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Toelichting staat van baten en lasten OLON jaarrekening 2018 

Inleiding  

De OLON kende in 2018 een tweetal financieringsbronnen, te weten: 
1. Contributie-inkomsten via de NLPO. 
2. Een bijdrage vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ten 

behoeve van individuele arrangementen. 
 
Vanaf 1 januari 2017 heeft de NLPO de algemene diensten van de OLON overgenomen en is de NLPO 
deze diensten gaan verzorgen voor haar deelnemers. De NLPO factureert de jaarbijdragen waarmee 
zij voornoemde diensten kan uitvoeren. Voorts biedt de NLPO de collectieve regelingen aan, aan de 
deelnemers waarbij het lidmaatschap bij de OLON een voorwaarde is om gebruik te kunnen maken 
van deze collectieve regelingen. De leden van de OLON betalen sinds 2017 dus een bijdrage en een 
vergoeding voor de collectieve regelingen aan de NLPO in plaats van aan de OLON. De NLPO voldoet 
vervolgens voor alle leden tezamen de contributie aan de OLON. De OLON-leden hebben via de NLPO 
in 2018 gebruik kunnen maken van de collectieve diensten als de ANWB, Digi Pluggen, het NOS 
Nieuws, Buma/Stemra en Sena. 
 
Tevens verricht de NLPO sinds 2015 verschillende soorten diensten voor de OLON waarvoor zij 
vergoedingen ontvangt. De NLPO en de OLON hebben daartoe in 2016 een overeenkomst van 
opdracht met elkaar gesloten met een addendum daarop in 2018, welke deel uitmaakt van de eerder 
gesloten mantelovereenkomst.  
 
De NLPO is vanaf 2018 penvoerder voor beide organisaties ten aanzien van het aanvragen van de 
bijdrage bij het Ministerie van OCW. Vanuit de financiering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap wordt door de OLON gedurende maximaal vijf jaar een drietal individuele 
arrangementen voldaan, waarvan het jaar 2018 het vierde jaar betrof. In de OLON jaarrekening 
worden de bedragen die horen bij de contractueel overeengekomen individuele arrangementen 
verantwoord. De leden hebben op 26 september 2015 ingestemd met deze individuele 
arrangementen. Het overige deel van de jaarbijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap wordt sinds 2016 toegekend aan de NLPO om de collectieve voorzieningen te verzorgen 
voor de lokale omroepen die een Lokaal Toereikend Media-Aanbod bieden, conform het convenant 
tussen de OLON en de VNG (dan wel die ambitie aantonen). 

 
Hieronder ontvangt u een korte toelichting per post van de Staat van baten en lasten. De 
realisatiecijfers van de OLON worden in de jaarrekening vergeleken met de realisatiecijfers van het 
jaar ervoor en zijn gebaseerd op de gewijzigde OLON begroting 2018 die is goedgekeurd op de ALV 
van 15 september 2018.           
 
 

1. Staat van baten en lasten 

1.1 Baten 

1.1.1. Contributie  
Onder deze noemer vindt de verantwoording plaats van de inkomsten uit contributiegelden. De 
afwijking van de realisatie 2018 ten opzichte van de begroting 2018 is kleiner dan 10%.  
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De afwijking ten opzichte van de realisatiecijfers van 2017 is minimaal.  
 
 

1.1.2. Bijdrage Overheid 
Hier wordt de bijdrage van de overheid gepresenteerd, welke nodig was om de verplichting uit de 
overeenkomsten inzake de individuele arrangementen met Amsterdam en Groningen in 2018 na 
te komen. De realisatie in 2018 laat een afwijking zien van € 5.766 ten opzichte van de begroting 
en wordt veroorzaakt door ontvangst van een inflatie correctie.  
De afwijking in de realisatie 2018 ten opzichte van 2017 wordt verklaard doordat de 
verplichtingen uit de overeenkomst inzake het individuele arrangement een afbouw van circa  
€ 45.000 per jaar kent.    

