
ANBI 
 
RSIN 
Radio Eenhoorn heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), die wordt verstrekt door 
de Belastingdienst.  
Het fiscaal nummer/RSIN 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. 
 
Naam instelling 
De officiële stichtingsnaam van de Radio Eenhoorn (=RE) volgens de statuten is: Stichting Lokale 
Radio- en Televisieomroep Menaldumadeel/Het Bildt/ Franekeradeel “De Eenhoorn”. 
 
Adres 
Het bestuur is bereikbaar via de algemene contactgegevens of het algemeen emailadres: 
Mieddyk 39-A, 9036 LC  Menaam of info@radioeenhoorn.nl 
 
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. 
 
De Stichting dient het algemeen belang. 
De Stichting heeft geen winstoogmerk.  
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat per begin 2019 uit: 
De heer T. Boomstra, voorzitter 
De heer T. Prins, penningmeester 
Mevrouw T. de Boer, secretaris 
 
Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen worden vergoed, mits niet bovenmatig.  
De Stichting heeft geen personeel in dienst. 
 
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.  
  
Overzicht gebeurtenissen 2018 
Per 1 januari 2018 zijn de 3 gemeenten gefuseerd tot de nieuwe gemeente Waadhoeke. Vanaf deze 
datum is RE de lokale omroep van gemeente Waadhoeke. De statutaire naam van RE is vooralsnog 
niet gewijzigd. Wel moesten veel jingles en promo’s worden aangepast. 



Licentie: In verband met de gemeentefusie moest de uitzendlicentie bij het CvdM opnieuw worden 
aangevraagd en is verlengd tot 2023. 
In februari zijn de eerste contacten gelegd om ook televisie te gaan maken. Inmiddels zijn er voor 
YouTube, Facebook, Instagram en Twitter diverse filmpjes gemaakt die met ons werkgebied te 
maken hebben.  
Vanaf juli is Radio Eenhoorn een samenwerking aangegaan met productie- maatschappijen (KNKB 
Media, Waadhoeke TV, Franeker Actueel, Witteveen TV en DJTS.NL) om hierin ook voldoende 
aanbod te kunnen leveren. Tevens is de naam gewijzigd in Omroep Eenhoorn. 
De primeur van deze samenwerking was PC Café, als kaatszender van Fryslân hebben we samen met 
Omrop Fryslân een reeks van uitzendingen gedaan voor de PC. 
Een andere primeur is het leveren van voetbalverslagen aan Voetbal Nederland/Noord, een pilot 
waar Omroep Eenhoorn aan mee doet.  Alle voetbalverslagen worden in een database geplaatst, 
zodat wereldwijd het verslag van de wedstrijd te beluisteren is. 
Wij hebben ons eigen YouTube kanaal, alle filmpjes van Omroep Eenhoorn zijn te bekijken op: 
https://www.youtube.com/channel/UCCpXm9ImkGbKko6vfzu4k8w. 
In maart zijn de fusiebesprekingen door Radio Stad Harlingen abrupt stopgezet door tegenstand van 
de medewerkers. Omdat de meeste regelementen en statuten er niet op gericht waren om ook TV te 
maken, heeft Omroep Eenhoorn wel alle regelementen aangepast aan deze tijd. (Huishoudelijk 
Regelement, Redactiestatuut en Programmabeleid). Het PBO zal in de toekomst meer betrokken 
worden bij de inhoud van de programma’s. 
De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft tot aanpassingen 
geleid van medewerker overeenkomsten en het aanmeldformulier van donateurs. 
De hoogtijdagen van het kaatsen, PC, Freule en dames-PC zijn weer integraal uitgezonden door de 
zuster locale omroepen, zodat vrijwel geheel Fryslân van onze kaatsverslagen heeft kunnen genieten. 
In het jaar van de gemeentelijke fusie is besloten om de nieuwe dorpen Winsum/Spannum en 
Welsyp/Bayum te bezoeken voor een live locatie uitzending.  
De nieuwsvoorziening Novum Nieuws is beëindigd; wij zijn over gegaan naar World News Regio. 
Op uitnodiging van Omrop Fryslân heeft er een gesprek met de hoofdredacteur plaats gevonden over 
mogelijke samenwerking op diverse gebieden. Door vertrek van deze hoofdredacteur is er geen 
vervolg geweest. 
We hebben te kampen gehad met een langdurige technische storing in het terug luisteren van 
programma’s. 
De OLON-vergaderingen in Hilversum op 14 april en 15 september zijn door een delegatie van het 
bestuur bezocht. 
Op 2 november is de jaarlijkse medewerkersbijeenkomst gehouden in restaurant De Molen in 
Vrouwenparochie. 
In december hebben er weer een oriënterend gesprek geweest met het nieuwe bestuur van Radio 
Stad Harlingen om te bekijken of er vormen van samenwerking in gang gezet kunnen worden.  
 
