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BELEIDSPLAN 2019-2022 
VOORWOORD

In dit beleidsplan 2019-2022 blikken 
we vooruit. Er is voor een relatief korte 
periode van vier jaar gekozen, want 
de wereld waarin we opereren en het 
mediagebruik veranderen snel. Telkens 
als we vooruitkijken, wordt eerst de 
huidige stand van zaken beknopt 
beschreven. De organisatie is 2017 en 
2018 zowel technisch, organisatorisch als 
op personeelsgebied opnieuw ingericht 
om de geformuleerde doelstellingen te 
verwezenlijken. Deze nieuw ingerichte 
organisatie dient zich nu te ‘zetten’ 
en te stabiliseren. Medio 2022 wordt 
dit beleidsplan geëvalueerd en het 
nieuwe beleidsplan voor opnieuw 
een periode van vier jaar opgesteld. 
Tegelijkertijd formuleren we enkele 
langetermijndoelstellingen, ambities en 
wensen. Deze zijn terug te vinden in onze 
missie en ambities.

In dit beleidsplan worden veel 
toekomstplannen beschreven. Het 
klinkt soms stellig, zelfstandig en 
onafhankelijk. Niets is minder waar. We 
weten ons geheel afhankelijk van de 
Heere God. Bij de RO is onze leidraad ‘bid 
én werk’. Zonder de zegen van de Heere, 
Die ons kracht en wijsheid geeft, is dit 
beleidsplan met al haar voornemens 
niet realiseerbaar. Ons voortdurende 
gebed is dat de RO door middel van haar 
uitzendingen steeds meer luisteraars en 
kijkers met muziek en programma’s op 
het rijke fundament van Gods Woord (de 
Bijbel) mag bereiken.

Nijkerk, voorjaar 2019

W.J. Rijneveld
Voorzitter Stichting 
Reformatorische Omroep

Sinds haar voorzichtige start in 2006 is de Reformatorische 
Omroep (hierna RO) gestaag gegroeid en inmiddels een niet meer 
weg te denken mediakanaal voor de gereformeerde gezindte. 
De initiatiefnemers van destijds, afkomstig uit de breedte van 
reformatorisch Nederland, signaleerden een sterk toenemende 
inhoudelijke verschraling van christelijke programma’s op radio- 
en TV-zenders in het publieke bestel. Christelijke programma’s 
leken steeds meer inhoudelijk uitgehold en naar de marge van de 
zenderprogrammering verdrongen te worden. Er diende een Bijbels 
vertrouwd geluid (en later ook beeld) als aanvulling en waardig 
alternatief geboden worden; de RO moest deze rol gaan vervullen!
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Identiteit
We signaleren dat reformatorische christenen in toenemende mate behoefte 
hebben aan een veilig en vertrouwd mediakanaal. Vanuit ons geloof in God 
én ons baserend op Zijn Woord, de Bijbel, willen we voor de volle breedte 
van de gereformeerde gezindte een verbindende factor zijn.

VISIE -  de overtuiging van waaruit wij werken
De RO wil een vertrouwd geluid bieden voor de gere-
formeerde gezindte met inspiratie voor morgen. We 
willen hen bereiken en inspireren met onze uitzen-
dingen en activiteiten. Voor al onze activiteiten zijn 
de Bijbelse waarden en normen ons uitgangspunt. 

MISSIE - hoe wij deze overtuiging invullen
We willen gevarieerde radio- en videoprogramma’s 
beschikbaar stellen voor het hele gezin, waarbij 
de bedding Bijbels verantwoord is. De RO heeft als 
grondslag Gods onfeilbaar Woord, waarvan belijde-
nis wordt gedaan in de Nederlandse Geloofsbelijde-
nis. Onze uitzendingen en activiteiten willen we op 
een goed bereikbaar platform aanbieden aan een 
ieder die geïnteresseerd is in Nederland, de hele 
wereld en aan onze donateurs.

KERNWAARDEN
Als stichting onderschrijven we onvoorwaardelijk en 
geheel de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord 
van God, alsmede de daarop gegronde Drie Formu-
lieren van Enigheid. In de uitvoering van ons werk 
willen we herkend worden aan onderstaande kern-
waarden. Aan de verdere versteviging en verbetering 
van deze waarden werken we dagelijks:

• Afhankelijkheid: we voelen ons geleid door God 
en zijn afhankelijk van Hem

•	 Diepgang:	we maken programma’s die er toe 
doen en die aan het denken zetten

• Verbondenheid:	we willen bijdragen aan de onder-
linge verbondenheid binnen de gereformeerde 
gezindte

