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VAN HUIS UIT

smartphone contact te maken met het www. Gelukkig gaat
het in veel ziekenhuizen wel goed en wordt daar dankbaar
gebruik gemaakt van de diensten van de huisomroepen.
Van de huisomroepen die binnen de verzorgingstehuizen
werken worden deze problemen niet gemeld. Dit is natuurlijk
ook logisch want daar heeft men niet te maken met een
kortere verpleegduur. Voor omroepen die in ziekenhuizen in
zwaar weer verkeren misschien een idee om hun diensten
aan te bieden aan een verzorgingstehuis. Met mijn eigen
omroep “Omroep Viviana” in Winschoten hebben we deze
overstap ook gemaakt. Nadat het ziekenhuis de
samenwerking met ons opzegde hebben we, na diverse
gesprekken met de directie van de zorgketen Oosterlengte in
Winschoten, de mogelijkheid gekregen ons werk voort te
zetten in het verpleeghuis Old Wolde in Winschoten.
Binnenkort gaan we dit uitbreiden naar nog 8 andere
tehuizen die bij deze zorgketen zijn aangesloten. Dus zo kan
het ook.

ALV16 - 11 mei 2013
Het Aanmeldingsformulier voor de ALV wordt
los bijgeleverd en dient volledig ingevuld en
ondertekend uiterlijk 1 mei 2012 ontvangen te
zijn door secretaris (per post of per e-mail)!
Machtigingen uitsluitend per post zenden.
Deze speciale uitgave van Van Huis Uit is onder
verantwoordelijkheid van het VHN bestuur
gemaakt door Harry Pater.

Binnen de VHN zijn we momenteel druk bezig een nationale
muziek discotheek op te zetten. Deze discotheek wordt t.b.v.
alle bij de VHN aangesloten omroepen opgezet. Omroepen
kunnen muzieknummers van deze discotheek downloaden
voor eigen gebruik en tevens gaan we de mogelijkheid
bieden nummers te uploaden opdat deze nummers ook voor
andere omroepen beschikbaar komen. De database van
deze discotheek bevat op dit moment al meer dan 200.000
muzieknummers. In het middaggedeelte van de komende
ALV zal door Henk van der Veen en Frans van Berckel een
uitleg en demonstratie worden gegeven van deze
discotheek. Naast Henk en Frans hebben ook initiatiefnemer
Ton van der Laak en Walter van Gennip zich ingezet om
deze discotheek op te zetten. Het is de bedoeling dat
omroepen van de VHN straks d.m.v. een toegewezen
password toegang krijgen tot de database van deze
discotheek. De VHN hoopt dat vele omroepen hiervan
gebruik zullen gaan maken.

Van de voorzitter

Voor u ligt weer de papieren uitgave van de Van Huis Uit
(VHU). Deze uitgave is speciaal geschreven voor de
komende Algemene Leden Vergadering van de VHN. Deze
ALV wordt gehouden op zaterdag 11 mei 2013 in Bennekom.
De vergadering is zoals gewoonlijk weer in Zalencentrum De
Brink te Bennekom.

We zullen natuurlijk het gebruik van de mogelijkheid om
muzieknummers te down- en uploaden op een later tijdstip
gaan evalueren om te zien of we met deze nationale
discotheek zullen en kunnen doorgaan, want zoals jullie
zullen begrijpen is hiermee veel geld gemoeid. De server van
de discotheek staat momenteel in de studio van de RANO in
Utrecht. Dus vanaf deze plaats wil ik jullie allen oproepen om
veel gebruik van deze discotheek te maken. In het
middaggedeelte zullen we naast de demo natuurlijk ook de
mogelijkheid bieden hierover te discussiëren.

In mijn eerste jaar als voorzitter is er veel gebeurd, zowel
persoonlijk als in de vereniging. Zelf ben ik een tijdje
uitgeschakeld geweest door een ongeval met de fiets
waardoor ik mijn 2e nekwervel brak. Nadat ik hiervan
genezen was belandde ik plotseling in het ziekenhuis met
een zware longontsteking. Al met al een slecht begin van
mijn voorzitterschap.

Daarnaast is het deelnemen aan de ALV natuurlijk voor
iedereen de gelegenheid om met collega-omroepers in
gesprek te komen en om ideeën uit te wisselen. Dus graag
roep ik jullie allen op om in groten getale op 11 mei a.s. naar
de ALV in Bennekom te komen. Om de kosten die u hiervoor
moet maken hoeft u het niet te laten want deze worden
vergoed door de VHN.

Binnen de vereniging kregen we veel signalen van omroepen
die er noodgedwongen mee moesten stoppen. Wel waren dit
omroepen die in ziekenhuizen werkten. Door de steeds
korter wordende verpleegduur van de patiënten neemt de
behoefte aan een huisomroep in het ziekenhuis af.
Daarnaast is het aanbod van tv- en radiozenders welke men
aan het bed kan ontvangen toegenomen. Tevens heeft men
in veel ziekenhuizen de mogelijkheid om via een laptop of

Graag tot ziens op zaterdag 11 mei 2013 in Bennekom!
Jan Boedeltje voorzitter VHN, 24 maart 2013
E-mail: jan.boedeltje@home.nl
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SECRETARIAAT
Groene Woud 42
4834 BC Breda
Tel. 076-5656222
E-mail: wwmvangennip@freeler.nl

UITNODIGING
Aan:

De lidomroepen van de VHN
De bestuursleden van de VHN
De ereleden van de VHN
De regionale secretariaten

Breda, april 2013.
Dames en heren,
Namens het bestuur van de Vereniging Huisomroepen Nederland (VHN) heb ik het genoegen u
uit te nodigen voor het bijwonen van de
16e Algemene Ledenvergadering (ALV)
die gehouden zal worden op zaterdag 11 mei 2013 in Zalencentrum De Brink, Krulweg te
Bennekom. Telefoon 0318-415621.
Aanvang: 10.30 uur

Einde: ca. 15.30 uur.

