Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Vereniging Radio Maria Nederland
1 7 2 1 3 3 7 8

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

Postbus 5045, 5201GA 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer

0 7 3 6 8 7 2 0 0 0

E-mailadres

info@radiomaria.nl

Website (*)

www.radiomaria.nl

RSIN (**)

8 1 8 6 2 0 5 7 2

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
4

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

G.H. Zimmermann

Secretaris

Y.M.A. Koopman-Snep

Penningmeester

J.A.C.M. Steinhage

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

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?

De vereniging stelt zich ten doel elke mogelijkheid te benutten ter verdere verspreiding
van de boodschap van hoop en blijdschap voor gezinnen en hen die ziek zijn, met
speciale aandacht voor de armen, in de geest en volgens de leer van de Katholieke
Kerk, via radio-uitzendingen en via de pers en door het uitbrengen van periodieken met
een cultureel, ethisch en religieus karakter.

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?

Radio Maria zendt 24 uur per dag uit met gebed, dagelijkse Eucharistievieringen,
geloofsonderricht, bezinning, overwegingen, meditaties bij evangelie, gesprekken met
interessante gasten, (kerkelijke) muziek, nieuws en actualiteiten uit Kerk en
samenleving .
Daarnaast wordt een nieuwsbrief uitgegeven voor onder andere de donateurs en is
Radio Maria actief op social media met aankondigingen en verslag van onze
activiteiten.
Het wekelijks programmaoverzicht wordt via de website verspreid.
Naast een open dag voor iedereen worden voor bij Radio Maria betrokken vrijwilligers
op gezette tijden samenkomsten georganiseerd
Radio Maria zendt 24 uur per dag uit via een DAB+ kanaal en via een internet-stream.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Radio Maria is uitsluitend afhankelijk van donaties, giften legaten en nalatenschappen.
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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).

Om 24 uur per dag radio te maken is een organisatie nodig. Naast vaste redactiemedewerkers, programmamakers, een medewerker promotie/fondsenwerving, een
administratieve kracht en de secretariële ondersteuning wordt een beroep gedaan op
vele vrijwilligers. De vaste medewerkers, de kosten van een eigen radiofrequentie, de
technische externe en interne uitzendkosten (updates van gebruikte software/
vervanging van hardware) en de huisvestingskosten vragen jaarlijks veel geld.
Daarnaast wordt vanuit de Wereldfamilie verwacht dat Radio Maria 10% van haar
inkomsten afdraagt aan de Wereldfamilie om internationale expansie/projecten te
ondersteunen. Radio Maria streeft geen vermogensvorming na maar heeft wel
vermogen nodig om bij een calamiteit de organisatiekosten nog 3 maanden te kunnen
voldoen.In die situatie is de waarde van activa (inventaris/uitzendrechten) onbestemd.

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

Open

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

Het bestuur van Radio Maria ontvangt géén beloning.

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.

De activiteiten omvatten het programma maken en uitzenden daarvan in zijn geheel.

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

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

46.532

Financiële vaste activa

€

9.050

€

55.582

+

Voorraden

€

2.210

€

6.000

Vorderingen &
overlopende activa

€

9.599

€

19.367

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

67.277

€

8.300

€

75.577

325.980

€

+

282.999

+
€

337.789

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

393.371

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€

330.029

€

+

+
€

330.029

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

63.342

Totaal

€

393.371

+
€

297.083

297.083

308.366

+
€

31-12-2020

€

€

€

Totaal

+

Passiva

383.943

€

86.860

€

383.943

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

546.194

€

486.263

Nalatenschappen

€

17.020

€

214.620

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+
0

€

€

+

€
€

563.214

+
700.883

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

563.214

700.883

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

70.088

€

75.629

Aankopen en verwervingen

€

108.088

€

93.456

Communicatiekosten

€

13.707

€

3.800

Personeelskosten

€

161.032

€

185.246

Huisvestingskosten

€

59.170

€

51.423

Afschrijvingen

€

23.578

€

17.185

Financiële lasten

€

2.478

€

2.368

Overige lasten

€

92.127

€

86.622

Som van de lasten

€

530.268

€

515.729

Saldo van baten en lasten

€

32.946

€

185.154

+

+
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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.

Open

