JAARVERSLAG
2017
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1.

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting Omroep LOGOS.
Als bestuur van de lokale christelijke omroep van Hengelo en omstreken willen
we u informeren over de belangrijkste zaken.
Ook over het afgelopen jaar waren er voldoende onderwerpen die het
vermelden en vastleggen waard zijn. We hebben de onderwerpen opgedeeld
en in verschillende hoofdstukken verwoord.

2.

Algemeen verslag
Bestuurlijke zaken
Het bestuur van Stichting Omroep LOGOS behoort statutair te worden gevormd
door vertegenwoordigers van Hengelose kerken die in Omroep LOGOS
participeren. In het verslagjaar 2017 bestond het bestuur uit vijf personen,
waarbij nog maar twee deelnemende kerken zijn vertegenwoordigd.
Helmus Krans, die door professionele ondersteuning het bestuur en de
medewerkers zeer vele jaren heeft gediend, is per begin 2017 teruggetreden.
Hij heeft dit jaar echter wel onze omroep vertegenwoordigd in het PBO van
Radio Hengelo TV.
Ook dit jaar hebben we niet iemand bereid kunnen vinden om als voorzitter van
onze stichting te fungeren. Dit ervaren we nog steeds als een gemis. Daarom
rouleren de bestuurders bij toerbeurt als voorzitter.
De bestuurssamenstelling in 2017 was:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid algemeen
Bestuursleden Innovatie
Bestuurslid medewerkers
Bestuurslid radio
Vrienden van LOGOS
PBO-vertegenwoordiger

:
:
:
:
:
:
:
:
:

bij toerbeurt door een bestuurslid
Frits Schipper
Jan Hiemstra
Vacant
Gido Nijenhuis en Marc Bor
Vacant
Vacant
André Reinink
Helmus Krans

Intern
Afgelopen jaar zijn er een aantal medewerkers vertrokken. Maar we mochten
ook een aantal nieuwe medewerkers welkom heten. Dit heeft voor een
belangrijk deel te maken met de nieuwe programmering die 1 oktober 2017 van
start gegaan is. Als programmamaker hebben Jan-Bart Krans, Feico Nater,
Toon en Gé Wevers afscheid genomen. Lauraine Versteeg heeft afscheid
genomen als technicus.
Floor Esselink en Eduard de Jong zijn nieuwe programmamakers.
Floor presenteert samen met Steven Esselink ‘Floessel Radio’. Daarnaast is
Floor lid van de muziekredactie geworden.

Eduard de Jong presenteert samen met Herman Haverkate ‘Chroom en Grijs’.
De programmering tussen 20.00 uur en 22.00 uur is nu ‘horizontaal’, zoals dat
in vaktermen heet. Dat betekent dat de luisteraar tussen 20:00 uur en 22:00 uur
elke zondag ongeveer dezelfde muziek kan beluisteren. De programmamakers
hebben de mogelijkheid om voor een deel een eigen stijl in te brengen.
Zendtijd
Bijna elke zondagavond heeft Omroep LOGOS vanuit de studioruimte van
Radio Hengelo TV tussen 18:00 en 22:00 uur een radio-uitzending verzorgd.
Deze uitzendingen zijn te beluisteren via een FM-frequentie, via digitale kanalen
van Ziggo en KPN, en via het internet (streaming rechtstreeks vanaf de eigen
website of via de website van Radio Hengelo TV).
Er zijn goede contacten onderhouden met vertegenwoordigers van Radio
Hengelo TV, zowel op het bestuurlijke niveau als op het technische vlak. Op
deze wijze zijn zaken in goed overleg besproken en op elkaar afgestemd.
Programma’s
In de programmering van Omroep Logos zijn in 2017 ingrijpende wijzigingen
gedaan, voortvloeiend uit de innovatie die Omroep LOGOS wil doorvoeren.
Vooralsnog is de programmering tussen 18:00 en 20:00 ongewijzigd. In dit blok
worden achtereenvolgens de volgende programma’s uitgezonden:
• ‘Wereldwijd’, een programma gevuld met muziek van het ‘Leger des Heils’;
• Kerkplein’, een programma gevuld met een kerkdienst en afwisselend
interviews en christelijke muziek.
De programmering tussen 20:00 en 22:00 is per 1 oktober 2017 gewijzigd.
Tot 1 oktober werden hier individuele programma’s in blokken van één uur
uitgezonden, met uiteenlopende doelgroepen en thema’s. Vanaf 1 oktober 2017
is Omroep LOGOS met de nieuwe programmering gestart. Deze nieuwe
programmering houdt in blokken van twee uur, gepresenteerd door
presentatieduo’s met een gezamenlijke doelgroep. Deze doelgroep is
vooralsnog vastgesteld op christenen en op niet-christenen met een interesse
voor het christelijke, in de leeftijd van 25 tot 45 jaar. Met deze zogenaamde
‘horizontale programmering’ willen wij een geluid uitzenden zodat de luisteraar ongeacht op welke zondag hij/zij afstemt - eenzelfde programma hoort.
Voor deze nieuwe programmering zijn er een tweetal nieuwe commissies in het
leven geroepen:
• Muziekcommissie. Deze commissie bepaalt de muzikale invulling van de
programma’s. Deze commissie is operationeel, maar er is nog ruimte voor
meer leden.
• Nieuwscommissie. Deze commissie verzamelt de actualiteiten en
organiseert waar mogelijk live interviews met betrekking tot actuele
onderwerpen. Deze commissie moet nog worden geactiveerd in 2018.

