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RTV Papendrecht
Standerdmolen 33
3352 CH Papendrecht

Behandeld door: A.P. Kraaijeveld
Datum: 23 april 2019

Geacht bestuur,

Bijgaand bieden wij u ons rapport aan inzake de jaarrekening 2018 van uw Stichting.

OPDRACHT

Conform uw opdracht bieden wij u aan: de jaarrekening 2018 van Stichting RTV Papendrecht, 
gevestigd te Papendrecht.

Het is onze verantwoordelijkheid om op basis van de verstrekte gegevens een jaarrekening samen te 
stellen die in overeenstemming met het toepasselijk Nederlands recht. 

ALGEMEEN 
De organisatie is als stichting opgericht op 5 augustus 2009 en heeft met name als doelstelling:

Het uitzenden van mediaprogramma's bestemd voor de gemeente Papendrecht.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder 
dossiernummer:  24469481 en is gevestigd te Papendrecht aan de Standerdmolen 33.

De stichting valt onder de eenheid Belastinginspectie Rijnmond/ kantoor Dordrecht en is daar 
bekend onder het fiscaal nummer 8211.45.848.

In de verslagperiode waren er geen personeelsleden in dienst van de organisatie.

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2018:

Voorzitter: Drs J.G. Hulswit
Secretaris: mevrouw H.F.  van Ligten
Penningmeester: de heer A.P. van de Merwe

Statutaire doelstelling
Volgens artikel 3 van de statuten heeft de stichting tot doel:

1) Het uitzenden van mediaprogramma's bestemd voor de gemeente Papendrecht, hierna genoemd 
de gemeente.

2) Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de 
gemeente levende  maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar 
programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

3) De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking 
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heeft op de gemeente.
4) 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 kan zijn.
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3356 EN  Papendrecht

F: 078 642 60 78
E: papendrecht@abc2count.nl

T: 078 642 60 77

KvK :     24 35 64 05
BTW nr: NL8128.17.047.B.01
ING bank: 9699000

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Deze liggen bij ons ter inzage 
en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De Algemene Voorwaarden zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruikt maakt.

Papendrecht

www.abc2Count.nl
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SAMENSTELLINGSVERKLARING 

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van RTV Papendrecht te Papendrecht 
bestaande uit de balans per 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de toelichting 
samengesteld.

Verantwoordelijkheid bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op 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.

Verantwoordelijkheid administratiekantoor

Het is onze verantwoordelijkheid als administratiekantoor om de door u verstrekte opdracht uit te 
voeren in overeenstemming met het toepasselijk Nederlands recht. 
 
In overeenstemming met de geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze 
werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten 
van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen 
van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte 
gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent 
de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
 
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld.

Papendrecht, 23 april 2019

abc2Count

A. Kraaijeveld
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Uitgaande van de winst- en verliesrekening over 2018 en 2017 geven de resultaten, waarbij de kosten zijn uitgedrukt in een 
percentage van de omzet, het volgende beeld:

20172018
%€%€

Baten 10029.96110032.694

Brutomarge 10029.96110032.694

Afschrijvingen 133.82372.171
Personeelskosten 01211167
Huisvestingskosten 3510.4983310.688
Inventariskosten 035055
Vervoerskosten 00022
Algemene/overige kosten 5416.2534916.016

Som der kosten 10330.7308929.119

Bedrijfsresultaat -3-769113.575

Toelichting brutomarge

Het bruto-winstpercentage is in 2018 met 0% veranderd en is dus gelijk gebleven.
De ontwikkeling van de brutomarge over 2018 ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:

€

Hogere brutomarge als gevolg van omzet stijging 2.733

Hogere brutomarge 2.733

Toelichting bedrijfsresultaat

De bedrijfskosten in het boekjaar 2018 zijn in totaliteit met € 1.611,- afgenomen ten opzichte van 2017.
De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat over 2018 ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:

€

Bedrijfsresultaat gunstiger door:

Hogere brutomarge 2.733
Lagere afschrijvingskosten 1.652
Lagere algemene kosten 237

4.622

Bedrijfsresultaat ongunstiger door:

Hogere personeelskosten 46
Hogere huisvestigingskosten 190
Hogere inventariskosten 20
Hogere vervoerskosten 22

278

Hoger bedrijfsresultaat 4.344

3 Bespreken van de resultaten
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In het navolgende vindt u de analyse van de financiële positie van uw onderneming. Opgemerkt dient te worden dat de 
omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum aanmerkelijk kan 
afwijken van een willekeurige, in het verslagjaar gekozen, datum. Kengetallen kunnen hierdoor zijn beïnvloed.