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening
Vaststellen van de agenda
Vaststellen aantal stemgerechtigden
Vaststellen notulen 15e Algemene Ledenvergadering d.d. 21 april 2012
Ingekomen stukken
Mededelingen
Jaarverslagen (Secretariaat, Verzekeringen en Van Huis Uit)
Financiële verantwoording over het jaar 2012
Verslag kascontrolecommissie
Begroting voor het jaar 2013
Benoeming kascontrolecommissie
Vaststellen contributie voor het jaar 2014
Rapportage bestuursactiviteiten
Nationale Discotheek / Forum / H.I.P.
Informatie-uitwisseling leden
Verkiezing bestuursleden
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15.
16.
17.
18.

Rondvraag
Sluiting van het vergadergedeelte / lunch
Presentatie van de Nationale Discotheek
Sluiting van de Algemene Ledenvergadering (ca. 15.30 uur).

Met vriendelijke groet,
W.W.M. van Gennip / secretaris VHN

Toelichting op de agenda:
Punt 3 : Vaststelling aantal stemgerechtigden.
Lidomroepen hebben uitsluitend stemrecht indien de contributie over het verenigingsjaar 2013
vóór
1 maart 2013 op de bankrekening van de VHN is bijgeschreven.
Punt 4 : Notulen van de 15e Algemene Ledenvergadering d.d. 21 april 2012.
Het verslag van ALV – 15 treft u elders in deze editie van “Van Huis Uit” aan.
Punt 7 : Jaarverslagen.
Deze verslagen staan eveneens in deze editie van”Van Huis Uit” afgedrukt maar worden niet
verder toegelicht. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Punt 10 : Contributie voor het jaar 2014.
Voorgesteld zal worden om de contributie voor het jaar 2014 op € 25,- te stellen.
Punt 14 : Verkiezing bestuursleden.
Conform artikel 7 lid 1 van de statuten is de heer A.J.H. van der Laak aftredend.
De heer A.J.H. van der Laak stelt zich herkiesbaar. Het bestuur van de VHN draagt de heer
A.J.H. van der Laak voor als penningmeester / bestuurslid van de VHN.
Punt 17 : Presentatie van de Nationale Discotheek.
De heren Frans van Berckel en Henk van der Veen geven een presentatie van de Nationale
Discotheek. Natuurlijk is er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen.
Algemeen :
Indien u bij deze Algemene Ledenvergadering aanwezig wilt zijn verzoeken wij u het
aanmeldings-/machtigingsformulier vóór 1 mei 2013 volledig ingevuld terug te zenden aan het
secretariaat van de VHN, Groene Woud 42, 4834 BC Breda.
U kunt zich ook per e-mail aanmelden bij het secretariaat: wwmvangennip@freeler.nl
Machtigingen kunt u echter uitsluitend d.m.v. het formulier opgeven en per post toesturen aan
het secretariaat van de VHN.
Vanaf 10.00 uur is de vergaderzaal opengesteld voor onze gasten.
Bezoekers dienen vóór aanvang van de vergadering de presentielijst te tekenen.
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Per lidomroep worden 2 stemkaarten aan u uitgereikt.
Reiskosten Openbaar Vervoer:
De kosten voor openbaar vervoer 2e klasse worden voor maximaal 4 personen per lidomroep
volledig vergoed.
Reiskosten Eigen Vervoer:
De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,35 per kilometer voor 1 (één) auto per lidomroep.
Lunch:
Van 12.30 tot 13.30 uur zal u een lunch worden aangeboden
Routebeschrijvingen:
Zalencentrum De Brink ligt aan de Krulweg (officieel Brinkstraat 39), maar de ingang is aan de
Krulweg te Bennekom, telefoon 0318 – 415621.
Openbaar vervoer:
Ga met de trein naar station Ede-Wageningen (intercitystation, aankomst vanuit de richting
Arnhem en Utrecht verschillende keren per uur). Kijk voor uitgebreide informatie op www.ns.nl
Neem in Ede-Wageningen de bus (lijn 86) richting Bennekom/Wageningen. Vanaf de halte in
Bennekom is het ongeveer 3 minuten lopen naar de Krulweg. U ziet het zalencentrum rechts
van de kerk.
De vergaderlocatie staat op het bord aangegeven.
Per auto:
Neem op de snelweg A12 de afslag Ede/Wageningen/Bennekom en daarna richting Bennekom.
Bij de verkeerslichten linksaf richting Bennekom (Van Balverenweg).
Na ca. 200 meter de eerste weg rechts (Molenweg), deze weg volgen (aan de rechterhand een
klein industrieterrein), met de bocht mee blijft u deze weg volgen.
Na verschillende wegen van rechts komt u op de grote kruising met de Commandeursweg, hier
gaat u rechtdoor. Dan de eerste weg rechts (ca. 100 meter na badkamerinrichting Van Ginkel),
Dit is de Krulweg, herkenbaar aan de witte paaltjes. U ziet het Zalencentrum aan de linkerkant,
rechts van de kerk. U kunt voor de deur parkeren.
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Notulen van de 15e Algemene Ledenvergadering 2012.
Notulen van de 15e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Huisomroepen Nederland
(VHN) gehouden op zaterdag 21 april 2012 in zalencentrum “De Brink” te Bennekom.
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