Kerkplein
Het programma ‘Kerkplein’ wordt al vele jaren tussen 18:00 en 20:00 uur
uitgezonden en het bestaat uit drie onderdelen. Het eerste half uur wordt
ingevuld door ‘Wereldwijd’, een muziekprogramma met overwegend muziek van
het Leger des Heils. Het tweede deel bestaat uit een kerkdienst van één van de
deelnemende kerkelijke gemeenten. Het laatste half uur wordt ingevuld met
ofwel een interview ofwel met christelijke muziek .
Het rooster van de uit te zenden kerkdiensten wordt elk jaar afgestemd met de
deelnemende kerkelijke gemeenten. Het aantal kerkdiensten per gemeente is
daarbij overwegend gerelateerd aan de grootte van deze gemeenten.
Daarnaast worden diensten van de Evangelische Gemeente Enschede (als
gastgemeente) uitgezonden.
De opzet van het programma Kerkplein is Gods liefde en de weerklank daarvan
in het leven van mensen te laten horen en daarmee luisteraars te bereiken en
te boeien.
Techniek
In 2017 hebben wij als Omroep LOGOS afscheid genomen van onze eigen
studio aan de Goudenregenstraat. Het gebruik van die studio is de afgelopen
jaren teruggelopen en met het oog op de nieuwe programmering zou hier nog
minder gebruik van worden gemaakt. Het hebben van een eigen studio valt dan
ook financieel niet meer te verantwoorden.
Voor de opnamemomenten kunnen wij gebruik maken van de studio van Radio
Hengelo. Overleg omtrent de details is op dit moment nog gaande.

Vrienden van LOGOS
In het jaar 2017 hebben we verder uitgewerkt waar we in 2016 mee begonnen
waren. De teamsamenstelling is niet veranderd.
In april 2017 hebben we een informatieve medewerkersavond georganiseerd.
Tijdens deze avond hebben Marc Bor en Gido Nijenhuis - als bestuursleden
Innovatie - hun plannen voor de nieuwe programmering uit de doeken gedaan.
Na afloop was er voor iedereen tijd en aandacht om over de plannen van
gedachten te wisselen.
Ook zijn we dit jaar weer aanwezig geweest op de Volkskerstzang.
Een grootse wijziging is de aanpassing van de huisstijl van het periodiek
LOGOS INFO. Dit blad verschijnt tweemaal per jaar en wordt voornamelijk
verspreid onder de leden van de deelnemende kerken. Annelotte Kuipers heeft
opnieuw een aantal verbeteringen aangebracht. De reacties op de vernieuwde
LOGOS INFO zijn positief.
Ook hebben we de nodige aandacht geschonken aan diverse medewerkers:
soms door het sturen van een kaart, soms door het aanbieden van een attentie.
Traditiegetrouwe zijn we het jaar gestart met een informele nieuwjaarsbegroeting voor alle medewerkers en belangstellenden.

