
CROP Adre3

Po¡tedres

. Mr. Ê.N. van Kleffensstraat 4

6842 CV Arnhem

. Postbus 1210

6801 8E Arnhem

ONDERZOEKSRAPPORT

Aan: Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte, modelbegroting (hierna te noemen
begroting) voor een streekomroep met circa225.0Q0 inwoners, welke voldoet aan het
criterium Lokaal Toereikend Media Aanbod onderzocht. De begroting, met inbegrip van de
bijgevoegde veronderstellingen waarop deze is gebaseerd, is opgesteld onder
verantwoordelijkheid van het Bestuur van de Stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een
onderzoeksrapport inzake de begroting te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben ons ondezoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse Standaard 3400, 'Ondezoek van toekomstgerichte financiële informatie'. De in
dit kader uítgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van
inlichtingen bijfunctionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking
tot de financiële gegevens en het vaststeflen dat de veronderstellingen op de juiste wi¡ze zijn
verwerkt.

Ons onderzoek betreffende de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd, kan
als gevolg van de aard van dit onderzoek, slechts resulteren in het geven van een conclusie
die een beperkte mate van zekerheid geeft. Ons ondezoek betreffende de opstelling en de
toelichti¡g yqn de begroting in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW) resulteert in een oordeel dat een redelijke mate van
zekerheid geeft.

Conclusie en oordeel
Op grond van ons ondezoek van de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd
is ons niets gebleken op grond waarvan wíj zouden moeten concluderen dat de
veronderstellingen geen redelijke basis vormen voor de begroting.
Naar ons oordeel is de begroting op een juiste wijze op basis van de veronderstellingen
opgesteld en toegelicht in overeenstemming met Títel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), waarbij tevens de van toepassíng zijnde grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling, zoals gehanteerd in de jaarrekeningen van de aan deze
begroting ten grondslag liggende lokale omroepen, in aanmerking zijn genomen.

Overige aspecten

Realiseerbaarheid toekomstige uitkomsten

De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk afwijken van de begroting, aangezien de
veronderstelde gebeurtenissen zich veelal niet op gelijke wijze zullen voordoen als hier is
aangenomen. De hieruit voortvloeiende afwijkingen kunnen van materieel belang zijn.
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Beperking in verspreidingskring en het gebruik

De begroting is opgesteld voor VNG, OCW en CvdM met als doel om een beeld te kunnen
vormen welke financiële consequenties het naar verwachting met zich meebrengt om een

streekomroep met circa225.000 inwoners op te zetten en daarbij ook nog voldoet aan het

criterium Lokaal Toereikend Media Aanbod.

Hierdoor is de begroting mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Ons
ondezoeksrapport is derhalve uitsluitend bestemd voor eerder genoemde specifieke
doelgroep en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Arnhem, 30 mei2017

Crop Registeraccountants

w.g. C. Riethorst RA
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Samenvattíng

Lasten

Personeelslasten (9 FTE)

Afschrijvingslasten op materiele vaste activa
HuisvestÍngslasten

Lasten uitzendingen

Algemene lasten
Financieringslasten

Totael van de la¡ten

directe lasten uitzend¡ngen
(antoorlasten

Vervoerslasten
Verkooplasten

525.016
51.82t
61.023

1.80.006

50.500
7.t35

a76.il2

feg¡sîeräccountânts-T
GEWAAFIMERKT VOOR
IDENTIFICATIË-DOELEINDËN
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voldoet âan LTMAvoor ca 225.ü10 lnwonsrslasten

Psrsenesblâ$eri (9 FTEI

bruto salarls

verplicht premies en blJdragen * + vakantlegeld

bechikbaarheidstoeslag

Pensioenkosten

Reiskosten

onkostenvergoedlng

secundaire arbeldsvoorwaarden

vr¡¡w¡lligerskosten

inhuur krachtenfreelancers

stagevergoedingen

Verzekeringen

ARBO d¡enst

opleldingskosten

Bedrijfskleding

overige kosten

Kantlnekosten

Totaal van de personeelslasten f9 FTEI

3L4.235

81.701

17.521

41..923

3.000

750

2.500

26.250

10.000

9.to7
3.780

10.000

1.800

3.450

526.016

recisleraçcountants
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Afschrl¡vingslasten op mateflele vaste actlva

Radlo

Televisle

lnvesteringen algemeen

keuken en kantoorlnventarf us

fotaal val de afschrlvlnsslasten op materlela vaste actlva

13.t77

26.323

r1.207

L.tt4

Op¿et lastÊn strsekomroep voof ca 225.000|nu¡oners welke voldoet aan LTMA

Hulsuestlmsla¡ten
Huurkosten gebouw

Gas, water, licht

Schoonmaakkosten

hulshoudelljke artikelen

Reparaties inventaris/instal latles

On¡oerende Zaken Belastlng

AfoâI

Aanschaf klein inventaris en materlaal

Tota¡l nan de hrtlsr¡c¡tlmdtoûþn

36.400

10.m0

5.600

750

3.0æ
L.023

750

3.500

51.82r

61.023

ffi r*rrrôrñ(úunr¡nrs*l
GEWAARMERI(T VOOR
IDENTIFICATIE- DOELEINDEN
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voor ca 225.000 inwoners welke voldoet aan LTMAlasten

