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  Aan het bestuur van 
  Stichting MerweRadio 
  3360 BA Sliedrecht 
 
  Sliedrecht, 30 mei 2007. 
 
Geacht bestuur, 
 
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over het boekjaar 2006 van uw 
huishouding samengesteld. 
 
Hoofdstuk 1: Opdracht 
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2006   
van de Stichting MerweRadio, feitelijk gevestigd Dr. Langeveldplein 30 te Sliedrecht 
samengesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens en de gevoerde 
administratie. 
 
Onze verantwoordelijkheid is het op basis van de verstrekte gegevens samenstellen van 
een jaarrekening die voldoet aan algemeen aanvaarde grondslagen voor de verslaggeving 
en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening. 
 
In 2006 is Stichting Merweradio verhuist naar Dr. Langeveldplein 
 
Hoofdstuk 2: accountantsverklaring 
Ingevolge de gestelde vereisten door het Commissariaat voor de Media is bij dit rapport 
bijgevoegd de accountantsverklaring zoals is opgesteld door Hak & Baak accountants & 
belastingadviseurs te Sliedrecht. 
 
Hoofdstuk 3: Statutaire doelstelling 
Volgens artikel 3 van de statuten heeft de stichting tot doel: 

a. het uitzenden van omroepprogramma’s bestemd voor de gemeenten Sliedrecht,  
Hardinxveld-Giessendam en Graafstroom, hierna te noemen: de gemeenten 

b. een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van 
de in de gemeenten levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en 
geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te 
zijn; 

c. de stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder 
betrekking heeft op de gemeenten; 

d. zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te 
verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de 
verwezenlijking van het doel der stichting bevorderlijk zijn. 

 
Hoofdstuk 4: Bestuur 
Met ingang van 1 oktober  1999 wordt het bestuur gevormd door de heer M.W. Mourik 
(voorzitter), de heer C.J.C. Boogaard (secretaris), mevrouw A.G. Nederlof-Karsijns (lid) en 
de heer E.H. de Vos (lid). 
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Hoofdstuk 5: Financiële positie 
 
Ter analyse van de fiscale positie van de stichting dient de volgende opstelling, 
welke is ontleend aan de balans volgens bijlage A; 
 
                                                              31 december 2006          31 december 2005  
 
Op korte termijn beschikbaar:                   €                   €                  €                 €  
  
Liquide middelen 24.386  69.571 
Vorderingen     11.017        3.229 
  35.403  72.800 
af: Kortlopende schulden     16.605      38.961 
Werkkapitaal  18.798  33.839 
 
Vastgelegd op lange termijn: 
Materiële vaste activa     22.982       3.734 
 
Gefinancierd met op lange termijn 
beschikbare middelen  41.780  37.573 
 
Deze financiering vond plaats middels: 
                                                              31 december 2006      31 december 2005  
 
 € in % € in %  
 
Eigen vermogen    41.780     100    37.573     100 
 41.780 100 37.573 100 
 
De verslechtering van het werkkapitaal met € 15.041 is als volgt te verklaren: 
 
                                                                                        2006 
Verkregen uit                                                                    € 
 
Exploitatieoverschot  4.207   
Afschrijvingen (last geen uitgaven)  7.243   
Dotatie aan voorzieningen             --   
    11.450   
 
Uitgegeven aan 
Investeringen, per saldo    26.491   
    15.041   
   
Per saldo een verslechtering:    15.041   
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Hoofdstuk 6:  Toelichting op algemene zaken 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING 
 
 
A.1 : WAARDERINGSGRONDSLAGEN 
 
 
Materiële vaste activa 
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs onder aftrek van 
afschrijvingen op basis van de economische levensduur. 
 
