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1. Inleidins.
In vooÍgaande j aren heeft het toenmalige bestuur een eerste beleidsplan vastgesteld. Dit is door
wiss€ling in de besturen niet bewaard g€bleven, zodat het huidige bestuur het noodzakelijk achtte
voor een nieuwe vijfarige periode een beleidsplan vast te stellen.
Er liggen verschillende r€denen aan ten grondslag. De ontwikkelingen in lokaal omroepland
versnellen, zodat dat mogelijk in de toekomst samenwerking met andere stichtingen voor lokale
omroepen tot gezam€nlijk projecten kunnen leiden.
Daarnaast vereist de Belastingdienst dat er een beleidsplan is in het kader van de fiscale positionering
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

2. 9$s!e3q
De lokale omroep is formeel volgens de notariële akte in eerste instantie opgericht op 31
december I 99 1 voor de gemeenten Menaldumadeel en het Bildt.
Op 3 naart 1997 zijn de statuten aangepast vanwege de komst van de gemeente
Franekemdeel.
De eerste uitzending was 31 december 1987, rnaar op 31 december 1988 gaat de zender
officieel de lucht in en is ze via de ether te ontvangen. Eerst alleen in de gemeent€
Menaldumadeel. Daar kwam op 3l december 1991 d€ Gemeerte het Bildt bij, reden om ook
over te gaan tot een formalisatie van de organisatie. De organisatie kent dan circa 90
medewerkers en een betaalde kacht.
In 1996 is een poging gedaan om lokale televisie te intoduceren, maar dit lukt nieÍ.
Het leveÍ wel op dat in 1996 de G€meente Franekeradeel als 3" gemeente tot het
uitzendgebied gaat behoren, en dat wordt in maart 1997 dus officieel.
Radio Eenhoom heeft in haar bestaan verschillende prijzen gewonnen zoals de Media
Academiepdjs met het programma 'Net Ferjitte" en Theo Heisterkamp Aanmoedigingsprijs
met de sede "Doarsstriid". ln 2013 viert Radio Eenhoom haar 25-jarig jubileum.

3. Doelstellins.
De doelstelling van Radio Eenhoorn wordt vermeld in de statuten:
D€ uiwoe ng van de taak van de publieke omroep, als bedoeld in de Mediawet, op lokaal
niveau. Er wordt eeÍl progrartuna voor algemene omroep verzorgd en er worden alle
activiteiten verricht die m.b.t. de programnaverzorging en uitzending nodig zijn. Het
programma is in zodanig mate gericht op de bevrediging van de in de gemeenten levende
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht
kan worden van algemeen nut te zijn. Het programma voor de lokale omroep is bestemd voor
de gemeenten Menaldumadeel, het Bildt en Franekeradeel.
Er wordt uitgezonden in het Nederlands, Fries en het Bildts.

4, Inkomstenverwerving.
De inkomsten voor de stichting komen uit diverse bronnen.

A. Subsidies van de betrokken gemeenten.
Er is een regeling met de VNG, die gem€enten een vrijblijvende regeling biedt om subsidie te
verstrekken. Deze is gebaseerd op een bedrag per huishouden. De inlulling van gemeenten
wordt dan ook voor een verschillend bedrag per huishouden gedaan.

B. Donaties. giften en legaten.
De stichting hanteert giffen en donatiestelsel. De donateurs worden geworven onder
luisteraars, belangstellenden en andere geïnteresseerde ondeNteuners van de lokale omroep.
Wanneer er aan een project wordt gewerkt komt er af en toe spontaan een giff binnen. Een
legaat komt tot op heden niet voor.



C. Acties.
Ten tijde van speciale projecten kunnen de uitzendingen gericht zijn op de ondersteuning van
specifieke groepen ofacties voor een goed doel. Dat kan een actie in de sfeer van sport en
spel (bijvoorbeeld spoficaféquiz, tsunaÍni in 2004, Radio Marathon).
Andere acties kunnen op het gebied van ondersteuning van een andere organisatie liggen
(bijvoorbeeld Het Rode IGuis). De zender stelt haar organisatie ter beschikking van het goede
doel om meer aandacht op het doel te vestigen.
Ten slotte kan Radio Eenhoom ook acties dchten op het vercterken van het aantal donateurs,
omdat zonder die bron het fundament onder de lokale zender wordt aansetast.