• Begeestering: we doen ons werk met veel ge-
drevenheid en enthousiasme en het mag ons 
daarbij ook persoonlijk raken

•	 Stabiliteit: optimaliseren van de techniek en de 
inhoud en kwaliteit van onze uitzendingen

•	 Benaderbaar:	we ontmoeten onze doelgroep 
graag en men is welkom in de studio’s of bij 
andere opnames. De radioprogramma’s zijn voor 
een ieder vrij te beluisteren

•	 Transparant:	wij willen helder zijn over wie wij 
zijn, wat wij doen en waarom
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AMBITIES en 
DOELSTELLINGEN 

We willen heel concreet onze missie, visie en kern-
waarden in onze activiteiten tot uiting laten komen 
en hebben per onderwerp onze ambities geformu-
leerd. Doorgaans staat het onderscheid tussen radio 
en video beschreven. In sommige gevallen, zoals 
fondsenwerving, is dit onderscheid niet relevant en 
derhalve niet beschreven.

ORGANISATORISCH
Bij de RO wordt gewerkt vanuit betrokkenheid. Dat 
is een groot goed. Met veel enthousiasme wordt er 
met beperkte middelen veel werk verzet. Dit vergt 
doorgaans veel van de medewerkers en vrijwilligers. 
Met ingang van 2019 wordt er nadrukkelijker aan 
personeelsbeleid gedaan. Jaarlijks wordt er met alle 
medewerkenden gesproken over de doelstellingen 
van de organisatie en de ambities van de desbetref-
fende persoon. We willen de beste match maken en 
zetten in op persoonlijke ontwikkeling.
Waardering voor de getoonde inzet kan niet altijd 
financieel vertaald worden, zeker niet bij de vrijwil-
ligers, die niet door een financiële prikkel gestimu-
leerd worden.

Iedere vrijwilliger en medewerker wordt gestimu-
leerd om zelf met verbeterpunten voor programma’s 
en faciliteiten te komen. Dit past in de laag- 

drempelige cultuur die de RO nastreeft. 

PROGRAMMERING - ALGEMEEN
De RO is geen nieuwszender. In haar programma’s 
zal het nieuws en de nieuwsvoorziening geen ker-
nactiviteit zijn. Wel vindt de RO het belangrijk om 
actuele onderwerpen zoals de verkiezingen, nieuw 
verschenen literatuur en activiteiten in Nederland 
onder de aandacht te brengen in haar programma’s.

PROGRAMMERING - RADIO
De RO wil haar luisteraars een vertrouwd Bijbels 
geluid aanbieden. Dit doen we door middel van een 
gevarieerde 24/7 muziekprogrammering op twee 
online radiokanalen; op RO Radio 1 wordt er medio 
2019 non-stop gewijde muziek uitgezonden, afge-
wisseld met zo’n tien gepresenteerde programma’s.
Op RO Radio 2 wordt non-stop muziek uitgezonden, 
bestaande uit de 150 Psalmen en de 12 gezangen 
naar de berijming van 1773.

De ambitie voor de huidige beleidsperiode is het 
aantal inhoudelijke programma’s voor RO Radio 1  
te vergroten. Op het gebied van toerusting rondom 
Bijbelse onderwerpen wordt er gewerkt aan  
nieuwe programma’s; het is de bedoeling dat in 
het radioseizoen 2019-2020 een nieuw wekelijks 

De algemene doelstellingen van de RO verwoorden wij als volgt:

1. Aanbieden van Bijbels verantwoorde radio- en video programma’s
2.	 Effectief	en	verantwoord	inzetten	van	de	ontvangen	donaties	en	giften	

voor de programmering en exploitatie
3. Blijven werken aan optimaliseren van de interne organisatie en processen 

zodat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd tegen zo laag moge-
lijke kosten
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toerustingsprogramma wordt toegevoegd aan de 
programmering.
Voor de seizoenen 2020-2021 en 2021-2022 wordt 
gewerkt aan programma’s voor ouderen (doelgroep 65 
jaar en ouder) en thematisch ingerichte programma’s 
(rondom cultuur, geschiedenis, politiek of literatuur). 
Jaarlijks wordt een gedetailleerde programmering aan 
de hand van de geformuleerde doelen uit dit beleids-
plan opgesteld. 

