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BESTUURSVERSLAG VOORWOORD

2021, het jaar voordat omroep Ongehoord Nederland officieel tot het publieke bestel toetreedt, 
heeft als hoogtepunt het bevrijdende telefoontje van Mediaminister Arie Slob op 6 juni die onze 
oproep een plek toewijst in Hilversum. We kunnen vijf jaar lang onze missie en visie kwijt via de 
Nederlandse Publieke Omroep. Die dag kan niet meer kapot. De zon schijnt, de terrasjes zijn open 
en de felicitaties stromen binnen. Gelukkig wordt hard werken nog altijd beloond in Nederland, 
want de zendmachtiging komt ons niet aanwaaien.

In onze vele reportages en blogs steken we onze nek uit bij het tonen van de ongehoorde verhalen. 
We staan midden in de veldslagen bij demonstraties tegen het coronabeleid op het Museumplein 
op 17 januari en halen daarmee The New York Times. Als in Eindhoven op 24 januari bij rellen een 
meisje door een straal uit een waterwerper van de politie tegen een muur wordt gesmakt en ernstig 
gewond raakt, haalt dat iconische beeld het wereldnieuws tot het journaal van Zuid-Korea aan toe. 
Het is niet alleen lef dat omroep Ongehoord Nederland bijzonder maakt in 2021. In de discussie 
over de vrijheidsbeperkende QR-maatregelen laten we wetenschappers, juristen en gedupeerden 
aan het woord. In het programma ‘Het Panel’ wordt ruim baan gegeven aan andere denkbeelden 
over de gevaren van een controlemaatschappij. In ‘Binnenhof Report’ kunnen politici van PVV en 
FVD hun zegje doen zonder na twee zinnen te worden afgekapt. In de reeks ‘ON! in het land’ mo-
gen inwoners van Ter Apel klagen over het onveilige gevoel dat de overvolle AZC in de Groningse 
gemeente bij hen oproept.

Nadat de concessieperiode in december 2020 door minister Arie Slob in de Tweede Kamer plots 
een jaar is opgeschoven, moeten we in 2021 opnieuw 50.000 leden aan ons zien te binden. We 
delen folders uit in Volendam en Marken, adverteren op vrachtwagens en benaderen potentiële 
leden via de sociale platforms. Het werkt. We halen bijna 55.000 leden, en dat wederom zonder 
één minuut zendtijd. Drie adviserende commissies hebben wat vragen maar tekenen geen bezwaar 
aan. We mogen door!

Met trots presenteren we dan ook ons jaarverslag 2021 en kijken we vooruit naar 2022.

Arnold Karskens,

Voorzitter 



MISSIE

De kracht van omroep Ongehoord Nederland is zijn 
sterke doelstelling. De reden van de oprichting ligt in de 
sluimerende onvrede binnen de Nederlandse samenle-
ving. Alles verandert razendsnel, Nederlanders voelen 
zich door de toevloed van migranten niet meer thuis in 
hun straat of gemeente. De regeringspolitiek bekijkt de 
problemen vanuit het perspectief van de Europese Unie, 
de Verenigde Naties en andere internationale organisa-
ties. De focus ligt dientengevolge in het publieke bestel 
op globalisme en wereldburgerschap. De binnenlandse 
gevolgen voor veel doorsnee bewoners worden verwaar-
loosd. Vanuit een politiek-correct narratief worden de 
wensen en gedachten van de ongehoorden door een 
beperkte selectie van tafelgasten in programma’s als 
‘populistisch’ af geserveerd. Grote groepen voelen zich 
daarom media-buitengesloten en deplorabel behan-
deld door de publieke omroepen. Ze kijken en luisteren 
niet langer.

Omroep Ongehoord Nederland staat voor patriottisme, 
pluriforme meningen en trots op Nederlandse waarden, 
geschiedenis en toekomst. Deze liefde voor het thuisland 
is alom aanwezig op het platteland en in ‘de provin-
cie’, maar leeft ook bij veel inwoners van verstedelijkte 
gebieden. Ongehoord Nederland bereikt de mensen die 
nu buitenspel staan en vertegenwoordigt daarmee een 
nieuwe stroming binnen het publieke bestel.