De heer S. de Zeeuw
De heer W.W.M. van Gennip
De heer A.J.H. van der Laak

De agenda luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Vaststellen van de agenda
Vaststellen aantal stemgerechtigden
Vaststellen notulen 14e Algemene Ledenvergadering d.d. 16 april 2011
Ingekomen stukken
Mededelingen
Jaarverslagen (Secretariaat, Verzekeringen en Van Huis Uit)
Financiële verantwoording over 2011
Verslag kascontrolecommissie
Begroting voor het jaar 2012
9. Benoeming kascontrolecommissie
10. Vaststellen contributie voor het jaar 2013
11. Rapportage bestuursactiviteiten
12. Continuïteit bestuur VHN
13. Informatie-uitwisseling leden
15. Rondvraag (aan het zittende bestuur)
14. Verkiezing nieuwe bestuursleden
14a.Benoeming nieuwe voorzitter VHN
16. Sluiting van het vergadergedeelte
17. Discussie / overleg met de leden
18. Welke plannen gaan we uitvoeren
19. Sluiting van de Algemene Ledenvergadering. (ca. 15.30 uur)
1. Opening.
Voorzitter opent om 10.40 uur de 15e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging
Huisomroepen Nederland (VHN) en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hoewel er
vandaag wat minder mensen aanwezig zijn dan vorig jaar is voorzitter verheugd dat u allen weer
aanwezig bent.
Door allerlei omstandigheden is het aantal huisomroepen verminderd. Dat baart het bestuur van
de VHN grote zorgen. Het aantal omroepen per 31-12-2011 bedroeg 93 tegenover 95 omroepen
per 31-12-2010.
Er zijn afmeldingen ontvangen van een aantal omroepen, t.w. Ziekenomroep Sittard, Radio
Azalea, ORVA, Zoobra, Ziekenomroep Alpheo, Radio Bruggerbosch, Radio Delta, de heer B.
Stuy (OZO-NOP), de heer W. van Dijk (ZZBO), de heer R. v.d. Bosch (RAZO) en de heer F.
Willemsen (OZO midden-Overijssel).
Omstreeks 12.30 uur zal de vergadering worden onderbroken voor de lunch.
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2. Vaststellen van de agenda.
Voorzitter stelt voor om punt 15 (rondvraag -aan het oude bestuur-) te behandelen tussen punt
13 en 14. Vanuit de vergadering komen geen opmerkingen zodat de agenda hiermede is
vastgesteld.
3. Vaststellen aantal stemgerechtigden.
Secretaris deelt mede dat de vertegenwoordigers van 18 omroepen aanwezig zijn. Bij stemming
moeten dus 18 stemmen worden uitgebracht. Volgens de statuten van de VHN kunnen
rechtsgeldige beslissingen genomen worden (meer dan 10 % van de leden is aanwezig). In
totaal zijn we vandaag met 37 personen aanwezig.
4. Vaststellen notulen 14e Algemene Ledenvergadering d.d. 16 april 2011.
Voorzitter stelt voor om de notulen eerst tekstueel en daarna inhoudelijk door te nemen.
Tekstueel zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen worden door de Algemene
Ledenvergadering goedgekeurd.
De notulen worden vervolgens inhoudelijk doorgenomen.
Jan Koning (OZO-NOP): Vraagt of Diskowin nog wordt besproken. Voorzitter deelt mede dat hij
bij de mededelingen hierop terug komt.
Jeroen Kanij (Radio Haaglanden): Zou graag zien dat er wat meer leven wordt ingeblazen in de
PR-commissie. Ton van der Laak deelt mede dat dit punt vanmiddag wordt behandeld.
5. Ingekomen stukken.
Ontvangen zijn de aanmeldingen en de afmeldingen voor het bijwonen van deze Algemene
Ledenvergadering (zie agendapunt 1). Ook zijn een tweetal mailtjes ontvangen van
Ziekenomroep Zoobra uit Veghel, geschreven door de heer T. Breman en door de heer H. van
Grinsven.
Voorzitter leest beide e-mails voor en verzoekt de aanwezigen om hierover na te denken om
wellicht vanmiddag tot een soort “advies” te kunnen komen.
Walter Catz deelt mede dat we niet veel kunnen beginnen tegen een besluit van de Raad van
Bestuur van een ziekenhuis. Kernpunt zou echter kunnen zijn de meerwaarde die de
ziekenomroep heeft en als een Raad van Bestuur dit inziet is er wellicht een kans om te
overleven. We praten hier vanmiddag verder over.
Ook is ontvangen een verslag van de heer Ronald van den Bosch (lid kascontrole-commissie)
m.b.t. kascontrole VHN jaarstukken 2011.
6. Mededelingen.
Alvorens met dit agendapunt verder te gaan deelt voorzitter mede dat wij vorig jaar afscheid
wilden nemen van ons bestuurslid Minne de Jong. Omdat Minne vorig jaar verhinderd was doen
we dat vandaag. Voorzitter leest de felicitatiebrief voor en reikt de erespeld van de VHN en de
bijbehorende oorkonde uit aan Minne de Jong. Minne spreekt hierna nog een dankwoord uit.
Diskowin: Voorzitter deelt mede dat het programma Diskowin op de website staat van ACF en is
geschikt voor Windows- XP en Windows-Vista. De heer Jan Koning (OZO-NOP) voegt daaraan
toe dat e.e.a. is uitgetest en het programma draait nu ook onder Windows7. Het werkt nog niet
geheel foutloos maar er is mee te werken. De heer Ron Stuart (Radio Haaglanden) vraagt of er
een alternatief is. Voorzitter: De problemen zijn ontstaan bij invoering van Windows7. Er is geen
programma beschikbaar waarmee ook een draaiboek gemaakt kan worden. De heer Koning
stelt voor om te stoppen met het onderhoudscontract. Voorzitter deelt mede dat de afspraak is
dat ACF het programma aanpast als er fouten worden gerapporteerd.
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De heer Smeets (Rozo-Radio) geeft aan dat er beslist mogelijkheden zijn om een goedwerkend
systeem te bouwen.
Lidmaatschapskaarten 2012: De lidmaatschapskaarten 2012 zijn verzonden op 14 april 2012.
7. Jaarverslagen 2011.
Secretariaat VHN: Secretaris merkt op dat de datum onderaan het betreffende verslag moet zijn:
“Maart 2012”. Voorzitter vraagt met klem om wijzigingen binnen de omroepen door te geven aan
het secretariaat. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen.
Verzekeringen VHN: Omdat een tweetal omroepen zijn opgeheven die een VHN-verzekering
hadden is het aantal verzekerden lager dan in het vorig jaar. Op dit ogenblik zijn nog 15
omroepen via de VHN verzekerd met in totaal 370 personen. Verder zijn er geen op- of
aanmerkingen.
Van Huis Uit: De heer Harry Pater deelt mede dat de datum onderaan het verslag moet zijn:
“Maart 2012”. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen.
8. Financiële verantwoording over 2011.
Voorzitter geeft het woord aan de penningmeester van de VHN, de heer Ton van der Laak.
De financiële gegevens van de vereniging worden doorgenomen in de volgorde zoals in Van
Huis Uit staat afgedrukt.
Balans 2011:
Het eigen vermogen van de VHN bedraagt op 31 december 2011 € 9.776,89. Als bijzondere
post op deze balans is opgevoerd “rekening-courant opgeheven regio‟s” ter grootte van €
7.806,92
Dit betreft gelden die door de OZOO zijn overgeboekt naar de rekening van de VHN. Zolang de
OZOO niet officieel is opgeheven worden deze gelden door de penningmeester van de VHN
beheerd.
Resultatenrekening 2011:
De resultatenrekening 2011 wordt door penningmeester uitvoerig toegelicht. De VHN ontving
een subsidie van € 7.791,43 ter afdekking van het financieringstekort. Penningmeester vraagt
aan de Algemene Ledenvergadering of alles duidelijk is en of er wellicht nog vragen zijn. De
heer Ron Stuart heeft nog wel een technische opmerking over de wijze van boeking. Dit wordt
door penningmeester beantwoord. Vanuit de vergadering komen geen vragen meer richting
penningmeester.
Begroting voor het jaar 2012.
De penningmeester geeft uitgebreide toelichting op de gepresenteerde begroting voor het jaar
2012.
Het onderhoudscontract ACF is bewust in de begroting opgenomen want als er iets anders in de
plaats komt voor Diskowin moet er wel geld zijn om die software te kunnen financieren.
De website van de VHN dient ook vernieuwd te worden en hiervoor is dus ook een bedrag
opgenomen.
De totale begroting komt uit op een bedrag van € 19.250,- waardoor er een financieringstekort
zal ontstaan van € 15.700,-.
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De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de gepresenteerde begroting.
Verslag van de kascontrolecommissie:
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit de heren Ronald van den Bosch (RAZO) en Ron
Stuart (Zorgradio Haaglanden / reservelid). De heer Wim van Dijk staat genoteerd als reservelid.
De heer Ron Stuart leest de verklaring voor die de commissieleden hebben opgesteld op 19
april 2012:
Conclusie / Verklaring kascontrolecommissie 2011
19 april 2012
“Dit jaar hebben wij (Ronald van den Bosch en Ron Stuart) de financiële administratie van de
Vereniging Huisomroepen Nederland beoordeeld. De financiële mutaties gedurende 2011 zijn
aangesloten met de brondocumenten en de banksaldi ultimo 2011 zijn aangesloten met de
bankafschriften.
Wij hebben bij deze werkzaamheden geen onregelmatigheden geconstateerd, wel is door ons
aan het bestuur een uitgebreidere notitie aangeboden met enkele mogelijke verbeterpunten op
financieel vlak. De inhoud van deze notitie is eventueel door de leden direct bij het bestuur op te
vragen.
De kascommissie bedankt het voltallige verenigingsbestuur en in het bijzonder de
penningmeester voor het in het afgelopen jaar gevoerde financiële beleid en adviseert de
Algemene Ledenvergadering zowel de penningmeester als het verenigingsbestuur te
déchargeren voor dit gevoerde beleid in 2011.
Was getekend te Delft en Den Haag, 19 april 2012,
Ronald van den Bosch en Ron Stuart.”
De Algemene Ledenvergadering gaat (met applaus) akkoord met de zojuist voorgelezen
verklaring.
Voorzitter dankt de kascommissie en de Algemene Ledenvergadering voor het in het bestuur
gestelde vertrouwen.
Penningmeester geeft vervolgens antwoord en uitleg over de bevindingen en aanbevelingen die
de kascommissie heeft gedaan.
9. Benoeming kascontrolecommissie.
Voorzitter deelt mede dat de heer Ronald van den Bosch thans aftredend is als lid van de
kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie voor het jaar 2013 bestaat uit de heren Ron
Stuart en de heer Wim van Dijk. Reserve lid van de commissie is de heer Sake Roodbergen
(TZBO). De Algemene Ledenvergadering gaat hiermede akkoord. Voorzitter benadrukt
nogmaals dat alle financiële gegevens digitaal aan de commissieleden zullen worden