Programma’s. 
Na de gemeentelijke fusie is het Waadhoeke Journaal doorgegaan, nog steeds kunt u om de week op 
woensdag het programma beluisteren.  
In maart is het programma Wykein Aktueel gestart, het informatieprogramma waar allerlei nieuwtjes 
en wetenswaardigheden uit de gemeente Waadhoeke worden gebracht. 
In maart is Even Bildts Binnen en Bûtendyks praat gestart. Het Programma Even Bildts bestond al 
jaren, maar een paar keer per jaar zal er een live uitzending zijn. 
In november heeft Brian Notenbomer de 400 ste uitzending van zijn programma Brian On Air 
uitgezonden. Tevens is een pilot gestart in de Kerk van ij Altoenae om de kerkdiensten live uit te 
zenden. 
Vanaf 2 januari 2019 zal Radio Eenhoorn ook weer een country programma uitzenden, dan start 
Martinus Westerdijk met The Highway of Country. 
 
 
 



 
 
Toekomstplannen. 
Inmiddels zijn er prachtige samenwerkingsverbanden gestart voor het maken van filmpjes en TV. Ook 
Omroep Eenhoorn heeft diverse vrijwilligers die hier aan mee willen werken, er zal echter 
geïnvesteerd moeten worden in opleidingen en apparatuur. Daarnaast zal er in kleding en reclame 
materiaal voor de Omroep Eenhoorn aangeschaft moeten worden. 
De fusie met Radio Stad Harlingen is voorlopig van de baan, wel zal er in de toekomst gekeken 
worden of ook hier een samenwerkingsverband kan worden opgestart. 
Voor 2019 is een plan ingediend om de Simmertoer weer uit te zenden. Een programma dat op 
diverse locaties live verslag gaat doen vanuit de dorpen uit onze gemeente. 
 
Financiële verantwoording over 2018 
 
1. Verkorte staat van baten en lasten over 2018 
 

  2018  2017 
BATEN     
Subsidies gemeenten 22.812  22.772  
Donaties en giften 5.472  5.691  
Reclame 6.493  7.130  
Overige baten 0  0  
  34.777  35.593 
LASTEN     
Kosten vrijwilligers 1.667  1.029  
Huisvestingskosten 10.139  10.043  
Uitzending-/radiokosten 8.458  9.256  
Algemene kosten 2.466  5.563  
Afschrijvingen 9.204  9.932  
Rentelasten 276  260  
  39.470  36.083 
     
RESULTAAT  2.567  -490 

 
 
 
2. Verkorte balans per 31 december 2018 
 

 31-12-2018 31-12-2017  31-12-2018 31-12-2017 
      
Materiele vaste activa 15.725 24.929 Eigen vermogen 39.493 36.926 
              
Vorderingen 0 824 Lening 594 594 
      
Liquide middelen 25.388 13.596 Schulden 1.026   1.829 
      
Totaal 41.113 39.349 Totaal 41.113 39.349 

 