Vorderingen 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een  
voorziening wegens oninbaarheid 
 
Overige activa en passiva 
Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
A.2 : GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 
 
Netto-omzet 
De netto-omzet is de opbrengst van voor derden verrichte diensten onder aftrek van 
omzetbelasting. Baten zijn slechts opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn 
verwezenlijkt. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend op onderstaande 
percentages van de aanschafwaarde: 
In 2006 is voor € 26.491,-- aan apparatuur geïnvesteerd. Deze aanschaffingen werden 
mogelijk gemaakt door donaties. Deze investeringen zijn tegen deze ontvangen bedragen 
afgeboekt. 
Apparatuur; 

 
- Computers e.d.  :  33,33% 
- Overige apparatuur  :  25% 

 
Overige kosten 
Lasten zijn opgenomen tegen nominale waarde: zij worden opgenomen als zij hun 
oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar en voorzienbaar zijn. 
 
Overige toelichtingen 
Bijlage F bevat een door het Stichtingsbestuur opgesteld document. Hierin wordt de 
bedrijfsvoering beschreven. 
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Hoofdstuk 6:  Toelichting op algemene zaken (vervolg) 
 
 
Niet uit balans blijkende verplichtingen: 
Met de Gemeente Sliedrecht is een huurovereenkomst voor het pand aan de Stationsweg 2 
te Sliedrecht overeengekomen. 
De jaarlijkse huur bedraagt € 11.175 (exclusief 19% Omzetbelasting, 2007) en wordt jaarlijks 
herzien op basis van het indexcijfer van de consumptieoverheidsbestedingen. 
Opzegging kan ieder moment geschieden, zulks met inachtneming van een opzegtermijn 
van 6 maanden.  
 
Bij de Rabobank Sliedrecht bestaat een kredietfaciliteit in rekening-courant van maximaal  
€ 6.807. Voor de zekerheden dient; 

- verpanding van de inventaris en installaties; 
- verpanding van vorderingen op debiteuren; 
- gemeentegarantie van de Gemeente Sliedrecht 

 
Personele bezetting 
 
Er is geen personeel in dienst bij de stichting. Het werk wordt verricht door vrijwilligers en 
eventuele stagiaires. 
 
 
 
 
 
 
 
Wij vertrouwen hiermee aan onze opdracht te hebben voldaan. 
 
Hoogachtend, 
De Grienden Consulting B.V. 
 
 
A. Leeuwestein 
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Bijlage A-1 
 
Stichting MerweRadio te Sliedrecht 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2006   
 
ACTIVA 
 
                       31.12.2006                         31.12.2005      
    
  
                                                               €                €                         €                € 
VASTE ACTIVA 
 
 Materiële vaste activa 
 
Apparatuur       22.982       3.734 
  22.982  3.734 
 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
 
Vorderingen 
 
Debiteuren 8.522  119 
Overlopende activa  1.400  2.800 
Kruisposten 500  -- 
Vooruitbetaalde kosten          595          310 
  11.017  3.229 
 
LIQUIDE MIDDELEN 
 
Postbank N.V., girorekening 2.975  2.063 
Rabobank, rendementrekening --  -- 
Rabobank, rekening-courant 21.411  67.508 
Kas            --             --        
   24.386  69.571 
 
 
 
  ------------  ------------ 
     58.385     76.534 
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Bijlage A-2 
 
 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2006  
 
PASSIVA 
 
                                                               31.12.2006                           31.12.2005         
 
 
                                                             €                 €                        €                 € 
EIGEN VERMOGEN 
 
Algemene reserve  41.780  37.573
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN  
(VOOR TEN HOOGSTE 1 JAAR) 

      
Omzetbelasting 92  160 
Vooruitgefactureerde bedragen 3.424  6.034 
Overige schulden en overlopende 
passiva 9.531  1.847 
Crediteuren             3.558      30.920 
  16.605  38.961 
 
 
 
 
 
 
 
  ------------  ------------ 
     58.385     76.534 
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Bijlage B 
 
                                    EXPLOITATIEOVERZICHT OVER HET BOEKJAAR 2006 
  
                                                               2006                                 2005             
 
       €                 €  €                € 
  
 
Baten 
Opbrengst commercials 31.342  25.767   
Donaties     13.741  2.918   
Opbrengst drankautomaat --  -- 
Opbrengst CAI 0  6.656 
Bijdrage overheid     21.034     20.387 
  66.117  55.728 
    
Af: Kosten: 
 
Huisvestingskosten 21.159  12.916 
Organisatiekosten 5.547  1.657 
Kosten uitzendingen 4.137   5.082 
Algemene kosten    23.481       13.970  
 54.324  33.625 
Afschrijvingen op: 