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2018 met de overeenkomstige cijfers per 31 december 
2017:

31-12-201731-12-2018
%€%€

ACTIVA

Vaste activa 333.083673.832
Kortlopende vorderingen 312.908301.740
Liquide middelen 363.3773146

1009.3681005.718

PASSIVA

Eigen vermogen -401-37.571-598-34.221
Langlopende schulden 38536.03952530.039
Kortlopende schulden en overlopende passiva 11610.9001739.900

1009.3681005.718

Werkkapitaal

Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal wordt 
verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. Het werkkapitaal geeft een beeld 
omtrent de liquide positie over één jaar.

Mutatie20172018

€€€

Kortlopende vorderingen -1.1682.9081.740
Liquide middelen -3.2313.377146
Vlottende activa -4.3996.2851.886

Af: kortlopende schulden en overlopende passiva -1.00010.9009.900

Netto werkkapitaal -3.399-4.615-8.014

4 Financiële positie



ab
c2

Co
un

t
ad

m
in

is
tr

at
ie

ka
nt

oo
r

Financieel Jaarverslag 2018
RTV Papendrecht

Geen accountantscontrole toegepast - 6 -

Solvabiliteit

Uit de solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen het 
eigen vermogen en het totaal vermogen, blijkt het weerstandsvermogen van een onderneming. De gewenste (minimale) 
hoogte van deze solvabiliteit, hangt af van de aard van de onderneming.

Hiervoor kunnen geen algemeen geldende normen worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een 
inzicht worden verkregen in de solvabiliteit van de onderneming.

20172018

Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen -0,77-0,84
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen -3,26-5,11

Liquiditeit

Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een 
onderneming aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan 
een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van de onderneming.
In het algemeen worden de volgende normen voldoende geacht:
Current ratio: 1,5
Quick ratio: 1,0
Er zijn wel overige factoren waarmee rekening dient te worden gehouden. Voorbeelden zijn het exploitatieresultaat, de aard 
van de activiteiten en seizoensinvloeden.

20172018

Quick ratio
(vorderingen, effecten en liquide middelen - voorraden) /  kortlopende schulden 0,580,19

Current ratio
(vorderingen, effecten en liquide middelen) / kortlopende schulden 0,580,19

Rentabiliteit

De rentabiliteit van het vreemd vermogen (RVV) geeft de kostenvoet aan van het in een onderneming werkzaam vreemd 
vermogen. 
De rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) bestaat uit een rentevergoeding voor het gebruik van het eigen vermogen en 
een vergoeding voor het nemen van risico's (ondernemersrisico). Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht 
worden verkregen in de rentabiliteit van het eigen vermogen en het vreemd vermogen in de onderneming.

20172018

Rente lasten / gemiddeld vreemd vermogen 0,00-0,01
Resultaat na belastingen / gemiddeld eigen vermogen 0,02-0,09

Hoogachtend

abc2Count

A. Kraaijeveld



ab
c2

Co
un

t
ad

m
in

is
tr

at
ie

ka
nt

oo
r

Financieel Jaarverslag 2018
RTV Papendrecht

Geen accountantscontrole toegepast - 7 -

JAARREKENING
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Balans

31-12-201731-12-2018
€€

Toe-
lichting

 Vaste activa

Materiële vaste activa 1
Inventaris 3.0833.832

3.0833.832

 Vlottende activa

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 2
Waarborgsommen 1.1601.160
Te vorderen belastingen en SV premies 1.747580
Overige vorderingen en overlopende activa 10

