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Mooiste media momenten: 
 

Veldwerk met uw Lokale Omroep en Sinterklaas. 
 

Aankomst samen met 2 Jetski-Pieten in Boven-Hardinxveld. 

 



   

 1 

 
Inhoud: 
 
Toelichting Bestuur, 2017 

- Resultaat        pagina 2 
- Productie 

 
- Medewerkers       Pagina 3 
- Inkomsten 
- Uitgaven 

 
- Transparantie       Pagina 4 
- Huisvesting 
- Apparatuur 

 
- Strategie        Pagina 5 
 
- Foto’s Sinterklaas project     Pagina 6 

 
Door De Grienden Consulting: 
 
Jaarrekening 2017         Pagina 1 - 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MerweTV Camera Team & Dodenherdenking 4mei te Sliedrecht, 

in Overslydrecht.  
 
 
 
 



   

 2 

 
Toelichting Bestuur, 2017 
 
Resultaat 
Er is een negatief resultaat, als gevolg van de toegenomen kosten van digitale doorgave 
naar de kijkers en luisteraars in ons verzorgingsgebied in Hardinxveld-Giessendam en 
Sliedrecht.  
Het bestuur is minder bezorgd over de continuïteit en kwaliteit van de stichting, betreffende 
haar taak een toereikend media-aanbod in haar gebied te verzorgen. Belangrijkste reden is 
dat de publieke bekostiging van haar functie middels de wettelijke zorgplicht door de 
Gemeenten Hardinxveld en Sliedrecht juridisch zijn herkent en opgepakt.   
  
De liquiditeit van de stichting was einde boekjaar meer dan conform doelstelling 2001, 
zijnde: Ongeveer de helft van de begroting als liquiditeit (kas) te hebben. 
De stichting blijft vrij van leningen. 
 
In 2017 is opnieuw door veel mensen en instellingen uit Hardinxveld en Sliedrecht gebruik 
gemaakt van ons, nu digitale, uitzendplatform. 
Dit bestaat uit 1 radiostudio en 1 TV studio, uitgerust met professionele apparatuur. 
Er is, gelet op de door het bestuur beheerde faciliteiten, voldoende ruimte voor meer 
programma’s op zowel de radio als TV en dit is bekend bij het Programmabeleid Bepalend 
Orgaan (PBO) en de Redactie. 
 
Exploitatie 2017 
Er is afrondend geïnvesteerd in de kwaliteit van de doorgave van onze uitzendingen in 
Hardinxveld en Sliedrecht zodat we voor meer dan 90% van de mensen in ons 
verzorgingsgebied nu (digitaal) te horen en te zien zijn via het kabelnet, ongeacht de 
leverancier & het abonnement. 
In 2017 is het digitale traject verbeterd door een groep technici o.l.v. Bertus Kraaijeveld en 
zijn technisch team met o.a. Rene Korevaar en Peter Batenburg.    
Vanwege de voor ons onvermijdbare landelijke wijziging van digitale toeleveranciers, 
ontstaan er steeds nieuwe inspanningen en/of kleine kosten. 
 
Productie 2017: 
- 60 uur radio per week en is 24 uur per dag te beluisteren. 

Dit zal zich in 2017 niet substantieel wijzigen. 
 
- 24 uur, regelmatig ververste, Tekst TV per dag. 

Dit zal zich in 2017 niet substantieel wijzigen. 
 
- Gemiddeld een half uur TV per week. 

Doel is dit verder uit te bouwen naar meer zelfgemaakte TV. 
 
- Er werd aandacht gegeven aan bijzondere gebeurtenissen en evenementen in de 

gemeenten Hardinxveld en Sliedrecht door alle media van de stichting. 
 
- Er is een website www.merweradio.nl  als nevenactiviteit en er is TV toegang via Youtube 

en de landelijke “Mediahub” voor mobiele telefoons, phablets en tablets. 
 



   

 3 

 
- Er wordt mentaal kapitaal opgebouwd binnen de stichting middels het ontwikkelen van: 

samenwerking; krachten en impulsen goed verdelen; intellectuele begaafdheid en 
stressbestendigheid. 