- Materiële vaste activa      7.243      3.537 
Som der kosten     61.567    37.162 
  4.550  18.566 
 
Financiële resultaten 
Financiële baten/lasten         179-         157- 
           179-          157- 
Resultaat uit gewone activiteiten  4.371  18.409 
 
Buitengewone resultaten          164-             --  
Exploitatieresultaat     4.207    18.409 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 8

 
 
Bijlage C 
 
TOELICHTING OP DE BALANS 
 
Materiële vaste activa   
 
Het verloop van de materiële vaste activa in 2006 kan als volgt worden weergegeven: 
 
Omschrijving  boekwaarde   Investeringen Afschrijv. Boekw.   
  01-01-2006  en desinv.             2006     31.12.2006   
      
                                                      €                   €                   €                   € 
Apparatuur  3.734 26.491 7.243 22.982 
Donaties            --           --           --             -- 
Totaal     3.734  26.491    7.243    22.982  
 
             31.12.2006                  31.12.2005                    
             €               €             €                €  
Vlottende activa 
 
Vorderingen 
 
Debiteuren 
Saldo conform debiteurenadministratie      8.522           119 
 
Overlopende activa 
Te ontv. subsidie Gem. Graafstroom --  -- 
Nog te factureren omzet     1.400       2.800 
        1.400       2.800 
Kruisposten 
Nog te ontvangen voorschot          500            -- 
 
Vooruitbetaalde kosten 
Abonnementen 329  104 
Assurantiën        266          206 
          595          310 
Liquide middelen 
 
Postbank NV 2.975  2.063 
Rabobank rekening-courant      21.411      67.508 
     24.386      69.571 
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Bijlage C-2 
             31.12.2006                    31.12.2005                    
 
             €               €               €               €  
 
Eigen vermogen 
 
Algemene reserve 
Dit betreft de reservering van ingehouden 
Winsten. 
 
Beginstand  37.573  19.164 
Bij: Resultaat boekjaar       4.207     18.409 
Stand per 31 december      41.780     37.573 
 
Kortlopende schulden 
 
Omzetbelasting 
De schuld omzetbelasting betreft  
2006               92           160 
  
Vooruit gefactureerde bedragen 
Vooruit gefactureerd commercials e.d..       3.424       6.034 
 
Overige schulden en overlopende passiva 
Hieronder zijn opgenomen: 
 
Honorarium accountant 830  1.150      
Administratiekosten 660  660 
Afrekening Gem. Sliedrecht 8.041 
Telefoonkosten           --           37 
Totaal       9.531       1.847 
 
Crediteuren 
Saldo conform crediteuren administratie       3.558     30.920 
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Bijlage D-1 
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 
 
             31.12.2006                    31.12.2005                    
 
                                                                        €             €                  €               €  
Baten  
De onderscheiden posten zijn als volgt 
nader toe te lichten: 
In 2006 zijn voor € 9.500 extra donaties binnengekomen 
door acties en € 930 door verkoop overbodige  
apparatuur. 
Bijdrage overheid 
 
Dit betreft een subsidie van de Gemeente 
Sliedrecht, Graafstroom. Hardinxveld- 
Giessendam ter dekking van de  
exploitatie kosten.  
 
Kosten 
 
Huisvestingskosten 
Huur Langeveldplein 11.064  7.588 
Eneco 1.013  4.474 
Afrekening energie/water 2006 6.290  0 
Gem. Belastingen 229  854 
Overige huisvestingskosten          2.563             -- 
     21.159     12.916 
 
Organisatiekosten 
Kantoorbenodigdheden/drukwerk 253-  730 
Reparatie inventaris 450  -- 
Kleine inventaris 1.598  124 
Computersupplies 3.752  803 
Contributies en abonnementen             --             -- 
      5.547      1.657 
  
Kosten uitzendingen 
Muziekrechten 3.477  2.825 
Kosten UPC 230  1.089 
Kosten commercials 175  85 
Overige abonnementen 255  1.083 
Audiomaterialen studio           --            -- 
       4.137      5.082 
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Bijlage D-2 
             31.12.2006               31.12.2005                    
 