 
1.1.3. Productieopbrengsten  

Geen realisatie en begroting 2018.  
De afwijking in de realisatie 2018 ten opzichte van 2017 wordt verklaard doordat de NLPO in 
2018 de Buma/Stemra diensten heeft ingekocht en door geleverd aan haar deelnemers, zijnde 
ook de leden van de OLON.  
 

De reden waarom zowel de opbrengsten als kosten van Buma/Stemra in tegenstelling tot de 
overige collectieve diensten - die de NLPO van de OLON al in 2017 heeft overgenomen – nog in de 
jaarrekening 2017 van de OLON werd gepresenteerd, had te maken met het feit dat de OLON en 
de NLPO in 2017 nog geen nieuwe overeenkomst hadden gesloten met Buma/Stemra en de OLON 
deze diensten derhalve moest inkopen en door leveren aan de NLPO die deze dienst weer leverde 
aan de deelnemers, een werkwijze die in 2018 kon komen te vervallen doordat Buma/Stemra 
akkoord ging met directe afneming van de diensten door en de facturering aan de NLPO.   

          
1.1.4.   Projectopbrengsten 

Geen realisatie en begroting 2018. 
De afwijking in de realisatie 2018 ten opzichte van 2017 wordt veroorzaakt doordat er in 2018 
geen Week van de Lokale Omroep is georganiseerd. 

1.2 Lasten 

1.2.1. Afschrijvingen 
Geen realisatie en begroting 2018. 
De afwijking in de realisatie 2018 ten opzichte van 2017 kan verklaard worden doordat 2017 het  
laatste jaar betrof van de afschrijving van de OLON-inventaris à € 1.838. 

1.2.2. Sectoractiviteiten 
Vanwege de samenwerking tussen de OLON en de NLPO en de mantelovereenkomst die is 
gesloten tussen beide partijen, waarin is vastgelegd dat de NLPO middels een 
exclusiviteitsovereenkomst zowel de ondersteuning van het bestuur als de nog overgebleven 
OLON activiteiten in opdracht van de OLON uitvoert, is in 2018 door de NLPO aan de OLON de 
vergoeding voor de voornoemde diensten op basis van de volgende overeenkomst in rekening 
gebracht: Overeenkomst van Opdracht uitvoering Producten en Diensten en Uitleen Personeel.  
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In deze overeenkomst en het bijbehorende Addendum B voor het jaar 2018 is vastgelegd dat de 
OLON aan de NLPO voor de voornoemde uit te voeren werkzaamheden en opdrachten een 
lumpsum, c.q. vaste vergoeding is verschuldigd van € 59.291 exclusief de wettelijk verschuldigde 
omzetbelasting, maar inclusief de toerekenbare (on-)kosten, zoals een deel van de huisvesting- en 
kantoorkosten. Vanwege het niet doorgaan van de Week van de Lokale Omroep in 2018 is in 
overleg deze vergoeding aangepast naar € 55.602 als gevolg van niet gemaakte uren, zie ook 
1.2.9. 
 

1.2.3. Kantoorkosten  
Ook voor deze post geldt dat de OLON vanaf 2017 middels de Overeenkomst van Opdracht 
uitvoering Producten en Diensten en Uitleen Personeel een bijdrage voldoet aan de 
kantoorkosten van de NLPO. Derhalve ook hier geen afwijking tussen de realisatie en begroting 
2018. 
De afwijking in de realisatie 2018 ten opzichte van 2017 betreft een gering bedrag aan telefonie-    
en overige kantoorkosten, welke de OLON toen nog zelf heeft voldaan. 

