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Nieuwe jasjes

In korte tijd zal er veel veranderen 

en dat willen we graag geleidelijk 

aan doen. Zo heeft u alvast de kans 

om de nieuwe website in gebruik te 

nemen, maar hoeft u niet bang te 

zijn dat u tijdens de Kerstdagen in 

de stilte zit.

Nieuwe website

Een testpanel van donateurs heeft 

onze verschillende ontwerpen 

bekeken en getest. We hopen dan 

ook dat u net als zij enthousiast 

bent en er makkelijk uw weg kunt 

vinden. 

Nieuwe app

De app is nieuw ontworpen en 

aangepast op de website, zowel in 

ontwerp, alsook in functionaliteit. 

Dit zal dus flink uitbeiden!

Betalingen abonnementen

Ook de ledenadministratie is 

vernieuwd. Hier zal u vrij weinig 

van merken. Toch zijn er enkele 

wijzigingen die voor u interessant 

zijn. Lees daarom ook even de 

pagina over de betalingen.

Einde acceptgiro

Tot slot een wijziging vanuit de 

Nederlandse banken: vanaf 1 

juni 2023 zullen banken geen 

acceptgiro’s meer verwerken. We 

hebben voor u mooie alternatieven 

bedacht.

INTERNETRADIO’S
 
Luistert u naar de RO via een 
internetradio? Voor u veran- 
dert er niets, u kunt blijven 
luisteren zoals u gewend 
bent.

Het afgelopen jaar hebben we onderzocht wat uw wensen zijn en wat 

er voor onze toekomstplannen belangrijk is. Daar zijn oplossingen uit 

gekomen waar we erg blij mee zijn! Wat verandert er allemaal?

VERANDERINGEN
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Nieuwe website live op www.ro.nl 

De oude website blijft nog bereikbaar op  

www.reformatorischeomroep.nl

Tijdlijn

28 
nov

29 
nov

U ontvangt een email met een uitnodiging om een wacht-

woord aan te maken voor de nieuwe website. U ontvangt dit op 

het emailadres dat op de brief bij dit boekje zat. 

Klopt dit emailadres niet (meer)? Stuurt u dan alstublieft uw nieuwe 

emailadres naar info@ro.nl. We zullen u dan zo snel mogelijk een 

nieuwe uitnodiging sturen. Als er veel wijzigingen komen kan dit 

een paar dagen duren.

Eerste incasso van abonnementen via nieuw systeem 

Door de veranderingen kan het zijn dat de bewoording op uw 

bankafschrift er net iets anders uit ziet dan voorgaande jaren.

28 
nov

Lancering nieuwe APP 

De nieuwe app zal beschikbaar zijn in de App Store voor Apple 

en de Play Store voor Android.

18
jan

Oude website gaat uit 

Vanaf begin van 2023 zal de oude website niet meer bijgewerkt 

worden met nieuwe uitzendingen, maar de radio zal nog te 

beluisteren zijn en uitzending gemist blijven beschikbaar tot 1 

februari. Dan wordt het tijd om de knop om te zetten.

1 
feb

Betalingen

TIJDLIJN

Incasso door RO

Bijna alle donateurs hebben ons 

gemachtigd om de jaarlijkse bij-

drage automatisch af te schrijven. 

Voor u kan alleen de bewoording 

op het bankafschrift iets afwijken.

Incasso door Mollie

Heeft u een machtiging gegeven 

via iDEAL? Uw afschrijving werd 

uitgevoerd door Mollie. Deze in-

casso’s hebben we weer in eigen 

beheer genomen.

Betalingen met iDEAL

Kreeg u jaarlijks voor een verleng-

ing een email met een betaallink? 

U blijft jaarlijks een email ontvan-

gen, die zal er alleen anders uit 

zien.

Overschrijving via de bank 

Als u zelf ieder jaar uw bijdrage 

overmaakt kunt u dat blijven 

doen. U ontvangt nu een email als 

uw abonnement verloopt. In de 

email staat het bedrag en ook een 

betaallink voor internetbankieren. 

Het is handig als u deze gebruikt, 

maar het is niet verplicht. 

Giften

Doet u weleens een extra gift? 

Wat fijn, hartelijk dank! Dit kunt u 

blijven doen zoals u gewend was. 

U kunt uw gift doen via de nieuwe 

website en de app, maar u kunt 

het ook overmaken naar:  

NL73RABO0119175657 t.n.v. 

Reformatorische Omroep.

Door de overgang naar het nieuwe ledensysteem willen 

we u graag informeren over wat kleine wijzigingen in de 

betalingen. Neem bij vragen contact op via info@ro.nl.
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de Nieuwe website De radioplayer staat vast aan 
de zijkant, ook als u andere 
pagina’s bezoekt. Zo heeft u 
de muziek en de playlist altijd 
onder handbereik.

Bij binnenkomst ziet u gelijk 
de nieuwste video’s, radiouit-
zendingen, nieuwsberichten 
en concerten

Gods woord is belangrijk in 
alles wat we doen en openen 
onze website daarom met de 
dagtekst.Maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar; En zo 

wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de 
Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te 
dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.

