrijvingskosten
Overige bedrijfskosten:
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Administratie- en advieskosten
Kantoorkosten
Autokosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

234.636
(49.810)
294.026
41.517
17.231

106.283
44.689
8.314
20.565
6.178
12.477
(57.429)

55.279
38.990
4.404
18.522
7.257
11.326
9.873

Som der exploitatielasten
Exploitatieresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten

201.514

204.399

92.512

(19.573)

(606)

Financiële baten en lasten
Resultaat

184.826

45.642
14.795

(1.230)
(606)

(1.230)

91.906

(20.803)

Bergen op Zoom, 24 mei 2022,

S.J. Langenberg, voorzitter

A.C.J.M. Beening - Suijkerbuijk, secretaris

R.C.A. Ernest, penningmeester

R.P. Muller

C.P.M. Joachems - Raaijmaekers
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Omroepstichting ZuidWest
gevestigd te Bergen op Zoom

Omroepstichting ZuidWest
gevestigd te Bergen op Zoom

Algemene toelichting en grondslagen
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen
voor financiële verslaggeving

Informatie over de rechtspersoon
Naam
Omroepstichting ZuidWest
Rechtsvorm
Stichting
Zetel
Bergen op Zoom
Registratienummer bij de Kamer van Koophandel
41104079
Activiteiten
De organisatie verricht met name activiteiten op het gebied van:
Het exploiteren van een radio-omroep.
Vestigingsadres
Dr. Ir. van Veenweg 8
4612 PE Bergen op Zoom
Algemene grondslagen voor verslaggeving
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Materiële vaste activa
Machines en installaties
De machines en installaties worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende
afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
Inventaris
De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na
ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
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Algemene toelichting en grondslagen
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen
voor financiële verslaggeving

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een
voorziening uit hoofde van oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de
direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd langer dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat
wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een
specificatie opgenomen.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en
worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde
goederen en diensten.
Directe lasten
Onder directe lasten wordt verstaan de aan de baten direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten van
fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens zijn, indien van
toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen voorzieningen voor
incourante voorraden.
Salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde,
respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke
zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.
Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
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Algemene toelichting en grondslagen
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Algemene toelichting en grondslagen
voor financiële verslaggeving

Rentelasten en soortgelijke kosten
De rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.
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Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

(in euro's)

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Machines en
installaties

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2020
Aanschafwaarden
Afschrijvingen

Inventaris

Totaal

1

2

3

-

-

-

55.651
(47.664)

256.309
(240.932)

311.960
(288.596)

-

-

-

7.987

15.377

23.364

Stand 31 december 2020
Investeringen
Afschrijvingen

-

-

-

7.987
1.995
(2.831)

15.377
21.974
(11.964)

23.364
23.969
(14.795)

Stand 31 december 2021

-

-

-

7.151

25.387

32.538

Overzicht mutaties 2021

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2021
Aanschafwaarden
Afschrijvingen

-

-

-

15.318
(8.167)

82.858
(57.471)

98.176
(65.638)

-

-

-

7.151

25.387

32.538

Nadere toelichting
Ten behoeve van het inzicht in de waarde van de materiële vaste activa, zijn de aanschafwaarden en de cumulatieve
afschrijvingen per 31 december 2021 aangepast naar de daardwerkelijk nog aanwezige activa.
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa
Vorderingen op handelsdebiteuren
Belastingen en sociale lasten
Overlopende activa

31-12-2021

31-12-2020

19.217
1.923
18.397

-

19.217
1.923
18.397

15.351
6.259
7.797

39.537

-

39.537

29.407
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Toelichting op de balans

(in euro's)

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa
Vorderingen op handelsdebiteuren
Dubieuze debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

31-12-2021

31-12-2020

24.967
(5.750)

15.351
-

19.217

15.351

1.923

6.259

4.522
1.157
139
1.557
1.025
9.997

4.522
762
1.528
985
-

18.397

7.797

261
8.830
-

168
2.320
35.000

9.091

37.488

Belastingen en sociale lasten
Te vorderen omzetbelasting
Overlopende activa
Waarborgsommen
Nog te ontvangen bedragen
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde verzekeringen
Vooruitbetaalde huur
Vooruitbetaalde telefoonkosten
Nog te ontvangen subsidie Rijk

Liquide middelen
Kas
NL74 RABO 0118 8548 60
NL11 RABO 1473 2966 76
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Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA
Eigen vermogen
Recapitulatie van het eigen vermogen
Stichtingskapitaal

31-12-2021

31-12-2020

30.426

(61.480)

Resultaat over
de periode
2021

Eindkapitaal
op 31-12-2021

91.906

30.426

16.376
2.687
4.255
27.422

21.177
3.344
4.250
122.968

50.740

151.739

16.376

21.177

2.687

3.344

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Beginkapitaal
op 01-01-2021

Opnames
minus
stortingen 2021

Beginkapitaal
op 01-01-2021

-

-

(61.480)

Opnames
minus
stortingen
2021

-

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende passiva

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Af te dragen loonheffing
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Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

(in euro's)