 
1.2.4. Algemene kosten 

Onder deze noemer worden onder andere de kosten verantwoord voor inhuur van het 
administratiekantoor, kosten inhuur accountant, overige advieskosten inzake jaarplan/jaarverslag 
en externe communicatie.  De gerealiseerde cijfers wijken met € 8.863 af ten opzichte van de 
begroting. De kosten van de inhuur van het administratiekantoor, externe communicatie en 
advieskosten jaarplan / jaarverslag waren voor 2018 lager dan begroot. Totaal € 3.616 van de 
totale algemene kosten ad € 22.282 is in de staat van baten en lasten tevens gepresenteerd als 
deel van de totale onttrekking uit de bestemmingsreserve ad € 93.616. 

 
1.2.5. Bestuurs- en verenigingskosten 

Onder deze noemer worden de kosten verantwoord van onder andere de reiskostenvergoeding 
van de OLON-bestuursleden, de cateringkosten van de vergaderingen, de kosten van de 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en de kosten van de gehouden expertmeetings. Met 
name de posten bestuurskosten en expertmeeting waren te hoog begroot en veroorzaken 
grotendeels de afwijking tussen de gerealiseerde bestuurskosten en de begrote bestuurskosten 
2018 à € 8.626.,-  
De afwijking in de realisatie 2018 ten opzichte van 2017 bedraagt € 19.191, welke voornamelijk    
wordt veroorzaakt door lagere uitgaven voor expertmeeting en het feit dat de Algemene 
ledenvergadering vanaf 2018 volledig onder het project ledenbijeenkomsten is geplaatst. 

        
1.2.8    Productiekosten 

Voor een toelichting over deze post verwijzen wij u graag naar punt 1.1.3. 
 
 1.2.9 Projectkosten 

Het verschil ad € 14.760 tussen de gerealiseerde- en begrote projectkosten worden in 2018 
hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er minder uitgaven zijn geweest voor Ledenbijeenkomsten, 
marketing communicatie en de Algemene ledenvergadering dan begroot. Wel dient hier nog 
vermeld te worden, dat ongeveer € 90.000 van de totale projectkosten ad € 522.098 tevens 
gepresenteerd zijn als deel van de totale onttrekking uit de bestemmingsreserve ad € 93.616. 
De afwijking in de realisatie 2018 ten opzichte van 2017 bedraagt € 7.108 en is als absoluut 
bedrag gering te noemen, echter door het niet organiseren van de Week van de Lokale Omroep is 
mogelijk geweest de NLPO opdrachten te gunnen ten behoeve van de vorming streekomroep en 
ontwikkeling van een zelfvisitatie instrument.  
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Een werkwijze waarmee de leden tijdens de ledenvergadering van september 2018 hebben 
ingestemd als onderdeel van de gewijzigde begroting 2018 welke op deze bijeenkomst is 
toegelicht. Daarnaast kennen de individuele arrangementen ter zake van de BTW 
compensatieregeling een jaarlijkse afbouw en zijn deze kosten conform begroting en afspraak 
lager dan in 2017. 
  

  1.2.10  Overige mutatie 
De afwijking in de gerealiseerde en begrote overige mutaties van € 5.578,- wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door een afboeking van niet vorderbare btw. Het betrof een debiteur uit 2013 
waarvan het netto bedrag wel was afgeboekt maar waarvan de btw niet binnen vijf jaar was 
teruggevorderd.   

 
  1.2.11  Financiële baten en lasten   

Onder deze post worden de bankosten verantwoord.  

  1.2.12 Bijzondere baten 
Het verschil ad € 7.070 tussen de gerealiseerde- en begrote post bijzonder baten in 2018 heeft 
volledig betrekking op vrijval van overlopende passiva uit voorgaande jaren. 

   1.2.13 Mutaties bestemmingsreserves  
In het jaar 2018 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 93.616 aan de gevormde 
bestemmingsreserves van 2017 en een toevoeging van nieuwe bestemmingsreserves 2018 voor in 
totaal € 90.000.  

   1.2.14 Dotatie algemene reserve   
Voorts heeft er een dotatie plaatsgevonden aan de algemene reserves van in totaal € 9.517  
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