Het doel van omroep Ongehoord Nederland is om men-
sen die zich bij de publieke omroep niet gehoord voelen 
zichtbaar te maken, een stem te geven en hun mening 
respectvol naar de huiskamer te brengen. Heterodoxe 
opinies worden daarbij niet geschuwd; de omroep draagt 
niet voor niks in zijn naam het woord ‘ongehoord’. 
Omroep Ongehoord Nederland vergroot – zo blijkt uit 
twee marktonderzoeken uitgevoerd door Maurice de 
Hond – de diversiteit in aanbod en kleurt het palet aan 
meningen bij, waardoor leden en kijkers van program-
ma’s zich meer met de publieke omroep verbonden 
voelen. De omroep richt zich daarbij op alle leeftijdscate-
gorieën, want iedere leeftijdsgroep heeft een opinie over 
hoe het verder moet met Nederland en de wereld. Het 
gaat Ongehoord Nederland er daarbij niet om ‘haar gelijk 
te halen’, maar om alle kijkers en luisteraars te stimuleren 
zelf na te denken.

Omroep Ongehoord Nederland loopt niet achter de 
waan van de dag aan, maar brengt de representatie 
van het maatschappelijke debat in Nederland meer in 
balans met de door velen gevoelde realiteit en urgentie, 
en levert zo een constructieve bijdrage aan de verdere 
ontwikkeling van de verscheidenheid en inclusiviteit 
van de publieke omroep. Via de leden en hun aanslui-
ting met conservatieve partijen en traditionele maat-
schappelijke organisaties is omroep Ongehoord Neder-
land diepgeworteld in de Nederlandse samenleving.

HET JAAR 2021
IN HET KORT

Het uitstellen van de peildatum van 31 december 
2020 naar 31 december 2021 is een deceptie voor het 
bestuur. Juist omdat het slechts drie weken voor de 
einddatum door Mediaminister Arie Slob in de Tweede 
Kamer bekend werd gemaakt. 

Officieel maakt Ongehoord Nederland nog geen deel uit 
van het publieke bestel, we zijn niet te horen op radio 
en tv. Maar dit betekent niet dat we op onze handen zijn 
gaan zitten. We monteren talloze reportages ‘Binnenhof 
Report’ in de wandelgangen van de Tweede Kamer met 
vooraanstaande politici die hun mening via ons kanaal 
op YouTube wel kenbaar kunnen maken, dit in tegen-
stelling tot veel andere nieuws- en actualiteitenrubrie-
ken. Als interviewer neemt Jonathan Krispijn het stokje 
over van Ernst Lissauer. 

In de studio in Hilversum maken we het praatprogram-
ma ‘Het Panel’ onder leiding van Peter Vlemmix. Daarin 
wordt dieper ingegaan op belangrijke speerpunten van 
onze omroep en belangrijke sociale problemen, zoals de 
aanpak van corona. 

2021 kent het einde van het eerste programma van 
omroep Ongehoord Nederland, namelijk ‘Arnold op 
Zondag’, het commentaar van de voorzitter. Ook het 
door hem gepresenteerde midweekprogramma ‘De 
Zaag’ verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt het nieuws- 
en duidingsprogramma ‘ON! & Vrienden’. Hierin wordt 

geëxperimenteerd met wat in 2022 het vaste actua-
liteitenprogramma ‘Ongehoord Nieuws’ zal worden: 
presentatrice Arlette Adriani die met experts en com-
mentatoren, als duider Reinette Klever, het nieuws van 
de andere zijde belicht. 

Net als in 2020 heeft omroep Ongehoord Nederland 
ook in 2021 vier afleveringen van het Zwarte Pieten-
journaal op YouTube uitgezonden. Wij geloven in 
tradities en het respecteren van cultuur omdat dit het 
cement vormt in iedere samenleving. Meer dan de 
helft van de Nederlandse bevolking is voor het be-
houd van de ouderwetse Sinterklaasviering en zoals 
wij in bijbehorende reportages duidelijk maken heeft 
de Nederlandse Zwarte Piet niks met het uit de VS- 
overgewaaide blackface-stigma te maken, maar ligt 
het mythische figuur diep verankerd in de Europese 
geschiedenis. 