toegestuurd.
10. Vaststellen van de contributie voor het jaar 2013.
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2013 vast te stellen op € 25,-.
De Algemene Ledenvergadering gaat hiermede akkoord.
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11. Rapportage bestuursactiviteiten.
-Centrale Discotheek: Ton van der Laak geeft toelichting.
Het opzetten van een Centrale Discotheek is een warm initiatief waar we beslist mee verder
willen gaan. Het is dan ook belangrijk dat de VHN contact opneemt met Buma-Stemra om goed
duidelijk te maken wat we willen gaan doen.
-Voorzitter en secretaris hebben in januari onderhandeld met Sena.
Sena had nog geen toestemming verleend om muziek uit te zenden via internet. Dat is nu dus
geregeld. Programma‟s die gemaakt worden ten behoeve van een tehuis mogen nu ook via
internet worden uitgezonden (streaming audio).
-PR-commissie: De naam van deze commissie is gewijzigd in H.I.P. (Huisomroep Informatie
Platform). Er is in het afgelopen jaar geen bijeenkomst geweest. Erik Visser is geen voorzitter
meer van de ZZBO. Walter Catz maakt zijn ongenoegen kenbaar over de manier waarop de
VHN met de PR-commissie is omgegaan. Het bestuur VHN is zich hier echter niet van bewust.
12. Continuïteit bestuur VHN.
Voorzitter deelt mede dat dit agendapunt eigenlijk kan vervallen.
Er heeft zich zelfs een tweetal leden gemeld om een bestuursfunctie te willen vervullen.
De continuïteit is gewaarborgd.
13. Informatie-uitwisseling leden.
Jeroen Kanij (Zorgradio Haaglanden): Zorgradio Haaglanden bestaat in september 50 jaar.
Er zijn inmiddels ook een aantal nieuwe aansluitingen met verzorgingstehuizen tot stand
gekomen.
Paul Bisschop (OZO-NOP): Vertelt dat het heel goed gaat met de omroep. Men is druk met het
bouwen en verbouwen van de nieuwe locatie. Het jeugdprogramma scoort heel goed en wordt
door de ziekenhuisorganisatie erg gewaardeerd.
Ton van der Spek (Ziekenomroep Tiel): Wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het
succes van Ziekenomroep Tiel.
Ted Sabbé (Box TV): Vertelt dat de omroep een nieuwe studio heeft gekregen. De omroep heeft
een samenwerkingscontract gekregen en de omroep heeft een huurovereenkomst met de
zorginstelling.
Daarnaast is er een zorginstelling die gevraagd heeft om ook voor hun zorginstelling
programma‟s te maken. Box TV is in jubelstemming.
Wim Brik (Radio Domino): Vraagt of er ook andere omroepen zijn die op 12 mei a.s. aandacht
schenken aan de Dag van de Verpleging. Wim Brik wil graag in contact komen met de
huisomroepen om wat meer te weten te komen over de geschiedenis van de diverse omroepen.
Rita Rozenberg (PRO): Doet uitvoerig verslag over het reilen en zeilen van de PRO. Rita vraagt
aan de vergadering wie ervaring heeft met het maken van “kinderradio”. Wim Brik kan hen
waarschijnlijk wel helpen.
Evelien van der Molen (GHF): Door een aantal onvoorziene omstandigheden zijn een aantal
vergaderingen van het GHF niet doorgegaan. Er wordt bezien of het GHF in mei 2012 het 30jarig bestaan gaat vieren.
15. Rondvraag aan het huidige bestuur.
-Ton van der Spek (Ziekenomroep Tiel): Vraagt of de omroep gevrijwaard is voor het vertonen
van videoprogramma‟s. Voorzitter deelt mede dat men niet onbeperkt videoprogramma‟s mag
uitzenden.
De uitzending moet echter wel gerelateerd zijn aan de doelgroep.
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-Jeroen Kanij (Zorgradio Haaglanden): Vraagt of het bestuur van de VHN aan het bestuur van
de Stichting Financieel Beheer wil vragen na te denken om de gelden op een andere manier te
gebruiken. Jeroen Kanij denkt aan het instellen van een noodfonds.
Voorzitter deelt mede dat de vraag van Jeroen Kanij behandeld is in het bestuur van de VHN.
De opbrengsten zijn niet altijd voldoende om de vraag van de VHN te dekken. In het verleden is
er wel een noodfonds geweest maar dat fonds is een aantal jaren geleden opgeheven. De VHN
had echter ook geen middelen ter beschikking om de aanvraag van Zorgradio Haaglanden te
honoreren.
14. Verkiezing nieuwe bestuursleden.
Conform artikel 7 lid 1 van de statuten van de VHN zijn de heren Henk van der Veen en Sander
de Zeeuw aftredend. De heer De Zeeuw stelt zich niet herkiesbaar. De heer Van der Veen stelt
zich wel herkiesbaar en het bestuur van de VHN draagt de heer Henk van der Veen dan ook
voor als bestuurslid van de VHN voor een periode van 4 jaren. Daarnaast draagt het bestuur
voor ter verkiezing de heer Wim Brik (Radio Domino) en de heer Ewald van Warmerdam (IRON)
Voorzitter vraagt of er 2 personen zijn die het stembureau willen vormen.
Ton van der Spek en Rita Rozenberg stellen zich beschikbaar.
De uitslag van de stemming is als volgt:
Er zijn 18 stemmen uitgebracht.
4 stemmen zijn ongeldig verklaard.
Henk van der Veen
: 10 voor, 2 blanco, 2 tegen
Wim Brik
: 13 voor, 1 blanco
Ewald van Warmerdam
: 13 voor, 1 tegen
De gekozen bestuursleden zijn hiermede officieel lid van het bestuur VHN voor een periode van
4 jaren.
14A. Benoeming nieuwe voorzitter VHN.
Sander de Zeeuw legt uit hoe het bestuur van de VHN is gekomen tot de voordracht van de heer
Jan Boedeltje. Omdat onze wensen uitgingen naar iemand die al enige tijd meedraaide in het
bestuur van de VHN lag de keuze binnen het bestuur van de VHN.
Jan Boedeltje krijgt het woord en gaat proberen in de voetsporen van Sander de Zeeuw te
treden.
Sander de Zeeuw vraagt aan aanwezigen of zij kunnen instemmen dat de heer Boedeltje de
nieuwe voorzitter wordt van de VHN. Alle aanwezigen gaan hiermede akkoord.
Sander de Zeeuw spreekt Jan Boedeltje toe en overhandigt hem de voorzittershamer en wenst
Jan heel veel sterkte en plezier toe met het leiden van de VHN.
Jan Boedeltje gaat proberen zijn uiterste best te doen in het belang van de VHN.
Jan Boedeltje neemt vervolgens het woord en spreekt Sander toe.
“We danken Sander en zijn echtgenote voor alles wat zij voor de VHN hebben gedaan.
Namens alle leden en het bestuur van de VHN een van harte BEDANKT!”
Sander spreekt vervolgens een dankwoord uit en wenst ons het allerbeste toe met de
huisomroepen en met de VHN.
16. Sluiting.
Jan Boedeltje roept de aanwezigen op om actief mee te doen met het “Forum” op de website van
de VHN om zodoende een discussie op gang te brengen tussen omroepen en bestuur VHN.
Voorzitter hoopt op deze manier aan voldoende materiaal te komen om te bezien welke stappen
moeten worden ondernomen. Terugkoppeling vindt eveneens plaats via de website van de VHN,
13
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Niets meer aan de orde zijnde en met dank voor ieders inbreng sluit voorzitter om 16.45 uur de
vergadering.
W.W.M. van Gennip, secretaris VHN.
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JAARVERSLAGEN
Jaarverslag 2012 van het secretariaat van de VHN
Het jaarverslag van het secretariaat van de VHN heeft betrekking op het tijdvak 1 januari 2012
tot en met 31 december 2012.
Het bestuur kwam in vergadering bijeen op 11 februari, 23 juni en 27 oktober.
Deze vergaderingen werden gehouden in de vergaderzaal van Omroep Max te Hilversum.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VHN werd gehouden op zaterdag 21 april 2012 te
Bennekom. Er waren 18 omroepen vertegenwoordigd (2011: 23). In totaal bezochten 37 personen
deze jaarlijkse bijeenkomst (2011: 41).
De contributie voor het lidmaatschap van de VHN werd voor het jaar 2013 vastgesteld op € 25,- per
jaar.
De heren S. de Zeeuw en H.J. van der Veen waren volgens rooster aftredend. De heer S. de Zeeuw
heeft zich niet herkiesbaar gesteld waardoor een nieuwe voorzitter moest worden benoemd. Tot
nieuwe voorzitter van de VHN werd benoemd de heer J. Boedeltje.
De VHN is veel dank verschuldigd aan de heer De Zeeuw die gedurende vele jaren op uitstekende
wijze onze vereniging heeft geleid. Bedankt Sander !
Ongelukkigerwijs kreeg onze nieuwe voorzitter op 15 augustus een ongeval waardoor hij zijn taken als
voorzitter gedurende een aantal maanden slechts beperkt kon uitvoeren.
De heer H.J. van der Veen werd herbenoemd tot bestuurslid voor een periode van 4 jaren.
Het bestuur van de VHN werd uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden. Tot bestuurslid van de VHN
voor een periode van 4 jaren werden gekozen de heren W.J. Brik en E.C.J. van Warmerdam.
Door deze uitbreiding bestaat het bestuur van de VHN thans uit 7 leden.
Het Huisomroep Innovatie Platform (voorheen P.R.-commissie) is niet in vergadering bijeen geweest.
Veel tijd en energie werd gestoken in de Nationale Discotheek.
De werkgroep (bestaande uit Henk van der Veen, Frans van Berckel, Ton van der Laak en Walter van
Gennip) kwam bijeen op 9 juli, 23 augustus, 26 september en 12 december.
De vooruitzichten zijn uitstekend te noemen.
Op 15 november 2012 konden wij kennis maken met de nieuwe website van de VHN.
Veel werk moest worden verzet om de enigszins gedateerde website van de VHN om te zetten in een
nieuwe up-to-date informatiebron.
Helaas hebben niet minder dan 9 omroepen het lidmaatschap van de VHN opgezegd, t.w.:
Ziekenomroep Lelystad (FL-101), Omroepstichting N.W.F. (FR-102), Stichting Weerter Huisomroep (LI104), Zoobra (NB-109), Studio Anna (NB-112), Radio Zantos (NH-108), Omroep Noorderlicht (NH122), Stichting AGRO (ZH-103) en ziekenomroep Alpheo (ZH-115).
Maar wij konden ook een nieuwe omroep aan ons ledenbestand toevoegen en wel Elisabeth TV uit
Breda (NB-118).
Het aantal huisomroepen bedroeg per 31 december 2012: 84.
De terugloop van het aantal lid-omroepen is een blijvende grote zorg van het bestuur.
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Ook in de regioverbanden is een wijziging gekomen.
Het voormalige bestuur van de OZOO heeft het bestuur van de VHN laten weten dat de door de VHN
genoemde regio 3 (Oost), bestaande uit de VHN-lidomroepen van Overijssel en de Noordoostpolder, is
opgeheven.
Het bestuur van de VHN is hiermede akkoord gegaan in haar vergadering van 27 oktober 2012.
Maart 2013
W.W.M. van Gennip
Secretaris VHN