t¡stsn ulkendl¡qen
inhuur derden

reparat¡e en onderhoud

kosten OION

productiekosten reclame/commercials

kleine aanschaffingen

distrlbutiekosten

Buma/Stemra

huurkosten

Kantoorbenodigdheden

Kopieerkosten

Telefoon en port¡kosten

Onderhoud en reparat¡es

Drukwerk

Kleine lT aanschaffingen en andere lT kosten

lnternetkosten

abonementen en contributies

Kleine aanschaffingen

Overige kantoorkosten

Brandstofkosten

Autoverzekering

Motonijtu igenbelasting

Boetes en bekeuringen

Onderhoud en reparaties

Leasekosten

5.000

2.500

t.271
8.000

1.000

5.400

22.000

45.000

1.750

1.000

7,000

L.250

t.750
4.000

5.000

4.000

1.250

1.500

5.625

0

0

0

0

15.600

auto

Btw privégebruik auto

Parkeerkosten

Kifometervergoeding

Scooterkosten

Fietskosten

Reclame- en ¿dvertentiekosten

Marketingkosten

Aqu¡sitiekosten

Relatiegeschenken

Representatiekosten

Reis- en verblijfkosten

Vrachtkosten

lncassokosten

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

Overige verkoopkosten

Totaal van der uitzendlasten

0

750

2.850

1.1ü)
360

5.æO

20.0ü)
1.0{x)

500

4,000

1.800

o

1.000

1.000

750

180.006

rrr.i!s icr,ì r [ouotants

T (ì i_W,AARfvl r_n l<T V OO ü
iDT N i IFICI\IIE-DOEI,EINDFN
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la3tÊn voor ce 225,000 lnwoners welke voldoet âan LTMA

Algemsne lsstsn
Verzekerlngen algemeen

Niet aftrekbare gTW

Accountants- notaris en advleskosten

KiJk- en luisteronderzoek

Overige algemene kosten

Totaal

Flnanclerln¡¡la¡&n

financlele lasten tbv basisaankoop

Totaal

Totaal van de lasten

7.500

17.500

20.000

2.500

3.000

7.135

50.500

7.135

876.502

üËJ

H GEWAÂRMEIry$ V,OOB
TDENTf F KJATIE-IX}FIiINDEN
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ß.177
26,323

11,¿07

t.r.14

65.&t{¡

¡¿E.319
¡t6,210

7,570

2a¿!t29

òuú nDd

1.600

1.45l¡

700

1750

¡lIüfü n¡ h ô¿trcrú¡t opÊemnln aßdr,tvhg¡ bedr¡¡ø=.-.-
ìad¡o

fÊldi¡ie
Nestd¡næn EgÊnæn
eqkeo en lantoû¡nyedarius (zie Ètlblad kåntoo. en keuteninv€ntâris)

5 jaa¡ op tech n¡she ondcrdcten
10 jðr op lnvent¡rb
30jðropgÊbosw.n
3jearop@mputcE
5¡aar op tÊßportmiddelen

GETìtrAARMERÍ(T VOOR
I D ËNTi FiCATI E- DO ELE¡ N DËN

T
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'tülspriir I rdaðl
75,000 |
2,500 | 2.500

5,454 | 5.454

7.954I

huu¡/ruôd
1.600

1,6æ

¿anl¡l

l
1

ñet

e¡
en antennÞs +

RADIO

tdàål
9"8óO

5.500

2.Sm

7.500

2s.300

stulstriit
9,800

5.500

7 50f

7,5ú

huua/mandaadal
1

t
l
1

1

BP åeron

rl¡nod EsqoH0 sound processing live

a2m en

en

ruimte radio plus brandmanchet

¡ft .stednt l(AR.ru¡mte en Ëd¡o aùbñ.!¡rednt ên pr@$¡0g

. . lotal

5ðO

2.500

10,000
qm

1 6¡ç
1.?m

8æ
1 020

1_5m

2,600

4.00ô

rukspr¡js

45

560

t 500

10-mo

45ô

545

300

210

204

1.500

650

4,000

huu/nðåñd¡antal
!

¡

¡

A

4

1

4

1

0n Alß iudio.edlo
:envoudige hqofdtelef oon
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l¡Bitale meng(aiel D&R

oc werk$åtiôns

imãtw
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f,C white ocw 519008 Angle poise mi€ am 14194
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Ìonitor st!d¡os9eâkers v¿v vef steaker
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o!åþ inYdøint On AIR *udb r¡d'þ
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1"800

1.356

750

800
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800
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1l
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I
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500,00

1.,o90.80

1.9æ m
1-lm.OO

500.00

1.!00.m

6.650,8{)