PROGRAMMERING - VIDEO
Overeenkomstig de ambities voor de radioprogramme-
ring, is het ook de doelstelling om de programmering 
van het videokanaal inhoudelijk te versterken. De 
RO wil muziekvideo’s en programma’s met diepgang 
maken rondom lifestyle of in nieuw te ontwikkelen pro-
grammaformats aansprekende thema’s en dringende 
vragen behandelen. 
Videoprogramma’s vergen veel voorbereiding en een 
lange aanloop. Voor het seizoen 2019-2020 worden 
er meer concerten geregistreerd. Naast de huidige 
inhoudelijke programma’s, die in de studio’s worden 
opgenomen, is het de doelstelling om wekelijks – in 
de herfst- en wintermaanden – een nieuw concert te 
registreren en uit te zenden. 
Voor de seizoenen 2020-2021 en 2021-2022 is het de 
doelstelling om elke maand (ten minste) twee uitzen-
dingen te maken rondom een actueel thema uit de po-
litiek, maatschappij of kerk. Deze programma’s worden 
in de desbetreffende jaarplanning nader uitgewerkt en 
per programma in detail uitgewerkt en voorbereid. 

TECHNIEK
Om invulling te geven aan onze missie en kernwaarden 
en de daarmee geformuleerde doelstellingen te reali-
seren, werd er in 2018 veel in de benodigde techniek en 
huisvesting geïnvesteerd. In de loop van 2018 is gestart 
met het bouwen van twee videostudio’s in de toenmali-
ge opslagruimte van de RO. Voor de inrichting van deze 
studio’s is er geïnvesteerd in professionele belichting, 
videocamera’s en decormateriaal. Er is gekozen voor 
degelijke apparatuur en inrichting die voldoet. In 2019 
dienen deze video-studio’s opgeleverd te zijn en kan er 
wekelijks gebruik gemaakt worden van deze studio’s. 
Eind 2018 is gestart met de upgrade van beide RO-Ra-
diokanalen. Deze upgrade kent zowel een technische 
als inhoudelijke verbetering. Hier en daar is hardware 
vervangen, studio-software verbeterd en verbindingen 
voor de twee radiokanalen zijn verdubbeld. Inhoude-
lijk is de muziekdatabase voor zowel radio 1 als radio 
2 volledig opnieuw opgebouwd en de programmering 

(samenstelling van muziek) geheel vervangen. Vanaf 
deze upgrade worden de radiokanalen wekelijks 
voorzien van nieuwe muziek en voortdurend actueel 
gehouden. 

We willen de komende jaren prioriteit geven aan het 
terug dringen van het aantal technische storingen. 
In 2019 is het de bedoeling dat de IT-omgeving deels 
wordt vernieuwd, waarmee de werkplekken en de 
dataopslag veilig gesteld worden. Voor 2020 en 2021 is 
het de doelstelling om de techniek verder te stabilise-
ren en te professionaliseren, waarvoor onder andere 
gekeken zal worden naar het automatiseren van enkele 
handmatige processen.

FONDSENWERVING
De RO is geen publieke omroep en is geheel afhan-
kelijk van donaties en giften. De RO telt zo’n 11.500 
donateurs. Dit is een mooie stabiele basis, echter is het 
onvoldoende om de gestelde ambities te verwezenlij-
ken. Onder andere door meer concertregistraties op 
te nemen en aanwezig te zijn op beurzen en evene-
menten wil de RO meer zichtbaar in het land aanwezig 
zijn. Naast het registreren van concerten van derden, 
organiseert de RO – al dan niet in samenwerking met 
andere partijen – sponsorconcerten om fondsen te 
werven. 

In de loop van 2020 zal een fondsenwervingsplan wor-
den opgesteld dat jaarlijks geëvalueerd zal worden. In 
2019 wordt een opbrengst van EUR 425.000 verwacht. 
De doelstelling is om ten minste EUR 475.000 aan 
donaties en giften in 2020 te werven en ambiëren we 
een verdere jaarlijkse groei van 5%. 

RO MAGAZINE
Met ingang van 2019 geeft de RO een gratis halfjaarlijks 
magazine uit. Het magazine wordt in een oplage van 
zo’n 15.000 exemplaren aan alle donateurs en relaties 
van de RO verzonden. Adverteerders maken  
het mogelijk om het magazine kostenneutraal te 
maken en te verzenden. Door middel van dit magazine 
wordt de verbinding met de donateurs verstevigd. 
Nieuws over programma’s, medewerkers en gasten 
wordt op een aansprekende wijze verteld. Het maga-
zine biedt ook de mogelijkheid om op een laagdrem-
pelige wijze verantwoording over het gevoerde beleid 
te geven. In het magazine is er tevens ruimte voor 
bezinning, overeenkomstig de stijl en inhoud van  
de RO-programma’s.
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Organisatie
Om met een kleine personele bezetting toch een goede invulling te kunnen 
geven aan de werkzaamheden binnen de RO is gekozen voor een vrij platte 
bedrijfsstructuur dat niet onder leiding staat van een directeur, maar van het 
bestuur zelf. Het bestuur is gezamenlijk bevoegd. Van alle bestuurders is een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) beschikbaar.