                                                                        €               €                  €              €  
Algemene kosten 
Kosten drankautomaat 40  400 
Kantine en personeelskosten 940  -- 
Honorarium accountant 1.200  650 
Administratiekosten 2.767  1.372 
Lunch/diner/representatie 1.026  -- 
Openingskosten 4.587  -- 
Huur inventaris 461  -- 
Telefoonkosten 2.361  2.617 
Internetkosten 626  421 
Verzekeringen 1.962  255 
Omzetbelasting 6.630  7.920 
Diverse kosten         881         335 
     23.481     13.970 
 
 
Afschrijvingen op 
Materiële vaste activa 
 
Apparatuur       7.243          3.537 
 
Financiële resultaten  
  
Rentelasten en soortgelijke kosten  
Rente rekening-courant --  -- 
Bankkosten        179         157 
           179         157 
 
Buitengewone lasten  
Boeten en H. rente Fiscus 214  -- 
Betalingskortingen        50-            -- 
           164            -- 
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Bijlage E 
 
Vaststelling van de jaarrekening 
 
De ondergetekenden verklaren dat de balans met een eigen vermogen per 31 december 
2006 van € 41.780 en de exploitatierekening over het boekjaar 2006, sluitend met een winst 
van € 4.207 zoals opgenomen in dit rapport, ongewijzigd zijn vastgesteld. 
 
Sliedrecht, 30 mei 2007 
 
 
 
 
 
 
A.G. Nederlof-Karsijns, (lid)     M.W. Mourik, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
C.J.C. Boogaard, secretaris     E.H. de Vos (lid) 
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Bijlage F 
 
Toelichting Bestuur, 2006 
 
Resultaat 
Het bestuur is tevreden over de continuïteit en kwaliteit van de stichting. 
En bijzonder tevreden dat haar de laatste 5 jaar ontwikkelde visie in 2006 financieel is 
uitgevoerd, dankzij de vele mensen en instellingen die de stichting op allerlei manieren 
ondersteunen. 
 

- Verhuizing naar een betaalbare en geschikte omgeving 
- 2 radio studio’s en 1 TV studio volledig uitgerust met nieuwe apparatuur 
- Liquiditeit van de stichting naar 50% van haar jaarlijkse begroting  

 
Er is in 2006 een significante verbetering in de positie van de stichting opgetreden, door de 
uitvoering van de verhuizing van Stationsweg 2 naar Dr. Langeveldplein 30 (het Raadhuis) 
te Sliedrecht. 
 
De beschikbare middelen, als verzamelt en nog niet geïnvesteerd in 2005, werden in 2006 
geïnvesteerd in nieuwe apparatuur. (totaal 2005 + 2006 = 95k) 
 
De stichting is vrij van leningen en werkt uitsluitend met vrijwilligers zonder enige 
kostenvergoeding. 
 
De liquiditeit van de stichting was einde boekjaar conform doelstelling 2001, zijnde: 
Ongeveer de helft van de begroting als liquiditeit (kas) te hebben, zeg 25k. 
 
Productie 
De stichting produceerde in 2005, via de volgende media: 
 
- 60 uur radio per week en is 24 uur per dag te beluisteren. 
Dit zal zich in 2007 niet substantieel wijzigen. 
 
- 24 uur, dagelijks ververste, Tekst TV per dag 
Dit zal zich in 2007 niet substantieel wijzigen. 
 
- Een half uur TV per 2 weken 
Doel is dit uit te bouwen naar een uur per week. 
 
- Er werd aandacht gegeven aan bijzondere gebeurtenissen in de gemeenten Graafstroom, 
Hardinxveld en Sliedrecht door alle media van de stichting. 
 
- Er is een website  www.merweradio.nl  als nevenactiviteit 
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Medewerkers 
Het aantal van gemiddeld 150 medewerkers van de stichting is stabiel en verschuift tussen 
diverse activiteiten. 
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, incluis programmaraad en 
bestuur. 
 
