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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Stichting RTV Oost

J.K. Hartman

www.rtvoost.nl

Hazenweg 25, 7556 BM

Nederland

4 1 0 3 0 8 6 6

1 0 1

0

8 0 0 8 5 2 0 8 4

0 7 4 2 4 5 6 4 5 6

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

info@rtvoost.nl
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

RTV Oost heeft ten doel in het algemeen belang voorbereiden, samenstellen en 
uitzenden van media-aanbod op radio, televisie en internet die in het bijzonder 
betrekking heeft op en bestemd is voor de provincie Overijssel.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verkrijgen en behouden 
van zendtijd en voorts door al hetgeen dat aan haar doel dienstbaar kan zijn.
De stichting richt zich in haar uitzendingen zodanig op de bevrediging van in Overijssel 
levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de 
stichting geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

Missie
RTV Oost voorziet in een onafhankelijke berichtgeving en een inzet van media (online, 
radio en tv), die beantwoorden aan de interesses van de Overijsselse bevolking en die 
zich onderscheiden van wat andere media brengen. Daarmee stimuleert ze de 
politieke en maatschappelijke discussie en draagt zodoende bij aan de opinievorming.

Visie
RTV Oost is een betrouwbare, onafhankelijke organisatie die de kijkers, luisteraars en 
onlinebezoekers centraal stelt. Online, op radio en televisie maakt RTV Oost 
programma's en verhalen die bijdragen aan de versterking en bewustwording van de 
regionale identiteit. RTV Oost is duidelijk aanwezig in de Overijssels samenleving. De 
werkzaamheden worden dagelijks (24/7) uitgevoerd.

De regionale media-instellingen worden gefincierd uit rijksmiddelen, die op basis van 
artikel2. 170 lid 2 van de Mediawet en artikel 4a van het mediabesluit toegekend 
worden. Daarnaast genereert ze eigen inkomsten, waarvan de inkomsten uit reclame 
de belangrijkste zijn.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Het beloningsbeleid van de medewerkers (inclusief de directeur-bestuurder) is 
geregeld in de CAO voor het omroeppersoneel. Daarnaast is ook de Wet Normering 
Topinkomens (WNT) van kracht. RTV Oost voldoet hieraan.

https://www.rtvoost.nl/over-ons-jaarverslag

https://www.rtvoost.nl/over-ons-jaarverslag

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

239.352 233.799

2.898.231

117.983 117.983

3.233.621

551.028 465.472

16.133

6.181.441 6.181.441

1.509.666 2.171.696

2.451.485

2.898.231

8.599.470 9.170.391

5.701.239

6.732.469 6.646.913

8.599.470

2.876.413

2.610.387

23.044

3.660.547

2.876.413

6.293.978

9.170.391

3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-2020 (*) 31-12-2021 31-12-2020 (*)

https://www.rtvoost.nl/over-ons-jaarverslag
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten

582.538 404.111

11.220.428 11.040.444

216.008 103.545

11.436.436 11.143.989

211.046 120.616

0 0

2021 2020 (*)

12.230.020 11.668.716

2.538.735

632.590

7.263.327

310.362

623.495

20.654

2.385.746

578.304

7.300.392

297.993

549.456

3.115

85.556 -289.102

755.301

12.144.464

842.812

11.957.818
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

https://www.rtvoost.nl/over-ons-jaarverslag

https://www.rtvoost.nl/over-ons-jaarverslag Open