 
Medewerkers 
Het aantal van gemiddeld 150 medewerkers van de stichting is stabiel. 
Bij het genoemde getal past de opmerking dat velen primair medewerkers zijn van een 
andere activiteit, zoals sportvereniging, kerk of maatschappelijke groep. 
De stichting betaalt geen onkosten aan haar medewerkers, programmaraad of bestuur. 
 
De medewerkers ondersteunen de door de VNG als belangrijke functies onderscheiden: 
 
1. Versterken lokale democratie 
2. Lokale informatievoorziening en opiniëring 
3. Bevorderen communicatie en sociale cohesie 
4. Medium voor bewustmaking en activering samenlevingsopbouw 
5. Vervullen van specifieke culturele en educatieve functies 
6. Kweekvijver voor omroeptalent en programmaformaten 
 
Inkomsten 
De stichting ziet landelijk dat er steeds meer een beroep wordt gedaan op de wettelijk 
geregelde zorgplicht van de Gemeenten om de onvermijdbare kostenstijgingen het hoofd te 
bieden. Andere inkomsten, zoals betaalde reclame en promotie op radio en Tekst TV en 
donaties van bijvoorbeeld de leden van de Zendgroep Kerken aan de stichting zijn stabiel. 
 
Er is extra aandacht gegeven via promotie van de stichting in het gehele gebied middels een 
tweemaal uitgegeven “Radiokrant”. 
Er zijn langzaam stijgende inkomsten uit Google (dank daarvoor aan Peter Batenburg!). 
En het business model verbetert door het beschikbaar komen van digitale doorgave. 
 
Uitgaven 
De vaste uitgaven waren in 2017 niet representatief voor een normale exploitatie (vaste 
lasten, belastingen en afdrachten), er is afrondend geïnvesteerd in digitale doorgave. 
In 2017 zal verder in TV productie geïnvesteerd worden. 
 
Het investeringsbeleid is afgeleid van het ontwikkelbeleid. 
Er wordt beoordeeld of investeringen leiden tot een betere organisatie, meer mensen, meer 
programma’s en/of meer inkomsten.  
 
Transparantie 
Naast de Hoofdredacteur (William de Wee) is er een redactiestaf bestaande uit: 
 

- Assistent Hoofdredacteur (Jelle den Toom, student Journalistiek) 
- Hoofd Radio (Erik Batenburg) 
- Hoofd TV (Joop Labee) 
- Video montage (Piet van Dijk) 
- Voorzitter zendgroep kerken (Jan van Beelen) 
- Vrijdagavond (José Kraayeveld) 
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De opiniërende lokale Radio & TV producties werden in 2017 voornamelijk gemaakt door 3 
onafhankelijke TV presentatrices en 3 presentatoren (Jantine Nederlof, Hennie Schild, Anita 
van Dijk, Jelle den Toom, Piet van Dijk en Gert den Toom) met eigengemaakte 
programma’s. Waarmee het bestuur voldoende zelf controlerend tegenwicht aanwezig acht 
bij pogingen tot programmabeïnvloeding buiten de programmaraad of het bestuur om. 
 
Er is het bestuur dit jaar niet gebleken dat getracht werd door commerciële, politieke of 
maatschappelijke partijen om medewerkers van de stichting te bewegen uitzendingen te 
bewerkstelligen of te beïnvloeden, anders dan toegestaan door de programmaraad en tijdig 
gemeld bij de voorzitter van de programmaraad (Leendert de Geus). 
 
Huisvesting “Het Raadhuis” aan Dr. Langeveldplein 3 0 
De huurovereenkomst met de Gemeente Sliedrecht is per 1 november 2015 beëindigd en er 
is overleg om een nieuwe overeenkomst in 2018 mogelijk te maken. 
In 2017 heeft de stichting nog geen nieuwe concept huurovereenkomst ontvangen. 
Er is wel overeenkomst op hoofdpunten tussen huurder en verhuurder over het te betalen 
bedrag over het jaar 2017 (< Euro 10.000,-) maar nog geen factuur.  
 