4S.m

146,67

500.o0

2.000,00

3mm
311.ffi
240_m

168.m

340-m

300.m
520.00

400.o0

5.326.6

1C

åed1M

lZO,W

360,00

)71 ?ô

1?3.m

150,00

160,00

1-199-20

€. t3J7f

Afsdrn¡V¡ntlerñ¡in

l

¡ :dj:jr :..;iìr;-;r.r r, ;r;ìì\
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ÎÉrÊvrsrE

t@¡¡
22.000

28.r68

6,468

?.7ao

45m

3.000

5,700

1,950

2_500

750

4"796

1,6.560

2"500

1.)47

25m
2.EÓÕ

2 224

400

1.5m
879

2"100

5 "000
5"000

C 128,i119

slultd¡is
s.E1

9.4E6

1.O78

530

4,50O

3"000

1"900

650

?qm
7SO

2.394

4.1&
625

La47

2.500

2-500

556

400

1.500

879

2,100

5.000

s-om

4t0

huut/ro¡nd

1 450

e L{l,

Þd¡l
4

1
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1
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1

1

1

4

1
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1
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1
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ilternatieve c¿mera met stâtief etc
:amerà voor stud¡o oDsielling

iennheìser EW 122P wireless kitt 2

iÐHc kåãrt:5DHc32GB Clãss 10

/ideomixer: Dåtãv¡deo H€-2000 set (tbv !ive tv/fesistr¡t¡e)
fricúter of blãckmðgic ¿tem mixer ñet Endappaf atuùr/schermên
låsspeld miker en åndere aud¡o accesso¡res

24"

las¡s lichGet

:ãn¡oy

:v tbv afliiken tv {1G42PT353 42"1

okatie lampen: PIXEL IED

"ænhoet camerå: Calâ 5

tlafeblok tbv m¡c.ofoons IProcabì

rekèbeling etc,

:¡felmicrofoons: 5en nheiser M e-62

$0 Sdi streamer{tbv l¡ve uìt¡endìoceo, e¡a/dec *tl Terådek

¡udiomenEpðneel: Sou0dcraft (sp¡rit live|/ Behrinser

audìomixea net veriraping

Lntercom stldiq en l¡vecommùnicãtìe fDatavldeo llc-100ì
Freenkywðnd

Cecor en onNerp
@rmgeving lavoùt

l!¡n ãbonement Plav.orr, Contributie sienaal. dis(ributie naår ogeGtors en¡
osten operåtors

'ælw

afsorñJut6ÊN
Sedrq

4.40O-00

5.673,60

1,293,60

756 û
9mm

6ôô.m

419.40

1"900-00

500.00

150.00

3,312,00

smm
249.ú
5m.m
5m.m
444.80

80,00

300,00

17s,æ

420.00
qmtr
5m.m

f 26-¡23

Afrattfü{lË¡ñ¡h

!
s

1(

\t

'J' rì' jÉ .i.:-"1 ¡..1 L L' ¡(- !- \./OC i-i

liis i\ i l!- ii-,ìr il-u/1,rtrç:
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lofaal
2-r2Z

5.000

3.50Õ

too

5.200

a 22.77D

stulsÈ¡ìr

s.000

1.2m
309

800

495

650

huurrmâñdram¡l
l
I
I
I

l
t

fãn¡:r¡äccñ
iataserver

frco

¡ãn9a95en eleckokchniek 9m

ùânaCable Sw¡t(h X0/1.0011000

netwerk Þrinter (bv Xero¡ Phsser)

netwerkkâbels l¡ncl bekabel¡ngtrekken
redãdielflex werlplêk cohputeß

tg,oÐ

ALGEMEEN OVÊR2¡CH1

tffil

€ ¿41.359,00

sbkltr¡lsh!ur/mænd

f 3.75€,00

e {5,0ø,00

amtrl

loÞ¡l irvest(in¡en rãdio, TV, .ieesprodùct¡c

fûÞ¡ßâr{r,hdfâdcrt
fotãle herkolen per ¡ænd

CpÞerbasis {uchs¡efk$æn verhind¡¡B iud¡o -> Hilve.sqml

Bedrâr

107.67

500.00

400,00

309.O0

8ôm
1.320 m
1,04O,00

8êdfæ
2_m0.m

1(

1a

1(

B€drag

1.166,67

Afeh r¡iv¡nastcrh ii¡

€ 11.207

ATSC H RIIVIÈG€il

Scdng

50,707

Media choice - Tiendweg 8b 267158 Nããldwûk
-i <'_ "'- '^.1

' 'tot¡el

3"50Õ

3-m€

slù15Þrljs

3.500

hqø/m¡.nd
250

450

t00€

aait¡l
I

fi !:\\'.\'r'iìttô [{1i ii l' \'üCR
i'jEn i,i,tcA¡'if : i )(.jElfili!ri\
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Kantoorinventaris

bureau

stoel

vergadertafel

stoelen vergadertafel

kleín materiaal

afschr.term'rjn kosten per jaar

opgenomen in investeringen

opgenomen in ¡nvester¡ngen

2 1000

t6 t2s
1000

2000

2000

1000

5000

400

400

5

5

800

Keukeninventaris

magnetron

bestek

borden

afwasmachine

koelkast

kopjes

huur koffiemachine

klein materiaal

1

20

20

1

1

30

10m

400

L2A

100

500

300

150

r000

3L4

5

5

5

5

5

5

80

24

20

100

60

30

2570 1114
4

ffi
jFhra;