Onze werkruimte op een industrieterrein in Hoofddorp 
waar we twee kamers huren, wordt te klein. In een ka-
mer pasten drie tafels en stoelen, net voldoende voor 
het driekoppige bestuur. De andere kamer is ingericht 
als studio met een laag plafond en een simpele ge-
sprekstafel. Sowieso is het sappelen zonder subsidie. 
Veel medewerkers helpen tegen vrijwilligersvergoe-
ding en het bestuur ontvangt aan salaris het mini-
mumloon. Elke euro die binnenkomt wordt gestopt in 
de programma’s, apparatuur en in de ledenwerving. 

In maart verhuist de omroep naar Hilversum. In de 
voormalige directie- en secretaressekamer van de 
TROS aan de Lage Naarderweg bouwen we een studio 
geschikt voor YouTube- en radio-opnamen. 

De nadruk van de programma’s van omroep Onge-
hoord Nederland ligt ook in het pre-officiële statusjaar 
bij een eigen aanpak. 

• Journalisten werkzaam voor de omroep laten zich 
niet bij het handje nemen door persvoorlichters.

• Gebruikte bronnen staan los van organisaties die 
een directe link hebben met overheidsorganisaties, 
zoals bij denktanks en adviesorganen het geval kan 
zijn. 

• Integriteit staat hoog in het vaandel. Het bestuur 
heeft een voorbeeldfunctie en we houden elkaar 
scherp op naleving van integriteitsregels.

In de oprichtingsakte van omroep Ongehoord Nederland 
staan aandachtspunten voor de belangrijke maatschap-
pelijke onderwerpen die in de programma’s nadrukkelijk 
aan bod komen. Ook met deze kernpunten onderscheidt 
de omroep zich onmiskenbaar van het bestaande aanbod: 

• De toenemende politieke macht van de Europese 
Unie op de soevereiniteit van Nederland.

• De gevolgen van massa-immigratie op het wonin-
gaanbod, op de veiligheid in straten en buurten, op 
vrouwen- en homorechten.

• De haalbaarheid van de klimaatplannen voor de 
economie en leefbaarheid.

• Het belang en het benadrukken van directe demo-
cratie.

• Een onbevooroordeeld podium bieden aan vrije 
geesten en dwarsdenkers.

• Het behoud van Nederlandse tradities en cultuur.
• Het weerwoord geven aan Nederlanders die kritiek 

hebben op de corona-aanpak van het kabinet en die 
wijzen op de gevaren van een wereldregering.

Omroep Ongehoord Nederland heeft per 31 december 
2020 een geldig ledenbestand van 55.298. Eind 2021 
hebben we circa 54.000 leden. Een geringe daling, 
maar goed te verklaren omdat velen tweemaal een 
jaarcontributie hebben overgemaakt zonder dat we 
één minuut hebben uitgezonden. 

In 2021 hebben we met grote regelmaat nieuwsbrie-
ven gestuurd naar onze leden met verenigingsnieuws 
en een overzicht van onze programma’s. Ook hebben 
we vragen beantwoord via enkele Q&A’s uitgezonden 
op YouTube. Door de corona-restricties hebben we 
plannen voor bijeenkomsten in het land in de ijskast 
moeten zetten.

‘Praatprogramma Het Panel’ met Peter Vlemmix.



VOORUITBLIK 2022

2022 is het eerste van vijf jaar waarin Ongehoord 
Nederland zich zal moeten bewijzen als een waardevolle 
toevoeging in het palet van geuren en smaken in het pu-
blieke bestel. We zijn ervan overtuigd dat dit gaat lukken. 

Als eerste beginnen we op 5 januari met een wekelijkse 
NPO1 Radio podcast ‘Ongehoord Nieuwscafé’ waarin 
gasten aan de stamtafel aanschuiven en columnisten 
hun ongezouten mening mogen geven. Deze podcast 
zal 52 weken lang iedere woensdag online verschijnen. 
De eerste aflevering wordt gepresenteerd door Roelof 
Bouman en Yernaz Ramautarsing.