2.9081.740

Liquide middelen 3
Kas 14737
Rabobank 3.230109

3.377146

ACTIVA 9.3685.718
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Balans

31-12-201731-12-2018
€€

Toe-
lichting

Eigen vermogen

Eigen vermogen 4

Algemene / winstreserve -37.571-34.221
-37.571-34.221

Vreemd vermogen

Langlopende schulden 5
Vreemd vermogen lang 29.03925.039
Achtergestelde leningen 7.0005.000

36.03930.039

Kortlopende schulden en overlopende passiva 6
Kortlopend deel leningen 7.0006.000
Overige schulden en overlopende passiva 3.9003.900

10.9009.900

PASSIVA 9.3685.718
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Winst en verliesrekening

20172018
€€

Toe-
lichting

 Bruto-bedrijfsresultaat

Totaal omzet 7 29.96132.694
Brutomarge 29.96132.694

 Kosten

Overige personeelskosten 8 121167
Afschrijvingen 9 3.8232.171
Huisvestingskosten 10 10.49810.688
Inventariskosten 11 3555
Vervoerskosten 12 022
Algemene/overige kosten 13 16.25316.016

Som der kosten 30.73029.119

Bedrijfsresultaat -7693.575

Financiële baten en lasten 14 -149-225

Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belasting -9183.350

Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belasting -9183.350
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Kasstroomoverzicht

De mutatie van de geldmiddelen is als volgt te analyseren:
20172018

€€

Bedrijfsresultaat -7693.575

Totaal afschrijvingen 3.8232.171
Dotatie voorzieningen 00
Besteding uit voorzieningen 00

Afschrijvingen / mutatie voorzieningen 3.8232.171

Mutatie kortlopende vorderingen 1.318-1.168
Mutatie voorraden 00
Mutatie vreemd vermogen kort 3.0000

Mutatie werkkapitaal 1.6821.168

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.7366.914

Ontvangen rente 00
Ontvangsten uit deelnemingen 00
Betaalde rente 299225
Betaalde belastingen 00
Bijzondere baten 00
Bijzondere lasten 00

Overige operationele activiteiten -299-225

Kasstroom uit operationele activiteiten 4.4376.689

Investeringen in vaste activa 1.4332.920
Desinvesteringen in vaste activa 00

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.433-2.920

Opgenomen leningen 0-5.000
Aflossingen leningen 2.0002.000
Verstrekte leningen 00
Aflossing op verstrekte leningen 00
Vermogensonttrekkingen 00
Vermogensstortingen 00

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.000-7.000

Mutatie geldmiddelen 1.004-3.231
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Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De 
waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden.
Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan toe te 
rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het 
bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en 
dat met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineaire afschrijvingen, gebaseerd op 
de verwachte economische levensduur, of lagere bedrijfswaarde. Bij de bepaling van de lineaire afschrijvingen wordt 
rekening gehouden met de van toepassing zijnde fiscale waarderingsgrondslagen.

Overige activa en passiva

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Op
vorderingen wordt eventueel een voorziening in mindering gebracht.

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden berekend over de aanschafwaarde. De in de loop van een jaar verrichte
investeringen worden naar tijdsgelang afgeschreven.

Belastingen resultaat

De belasting wordt gebaseerd op het resultaat in de jaarrekening met inachtneming van de permanente
verschillen tussen de winstberekening volgens de grondslagen gehanteerd in de jaarrekening en de
fiscaal gehanteerde grondslagen, rekening houdend met fiscale faciliteiten. De berekening vindt plaats
tegen nominaal belastingtarief.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de
opgenomen bedagen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

4 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen
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1 Materiële vaste activa 

Waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de aanschafwaarde verminderd met lineaire 
afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de desbetreffende activa 
en zijn uitgedrukt in een percentage van de aanschafwaarde.

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2018 zijn hieronder samengevat:

TotaalInventaris
€€

Materiële vaste activa

Aanschafwaarde 47.23547.235
Cumulatieve afschrijving -44.152-44.152

Boekwaarde begin: 3.0833.083

Investeringen: 2.9202.920
Afschrijvingen: -2.171-2.171

Mutaties boekwaarde 749749

Aanschafwaarde 50.15550.155
Cumulatieve afschrijving -46.323-46.323

Boekwaarde einde: 3.8323.832

Voor Inventaris wordt een afschrijvingspercentage gebruikt van 20,00 % per jaar.
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2 Kortlopende vorderingen

Vorderingen

Alle vorderingen hebben, evenals op 31 december 2017, een overeengekomen looptijd korter dan één jaar.