GEWAÉ\RMËRKT VOOR
IDENTIFICATIE-DOELEINDEN

Datrl
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Huisvestingslasten

N studio

radiostudio

kitchinette

techniekruimte
patchruímte

redactieruimte

vergaderreuimte 16 personen

kantoorruimte 1 persoon

kantoorruimte 1 persoon

kantoorru¡mte 2 personen

toiletten
Totaal

8an8en
totaal NVO

Totaal BVo

30 m2

25 m2

t2 m2

18 m2

12 m2

77 m2

30 m2

9m2
9m2

t8 m2

8m2
248 m2

t2 m2

260 m2

280 m2

Huurprijs

Totaal

130 per m2 per jaar

€ 36.400,00

Schoonmaak

Totaal

20 per m2

-

€ 5.600,00

Totale huisvestingskosten

Gas, water, licht

huishoudelijke artikelen

ßeparaties inventaris/installaties

Onroerende Zaken Belasting

Afval

Aanschaf klein inventaris en materiaal

10,000

754

3.æ0
L.O23

750

3.500

util-tu.P^fto. .{sEdF¡¡{
gemiddelde onderzochten om roepen

gemiddelde onderzochten om roepen

waarde huurpand 11,4 x huurwaardexO,2466Yø

onderzocht mkb-afoal.nl

aanname

Totale huisvestingskosten € 6t,023,29

|Þ¡1
GEWAARMERKT VOOR
IDEN] IFICA IE.DOELEINDËN

oaÑ 3
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Kost€n ultrendlncan

inhuur derden

repar:¡tie en onderhoud

kosten OLON

productiekosten

kleine aanschaffingen

distributiekosten

Buma/Stemra/SENA

huurkosten

5.000

2.500

!.27I
8.000

1.000

5.400

22.000

45.000

nodig om uitzendingen mogelljk te maken

van materiaal welke voor dit soort uitzendíng nodig zijn

aanname

verbindingskosten van studio naar H¡lversum

hier worden nog gesprekken over gevoerd

90.l7t

Contrlbut¡e OION

lnwoners

bedrag per inwoner
totale kosten

Totale kosten

Di3tributlekosten vån omroep naar Hilversum
per maand

periaar

22s.000

o,0057

L27!,25

t271"25

450

5.4txt

Huurkosten.

Huurkosten all-in softwarepakket websíte, redactie enz
permaand 145;(}

per jaar

Huurkosten Antenne p/j
\7.4æ
19.200

Totale huufkosten ¡t5,o(xt

a

i--rl

r' GEWAARMERKT VOOR
IDFNT IF ICATIE- DOËLEINDEN
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Kantoorlasten maken onderdeel uit van de ultrendlasten

Kantoorbenodigdheden

Kopieerkosten

Telefoon en portikosten

Onderhoud en reparaties

Drukwerk

Kleine lT aanschaffingen en andere lT kosten

lnternetkosten

abonementen en contributies

Kleine aanschaffingen

Overige kantoorkosten

7.750

1.000

7,000

1,2s0

1.750

4.000

s.000

4.000

1.250

1.500

28.500

GEWAARMERKT VOOR
ID EN'I'IFI CATI E- DOELEIN DEN

voorbeeldbegroting NLPO 9 FTE CAO omroep.xlsx
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Deze vervoerskosten maken deel uit van de ultzendingslasten

Autokosten

Brandstofkosten

Autoverzekering

Motorrijtuigen belasting

Boetes en bekeuringen

Onderhoud en reparaties

Ieasekosten

Privégebruik auto
Btw privégebruik auto

Parkeerkosten

Kilometervergoeding

in leaseprijs

in leaseprijs

zelf betalen

in leaseprijs

24.825

1.460

26.285

750

-

350

5.625

15.600

2.850

1.100scooterkosten

fietskosten

TOTAAL

Brandstofkosten

aantal km's verbruik pns
L2 1,50

totaal
5.62s3 15000

aantal

1

Totaal

Scooterkosten

kosten totaal

L2

12

500

4002

6ül
500

2
-

6.000

9.600

1s.6m

25 t2
brandstof

Fietskosten

Ll(n

2 15 12

lotale vervoerskosten

ffiffi re:ÌistelâccountantS

rar{r; 
l"u**n*ERKTVooR

L I 
rurrurrrrcmË-DoELETNDEN

oânÑfo îrþ za,t

360

26.285

voorbeeldbegrot¡ng NLPO 9 FTE CAO omroep def.xlsx
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Deze verkooplasten maken deel ult van de ultzendlasten

Verkooplasten

Reclame- en advertentiekosten

Marketingkosten

Agu¡sitiekosten

Relatiegeschenken

Representatiekosten

Reis- en verblijfkosten

Vrachtkosten

lncassokosten

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

Overige verkoopkosten

5,000

20.000

1.000

500

4.000

1,800

1.000

1.000

750

35.050

Deze kosten zijn aannames op basís van het onderzoek naar de 5 omroepen

!t
I

GE}T'AARMERKT VOOR
IDENTIFICATIË-DOELEINDËN
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Algemene kosten