Jaarverslag verzekeringen 2012
In het verzekeringsjaar augustus 2011 – augustus 2012 waren 15 lidomroepen via
de VHN verzekerd.
Uitgesplitst naar het soort verzekering hadden 14 omroepen een aansprakelijkheidsverzekering
voor in totaal 305 medewerk(st)ers.
Van de hierboven genoemde 15 omroepen hadden 11 omroepen ook een ongevallenverzekering afgesloten voor in totaal 258 personen.
Eén lidomroep heeft voor 35 personen alleen een ongevallenverzekering.
Inclusief de VHN-organisatie bedroeg het totaal aantal verzekerden voor de aansprakelijkheidsverzekering 315 personen en voor de ongevallenverzekering 268 personen.
Het vorige verzekeringsjaar noteerden wij voor de aansprakelijkheidsverzekering een totaal
aantal personen van 343, terwijl voor de ongevallenverzekering een aantal werd genoteerd van
291 personen.
Opgemerkt moet worden dat het totaal aantal verzekerde personen in dit verzekeringsjaar is
afgenomen met 26 personen.
Een aantal gemeenten in Nederland biedt nog steeds de mogelijkheid om de vrijwilligers van uw
omroep gratis te verzekeren. De vrijwilligerscentrale in uw gemeente kan u nadere informatie
verstrekken.
De premie voor de aansprakelijkheidsverzekering bedroeg in het verzekeringsjaar
8/2011 – 8/2012 inclusief assurantiebelasting € 0,49 per persoon per jaar en voor de
ongevallenverzekering bedroeg de premie € 2,27 per persoon per jaar.
In het verzekeringsjaar 8/2011 – 8/2012 werden geen schadegevallen gemeld.