In de maandelijkse podcast ‘Ongehoorde verhalen’ die 
de eerste aflevering heeft op 24 januari gaan we dieper 
in op de grote maatschappelijke problemen die voor 
onze achterban belangrijk zijn. Documentairemaker Ma-
rijn Poels bijt de spits af met een trilogie over klimaat, 
immigratie en de gevaren van een wereldregering.

We betreuren het zeer dat we in 2022 niet lineair zijn te 
horen op Radio 1 en maken dat een belangrijk speer-
punt bij de onderhandelingen voor het uitzendschema 
in 2023. 

Vanaf 22 februari zenden we tweemaal per week ‘live’ 
het nieuws- en duidingsprogramma ‘Ongehoord 

Nieuws’ uit op de dinsdag en donderdag. Daarvoor 
hebben we een nieuwe studio gebouwd in Nootdorp. 
Deze gemeente ligt op acht minuten rijden van de 
Tweede Kamer in Den Haag en is gekozen zodat politici 
tussen de belangrijke debatten door in onze studio tus-
sen 12.15 en 13.00 uur hun standpunt kunnen delen 
met het grote publiek. Het is deze urgentie dat ‘Onge-
hoord Nieuws’ een terechte plek heeft op NPO1. Voor 
2022 staan er 80 afleveringen gepland en die zullen 
nagenoeg het hele garantiebudget voor de televisie 
opsouperen. Voor deze productie werken we samen met 
een aantal gespecialiseerde partijen op het gebied van 
camera, regie, licht, connectiviteit en decor.

Het aantal werknemers voor de omroep zal in 2022 
snel groeien. Medewerkers ondertekenen samen met 
hun arbeidsovereenkomst met Ongehoord Nederland 
een integriteitsverklaring, waarin staat dat ze zich niet 
laten belonen of beïnvloeden door anderen voor hun 
werk. Eventuele nieuwe nevenfuncties worden voorge-
legd aan het Bestuur. Alle meldingen worden vooraf 
beoordeeld op tegenstrijdige belangen en belangen-
verstrengeling. De omroep is zich bewust van de ver-
antwoordelijkheden en zal alles in het werk stellen voor 
een fijne en veilige sfeer waarin iedereen zich maximaal 
kan ontplooien. Van misdragingen is het bestuur niets 
bekend. Voor de omgang stellen wij een manifest op 
om ongewenst gedrag ook in de toekomst binnen de 
omroep te voorkomen en wordt een vertrouwensper-
soon aangesteld.

BESTUUR EN VERENIGING

Vrijwilligers van  het Ongehoord Nederland promoteam.



BESTUUR

Op 2 november 2021 is het Directiereglement Omroep 
Ongehoord Nederland van kracht geworden. Hierin 
staan de belangrijkste taken en bevoegdheden en 
besluitvorming van het bestuur. 

De leiding van de Omroep bestaat uit de drie bestuurs-
leden van de omroepvereniging Ongehoord Neder-
land, zoals Statutair bepaald: de voorzitter, de secreta-
ris-penningmeester en het bestuurslid media.
De voorzitter voert de titel van Algemeen Directeur, 
het bestuurslid media voert de titel Mediadirecteur en 
de secretaris-penningmeester voert de titel Zakelijk 
Directeur.  

De bestuurders worden benoemd door de Raad van 
Toezicht. De Raad van Toezicht kan ze ook schorsen en 
ontslaan. De Algemeen Directeur treedt extern op als 
woordvoerder en ‘gezicht’ van de Omroep, maar binnen 
de directie hebben alle leden een gelijke stem. 
De directie vormt een collegiaal managementteam, 
waarin elk lid zijn eigen specifieke verantwoordelijk-
heden heeft, maar dat gezamenlijk verantwoordelijk is 
voor alle activiteiten en handelingen van de Omroep. 
De directieleden oefenen geen nevenfuncties uit die 
conflicterende belangen hebben met de omroep. 
De bestuurlijke inrichting van omroep Ongehoord 
Nederland is conform ‘De Governancecode Publieke 
Omroep 2018’. De beloningen en nevenfuncties van het 
Bestuur en de RvT worden gepubliceerd. 