De huisvestingskosten zijn in 2016 omlaag gebracht door het aantal vierkante meters te 
halveren als laatst mogelijke bezuiniging. Dit om de digitale doorgave betaalbaar te maken 
en verder een beroep op de zorgplicht van de Gemeenten te gaan doen. 
 
Apparatuur 
- Apparatuur om de programma’s te distribueren, te noemen Infrastructuur. 
- Apparatuur om de programma’s te maken, te noemen Automatisering. 
Dit wordt beheerd door de technische staf: Hoofd Techniek (Bertus Kraaijeveld) en Hoofd 
Automatisering (Peter Batenburg).  
 
- De digitale infrastructuur naar alle aanbieders aan de kijkers en luisteraars in Hardinxveld 

en Sliedrecht is in orde gemaakt, conform landelijk beleid. 
 
- De radiozender voor het gebied is in orde en staat op het Gemeentekantoor Hardinxveld. 

 
- De automatisering “PC radio” is in orde en vraagt meer interne opleiding 

 
- De automatisering TV is in orde, meer dan 10 jaar oude apparatuur is dringend toe aan 

vernieuwing. 
 

- De automatisering Tekst TV is in orde 
 

- De automatisering van de website is in orde ( www.merwertv.nl ) 
 

- De overeenkomst met Youtube is in orde ( http://www.youtube.com/merweTV ) 
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Strategie 
- Het bestuur verwacht nog steeds dat Stichting Merweradio, gelet op haar geschiedenis, 

verder zal blijven groeien binnen de Alblasserwaard: 
1) Als een gezonde streekomroep 
2) Naar meer productie van eigen televisieprogramma’s en digitale distributie 
3) Naar 1 betaalde redactionele kracht (lokale nieuwsgaring) 

 
- Stichting Merweradio ambieert streekradio en -TV te verzorgen in de West 

Alblasserwaard met voorlopig de focus, vanwege regelgeving, op Hardinxveld en 
Sliedrecht. 

 
- Er is een ontwikkeling ingezet in Nederland naar ongeveer 50 streekomroepen. 

Stichting Merweradio is voorzichtig, maar ziet ruimte in de West Alblasserwaard. 
Deze complexe ontwikkeling wordt door Stichting Merweradio op landelijk niveau gevolgd 
via de OLON & NLPO, met RTV Papendrecht en Klokradio uit Molenwaard en andere 
nabije Lokale Omroepen. 

 
In het jaar 2018 ziet Stichting Merweradio 3 bepalende uitdagingen: 
 
1) Lokale verkiezingen 

 
2) Vernieuwing van de TV productie apparatuur. 
 
3) Versterking van de lokale journalistiek middels samenwerking in de regio. 
 

 
 

William de Wee, Nathalie de Bruin, Jelle den Toom en onze Burgemeester van  
Hardinxveld-Giessendam, Dirk Heijkoop, in de Raadszaal 
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  Opnamen in Hardinxveld & Sliedrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Postbus 9507
3007 AM Rotterdam
Telefoon : 010-8484491
Telefax : 010-8922900
E-mail : info@degrienden.nl
Internet : www.degrienden.nl

Jaarrekening 2017
Van

Stichting MerweRadio

gevestigd te Sliedrecht

  
  



Stichting MerweRadio Stichting MerweRadio
gevestigd te Sliedrecht gevestigd te Sliedrecht

Datum:
pagina

Jaarverslag

Opdracht 3
NOAB-Samenstellingsverklaring 4
Financiële positie 5
Grafische weergave financiële positie 6
Bespreking van de resultaten 7
Grafische weergave bespreking resultaten 8

Jaarstukken 2017

Jaarrekening 2017
Balans per 31 december 2017 10
Staat van baten en lasten 2017 11
Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 12
Toelichting op de balans 14
Toelichting op de staat van baten en lasten 17