20172018
€€

 Te vorderen belastingen en SV premies

Te vorderen omzetbelasting 1.747580

1.747580

 Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activaposten 10
Waarborgsommen 1.1601.160

1.1601.160

3 Liquide middelen

20172018
€€

 Liquide middelen

Rabobank 3.230109
Kas 14737

3.377146
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4 Eigen vermogen
 

Overige reserves

Dit betreft de reserve winstinhoudingen, verminderd met eventuele dividenduitkeringen aan aandeelhouders.

Het verloop van de overige reserves is als volgt weer te geven:

20172018
€€

Overige reserves
Stand per 1 januari -36.653-37.571
Resultaat lopend boekjaar -9183.350

-37.571-34.221

Garantievermogen

Het garantievermogen is als volgt samengesteld:

20172018
€€

Algemene / winstreserves -36.653-37.571
Onverdeeld resultaat na belasting -9183.350
Achtergestelde leningen o/g 7.0005.000

-30.571-29.221

5 Langlopende schulden

De leningen worden opgenomen tegen nominale waarde. De mutaties in de langlopende schulden in het boekjaar 2018 zijn 
hierna samengevat opgenomen:

TotaalAchtergestelde 
lening Van Pelt

€€

Achtergestelde leningen

Oorspronkelijke hoofdsom 15.00015.000
Cumulatieve aflossingen -7.000-7.000

Stand begin boekjaar 8.0008.000

Aflossingen -2.000-2.000

Stand einde boekjaar 6.0006.000

Kortlopend deel 1.0001.000

Boekwaarde einde boekjaar 5.0005.000

Langlopend deel 5.0005.000

Lening 'Achtergestelde lening Van Pelt', oorspronkelijk groot € 15.000,- is aangegaan op 23 mei 2011. Aflossing dient te 
geschieden in 9 termijnen groot € € 1.000 steeds te voldoen per n.v.t. van ieder jaar.
De rente over de lening is vastgesteld op 2,50% per jaar. De resterende looptijd van de lening bedraagt 6 jaar.
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TotaalGemeente 
Papendrecht

€€

Overig langlopend vreemd vermogen

Oorspronkelijke hoofdsom 38.32838.328
Cumulatieve aflossingen -3.289-3.289

Stand begin boekjaar 35.03935.039

Aflossingen -5.000-5.000

Stand einde boekjaar 30.03930.039

Kortlopend deel 5.0005.000

Boekwaarde einde boekjaar 25.03925.039

Langlopend deel 25.03925.039

Lening 'Gemeente Papendrecht', oorspronkelijk groot € 38328,- is aangegaan op 1 mei 2015. Aflossing dient te geschieden 
in 7 termijnen voor 1 december van ieder jaar:
2017: € 5.000
2018 t/m 2021: € 6.000 per jaar
2022: € 6.039
De rente over de lening is vastgesteld op 0,00% per jaar. De resterende looptijd van de lening bedraagt 4 jaar.

6 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2017, géén posten met overeengekomen looptijd die 
langer is dan 1 jaar.

Specificatie kortlopende schulden

20172018
€€

Kortlopend deel leningen:

Achtergestelde leningen o/g 1.0001.000
Overig langlopend vreemd vermogen 6.0005.000

7.0006.000

Overige schulden en overlopende passiva:

Te betalen administratiekosten 750750
Te betalen rente 150150
Kruisposten 3.0003.000

3.9003.900
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 

Hieronder worden de specifieke posten uit de winst- en verliesrekening over 2018 nader toegelicht:
20172018