De medewerkers ondersteunen de door de VNG als belangrijk functies onderscheiden: 
1. Versterken lokale democratie 
2. Lokale informatievoorziening en opiniering 
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 programma formats 
 
Inkomsten 
De stichting kent, gelet op lokale omroepen, in het algemeen een gezonde verhouding 
tussen (beperkte en onmisbare) subsidie en andere inkomsten. 
 
De andere inkomsten komen voor het belangrijkste deel voort uit de betaalde reclame en 
promotie op radio en Tekst TV en donaties van de Zendgroep Kerken. 
 
Er zijn inkomsten uit TV middels een schriftelijke overeenkomst met de Gemeente 
Sliedrecht. 
 
Uitgaven 
De uitgaven waren in 2006 niet representatief voor een normale exploitatie vanwege de 
verhuizing en alle daarbij komende kosten. 
 
Er wordt gestudeerd op verpachten van het beheer van de consumptie automaten in het 
nieuwe studio complex. 
 
Transparantie 
Naast de hoofdredacteur (Jan Willem Nederveen) is er een staf bestaande uit: 
Hoofd TekstTV (Jan Hoeflaak), hoofd TV (Kees Aantjes), hoofd Radio(Jan Key), hoofd 
Techniek(Peter Batenburg), hoofd Automatisering (Danny Pijl) en voorzitter zendgroep 
kerken (Henry Bulder). 
De invloedrijke lokale TV producties werden in 2006 gemaakt door 3 onafhankelijke TV 
presentatrices met ieder een eigen met regelmaat gemaakt programma: 
Ajda Killic, Anja de Bruin en Bernadette van der Plas.  
 
Waarmee het bestuur voldoende zelf controlerend tegenwicht aanwezig acht bij pogingen tot 
programmabeïnvloeding middels geld of goederen buiten de programmaraad of het bestuur 
om. 
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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 (Matth van Roosendaal). 
 
Huisvesting 
Er is in januari 2006 verhuisd van het gemeentelijk pand Stationsweg 2, tussen de Grote 
Kerk en jongerencentrum Elektra, naar de begane grond van de rechter vleugel van het 
gemeentelijk pand “ Het Raadhuis” aan Dr. Langeveldplein 30. 
 
De huisvestingskosten worden in belangrijke mate gedekt door de zo genaamde “lokale 
opslag”, zijnde subsidie van de Gemeenten Graafstroom, Hardinxveld en Sliedrecht. 
Zoals landelijk beschikbaar gesteld in het gemeentefonds voor de lokale omroep. 
 
Apparatuur 
Dit wordt beheerd door het hoofd Techniek: 
 
- Apparatuur om de programma’s uit te zenden, te noemen infrastructuur 
- Apparatuur om de programma’s te maken, te noemen productiemiddelen 
 
- De infrastructuur naar UPC is in Graafstroom, Hardinxveld en Sliedrecht op orde. 
   Er zijn zorgen over het uitsluitend analoog en niet digitaal doorgeven van het radio en TV 
   signaal van de stichting op de kabel. (dit is een gebrek in de landelijke wetgeving) 
   Hierdoor verliest de lokale omroep steeds meer luisteraars en kijkers. 
- De radiozender voor het gebied is verouderd en zal t.z.t. vervangen moeten worden (15k). 
 
- De productiemiddelen radio zijn in orde. 
- De productiemiddelen Tekst TV zijn in orde. 
- De productiemiddelen TV zijn in orde 
 
Strategie 
- Het bestuur verwacht dat de stichting Merweradio, gelet op haar geschiedenis, verder zal 
blijven groeien binnen de Alblasserwaard: 
1) Als een gezonde streekomroep 
2) Naar meer productie van eigen televisie programma’s 
3) Naar 1 betaalde redactionele kracht (lokale nieuwsgaring) en 2 stagiaires. 
 
- Er zijn toenemende zorgen over het ontbreken van doorgave plicht van ons signaal in de 
zogenaamde digitale pakketten, zoals wel geregeld is voor Landelijke en regionale 
omroepen. 
- Er is onbegrip voor de ongelijke verdeling van omroepgelden tussen landelijk en regionaal 
versus lokale omroep. 
 
Beide laatste zaken worden op landelijk politiek niveau onder de aandacht gebracht.  
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