Bijlagen

Overzicht omzetbelasting 19

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

24 mei 2018



Postbus 9507, 3007 AM Rotterdam

Stichting MerweRadio
T.a.v. de heer M.W. Mourik
Postbus 1011
3360 BA  SLIEDRECHT
Rotterdam, 24 mei 2018

Geachte heer Mourik,

Inleiding

Algemeen

Bestuurssamenstelling per 31 december 2017

Hoogachtend,
Administratiekantoor De Grienden

A. Leeuwestein
 

De organisatie is als stichting op 27 juni 1990 opgericht en heeft met name als doelstelling:

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Het uitzenden van omroepprogramma's voor de gemeenten Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Graafstroom.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 41120687 en is 
gevestigd te Sliedrecht op het adres Dr. Langeveldplein 30.

Met betrekking tot de belastingen valt de stichting onder de eenheid Belastinginspectie Rijnmond/kantoor Dordrecht en 
is daar bekend onder het fiscale nummer 802529987.

Secretaris: de heer C.G.J. Bogaard
Algemeen bestuurslid: de heer E.H. de Vos
Algemeen bestuurslid: mevrouw A.G. Nederveen-Karsijns

Voorzitter: de heer M.W. Mourik

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2017 van Stichting MerweRadio 
gevestigd aan de Dr. Langeveldplein 30 te Sliedrecht.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2017 van de door u bestuurde stichting.
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Stichting MerweRadio Stichting MerweRadio
gevestigd te Sliedrecht gevestigd te Sliedrecht

NOAB-Samenstellingsverklaring

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Rotterdam, 24 mei 2018
Administratiekantoor De Grienden

A. Leeuwestein
 

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens
richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitshandboek. De in dit kader uitgevoerde
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, partieel
controleren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen
met zich dat deze niet kunnen resulteren in volledige en absolute zekerheid omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening conform RJ 640 zoveel als mogelijk
samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Jaarverslag Jaarverslag

Wij hebben de in dit rapport op pagina 10 t/m pagina 18 opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting MerweRadio te
Sliedrecht samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte
gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop
gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een
samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
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Stichting MerweRadio Stichting MerweRadio
gevestigd te Sliedrecht gevestigd te Sliedrecht

Financiële positie
(in euro's)

31-12-2017 31-12-2016
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar
Liquide middelen 41.801 60.129 
Vorderingen en overlopende activa 163 3.289 
Kortlopende schulden en overlopende passiva -11.559 -19.925 

Werkkapitaal 30.405 43.493 

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa 4.239 6.171 

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 34.644 49.664 

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen 24.644 32.829 
Voorzieningen 10.000 16.835 

34.644 49.664 

2017
Afname kortlopende schulden en overlopende passiva 8.366 
Afname vorderingen en overlopende activa -3.126 
Afname liquide middelen -18.328 

-13.088 

De liquide middelen zijn gedurende 2017 gedaald met € 18.328 ten opzichte van 2016.

Jaarverslag Jaarverslag

Het werkkapitaal is gedurende 2017 gedaald met € 13.088 ten opzichte van 2016, hetgeen als volgt nader kan worden 
gespecificeerd:
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Stichting MerweRadio Stichting MerweRadio
gevestigd te Sliedrecht gevestigd te Sliedrecht

Grafische weergave financiële positie

Jaarverslag Jaarverslag
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2017
PassivaActiva
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2016
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Stichting MerweRadio Stichting MerweRadio
gevestigd te Sliedrecht gevestigd te Sliedrecht

Bespreking van de resultaten
(in euro's)

2017 2016
€

In % van de
baten €

In % van de
baten

Baten 25.236 100,0 26.028 100,0 
Baten -/- directe lasten 25.236 100,0 26.028 100,0 

Afschrijvingskosten 1.932 7,7 2.305 8,9 
Huisvestingskosten 10.970 43,5 18.462 70,9 
Verkoopkosten 4.900 19,4 1.468 5,6 
Algemene kosten 20.689 82,0 14.042 53,9 
Managementkosten -5.219 -20,7 -7.923 -30,4 