De Algemeen Directeur, Arnold Karskens, is tevens 
hoofdredacteur, en is naast de gezamenlijke verant-
woordelijkheid, specifiek eindverantwoordelijk voor 
het algehele bestuur van de Omroep, de realisatie van 
de visie en doelstellingen van de Omroep, de strate-
gie, de planning, het beleid en het bewaken van de 
journalistieke koers. Ook is de Algemeen Directeur het 
aanspreekpunt voor de Ledenraad. Tevens is hij verant-
woordelijk voor de ledenwerving en de externe verte-
genwoordiging.

De Mediadirecteur, Peter Vlemmix, is naast de gezamen-
lijke verantwoordelijkheid, specifiek verantwoordelijk 
voor de productionele programmering op alle kanalen, 
de marketing en communicatie en de ICT.

De Zakelijk Directeur Reinette Klever, is naast de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid, specifiek verant-
woordelijk voor de formulering en uitvoering van het 
financieel beleid, inclusief de begroting, de adminis-
tratie, en de controle op en bewaking van de financiële 
en bestuurlijke risico’s. Ook is de Zakelijk Directeur 
verantwoordelijk voor personeelszaken, juridische 
aangelegenheden, ledenadministratie en de interne 
organisatie. Het bestuur verleent de Zakelijk Directeur 
de zelfstandige bevoegdheid om de Omroep bij de 
‘host omroep’ NTR te vertegenwoordigen en verplich-
tingen aan te gaan.  Tevens is de Zakelijk Directeur 
bevoegd, na goedkeuring van het bestuur, zelfstandig 
arbeidsrechtelijke verplichtingen aan te gaan namens 
de Omroep. 

De directie van de Omroep vergadert eenmaal per twee 
weken en daarnaast zo vaak als de leden noodzakelijk 
achten. In de vergaderingen van de directie worden 
besluiten genomen met gewone meerderheid van 
stemmen, met uitzondering van besluiten die volgens 
twee leden van de directie raken aan strategische 
zaken betreffende de omroep. Besluitvorming over 
een als strategisch aangemerkt onderwerp behoeft 
unanimiteit.  Elk directielid verplicht zich besluiten van 
de directie loyaal uit te voeren en uit te dragen, en de 
vertrouwelijkheid van de tijdens de directievergadering 
gewisselde informatie in acht te nemen.

RAAD VAN TOEZICHT

Met de installatie van een Raad van Toezicht als controle 
op het handelen van het verenigingsbestuur voldoet 
de omroep al voor de start op 1 januari 2022 aan de 
gestelde eisen. 

De Raad van Toezicht heeft in 2021 zes keer overleg ge-
voerd, waarvan twee keer formeel met het bestuur, twee 
keer formeel intern en twee keer informeel intern.
Daarnaast is er regelmatig telefonisch overleg geweest 
tussen de individuele leden van Raad van Toezicht en 
individuele leden van het bestuur.

De Raad van Toezicht heeft zich afgelopen jaar op hoofd-
lijnen met de volgende zaken beziggehouden: 
• Inrichten nieuwe interne organisatie
• Ledenwerving en ledenadministratie
• Samenstelling en taken Raad van Toezicht
• Benoemen van het bestuur

• De unieke plaats van omroep Ongehoord Nederland 
binnen de Publieke Omroep

• Strategie en ambitie omroep Ongehoord Nederland
• Controle en goedkeuring budget, begroting en 

jaarrekening
• Risicomanagement en compliance

Binnen de Raad van Toezicht bestaat consensus over het 
feit dat Ongehoord Nederland een belangrijke missie 
heeft in het verzorgen van content voor een breed 
publiek, dat zich momenteel ongehoord voelt bij de 
Publieke Omroep (zie rapport ‘De behoefte aan ON!’ van 
Maurice de Hond, dd. 7 januari 2021). De Raad ziet het 
als haar belangrijke taak om te bewaken dat het pro-
gramma-aanbod van Ongehoord Nederland hierop blijft 
aansluiten. Het bevorderen van diversiteit van opinie 
om ook de ongehoorden te bedienen is in de ogen van 
de Raad van Toezicht cruciaal.