Verzekeringen algemeen

Niet aftrekbare BTW

Accountants- notaris en advÍeskosten

Kijk- en luisteronderzoek

Overige algemene kosten

7,500

17.500

20.000

2.500 (eens per 5 jaar)

3.000

5{.500

Deze kosten z'ljn aannames op basis van het onderzoek naar de 5 omroepen

Forq¡
GEWAÂRMERKT VOOR
IT]E NTI FIC ATI E- DO E LE I N DE N

Wvoorbeeldbegroting NLPO 9 FTE CAO omroep def.xlsx



Nll_lloQ

Welke financiële u¡tgangspunten kunnen nu genomen worden om met een streekomroep (ca.

225.0OO inwoners) een Lokaal Toereikend Media Aanbod te brengen gedurende de gehele week.

Personeelslasten.

Uit de uitwerking van het LTMA valt op te rnaken dat in relatie tot de relevantie de journalistiek

geborgd díent te worden door professioneel aangestuurde journalistiek die kan zorgdragen voor

borging van kwaliteit en onafhankelijkheid, continu'i'teit, gebruikmakend van de juiste

werkmethoden, die goed geworteld is in de samenleving en tot samenwerking ¡nstaat is met derden

Dit houdt in dat er op een aantal fronten professionele krachten in dienst zullen moeten zijn die de

gevraagde kwaliteit kunnen leveren en tegelijkertijd in staat zijn de vrijwilligers te ondersteunen en

voor de stagiaires van de verschillende opleidingen (HBO en MBO) te begeleiden. Hierbij dient
gedacht te worden aan:

. Hoofdredacteur/Zakel¡jk Directeur

' Redacteuren/journalisten/coördinatoren
. Technici /Editters
o Administratievekracht

' Verkoperreclame/accountmanager

lndien het niet mogelijk is de vrijwilligers voor professioneletaken in te zetten kunnen zo nodig

flexibele beroepskrachten worden ingezet.

Verder dient de omroep gebruik te maken van stagiaires van verschillende beroepsopleidingen.

Uitgangspunt is een 9-tal FTE aan professionele krachten en 750 uur inhuur, gecompleteerd met 50

tot 100 vrijwilligers en minimaal 4 stagiaires (MBO en HBO, school voor journalistiek, school voor

beeld en geluíd, webdesign enz.)

De professionele redacteuren zijn vooral gericht op de volgende leefgebieden
. Wonen
. Werken
. Cultuur
. Sport
. Zotg

' Onderwijs
. Levensovertu¡g¡ng

i' "".1
i..{ I i ',¡;4
: I r^:rhrrJr. Çrc.r,ìÌrnts
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De lasten voor het personeel kunnen als volgt worden opgebouwd {aanvangssalaris CAO-

Omroeppersoneel-2015-2016){10}, waarbij de werkgeverslasten op basis van een hoogte van L8% zijn

meegerekend. Werkgeverslasten zijn de optelsom van de premies voor de werknemersverzekeringen

en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet,

Werknemersverzekeringen zijn de verzekeringen op grond van de Ziektewet {ZW), de

Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO) en de Wet werk en inkomen

naar arbeidsvermogen {WlA). De vakantietoelage ¡s gesteld op 8%. Totaal dus 26%

bfuto
3 70¿ qo

+ guro !!Il!gjeg!
Ã7 âq4 67

wgl (r8%l +EyôvI tz6%l
1 0?? 38

tolaal ¡aarsom
60-0!lç.24

€decteur 5 I 6Þt ) irã. ÞNA.i^o I 106 60 ,11 ì1 ¿ô os¿ q¿ ß67 A6 4 )O\ 77 so.¿69 27

€dâcteut 6 met 2 ¡aareruar¡¡c 3.106,60 231,31 40.054.94 å67 ß6 4.2fl5.77
f,alacteuf 2.653.47 207.94 AL 

'EÂ 
97 742,47 3.597 A2 43.1 73 A6

uofmpNtl rtartend 2.L96.29 I72,32 28.423.12 6rs,84 t.gaa 4t f6a1f3ß
2.653.47 201,94 34.264-97 742,47 4.s97 a) 41_17¡ A6

aalittêr./sr des¡sn 2.525.61 193,56 32.637,¿t 707,O7 7.L16.)A 41.115 36

2.!96.25 172,32 28-422.93 615,83 7 9ÃÃ 41 ìq 412 ßg

2,196,26 177 a) )A t)) 94 61ç Ê3 ) 9AA 67 !15 412 8!

lotael 24,339,O7 1.447,7' 314.2348!t 6.Aß,42 32'.994,66 39s.935,95

Totaal 4t3,456,56

Pensioenlasten volgens CAO {maandsalaris + vakantiegeld + decembertoelage) xt2)-/- franchise van

€73-723xL9,L%. Hiervanaf gaat7,9%" van de pensioengrondslag als eigen bijdrage.