Som der exploitatielasten 33.272 131,9 28.354 108,9 
Exploitatieresultaat -8.036 -31,9 -2.326 -8,9 
Financiële baten en lasten -149 -0,6 -228 -0,9 

-8.185 -32,5 -2.554 -9,8 

2017
Afname baten -/- directe lasten -792 
Afname afschrijvingskosten -373 
Afname huisvestingskosten -7.492 
Toename verkoopkosten 3.432 
Toename algemene kosten 6.647 
Toename managementkosten 2.704 

Per saldo toename som der exploitatielasten 4.918 
Afname exploitatieresultaat -5.710 
Toename financiële baten en lasten 79 

Afname resultaat uit gewone exploitatie -5.631 

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2017 en 2016 als volgt in euro's 
en procenten van de baten worden weergegeven:

De specificatie van de daling van het resultaat uit gewone exploitatie met € 5.631 ten opzichte van 2016, is als volgt:

Jaarverslag Jaarverslag

Resultaat uit gewone exploitatie
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Stichting MerweRadio Stichting MerweRadio
gevestigd te Sliedrecht gevestigd te Sliedrecht

Grafische weergave bespreking resultaten
(in euro's)

Jaarverslag Jaarverslag
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Stichting MerweRadio Stichting MerweRadio
gevestigd te Sliedrecht gevestigd te Sliedrecht

(in euro's)
Toelichting 31 december 2017 31 december 2016

Vaste activa
Materiële vaste activa 1 4.239 6.171 

Som der vaste activa 4.239 6.171 
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 2 163 3.289 
Liquide middelen 3 41.801 60.129 

Som der vlottende activa 41.964 63.418 

6 -11.559 -19.925 
Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden 30.405 43.493 
Uitkomst activa min kortlopende schulden 34.644 49.664 

Voorzieningen 5 10.000 16.835 
Eigen vermogen 4
Stichtingskapitaal -8.185 -2.554 
Algemene reserve 32.829 35.383 

24.644 32.829 

34.644 49.664 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Balans per 31 december 2017 Balans per 31 december 2017

Sliedrecht, 24 mei 2018

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva
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Stichting MerweRadio Stichting MerweRadio
gevestigd te Sliedrecht gevestigd te Sliedrecht

(in euro's)
Toelichting 2017 2016

Baten 7 25.236 26.028 
Baten -/- directe lasten 25.236 26.028 
Afschrijvingskosten 8 1.932 2.305 
Overige bedrijfskosten: 9
Huisvestingskosten 10.970 18.462 
Verkoopkosten 4.900 1.468 
Algemene kosten 20.689 14.042 
Managementkosten -5.219 -7.923 

Som der exploitatielasten 33.272 28.354 
Exploitatieresultaat -8.036 -2.326 
Rentelasten en soortgelijke kosten -149 -228 

Financiële baten en lasten 10 -149 -228 
Resultaat -8.185 -2.554 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Sliedrecht, 24 mei 2018

Staat van baten en lasten 2017 Staat van baten en lasten 2017
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Stichting MerweRadio Stichting MerweRadio
gevestigd te Sliedrecht gevestigd te Sliedrecht

Aard van de activiteiten

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen

Activa en passiva

Materiële vaste activa
Machines & installaties

Vorderingen op korte termijn

Liquide middelen

Reserves
Algemene reserve

Waarderings- en 
resultaatbepalingsgrondslagen

Waarderings- en 
resultaatbepalingsgrondslagen

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.

De machines & installaties worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende
afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. 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.

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

De stichting heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van:
Het uitzenden van omroepprogramma's voor de gemeenten Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Graafstroom.

De algemene reserve betreft de in het verleden toegerekende winsten, welke ter vrije beschikking staan van de
Stichting.