Maart 2013
W.W.M. van Gennip
Secretaris VHN
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JaarverslagVan Huis Uit 2012
Het is de redactie ook dit jaar weer gelukt om vier reguliere (ieder kwartaal één) uitgaven van Van Huis Uit
Online te produceren. Zoals bekend verschijnt de nieuwe VHU sinds 2006 uitsluitend op de website van
de VHN en krijgen zij die zich daarvoor aangemeld hebben een e-mail zodra er een nieuw nummer
verschijnt.
Evenals in de voorgaande jaren werd de speciale ALV-uitgave grotendeels door het VHN bestuur
verzorgd, terwijl ondergetekende de uitvoering deed. Het drukwerk en de verzending werden, zoals de
afgelopen jaren gebruikelijk, door Multicopy in Ede gedaan.
De opmaak op de website werd ook nu weer gedaan door Rinie Engelen van Talma Webdesign (ook
verantwoordelijk voor de bouw van de volledige VHN website). Vanaf VHU4 wordt VHU in het content
management systeem Joomla! gemaakt, zoals dat al iets langer ook met de hele VHN website gebeurt.
Webmaster Hans Geerlings zorgt er ieder kwartaal voor dat alle huisomroepen een mailtje krijgen met het
verzoek kopij in te leveren. Dit blijkt nog steeds een uitstekende stimulans te zijn!
Verschillende omroepen en huisomroepers stuurden dit jaar kopij in, waar we heel blij mee zijn. Alleen is
het jammer dat het nog steeds toch maar een beperkt aantal huisomroepen/ers betreft en dus kan men
denken „alweer die omroep en waarom nou nooit iets over de onze?‟. Er zijn immers ruim negentig
omroepen lid van de VHN en je zou toch mogen verwachten dat de meeste van hen toch ook zo nu en
dan iets te melden zullen hebben, wat ook voor de andere leden interessant is. Maar hoe dan ook:
iedereen hartelijk bedankt voor de medewerking!
De redactie hoopt ook in 2013 weer veel ingeleverde kopij te ontvangen. Als het net zo blijft gaan als in
2012 (met, zoals hierboven gemeld, behoorlijk wat bijdragen van omroepen), dan zit dat vast wel goed.
Het is overigens erg fijn als er naast tekst ook foto‟s worden ingestuurd. Deze wel graag als aparte
bestanden zenden en niet in een Word-bestand geplakt (omdat het heel lastig is daaruit foto‟s te halen).
Iedereen hartelijk dank voor de medewerking in het afgelopen jaar en de veelal positieve reacties.
Hopelijk blijven de huisomroepen en huisomroepers kopij insturen naar vhu@vhn.nl, zodat we kunnen
doorgaan met vier uitgaven van VHU per jaar (ieder kwartaal één uitgave dus). De inleverdata voor kopij
zijn uiteraard in iedere uitgave èn op de VHN-agenda op de website te vinden.