€€

7 Totale baten

Baten 29.96132.694

29.96132.694

8 Overige personeelskosten

Kantinekosten 121167
121167

9 Afschrijvingen

Afschrijving inventaris 3.8232.171

3.8232.171

10 Huisvestingskosten

Huurkosten huisvesting 5.4935.586
Energieverbruik 4.9975.102
Schoonmaakkosten 80

10.49810.688

11 Inventariskosten

Onderhoud inventaris 3555
3555

12 Vervoerskosten

Overige vervoerskosten 022

022

13 Algemene/overige kosten

Administratiekosten 750750
Automatiseringskosten 2.4462.329
Kantoorbenodigdheden 720
Telefoonkosten 1.3691.378
Contributies en abonnementen 0468
Diverse verzekeringen 590590
Onderhoud en klein aanschaf 262260
Bankkosten 179175
Overige algemene kosten 4291.068
Uitzendrechten 10.1568.998

16.25316.016

Vervolg op volgende pagina.
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Vervolg van vorige pagina.
20172018

€€

14 Financiële lasten

Rentelasten lang vreemd vermogen 149225

149225
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BIJLAGEN
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Jaarverslag RTV Papendrecht 2018

Operationeel

Het jaar 2018 van RTV Papendrecht werd zoals ook voorgaande jaren gekenmerkt door de enthousiaste inzet van vele 
vrijwilligers.
Op de radio werd het populaire programma Papendrecht Actueel vervangen door twee andere programma's, die beide veel 
gasten ontvingen. Trots op Papendrecht (ToP) richtte zich met name op gasten die zich als  vrijwilliger in en rond 
Papendrecht manifesteerden. Praatpaal Papendrecht stelde in het eerste uur de lokale politiek centraal, terwijl in het tweede 
uur het begrip "levensbeschouwing"  aan de orde kwam. Via Cultura bleef aandacht schenken aan culturele gebeurtenissen 
en ontwikkelingen in de Drechtstreek.
TV Papendrecht bleef korte nieuwsitems maken en was aanwezig bij veel belangrijke gebeurtenissen in onze gemeente. 
Papendrecht Actueel keerde terug als interviewprogramma op tv. De 28-delige serie over de geschiedenis van de 
Alblasserwaard beleefde zijn première. Er kwamen veel lovende reacties over binnen.
Hoogtepunten voor zowel radio als TV waren het Sportgala, Koningsdag en de gemeenteraadsverkiezingen. RTVP was 
partner bij het succesvolle verkiezingsweekend in het raadhuis. Het debat werd live uitgezonden via de radio en bovendien 
wisten technici een deel van het debat als proef live op het tv-kanaal te brengen. De derby tussen v.v. Papendrecht en v.v. 
Drechtstreek werd live uitgezonden via de radio. Los daarvan kwam het live radio aanbod op het niveau van 40 uur per 
week.

Bestuur

Het bestuur bestond ook dit jaar uit drie leden. Belangrijke doelstellingen waren het bevorderen van de goede werksfeer 
onder de vrijwilligers en het beheersen van de moeilijke financiële situatie. Enerzijds door verstandig om te gaan met de 
uitgaven, anderzijds door de verplichtingen uit het verleden nauwgezet na te komen.

Regionale samenwerking

De samenwerking tussen lokale omroepen in de regio werd voortgezet. MerweRTV (Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam), 
ATOS (Zwijndrecht) en Radio Ridderkerk zijn vaste partners geworden van RTVP. Er vond regelmatig overleg plaats op 
bestuurlijk en operationeel niveau. De eerder gemaakte afspraken over de uitwisseling van (met name) radioprogramma's 
werden concreet uitgevoerd, hetgeen resulteerde in een breder aanbod voor zowel Papendrechtse luisteraars als die uit de 
omgeving.

De reeds bestaande samenwerking met Klok Radio (Alblasserdam en Molenwaard) en RTV Krimpenerwaard werd voortgezet. 
Deze bestaat met name uit het incidenteel verlenen van technische assistentie en het uitwisselen van verslaggevers bij 
sportwedstrijden. Klok Radio heeft te kennen gegeven geen behoefte te hebben aan te sluiten bij de overige vier omroepen 
die nu structurelere samenwerking nastreven.

RTV Papendrecht nam het initiatief tot gesprekken met de leiding van RTV Dordrecht. Een aantal gesprekken vond plaats in 
goede sfeer, maar leidde niet tot vel concreet resultaat. 