De leden van de Raad van Toezicht in 2021 zijn: Taco 
Dankers, voorzitter; Rob Legeland, lid en Gert Jan 
Mulder, lid.
Op 3 november 2021 trad de voorzitter van de Raad 
van Toezicht, Taco Dankers, terug. Ongehoord Neder-

land is hem dankbaar voor zijn bijdrage in de opstart-
fase van de nieuwe omroep. Tot de benoeming van 
een nieuwe voorzitter rond is neemt Rob Legeland de 
honneurs waar. Per 1 november is Gert Jan Mulder als 
nieuw lid toegetreden tot de Raad. Op het moment 
van schrijven van dit stuk (januari 2022) staat er nog 
een vacature open voor een derde lid van de Raad van 
Toezicht.

FUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT:

Rob Legeland
• Requirements & Solutions Analyst bij Worldline SE
• Vice-voorzitter van de gezamenlijke ondernemings-

raad van Worldline Nederland (NV&SE)

Gert Jan Mulder
• Eigenaar Estancia Wekerom, Uruguay
• Econoom en columnist

In het jaar 2022 wordt gezocht naar een derde lid van 
de Raad van Toezicht volgens de officiële procedure 
zoals bepaald in de statuten. 

Er is nagegaan of er financiële belangen bestaan die 
in conflict kunnen zijn met de omroep. Voor alle leden 
van de Raad van Toezicht is dit niet het geval. De leden 
van de Raad van Toezicht hebben geen conflicterende 
beleggingen met betrekking tot Ongehoord Nederland 
en eventuele toeleveranciers. De leden van de Raad 
van Toezicht hebben geen geschenken gekregen die 
de onafhankelijkheid van het toezicht zouden kunnen 
schaden. Door en aan de leden van de Raad van Toezicht 
zijn geen geschenken verstrekt. Zowel het bestuur als de 
Raad van Toezicht van Ongehoord Nederland voldoen 
aan de Governance Code Publieke Omroep.

Rooster van aftreden Raad van Toezicht
Naam   Functie    1e termijn per  2e termijn per 
Rob Legeland  (waarnemend) voorzitter 01-10-2024  01-10-2028
Gert Jan Mulder lid    01-11-2025  01-11-2029
Vacant   lid



LEDENRAAD

De Ledenraad van omroep Ongehoord Nederland telt 
veertien leden en is een aantal keren online samenge-
komen om met het bestuur van gedachten te wisselen 
over de koers van de omroep. Op 19 september is 
de ledenraad in Hilversum samengekomen. Op deze 
bijeenkomst zijn de leden van de RvT unaniem gekozen. 
Ook wordt de statutenwijziging goedgekeurd.  

LEDEN

Voor het contact met de leden is in 2021 zesmaal een 
Q&A gehouden waarbij leden via YouTube vragen kun-
nen stellen en de voorzitter deze online beantwoordt. 
Daarnaast is met regelmaat een Nieuwsbrief naar de 
leden verstuurd. 

VASTSTELLINGS0VEREENKOMST
MET DE NTR

Op grond van artikel 2.26 lid 1 onder f Mediawet 2008 
hebben omroep Ongehoord Nederland en de NTR een 
vaststellingsovereenkomst gesloten op 24 augustus 
2021. Daarin staat dat de NTR gehouden is het me-
dia-aanbod van Ongehoord Nederland te verzorgen. 
Ook zijn er per 23 december 2021 afspraken over 
gemaakt de uurtarieven die de NTR in rekening brengt 
voor de dienstverlening over 2022. Dan gaat het met 
name over Finance & Control, P&O, Beldie & Media, 
Marketing & Communicatie, ICT & Productiefaciliteiten 
en Secretariële ondersteuning.

JURIDISCHE ONDERSTEUNING EN 
GOVERNANCE VERKLARING

Voor onze juridische vragen hebben we nauw contact 
met ABC Legal, een gerenommeerd advocatenkantoor 
in Amsterdam. 

Omroep Ongehoord Nederland conformeert zich aan 
‘De Governancecode Publieke Omroep 2018’. De code is 
gebaseerd op het principe van ‘pas toe of leg uit’. 