Totaal komt dat voor bovenstaande personeelsleden uit op € 41.923 
(1u

ln de personeelslasten is tevens de in de CAO verplichte uitbetaling beschikbaarheidsdienst

meegenomen ad € 17.520,70.

De lasten voor de 100 vrijwilligers zullen vooral bestaan uit reiskostenvergoedingen, kosten voor

tablets/laptop/telefoon, opleidingslasten, kantoorlasten en kantinelasten. Deze lasten komen terug

in de andere lastensoorten en z'rjn niet specifiek benoemd.

De lasten voor de stagiaires bestaat uit maandvergoedingen. Deze worden ín dit voorbeeld

(www.stagetim.nl) gesteld op een hoogte van € 250 per maand. Uitgaande van 4 stagiaires

gedurende 10 maanden per jaar komt het totaal uit op € 10.000.

ln het gekozen model wordt op basis van berichtgeving op ¡nternet rekening gehouden met inkoop

van 750 uurfreelancersuren a 35,00 per uur. Totale lasten 750 x 35 = € 26.250

{10} Zìe B¡jlaee 9: CAo'Omroepperso¡ee1"2015-2016.pdf

(111 Z'e bi.¡lage 11r PNO, PENSIOÊNREGTEMENT PNO 1, 1 JANUARI 2017
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Verdere lasten die onder de lastensoort personeelslasten vallen zijn:

Kantinelasten.
Hierbij is uitgegaan van het verstrekken van koffie, thee en water voor 20 aanwezigen (personeel,

freelancer SAo/a , stagiaires en vrijwilligers) per dag. Per persoon € L,00 per dag. Aanwezig 46 weken

a 5 dagen ís 230 dagen x 15 x 1= € 3.450 (Dít is inclusief lasten vergaderingen e,d.)

Reislasten.

Hier is een stelpost opgenomen van € 3.000 {Niet zijnde lasten om reportages te maken)

Arbodienst.

Met een ziekteverzuim van 2,3Yo lopen de verzuimlasten per jaar op tot ca. € 9.700 (Tool TNO/CBS)

Lasten ARBO zijn ca. € 35 per medewerker. Dus 9 x 35 x 12 = € 3.780 per jaar

9edrlifskleding,
Ten behoeve van mensen die met publiek in aanraking komen (50% van 22 = Lt) en een

presentatrice dus 12 x een kledingset. Per set gemiddeld € 1.50. Lasten per jaar € 1.800

Onleidinsglasterl

Hier is voor een vast budget van € 10.000 gekozen. Deze stelpost komt voor uit de gemiddelde

besteding bij van de onderzochte lokale omroepen. Deze lasten zijn voor opleiding en begeleiding
van mensen in dienst, stagiaires en vrijwilligers.

Zíekteverzuimverzekering

Uitgangspunten: 2 wachtdagen en 100%: lasten per medewerker:2,3Yo van de jaarsom. Totaal voor

deze berekening is daarme e € 9LO7

vrliwllfiggr¡laste¡.

Hier kunnen algemene lasten uit betaald worden m.b.t. deze groep van medewerkers. Denk híerbij
aan verzekeringen, etentje, met een max van € 25 per vrijwilliger per jaar!

(;it-v/i\41 ll"4[.]:iK. I V()()1ì
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Afschriivingslasten.

De afschrijvingslasten worden berekend op basis van nieuwe spullen die nodig zijn om een Lokaal

Toereikend Media Aanbod te kunnen verzorgen.

Met andere woorden:

Rad¡o studio met alles wat nodig is om radio te kunnen maken in en buiten de studio en deze ten

gehore te brengen via de gebruikelijke kanalen (radio, internet-website, DAB(12)), incl. uitzending

gemist {productiemiddellen radio)

a. TV studio met alles wat nodig is om nieuws-, actual¡teiten, en andersoortige uitzendingen te

produceren incl. alle techniek die noodzakelijk is een en ander op alle daarvoor geschikte

kanalen toonbaar te maken incl. uitzending gemist (productiemiddelen TV)

b. Kantoor en n¡euwsautomatiseringskosten die nodig zijn om nieuws en andere

doelgroepgerichte berichten op alle kanalen lees en hoorbaar te maken.

c. lnventar¡s {kantoor e.d.) welke nodig is om medewerkers en stagiaires te kunnen laten

werken

d. Machines en installaties die nodig zijn om uitzendingen buiten de studio te kunnen maken

e. Vervoersmiddelen zoals auto, scooter en fiets om het gehele gebied te kunnen bestrijken.

Bij aankoop dient gekozen te worden voor een goede kwaliteit producten. Top "off the bil", c.q. NPO

vergelijkbare kwaliteit is niet noodzakelijk maar het díenen verstandige, duurzame aankopen te zijn.

Daar waar het gaat over de financieringslasten van de aankopen zou je 3o/o lasten mee mogen

nemen. Dan gaat het bij een totale aankoopwaarde waarde van € 24L.395 om € 7.241 per iaar.