Multimedia
Het onderwerp Multimedia heeft in 2017 in de vrieskast gestaan door een
gebrek aan medewerkers.
Social Media
Met de nieuwe programmering is Omroep LOGOS meer te vinden op de social
media. Waar mogelijk worden de uitzendingen live uitgezonden via Facebook,
om onze voetafdruk op de social media te vergroten.
Tot slot
Ook het afgelopen jaar hebben we ons als omroep vernieuwd. Maar de
boodschap naar de mensen toe, het evangelie, is niet veranderd. De mensen in
Hengelo en omstreken blijven luisteren naar de radio. Natuurlijk wordt er meer
en meer gebruik gemaakt van nieuwe, digitale media. Ook Omroep LOGOS
heeft daar het afgelopen jaar enkele grote stappen in gezet. Met name via de
digitale media is het gemakkelijker inzichtelijk te maken hoeveel mensen er op
ons afstemmen. Door het gebruik van een webcam tijdens de uitzenduren
20:00 - 22:00 uur kunnen luisteraars nu ook zien wat er tijdens de uitzending
gebeurt. Door de moderne middelen kunnen we direct zien hoeveel mensen
afstemmen op onze ‘livestream’.
De kennis die we opgedaan hebben, kunnen we als voordeel gebruiken tijdens
gesprekken met Radio Hengelo TV. Op die manier kunnen we onze positie
verbeteren in de lokale omroep van Hengelo.
Opnieuw is de wereld om ons heen sterk veranderd. God verandert niet.
We mogen terugkijken op een innovatief 2017.

‘Eenheid in verscheidenheid, betrokken en bewogen’.

3. Financieel overzicht

Balans boekjaar 2017
2017

2016

Inventaris

2.800

3.500

Eigen vermogen
Reserve

4.878
5.921

6.140
6.650

Debiteuren
kerken
adverteerders

2.430
104

1.900
150

Crediteuren
Radio Hengelo
PG Sion

0
4.600

0
2.440

15.399

15.230

Liquide middelen
ING-betaalrekening 3.488
INGspaarrekening
6.577
Tegoedbonnen
0
15.399

2017

3.110
6.570
0
15.230

Verlies & Winstrekening Boekjaar 2017
INKOMSTEN
Advertenties
Donaties
Kerken
Rente

335
1.200
6.612
7
+
8.154

KOSTEN
Porti
Kosten LOGOS INFO
Verzekeringen
Huur studio Radio Hengelo
Huur studio PG Sion
Kosten internet PG Sion
Vrienden van LOGOS
Bankkosten
Afschrijving inventaris

75
671
238
2.805
4.600
488
405
163
100 +
9.545 -

Operationeel resultaat:

2016

- 1.391

Toelichting jaarcijfers boekjaar 2017
Algemeen
Ook boekjaar 2017 hebben we met een verlies - van € 1.391 - moeten afsluiten.
Verlies en Winstrekening
Door de huur van twee studio’s blijven de inkomsten achter bij de kosten.
Liquide middelen
Door uitstaande schulden zullen we onze spaarrekening moeten aanspreken.

Begroting
Inkomsten
Adverteerders
Donaties
Kerken
Rente

Totaal

Uitgaven
320
1.200
4.600
5

----------+
6.125

Porti
Logos Info
Alg. kosten
Verzekering
RHTV
Bankkosten
Vrienden van Logos
Afschrijvingen
Naar reserve
Totaal

85
750
250
250
3.000
190
500
500
600
----------+
6.125

Toelichting op begroting
Door opzegging van de huur van de studio in PG Sion kunnen we een substantieel
bedrag aan huur besparen.
Hierdoor is het mogelijk om - onvoorziene omstandigheden daargelaten - in 2018
weer een bedrag aan de algemene reserves toe te voegen.
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Rooster kerkdiensten 2018

zondag v/d maand

weeknummer

4.

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3

zondag
07-01-2018
14-01-2018
21-01-2018
28-01-2018
04-02-2018
11-02-2018
18-02-2018
25-02-2018
04-03-2018
11-03-2018
18-03-2018
25-03-2018
01-04-2018
08-04-2018
15-04-2018
22-04-2018
29-04-2018
06-05-2018
13-05-2018
20-05-2018
27-05-2018
03-06-2018
10-06-2018
17-06-2018
24-06-2018
01-07-2018
08-07-2018
15-07-2018
22-07-2018
29-07-2018
05-08-2018
12-08-2018
19-08-2018
26-08-2018
02-09-2018
09-09-2018
16-09-2018