FINANCIËN EN RISICOMANAGEMENT

Omroep Ongehoord Nederland staat er voor een begin-
nende omroep financieel gezond voor. De omroep heeft 
een positieve liquiditeitspositie met een liquiditeitsratio 
van 112%. Deze is aan de lage kant, maar ten gevolge 
van de lage contributie, welke bewust zo laagdrempelig 
is gehouden, te weten het wettelijk minimum van € 
5,72 per jaar, is er nog te weinig tijd geweest om werk-
kapitaal uit te bouwen.  Voor inzicht in onze kasstromen 
verwijzen wij naar het kasstroomoverzicht zoals opgeno-
men in de jaarrekening.  

De solvabiliteit is met 9% eveneens aan de lage kant. Dit 
heeft enkele oorzaken. Ten eerste zoals reeds vermeld 
de lage contributie welke direct van invloed is op het 
resultaat. Daarnaast is het merendeel van de leden lid 
geworden in de laatste maanden van het jaar, waardoor 
een groot deel van deze contributiegelden worden 
toegeschreven aan het volgende jaar 2022.  De overlo-
pende passiva bestaat naast deze overlopende contri-
butiegelden tevens uit een voorschot ontvangen van de 
NPO om de voorbereidende werkzaamheden van het TV 
programma Ongehoord Nieuws te kunnen financieren.

FINANCIËLE TERUGBLIK

Het financiële jaar 2021 ten opzichte van het jaar 2020 
laat zich niet makkelijk vergelijken.
Hierbij tevens de opmerking dat het jaar 2020 
een verlengd boekjaar betreft over het tijdvak 
1.11.2019/31.12.2020.

Waar het jaar 2020 is gericht op het behalen van het 
ledencriterium, geldt voor het jaar 2021 dat is ingezet 
op het consolideren van het aantal leden en de uitbouw 
van de organisatie met als doel toelating tot het Neder-
landse publieke omroepbestel.  

Dit vertaalt zich in een lichte daling van de dekkings-
bijdrage (brutomarge) met  € 18.429 . In de exploita-
tielasten in relatie met voornoemde doelstellingen te 
noemen een daling van de verkoopkosten met € 72.656 
ten gevolge van lagere reclame- en advertentiekosten 
en een toename van de huisvesting - en exploitatiekos-
ten met € 44.982.

Regelmatig bekijken wij de risico’s waarmee de omroep 
te maken heeft en proberen daar, waar nodig, oplossin-
gen bij te bedenken. Ondergaand een samenvatting 
van de belangrijkste risico’s op de verschillende niveaus.

• Strategisch risico
Omroep Ongehoord Nederland heeft een uitzendcon-
cessie voor vijf jaar als aspirant-omroep. Dit verzekert 
een geldstroom en daardoor een continuïteit voor 
deze periode. Ons streven is de komende vijf jaar uit te 
groeien tot 150.000 leden, wat het bestaansrecht en 
inkomen door lidmaatschappen alleen doet groeien. In 
2022 zal het lidmaatschap per lid toenemen van 5,72 
tot 10 euro. Wij zien de toekomst dan ook zeer positief.

• Operationeel risico
Omroep Ongehoord Nederland is klein en zal dat de 
komende vijf jaar ook blijven. We hebben een duidelijk 
overzicht met welk budget wij onze nieuwsprogramma’s 
zullen maken. In deze periode wagen wij ons niet aan 
grote producties als dramaseries, waarvan wij kosten 
niet kunnen overzien. 

• Financieel risico
De begrotingen in 2020 en 2021 zijn sluitend. We zijn 
zuinig met het ons ledengeld. Ook in de komende vijf 
jaar blijft dit ons streven. De controle van interne en 
externe accountants monitort in de toekomst de recht-
matige en doelmatige aanwending van de publieke 
middelen.

Daarnaast is het bestuur van Ongehoord Nederland 
sterk betrokken is bij de dagelijkse werkzaamheden op 
de werkvloer en daardoor erg goed op de hoogte is van 
wat er speelt binnen de organisatie en in staat is om 
tijdig bij te sturen waar nodig. In januari 2021 is Reinet-
te Klever aangesteld als compliance officer. 

Hilversum, 23 maart 2022

Arnold Karskens
Reinette Klever
Peter Vlemmix
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