De streekomroep kan haar faciliteiten ook proberen te delen met bijvoorbeeld opleidings¡nst¡tuten,

en al dan niet commerc¡éle content productiebureaus waardoor een multifunctioneel karakter

ontstaat met kansen op verschillende soorten van samenwerking.

Een en ander wordt berekend naar aanleiding van het bijgevoegde Excel overzicht. Bij de

afschrijvingen wordt rekening gehouden met de volgende afschrilvingstermijnen :

. 5 jaar op techn¡sche onderdelen

. 10 jaar op inventaris

. 10 jaar op gebouwen

. 3 jaar op computers

. 5 jaar op transportmiddelen

(12) DAB staat voor Digital Aud¡o Broadcast¡ng en is een verz¿melnaam voor de versch¡llende standaa.d€î DAB, DAg+ en DMB. DAg i5 een Europees svst€em dat een

digitaal radlosignaal mogel¡jk m3akt en stâðt d¿arom ook belend ãls Digltal Rad¡o. DÉ ovê.heid ¿oekt naar mogel¡jkheden voor lokale omroeper om ook uit endingen

vìa DAg+ mogelik te maken (bron: www.dig¡tahad¡o.rll .

N[-ltug

Fi;
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Huisvestingslasten.

Om alle te kunnen huisvesten dienen (huur)lasten gemaakt te worden. Wat voor soort ruimtes (die

aan de ARBO wetgeving dienen te voldoen http://www.arbovakbase.nl/artikel/kantoren-afmetingen-
werkruimte-13880.htm1) heeft een streekomroep nu nodig:

Tv studio 30 m2

Radiostudio 25 m2

Kitchenette L2 m2

Redactieruimte 77 m2 (LL personen a 7 m2l

Iechniekruimte 18 m2

Patchruimte L2 m2

Toiletten 8 m2

Kantoorruimte l persoon 9m2
Kantoorruimte l persoon 9m2
Kantoorruimte 2 personen 18 m2

Vergaderruimte 15 personen 30 m2

Totaal 248 m2

Totaal incl. gangen ca. 26OmZ NVO (is ca. 280 BVO)

Uitgaande van een huurprijs van € 130 per m2 bedragen de totale lasten € 36.400 per jaar.

(www_.nvm.nl)

Energielasten

Uitgaande van het gemiddelde van de onderzochte lokale omroepen komen de energielasten op ca,

€ 5.500. Kijken we echter naar de stelregels zoals weergegeven op de site www.enerÍlevergellik.nl en

we passen die toe komen we op een bedrag van ca. € 19.150,00. ln de begroting is een bedrag

meegenomen van € 10.000

Verzekeringen.

Hier hebben we het over inboedel en opstalverzekeringen.

De inboedelverzekering is afhankelijk van de waarde van aanwezige materialen. Deze verzekering is

meegenomen in de post verzekeringen onder algemene lasten.

Aangezien we van huur uitgaan is er geen sprake van een opstalverzekering

Schoonmeaklas!en

Deze dienen ingeschat te worden op € 20 per m2 {www.schonmaak-lasten.nl)
Totaal dus 280x2O = € 5.600

Huishoudeliike artikelen

Hier is een inschatting gemaakt op basis van 16 personen

ed.) € 750 per jaar
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Reparaties installatles en lnventaris.

Hiervoor wordt een bedrag opgenomen van € 3.000 (gemiddelde van de onderzochte omroepen)

On roerend zaak belasting

De waarde van het onroerend goed wordt ingeschat op € 478.800. (Kapitalisatiefactor 7I,4.

www.wozspecialisten.nU) Daarmee zou de OZB in bijvoorbeeld in Nijmegen (0,2466 %
Gebruikersbelasting (OZBG)) komen op € 1.023 (prflspeil 2015)

(https://appl.nlime*en.nl/Loket/prodcat/products/setProductÞetailsAction.do?id--421)

Afoallasten

De lasten afualverwerking zijn ca. 750,00. (www.mkb-afval.nl)

Aanschaf klein materiaal en inventaris

Hier is een bedrag opgenomen van € 3.500 (gemiddelde van onderzochte omroepen)

De totale lasten komen hiermee op € 61,023

Volgens Europese kentallen { mogen de

huisvestingslasten cø. € 8.607 per medewerker bedrogen. Uitgoande van het eerder gekozen aantal

oanwezige personeel van 75 is dot volgens deze norm maximaal € 129.015

NB: Ook de kantoorruimten kunnen indien mogelijk multifunctioneel worden ingezet om
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Lasten uitzendingen

Om de content op alle kanalen (radio, TV en internet) bereikbaar te maken dienen er maandelijkse

lasten gemaakt te worden op gebied van verbindingen, huur installaties, huur software enz.

ln de bijgevoegde Excellijst zijn deze lasten opgenomen.

De huurlasten met betrekking tot software/Cloud diensten worden gemaakt voor een geTntegreerd

softwarepakket. Dit pakket is een compleet pakket met non-lineaire alsook de lineaire elementen

zoals: Lay-out apparatuur (server, switchers, soundprocessing), opnames voor commissariaat, live

interface, formatplanner, strearning, leaderpakket, quality checker, transcoding platform,

leaderpakket, renderingserver, secondscreen {oa. koppeling naar tablets), locatielasten/stroom-

aircogebruik, 24 uurs support, trainingsprogramma, uitgebreide website en app.