kerk / gemeente
Samenwerkingsgemeente CGK/NGK
Gereformeerde Kerk Kristalkerk
Gemeente Gedoopte Christenen
Evangelische Gemeente Enschede
Samenwerkingsgemeente CGK/NGK
Gereformeerde Kerk Kristalkerk
Gemeente Gedoopte Christenen
Evangelische Gemeente Enschede
Samenwerkingsgemeente CGK/NGK
Gereformeerde Kerk Kristalkerk
Gemeente Gedoopte Christenen
Baptistengemeente Hengelo
Samenwerkingsgemeente CGK/NGK
Gereformeerde Kerk Kristalkerk
Gemeente Gedoopte Christenen
Evangelische Gemeente Enschede
Pinkstergemeente ‘Sion’
Samenwerkingsgemeente CGK/NGK
Gereformeerde Kerk Kristalkerk
Gemeente Gedoopte Christenen
Samenwerkingsgemeente CGK/NGK
Geen kerkdienst (FBK-games)
Gereformeerde Kerk Kristalkerk
Gemeente Gedoopte Christenen
Evangelische Gemeente Enschede
Samenwerkingsgemeente CGK/NGK
Gereformeerde Kerk Kristalkerk
Gemeente Gedoopte Christenen
Evangelische Gemeente Enschede
Pinkstergemeente ‘Sion’
Samenwerkingsgemeente CGK/NGK
Gereformeerde Kerk Kristalkerk
Gemeente Gedoopte Christenen
Evangelische Gemeente Enschede
Samenwerkingsgemeente CGK/NGK
Gereformeerde Kerk Kristalkerk
Gemeente Gedoopte Christenen

SWG GKv GGC

EGE

BGH PGS VKZ

OV

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
1
4
4
4
3
1
5
5
5
6
1
6
6
4
7
7
7
5
2
8
8
8
6
9
9
9

wk
38
39
40

zd zondag
kerk / gemeente
4 23-09-2018 Baptistengemeente Hengelo
5 30-09-2018 Pinkstergemeente ‘Sion’
1 07-10-2018 Samenwerkingsgemeente CGK/NGK

SWG GKv GGC

4
1
2
3
4
1
2
3
4
5

28-10-2018
04-11-2018
11-11-2018
18-11-2018
25-11-2018
02-12-2018
09-12-2018
16-12-2018
23-12-2018
30-12-2018

BGH PGS VKZ

OV

2
3
10

41 2 14-10-2018 Gereformeerde Kerk Kristalkerk
42 3 21-10-2018 Gemeente Gedoopte Christenen
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

EGE

Evangelische Gemeente Enschede
Samenwerkingsgemeente CGK/NGK
11
Gereformeerde Kerk Kristalkerk
Gemeente Gedoopte Christenen
Evangelische Gemeente Enschede
Samenwerkingsgemeente CGK/NGK
12
Gereformeerde Kerk Kristalkerk
Gemeente Gedoopte Christenen
Volkskerstzang
Geen uitzending (RHTV-uitzending)
aantal kerkdiensten: 12
sub-totaal:

10

10
7
11
11
8
12
12
1
12

12

8

2

3

zondagen zonder kerkdienstuitzending:
Totaal:

1
50

2
~

2
52

Toelichting op het rooster :
o

In het kalenderjaar 2018 vallen 52 zondagen, waarvan 4 op de 5e zondag van de
maand, waarop Omroep LOGOS een uitzending verzorgt.
In grote lijnen wordt als in voorgaande jaren de volgende trits aangehouden:
- de 1e zondag van de maand:
- de 2e zondag van de maand:
- de 3e zondag van de maand:
- de 4e zondag van de maand:
- de 5e zondag van de maand:

o

Samenwerkingsgemeente CGK/NGK (SWG)
Gereformeerde Kerk Kristalkerk (GKv)
Gemeente van Gedoopte Christenen (GGC)
Baptistengemeente Hengelo (BGH) óf
Evangelische Gemeente Enschede (EGH)
Pinkstergemeente Sion (PGS)

Daarbij zijn de volgende afwijkingen gemaakt om tot evenredige verdeling te komen:
- 27 mei:
- 03 jun:
- 23 dec:
- 30 dec:

Samenwerkingsgemeente CGK/NGK (i.v.m. FBK-games 03-jun-2018);
geen kerkdienst, i.v.m. uitzending FBK-games door Radio Hengelo TV;
uitzending van de traditionele Volkskerstzang;
geen uitzending door Omroep LOGOS; Radio Hengelo TV wenst op
deze avond een uitzending te verzorgen.