Harry Pater, hoofdredacteur Van Huis Uit, april 2013.
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Financiële verantwoording
Vereniging Huisomroepen Nederland
31-12-2012
€

31-12-2011
€

Balans per 31 december 2012
ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Rekening-courant Stichting Financieel Beheer
Overige vorderingen

129,88
10.094,32
308,15
10.532,35

100,00
7.791,43
131,15
8.022,58

504,12
28,92
533,04

1.020,43
10.504,30
11.524,73

11.065,39

19.547,31

Eigen vermogen
Vermogen per 1 januari van het jaar
Resultaat van het jaar
Vermogen per 31 december van het jaar

9.776,89
9.776,89

9.776,89
9.776,89

Kortlopende schulden
Crediteuren
Rekening-courant opgeheven regio's
Overige schulden

59,50
1.229,00

898,50
7.806,92
1.065,00

1.288,50

9.770,42

11.065,39

19.547,31

Liquide middelen
ING Bank 149303 betaalrekening
Moneyou spaarrekening

Totaal van de activa

PASSIVA

Totaal van de passiva
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Vereniging Huisomroepen Nederland
31-12-2012
€

31-12-2011
€

Toelichting op de balans per 31 december 2012
Liquide middelen
ING Bank 149303 betaalrekening
Moneyou spaarrekening

Debiteuren
FR 102 Omroep st. N.W.F.
FR 108 Omroep Noorderbreedte
LI 111 Radio Atrium Parkstad
LI 112 Radio VKH (Sevagram)
NH 106 Reigersdaal

Rekening-courant Stichting Financieel Beheer
Stand per 1 januari
Ontvangsten
Subsidietoekenning boekjaar
Stand per 31 december

504,12
28,92
533,04

1.020,43
10.504,30
11.524,73

71,76
33,12
25,00
129,88

50,00
25,00
25,00
100,00

7.791,43
7.791,4310.094,32
10.094,32

5.999,34
5.999,347.791,43
7.791,43

30,00
119,25
158,90
308,15

30,00
101,15
131,15

59,50
59,50

558,10
27,50
211,75
101,15
898,50

Met ingang van 2006 is de subsidie van
Stichting Financieel Beheer toegekend tot
een maximumbedrag.