De post Buma,/Stemra en SENA omvat alle kosten voor afdrachtvan rechten, waarvan de afdracht
aan Buma/Stemra en SENA het grootste deel uitmaken. Voor Buma/Stemra en Sena zijn deze
berekend op basis van de totale afdracht van de sector in de afgelopen 5 jaar.

ln deze begroting wordt tevens rekening gehouden met een substant¡ële verhoging van de afdracht
nu NLPO/OLON al enkele jaren in conflict is met Buma/Stemra over een nieuwe invulling en

toepassing van de parameters voor de berekening van de afdracht. De uitkomst is op dit moment
nog niet bekend. De belangrijkste parameters van BUMA/Stemra tot nu toe waren: muziekgebruik (%

per medium/kanaal), omzet (commercieel) en een hoge minímumvergoeding. Naar de toekomst toe
zullen de belangrijkste parameters worden: muziekgebruik (% per medium/kanaal), omzet en een

lagere minimumvergoeding. De discussie gaat daarbij vooral over hoe deze in de praktijk worden
toegepastl

Uitgangspunt is en blijft daarbij dat de afdracht van de lokale omroepsector eerlijk en transparant
moet zijn ten opzichte van de afdracht van de andere marktpartijen en in het bijzonder andere 2
lagen in het publíeke bestel. Op dit moment ligt precies deze vraag voor bíj het College van Ïoezicht
Auteurs- en naburige rechten (CvTA)

NLPO/OLON onderhandelt namens de publieke omroepen met deze collectieve beheersorganisaties.

lnhuur derden

Reparatie en onderhoud

Kosten deelname OLON

Productiekosten

Kleine Aanschaffingen

Distributielasten

Buma/Stemra/SENA

Huurlasten software/Cloud diensten

Huurlasten antennemast met apparatuur

€ 5.000

€ 2.500

€ !.27L

€ 8.000

€ 1.000

€ 5.400 (verbindingskosten vãn studio near mediahub ¡n H¡lversum)

€ 22,000 (hier worden -febr. 2017-nog gesprekken over gevoerd)

€ 25.800 {zie omschrilving eerder dit hoofdstuk)

€ 19.200
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Kantoorlasten

Over de hoogte van de onderstaande posten is een inschatting gemaakt op basis van de onderzochte

omroepen

Telefoon- en portilasten

Onderhoud en reparaties

Kantoorbenodigdheden

Drukwerk, briefpapier

Kopieerlasten

Kleine lT aanschaffingen

lnternetlasten

Abonnementen en contributies
Kleine aanschaffingen

Overige kantoorlasten

TOTAAT

€ 7.000

€ 1.250

€ 1.750

€ 1.750

€ 1.000

€ 4.000

€ 5.000

€ 4.000 (dag-,streek-envakbladenf

€ 1.250

€ 1.500

€ 28.500
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Auto- en andere veruoerslasten

ln het volgende overzicht is rekening gehouden met 3 leaseauto's, 3 fíetsen en een scooter:

Hierdoor bestaan de autolasten uit de volgende onderdelen:

Leaselasten auto l. € 6.000 o.b,v. leaseprijs van € 500 per maand

Leaselasten auto 2 en 3 € 9,600 o.b.v. leaseprijs van € 400 per maand

Privégebruik auto

Brandstoflasten € 5.625 0.b.v. 3 auto's á 15.000 km

Parkeerlasten € 750

Kilometervergoeding € 2.850 o.b.v. 15.000 á € 0,19

TOTAAL Ar¡to € 24.825

2x Scooter á € 25 per maand

brandstofkosten

2x Fiets á € 15 per maand

TOTAAT Scooter + Fiets

€

€

600

s00

€ 360

€ 1.460

Totale vervoerslasten € 26.285

o
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Verkooplasten

De lasten die in deze categorie thuishoren. Berekening op basis van onderzoek 5 lokale omroepen.

De marketinglasten bestaan uit lasten die te maken hebben met:
. direct marketing
. sponsoring
. events/beurzen
r public relations

Reclame en advertentielasten (Marketing)

Marketinglasten

Acqu¡sitielasten

Relatiegeschenken

Representatielasten

Reis en verblijfslasten

lncassolasten

Dotatievoor¿iening dubieuze debiteuren

Overige verkooplasten

TOTAAI-

€ 5.000

€ 20.000

€ 1.000

€ 500

€ 4.000t

€ 1.800 {€lsopermaandl

€ 1.000

€ 1.000

€ 750

€ 35.050
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Algemene lasten

Verzekeringen algemeen

Níet aftrekbare BTW

Accountants- notaris en advieslasten

Kijk- en Luisteronderzoek

Overige algemene lasten

TOTAAT

€ 7.500

€ 17.500

€ 20.000

€ 2.500 (eensper5jaar=dus€12.500)

€ 3.000

€ 50.500

Het totaalvan de lasten komt hiermee op € 876.502
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