Matteus 20:26-28
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Toen en nu
Om u op weg te helpen leggen we vast uit wat er veranderd is 

van de oude naar de nieuwe website.

TOEN

NU

Radioplayer
• Klik op de oranje play-knop om de radio aan te zetten

• Klik op ‘Alle zenders’ om een andere zender af te kiezen

Deze player blijft aan de rechterkant staan, ook als u een andere pagina 

bekijkt. Zo kan u altijd de muziek aanzetten of een andere zender kiezen.

TOEN

NU

• Uitzending gemist is opgesplitst in een pagina waar u de 

radiouitzendingen kunt terugluisteren en de video’s kijken.

• Als u bent ingelogd heeft u toegang een nieuwe pagina: Mijn RO! Hier 

kunt u zelf uw gegevens aanpassen, uw abonnementen bekijken en uw 

geplaatste concrten bijhouden.

• In januari kunt u hier de nieuwe RO app downloaden!

MenuTOEN EN NU
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NU

Veelgestelde vragen
We hebben meer ruimte gemaakt om in te gaan op onderwerpen 

die u na wilt zoeken. De meeste vragen die ons regelmatig gesteld 

worden staan hierin uitgelegd.

TOEN

TOEN

NU

Radio en Video op uw tijd
De pagina Uitzending Gemist 

bevatte eerder alle radio- en 

videoprogramma’s. Het was dan 

moeilijk om te weten wat voor 

programma het was. Op de nieuwe 

website staan de programma’s in 

categorieën, zodat u makkelijk iets 

kunt vinden dat bij u past. 

Van niet alle programma’s die 

beschikbaar zijn worden nog 

nieuwe uitzendingen van gemaakt, 

zoals van Pastorale Vragen. Toch 

weten we dat veel mensen deze 

graag nog terugluisteren en net als 

dat we ook de oude concerten weer 

online hebben gezet. Een goed 

concert wordt tenslotte nooit saai!

Programmaoverzicht
Het programmaoverzicht 

werkt hetzelfde, maar is 

verhuisd naar de pagina 

Radio.



12 13

REFORMATORISCHE OMROEPREFORMATORISCHE OMROEP

Concertagenda

Kent u onze Concertagenda al?
Wist u dat er honderden concerten in onze 

concertagenda staan? Natuurlijk hebben we deze 

dus meengenomen naar de nieuwe website. In de 

concertagenda kunnen artiesten hun concert gratis 

toevoegen. U kunt een mooi concert uitzoeken om te 

bezoeken.

Welk concert gaat u bezoeken?

Filter
Omdat er zoveel concerten zijn 

hebben we een filter toegevoegd. 

Zo kan u makkelijk zoeken op een 

naam, regio, tijd, wat u maar handig 

vindt.

Staat het concert dat u zoekt er 

niet tussen? Tip de artiest om hun 

concerten hier gratis toe te voegen!

U voegt eenvoudig zelf 

een concert toe.

RO maakt opname
We trekken dit jaar het hele land door om mooie 

opnames te maken. Deze worden meestal op een later 

moment in het jaar uitgezonden. Wilt u een concert 

bijwonen waar wij bij zijn? Ze zijn blauw gemarkeerd en 

er staat achter RO maakt opname. U kunt ook filteren, 

dan ziet u alle concerten waar wij bij zijn.
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De acceptgiro 
verdwijnt

Vanaf 1 juni 2023 stoppen de Nederlandse 

banken met het verwerken van acceptgiro’s, 

omdat er nog weinig gebruik van wordt 

gemaakt. In onze achterban zijn nog wel 

mensen die een acceptgiro naar de bank sturen. 

Ook wordt het betalingskenmerk vaak gebruikt 

bij het doen van een donatie door een eigen 

overschrijving. Dit is handig, omdat we dan uw 

gift aan uw gegevens kunnen koppelen.

Voor het werk van de RO zijn we afhankelijk 

van giften. Daarom willen we het u ook 

hiermee zo makkelijk mogelijk maken. Vanaf 

nu sturen we een nieuw ontwerp mee met het 

magazine. Dit nieuwe ontwerp lijkt een beetje 

op een acceptgiro, maar er staan meerdere 

betaalmogelijkheden op.

1. Internetbankieren

Via uw eigen bank maakt u een 

bedrag over.

2. QR-code

U scant met uw telefoon de 

QR-code en kunt gelijk een gift 

overmaken.

3. Acceptgiro -> Machtiging

U kunt uw acceptgiro 

overzetten in een machtiging. 

Deze kunt u, net als een 

acceptgiro, invullen en 

opsturen. Alleen stuurt u deze 

naar ons toe, in plaats van naar 

de bank.

U kunt ons machtigen voor 

een eenmalige gift of een 

doorlopende gift.  

Zie het voorbeeld hieronder

We kunnen ons voorstellen 

dat u vragen heeft over het 

afschaffen van de acceptgiro en 

we moedigen u dan ook aan om 

contact met ons op te nemen.

Contact

• info@ro.nl

• 033-760 1500  

di, wo, do van 9.30 tot  

12.00 uur

Wat kunt u met deze nieuwe betaalkaart?
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De nieuwe RO app is vanaf 18 januari beschikbaar in de 
AppStore en PlayStore!