Overige schulden
Reservering vakantiegeld

31-12-2021

31-12-2020

4.255

4.250

3.395
48
5.500
14.161
4.318

2.057
3.230
76.653
34.048
53
3.300
3.627

27.422

122.968

Overlopende passiva
Aflossingsverplichting langlopende schulden
Nog te betalen administratiekosten
Kredietfonds steun Rijk
Vooruitontvangen subsidie Rijk
Nog te betalen rentekosten
Nog te betalen energiekosten
Subsidie Woensdrecht
Reservering transitievergoeding
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Niet in de balans opgenomen
verplichtingen

Niet in de balans opgenomen
verplichtingen

De omroepstichting huurt de huisvesting aan de Dr. Ir. van Veenweg 8 te Bergen op Zoom van de gemeente Bergen
op Zoom. De maandhuur bedraagt € 1.557,23 (prijspeil 2021). De huurovereenkomst is aangegaan per 1 juni 2019
en heeft een looptijd van 10 jaar.

De omroepstichting is een operational lease overeenkomst aangegaan met LeasePlan Nederland B.V. De lease
bedraagt € 346,89 per maand.
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Toelichting op de staat van baten en
lasten

Toelichting op de staat van baten en
lasten

(in euro's)

2021

2020

166.569
70
144.219

130.271
1.267
103.098

310.858

234.636

16.832

49.810

98.437
19.705
(72.500)

84.822
18.695
(62.000)

45.642

41.517

Baten
Opbrengst produkties
Donaties
Ontvangen subsidies

Directe lasten
Kosten produkties
Salarissen en sociale lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Ontvangen subsidie

Gemiddeld aantal werknemers
Toelichting
Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg gedurende de gerapporteerde periode: 3,8 fte (vorige periode: 3,5 fte).

31

Omroepstichting ZuidWest
gevestigd te Bergen op Zoom

Omroepstichting ZuidWest
gevestigd te Bergen op Zoom

Toelichting op de staat van baten en
lasten

Toelichting op de staat van baten en
lasten

(in euro's)

2021

2020

Afschrijvingskosten
Afschrijving op materiële vaste activa

14.795

17.231

2.831
11.964

2.665
14.566

14.795

17.231

106.283
44.689
8.314
20.565
6.178
12.477
(57.429)

55.279
38.990
4.404
18.522
7.257
11.326
9.873

141.077

145.651

Nadere specificatie van de afschrijvingskosten
Afschrijving op materiële vaste activa
Afschrivingskosten gebouwen
Afschrijvingskosten inventaris

Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Administratie- en advieskosten
Kantoorkosten
Autokosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
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Toelichting op de staat van baten en
lasten

Toelichting op de staat van baten en
lasten

(in euro's)

2021

2020

55.518
117.289
2.570
5.582
678
1.482
115
1.499
(78.450)

23.179
80.193
3.076
540
1.347
238
3.754
(57.048)

106.283

55.279

18.536
10.965
151
7.283
3.932
3.822

18.736
3.201
5.615
3.800
7.638

44.689

38.990

8.314

4.404

829
4.727
7
120
756
24
4.448
2.680
1.421
5.553

640
4.829
220
203
1.968
143
2.990
2.875
4.654

20.565

18.522

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten
Inhuur personeel
Inhuur derden
Reiskostenvergoedingen onbelast
Vergoeding vrijwilligers, stagiaires
Kantine kosten
Bedrijfskleding
Opleidingskosten personeel
Overige personeelskosten
Subsidie Rijk

Huisvestingskosten
Huur
Gas / water / licht
Onderhoud onroerend goed
Belastingen / heffingen
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten

Administratie- en advieskosten
Accountantskosten
Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Communicatiekosten
Portokosten
Kopieer en drukwerk kosten
Kleine aanschaffingen
Onderhoud inventaris
Kosten software
Licentiekosten
Kosten hardware
Beheercontracten internet
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Toelichting op de staat van baten en
lasten

(in euro's)

2021

2020

Autokosten
Huur auto
Brandstof
Onderhoud / reparaties
Parkeerkosten
Overige autokosten
Leasekosten

298
614
1.108
4.158

855
557
7
907
1.135
3.796

6.178

7.257

5.750
481
738
1.364
4.144
-

2.523
141
1.074
2.879
50
4.659

12.477

11.326

9.921
(67.350)

9.786
87
-

(57.429)

9.873

Rentelasten en soortgelijke kosten

(606)

(1.230)

Per saldo een last / last

(606)

(1.230)

583
23

799
431

606

1.230

Verkoopkosten
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
Beursdeelname / promoties
Representatiekosten
Provisies
Verkoopkosten
Reis- verblijf en zakendiner kosten
Reclame en advertentiekosten

Algemene kosten
Algemene verzekeringen
Overige algemene kosten
Steunfonds Rijk vorig jaar

Financiële baten en lasten

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Kosten bank / giro
Rente op geldleningen
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Overige gegevens

Overige gegevens

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van de stichting
A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Omroepstichting ZuidWest te Bergen op Zoom gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Omroepstichting ZuidWest per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Omroepstichting ZuidWest zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
B. Verklaring betreffende de andere informatie opgenomen in de jaarstukken
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers
op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en
de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Dordrecht, 27 mei 2022
Accountantskantoor KUBUS Dordrecht

drs. E.J. Tigelaar AA
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