Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

RTV Katwijk

Nummer Kamer van
Koophandel

2 8 1 1 2 0 3 2

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

Ambachtsweg 7G, 2222 AH Katwijk

Telefoonnummer

0 7 1 4 0 1 3 5 5 1

E-mailadres

bestuur@rtvkatwijk.nl

Website (*)

www.rtvkatwijk.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 0 7

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

1. De vereniging stelt zich ten doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke
mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging
van maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften die in de
gemeente Katwijk leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om
daarmee de publieke taak te vervullen, waarmee de lokale publieke media-instelling
kan worden geacht van algemeen nut te zijn.
2. De vereniging respecteert de verschillende opvattingen en meningen van de lokale
bevolking en biedt ruimte aan alle stromingen binnen de Katwijkse gemeenschap.
3. De vereniging streeft ernaar zoveel mogelijk burgers van Katwijk te betrekken bij het
realiseren van haar doelstelling.
4. De vereniging tracht dit doel te bereiken door alle wettelijke middelen die dienstbaar
kunnen zijn aan de verwezenlijking van de doelstelling.
5. De vereniging tracht dit doel te bereiken door de bewoners van de gemeente Katwijk
door middel van radio, televisie en/of telemedia onder meer te voorzien van nieuws en
informatie over hun directe woon- en leefomgeving.

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?

Door middel van
• Radio
• Televisie
• Kabelkrant
• Teletekst
• Een website
• Facebook en
• Twitter
• Instagram
worden lokale informatie- en themaprogramma’s in de meest ruime zin onder de
aandacht van de inwoners van gemeente Katwijk gebracht.
De uitzendingen worden 24 uur per dag gedurende het hele jaar gebracht.
Door het aanbieden van de programma's en informatie via de website, kabelkrant,
teletekst, Facebook en Twitter worden de burgers van Katwijk geinformeerd en
geamuseerd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van RTV Katwijk bestaan uit bijdragen via de gemeente Katwijk uit het
gemeentefonds, overige subsidies, commerciële inkomsten, sponsoring, donaties en
bijdragen van de leden van de vereniging. De gemeentelijke omroepbijdrage bedraagt
€ 1,34 per woonruimte. In 2019 telde de gemeente Katwijk volgens het ‘Rekenmodel
meicirculaire 2013 constante prijzen’ 25.520 woonruimten (Rijksoverheid, 2013).
Volgens de richtlijnen van het Convenant, dimensie Bedrijfsvoering, mag maximaal
50% van de totale inkomsten afkomstig zijn uit de omroepbijdragen. In 2014 was de
verhouding omroepbijdragen/overige inkomsten 40:60. Met de huidige inkomsten kan
RTV Katwijk de totale kosten niet geheel dekken.
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Algemeen (vervolg)
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 spaarrekening,
beleggingen etc).

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

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

Wij verzorgen van maandag t/m zaterdag 3 maal per dag een televisie uitzending en
de overige tijd van de 24 uur per dag wordt gevuld met de kabelkrant. Op zondag zijn
er naast de kabelkrant 3 kerkdiensten te zien op TV. 24 uur per dag is de teletekst te
raadplegen met nieuws van diverse lokale verenigingen.
24 uur per dag, 7 dagen in de week worden er radiouitzendingen verzorgd. Daarnaast
is ook de website 24 uur per dag, 7 uur per week beschikbaar met nieuws en
informatie, maar ook de uitzending gemist van radio- en televisie programma's.
Onlangs is ook een start gemaakt met podcastuitzendinegn.

https://www.rtvkatwijk.nl/beleidsplan/

Open

Bij de omroep wordt gewerkt met vrijwilligers. Daarom is er voor de medewerkers, de
bestuursleden en de leden van het programmabeleisbepalend orgaan geen
beloningsbeleid.

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.

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

https://www.rtvkatwijk.nl/uitgevoerde-activiteiten/

Open

04 van 06

2

Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

12.984

14.596

€

+

€

12.984

+
14.596

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

9.717

€

+

€

€

60.476

€

+

74.214

+
€

60.476

74.214

25.188

€
93.423

31-12-2019 (*)

€

58.832

+
€

103.140

116.124

https://www.rtvkatwijk.nl/rtv-jaarrekening-2020/

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

55.648

Totaal

€

116.124

84.020

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

+
€

98.616

€

24.402

€

98.616

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

27.241

€

36.254

Subsidies van overheden

€

63.135

€

63.135

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

63.135

+
63.135

€
€

35.335

+

€
€

35.335

42.785

+
42.785

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

125.711

142.174

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

51.988

€

48.845

Afschrijvingen

€

4.768

€

4.233

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

61.732

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

20.485

15.842

€

€
€

66.791

138.973

€

135.711

-13.262

€

6.463

+

+
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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.rtvkatwijk.nl/rtv-jaarrekening-2020/

Open