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een
voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de
vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.
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Stichting MerweRadio Stichting MerweRadio
gevestigd te Sliedrecht gevestigd te Sliedrecht
Waarderings- en 
resultaatbepalingsgrondslagen

Waarderings- en 
resultaatbepalingsgrondslagen

Voorzieningen
Groot onderhoud

Kortlopende schulden

Resultaatbepalingsgrondslagen
Netto omzet

Afschrijvingskosten

De voorziening groot onderhoud betreft te verwachten toekomstige uitgaven aan onderhoud, gebaseerd op een
onderhoudsplan. De kosten worden in voorafgaande jaren van onderhoud zo gelijkelijk mogelijk verdeeld tot aan de
datum van de uitgaven. De voorziening heeft betrekking op de vervanging van de straalverbinding

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.

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor
geleverde goederen en diensten.

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.
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Stichting MerweRadio Stichting MerweRadio
gevestigd te Sliedrecht gevestigd te Sliedrecht

(in euro's)

VASTE ACTIVA
1) Materiële vaste activa

Machines en 
installaties

1Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2016:
Aanschafwaarden - - - - - 127.738 
Afschrijvingen - - - - - -121.567 

- - - - - 6.171 

Overzicht mutaties 2017:
Stand 31 december 2016 - - - - - 6.171 
Afschrijvingen - - - - - -1.932 

Stand 31 december 2017 - - - - - 4.239 

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2017:
Aanschafwaarden - - - - - 127.738 
Afschrijvingen - - - - - -123.499 

- - - - - 4.239 

Afschrijvingspercentage: 20%

VLOTTENDE ACTIVA
2) Vorderingen en overlopende activa
Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa: 31-12-2017 31-12-2016
Belastingen en sociale lasten - - - 3.000 
Overlopende activa 163 - 163 289 

163 - 163 3.289 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa:
Belastingen en sociale lasten
Te vorderen omzetbelasting - 3.000 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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Stichting MerweRadio Stichting MerweRadio
gevestigd te Sliedrecht gevestigd te Sliedrecht

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

Overlopende activa 31-12-2017 31-12-2016
Abonnementen - 135 
Contributies en heffingen                  - 154 
Abonnementen/contributies 163 - 

163 289 

3) Liquide middelen
Bankrekening 3993.11.068 36.721 59.074 
NL66INGB0006181903 5.080 1.055 

41.801 60.129 
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Stichting MerweRadio Stichting MerweRadio
gevestigd te Sliedrecht gevestigd te Sliedrecht

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

PASSIVA

4) Eigen vermogen
Recapitulatie van het eigen vermogen: 31-12-2017 31-12-2016
Stichtingskapitaal -8.185 -2.554 
Algemene reserve 32.829 35.383 

24.644 32.829 

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:
Stichtingskapitaal

Beginkapitaal 
op 01-01-2017

Opnames 
minus 

stortingen 2017
Beginkapitaal 
op 01-01-2017

Opnames 
minus 

stortingen 
2017

Resultaat over 
de periode 

2017
Eindkapitaal 

op 31-12-2017

- - - - -8.185 -8.185 

Algemene reserve 2017 2016
Stand 1 januari 32.829 35.383 
Stand 31 december 32.829 35.383 

5) Voorzieningen
Recapitulatie van de voorzieningen: 31-12-2017 31-12-2016
Groot onderhoud 10.000 16.835 

Verloop van de voorzieningen:
Groot onderhoud 2017 2016
Stand 1 januari 10.000 16.835 
Stand 31 december 10.000 16.835 

6) Kortlopende schulden en overlopende passiva
Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva: 31-12-2017 31-12-2016
Crediteuren 59 1.408 
Overlopende passiva 11.500 18.517 

11.559 19.925 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:
Crediteuren 31-12-2017 31-12-2016
Crediteuren binnenland 59 1.408 

Overlopende passiva
Huur                                       10.000 16.988 
Rente- en bank kosten - 29 
Administratiekosten 1.500 1.500 

11.500 18.517 

De directie heeft voorgesteld om het verlies na belasting, ad € 8.185, ten laste te brengen van de algemene reserve. 
Dit voorstel is ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
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Stichting MerweRadio Stichting MerweRadio
gevestigd te Sliedrecht gevestigd te Sliedrecht

(in euro's)
2017 2016    

7) Baten
Opbrengst commercials 2.629 2.132 
Gemeentelijke subsidies 21.936 23.496 
Donaties 671 400 

25.236 26.028 

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen:
Opbrengst commercials
Opbrengst commercials 2.300 1.900 
Omzet 0% EU 329 232 

2.629 2.132 

Gemeentelijke subsidies
Gemeentelijke subsidies 21.936 23.496 

Donaties
Donaties 671 400 

Aantal werknemers
Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.