Bestuursleden
Naam:   Rijneveld, Edward (1971)
Titel:  Voorzitter,  penningmeester a.i.
Bevoegdheid:   Gezamenlijk bevoegd (met 

    andere bestuurders(s), zie   
    statuten)

Naam  : Boele, Peter (1964)
Titel  : Secretaris
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met  

    andere bestuurders(s),  
    zie statuten)

 
Naam  : Schreurs, Teus (1967)
Titel  : Algemeen bestuurslid
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met  

    andere bestuurders(s), 
    zie statuten)

 

Voorzitter: 
De voorzitter is belast met de dagelijkse begeleiding 
van de organisatorische processen. Zo rapporteren 
de Productieleiding voor Radio en Video aan hem en 
stuurt hij IT en Office aan.

Secretaris: 
De secretaris onderhoudt de externe relaties en 
breidt deze uit. Daarbij aansluitend stuurt hij 
Marketing aan en het tot stand brengen van het RO 
Magazine.

Penningmeester: 
De penningmeester draagt het financiële overzicht 
en stuurt derhalve de Administratie en Donateurs-
zaken aan. 

Het bestuur wordt terzijde gestaan door  
een adviseur.

Statuten
De RO is opgericht d.d. 18 april 2008 waarbij de 
akte van oprichting is verleden voor notaris mr. A. 
Dangremond, notaris te Barneveld. De statuten 
zijn gewijzigd d.d. 9 juni 2017 waarbij de akte is 
verleden voor notaris mr. A. Dangremond, notaris te 
Barneveld. De statuten zijn gepubliceerd op www.
reformatorischeomroep.nl.

VERTROUWD GELUID

BELEIDSPLAN 2019-2022 
ORGANISATIE

VERTROUWD GELUID 6



RO Bestuur
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Algemeen belang
De RO dient het algemeen belang door het aanbieden van Bijbels verantwoorde radio- 
programma’s via internet.  De programma’s van RO radio 1 en RO radio 2 zijn voor iedereen 
– waar ook ter wereld – te beluisteren.  Daarnaast biedt de RO aan haar donateurs ook een 
videokanaal aan.
Op grond van de statistische gegevens - die maandelijks worden geregistreerd door een 
externe partij - kunnen wij u laten zien hoe de verhouding gratis/betaalde diensten zich 
vanaf januari 2018 heeft ontwikkeld. Inmiddels wordt 96,1 % van de door de RO aan-
geboden programmering vrij toegankelijk beluisterd en bekeken en dient hiermee het 
algemeen belang. 
 
Organigram
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Financiën
Aan	de	jaarrekeningen	2016,	2017	en	2018	zijn	de	volgende	financiële	gegevens	ont-
leend. Onderzoek naar de balans en de staat van baten en lasten is uitgevoerd door 
een bevoegd registeraccountant of accountants-administratieconsulent, conform 
artikel 10.3 van de statuten. De jaarverslagen zijn ter inzage in Nijkerk.



t 

STREAM REGISTRATIE RADIO EN VIDEO 

2018

Totaal Jan Feb Mrt April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Gra?s 
streams

88.9  
%

77.1 
%

82.5 
%

86.6 
%

81.9 
%

81.2 
%

83.7 
%

93.6 
%

94.6 
%

95.2 
%

91.5 
%

90.0 
%

91.5 
%

Betaalde 
streams

11.1  
%

22.9 
%

17.5 
%

13.4 
%

18.1 
%

18.8 
%

16.3 
%

6.4 
%

5.4 
%

4.8 
%

8.5 
%

10.0 
%

8.5 
%

2019

Totaal Jan Feb Mrt April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Gra?s 
streams

94.1  
%

93.9 
%

93.6 
%

93.5 
%

94.3 
%

92.4 
%

93.9 
%

96.4 
%

96.4 
%

96.1
%

Betaalde 
streams

5.9  
%

6.1 
%

6.4 
%

6.5 
%

5.7 
%

7.6 
%

6.1 
%

3.6 
%

3.6 
%

3.9 
%

Stream registatie

info@reformatorischeomroep.nl
www.reformatorischeomroep.nl

KvK : 08174412
RSIN : 815425004
BTW : 815425004B01
IBAN : NL73 RABO 0119 1756 57

Radio en Video

Stichting Reformatorische Omroep
Melkrijder 20A
3861SG NIJKERK
033-7601500
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