D. Fondsenwerving.
Voor een speciaal doel binnen de stichting kan de hulp ingeroepen van fondsen. Dit wordt
gebaseerd op een onlijnd plan dat onder het project ligt. Meestal worden regionale fondsen
aangeschreven, maar dit kunnen ook landelijke fondsen zijn.

E. Overige baten.
AÍlankelijk van de mogelijliheden kunnen voor ev€nement€n bijdmgen in de kosten worden
gevraagd. Ook kan de steunactie voor bedrijven bestaan uit sponsoring en een
reclameboodschap op de mdio. Het vermogen van de stichting is maar gering. Er worden
enige baten uit rente over het vermogen verworven.

5. Beheer van het vermogen.
Het vemogen is maax gering. Tijdelijk is er wel spmke van om een deel van het vermogen
even apart te zetígn op een spaarrekening, maar subsidies worden aan het begin van het jaar
ontvangen en moeten verdeeld worden de rest van het jaar. Dat is deels het parkeren van de
liquiditeit en deels het tijdelijk wegzetten van het vemogen.
Mogelijk ontstaat er door verandering van systematiek tijdelijk een herwaardedngsreserve,
omdat de vaste activa nog een balanswaarde blijlen te hebben.
Om het vermogen tegen slijtage te beschermen vanwege de tijd, wordtjaarlijks een
toevoeging van 20/o voldoende gevonden om al te grote erosie vanwege de inflatie te
voorkomen. Het percentage is gebaseerd op de vastgoedontwik:keling over een zeer lange
reeks vanjaren, waarbij de uitkomst gemiddeld 27o was.

6. Bestedine van de inkomsten.
Alle werk binnen de stichting gebeurt door wijwilligers (verslaggevers, facilitair en techniek,
bestuur etc.) die geen beloning kemen. De exploitatie van de zender kent kosten als
huisvesting, kosten voor uitzendingen al dan niet op locatie, apparatuur, kosten voor de
reportagewagen en kosten voor de zendmogelijlàeden, die voor een deel aan de overheid
moeten worden afgedragen.
Het aantal vrijwilligers schommelt rond de 100. Vrijwilligers kijgen door hun gemaal,^1e
onkosten desgewenst terug.

Vele jaren kon er maar mondjesmaat worden geïnvesteerd. Gelukkig kon in de voorgaande
jaren de reportagewagen wel worden vervangen. Door inventadsatie van de bezittingen kan
er nu een plan worden opgesteld om de sterk verouderde apparatuur te gaan veruangen.
Hierin zal stapsgewij s worden geopereerd. Digitalisering en ontwik:kelingen daarin maken
dat er druk komt te ligg€n op een regelmatig investeringsprogramma. In 2013 is een eerste
begin gemaakt en kon voor ci.ca € 5.000,00 worden geïnvesteerd.



Het jubileumjaar 2013 is sober gevierd. Graag had de stichting er veel meer aandacht aan
willen besteden, maar gelukkig kon een open dag, enkele speciale uitz€ndingen en het
gebruik van een specifieke kant het jubileum onderstrepen. De kosten ervan waÍen zeer
gering.

Het tmckrecord van de stichting zal in dejaren worden opgebouwd, waarbij maximaal acht
iaren zichtbaar zullen ziin:

Z.Duul-C!-ev3lg3{9!q9!qg4
Het beleidsplan is voor een periode van vijfjaar opgesteld. Dat is redelijk overzienbare
periode. De voorbereiding voor het volgende plan zal n2017 beginnen. Halverwege de
geldende periode kan het bestuur even toetsen of het plan nog aanpassing nodig heeft.

Jarr Actie Bedrag
2013 Mobiele appararuur voor oublieksbereik en ooknappen ontvanssuujmte€ 5.080,00