8) Afschrijvingskosten
Afschrijving op materiële vaste activa 1.932 2.305 

Nadere specificatie van de afschrijvingskosten:
Afschrijving op materiële vaste activa
Afschrijving apparatuur 1.932 2.305 

9) Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten 10.970 18.462 
Verkoopkosten 4.900 1.468 
Algemene kosten 20.689 14.042 
Managementkosten -5.219 -7.923 

31.340 26.049 

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten
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Stichting MerweRadio Stichting MerweRadio
gevestigd te Sliedrecht gevestigd te Sliedrecht

(in euro's)
2017 2016

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten:
Huisvestingskosten
Huur Langeveldplein                             10.724 7.654 
Servicekosten - 10.088 
Gemeentelijke belastingen            - 689 
Overige huisvestingskosten 246 31 

10.970 18.462 

Verkoopkosten
Reis- en verblijfkosten - 29 
Kosten commercials 4.575 226 
Kosten UPC 161 1.089 
Kantinekosten 164 - 
Opleiding en cursussen                     - 124 

4.900 1.468 

Algemene kosten
Lunch/diner/representatie 287 432 
Drukwerk 110 - 
Assuranties 488 911 
Administratiekosten 915 934 
Telefoonkosten 1.439 1.525 
Internetkosten 135 86 
Kleine ondernemersregeling BTW -29 -220 
Niet aftrekbare Omzetbelasting 4.083 2.057 
Overige abonnementen 13.231 7.171 
Domeinnaam kosten 30 - 
Diverse algemene kosten - 1.146 

20.689 14.042 

Managementkosten
Kleine inventaris 824 133 
Kantoorbenodigdheden/drukwerk 29 31 
Computer supplies 763 2.413 
Dotatie bestemmingsreserve apparatuur      -6.835 -10.500 

-5.219 -7.923 

10) Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten -149 -228 
Per saldo een last / last -149 -228 

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten:
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten 149 228 
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Stichting MerweRadio Stichting MerweRadio
gevestigd te Sliedrecht gevestigd te Sliedrecht

(in euro's)

Binnenland exclusief omzetbelasting

1 Door mij verrichte leveringen/diensten
1a Belast met 21%
1b Belast met 6%
1c Overige tarieven, behalve 0%
1d Privé-gebruik
1e Belast met 0% niet bij mij belast

2 Aan mij verrichte leveringen/diensten
2a Heffing verlegd naar mij

Buitenland

3 Door mij verrichte leveringen
3a Buiten de EU
3b Binnen de EU
3c Installatie/afstandsverkopen binnen EU

4 Aan mij verrichte leveringen
4a Van buiten de EU
4b Verwerving van goederen uit de EU

Berekeningen totaal

5 Berekening totaal
5a Subtotaal
5b Voorbelasting
5c Subtotaal

5d Kleine-ondernemersregeling
5e Schatting vorige aangifte(n)
5f Schatting deze aangifte
5g Totaal te betalen
(in euro's)

5g Totaal te betalen

Aangegeven per 31 december 2017
1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal

Alsnog af te dragen
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 

Omzetbelasting

483 
-454 
29 

-29 

- - 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 

Overzicht omzetbelasting Overzicht omzetbelasting

Omzetbelasting
Omzet / waarde/     

vergoeding / marge

De nadere specificatie van de omzetbelasting, betreffende BTW-nummer NL802529987B01, luidt:

22.937 

483 
- 
- 
- 

2.300 
- 
- 
- 
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