Financieel

De financiële positie van RTV Papendrecht was ook in 2018 niet rooskleurig. De lasten uit het verleden drukten zwaar op de 
begroting, waardoor de ruimte voor onderhoud en vervanging van apparatuur en dergelijke beperkt was. Aan het einde van 
het jaar werd een gunstige regeling getroffen met de gemeente, die voor enige verlichting zorgde.
Het verwerven van eigen inkomsten blijft een moeilijke zaak. De TV is nog steeds de belangrijkste bron van eigen  
inkomsten, naast een bescheiden, maar regelmatige vrijwillige bijdrage door een aantal medewerkers en sympathisanten.

Organisatie

RTV Papendrecht kent geen betaalde medewerkers. Het aantal vrijwilligers bedroeg ruim 50. Er was slechts een gering 
verloop. Zeer regelmatig meldden zich gegadigden aan voor functies binnen de omroep. Opvallend was nog steeds het grote 
aantal jongere medewerkers.
Het bestuur trachtte de band met de medewerkers te onderhouden door hen regelmatig op de hoogte te houden van de 

1 Toelichting bestuur
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verschillende ontwikkelingen. Openheid over het gevoerde beleid werd als essentieel gezien.

Opleidingen

Opnieuw is TV Papendrecht een dankbare 'werkgever' gebleken voor stagiaires in de Audio Visuele sector. TV Papendrecht 
heeft onder de leerlingen van het Grafisch Lyceum Rotterdam en het DaVinci College Dordrecht een prima reputatie weten 
op te bouwen. Hoofd TV Jan van Efferen is inmiddels een goede bekende van veel leerkrachten, coördinatoren en leerlingen 
van de beide instituten. In het eerste gedeelte van 2018 wist TV Papendrecht zich gesteund door twee uitermate goed 
werkende stagiaires, waardoor de producties een hoger niveau kregen en ook de snelheid waarmee producties uitgezonden 
konden worden enorm toenam. Beide studenten ontwierpen ook een nieuwe vormgeving voor de kabelkrant, die daarmee 
een wat moderner uiterlijk kreeg.

Techniek

Digitale techniek deed definitief zijn intrede bij de omroep. Door met name de 4G-techniek kan nu vrij eenvoudig live worden
uitgezonden vanaf iedere gewenste locatie.

Samenvatting

RTV is een florerende lokale publieke omroep met krachtige wortels in de lokale samenleving. Het geringe verloop in het 
aantal vrijwillige medewerkers, de toeloop van nieuwe medewerkers, alsmede het flinke aandeel van jongeren bevestigen 
het vertrouwen dat de samenleving heeft in haar omroep. Ook het feit dat vanuit die samenleving doorlopend initiatieven 
komen om de omroep in te schakelen bij evenementen geeft aan dat men de lokale omroep beschouwt als deel van het 
dagelijkse leven. 

De gunstige effecten van het gebruik van digitale doorgifte van het tv-signaal konden helaas nog nauwelijks worden 
verzilverd. Het werven van reclame blijft voor RTVP een moeilijke zaak.

In het enthousiasme van de vrijwillige medewerkers en de waardering van de lokale samenleving ziet het bestuur de 
rechtvaardiging voor het voortbestaan van RTV Papendrecht.

Het bestuur spreekt daarom ook de hoop en verwachting uit dat de inspanningen van het RTV Papendrecht vrijwilligersteam 
opnieuw de waardering zal ondervinden die zij verdient.

drs. JG Hulswit

voorzitter
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Er is geen opdracht gegeven aan een accountants tot controle van de jaarrekening aangezien de vennootschap op grond van 
artikel 2:396 lid 6 BW is vrijgesteld van deze verplichting. Daaom ontbreekt een accountantsverklaring.

De ondergetekenden verklaren dat de balans met een eigen vermogen per 31 december 2018 van € -34.221,-
en de exploitatierekening over het boekjaar 2018, sluitend met een resultaat van € 3.350,-
zoals opgenomen in dit rapport, ongewijzigd zijn vastgesteld.

Papendrecht, 23 april 2019.

J.G. Hulswit (Voorzitter)

H.F. van Ligten (Secretaris)

A.P. van de Merwe (Penningmeester)

2 Mededeling omtrent ontbreken accountantsverklaring

3 Vaststelling van de jaarrekening
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