Overige vorderingen
Depotbedrag PostNL
Vooruitbetaalde kosten internet hosting
NN premierestitutie collectieve ongevallenverzekering

Crediteuren
Declaratie A.J.H. van der Laak
Declaratie A. Fossen inzake OZOO regio
SENA
Implique internet hosting
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Vereniging Huisomroepen Nederland
31-12-2012
€

31-12-2011
€

Toelichting op de balans per 31 december 2012

Rekening-courant Opgeheven Regio's
Stand per 1 januari
Betalingen tbv opgeheven regio's
Stand per 31 december
Overige schulden
Vooruit ontvangen contributies nieuwe jaar
Reservering bestuursuitje

20

7.806,92
7.806,92-

8.146,26
339,347.806,92

229,00
1.000,00
1.229,00

65,00
1.000,00
1.065,00
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Vereniging Huisomroepen Nederland
werkelijk
2012
€

Begroting
2012
€

werkelijk
2011
€

Resultatenrekening
Baten
Contributies
Verzekeringen premies ontvangen
Stichting Financieel Beheer
Opbrengst activiteiten omroepen
Overige baten

Lasten
Organisatiekosten
Project Nationale Discotheek
Afschrijvingen
Van Huis Uit
Kosten verzekeringen
Kosten activiteiten omroepen
Overige lasten

2.312,50
700,68
10.094,32
218,00
209,31
13.534,81

2.325,00
825,00
15.700,00
150,00
250,00
19.250,00

2.375,00
816,31
7.791,43
45,00
241,57
11.269,31

6.120,39
4.504,50
1.046,60
704,47
1.061,12
97,73
13.534,81

13.100,00
1.250,00
825,00
3.975,00
100,00
19.250,00

8.377,86
763,36
793,00
1.248,17
86,92
11.269,31

-

-

-

Resultaat boekjaar

21

VAN HUIS UIT - Speciale uitgave ALV16 - 11 mei 2013

Vereniging Huisomroepen Nederland
werkelijk
2012
€

Begroting
2012
€

werkelijk
2011
€

Toelichting op de resultatenrekening
BATEN
Contributies
Contributie Friesland
Contributie Groningen
Contributie Drenthe
Contributie Overijssel
Contributie Gelderland
Contributie Utrecht
Contributie Noord-Holland
Contributie Zuid-Holland
Contributie Zeeland
Contributie Noord-Brabant
Contributie Limburg
Contributie Flevoland
Gestopte omroepen

Verzekeringen premies ontvangen
Omzet Verzekeringen

Stichting Financieel Beheer
Stichting Financieel Beheer subsidie

Opbrengst activiteiten omroepen
Omzet Diskowin
Omzet speldjes

Overige baten
Rentebaten

250,00
100,00
100,00
325,00
200,00
100,00
325,00
300,00
100,00
250,00
175,00
87,50
2.312,50

250,00
100,00
100,00
325,00
250,00
100,00
325,00
325,00
100,00
275,00
175,00
50,00
50,002.325,00

250,00
100,00
100,00
325,00
250,00
100,00
325,00
325,00
100,00
275,00
175,00
50,00
2.375,00

700,68
700,68

825,00
825,00

816,31
816,31

10.094,32
10.094,32

15.700,00
15.700,00

7.791,43
7.791,43

160,00
58,00
218,00

100,00
50,00
150,00

45,00
45,00

209,31
209,31

250,00
250,00

241,57
241,57
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Vereniging Huisomroepen Nederland
werkelijk
2012
€

Begroting
2012
€

werkelijk
2011
€

Toelichting op de resultatenrekening

LASTEN
Organisatiekosten
Diverse kantoorbehoeften
Onderhoudscontract ACF Diskowin
Telefoon
Porto
St Financieel Beheer VHN kosten
Kosten ALV
KM vergoeding ALV
Bestuursvergadering km
Zaalhuur
Consumpties vergaderingen en
bestuursetentje
Consumpties vergaderingen
Bestuursetentje
Representatiekosten
Internet kosten
Kamer van koophandel
Algemene verenigingskosten
Kosten commissies en projectgroepen
Onvoorzien

Project Nationale Discotheek
Project Nationale Discotheek maandkosten
Project Nationale Discotheek overige kosten

Van Huis Uit
Drukwerk Van Huis Uit
Etentje Van Huis Uit
Overige kosten Van Huis Uit

335,55
359,09
136,75
863,15
610,70
2.573,58
-

200,00
2.600,00
250,00
250,00
200,00
1.250,00
1.750,00
2.500,00
-

165,98
2.513,04
227,25
53,00
895,90
1.415,70
2.110,20
-

195,60
75,00
140,89
24,08
6.120,39

500,00
1.000,00
100,00
150,00
50,00
100,00
1.000,00
200,00
13.100,00

58,70
283,05
101,15
26,64
527,25
8.377,86

2.800,00
1.704,50
4.504,50

-

-

556,60
-

550,00
200,00
-

479,37
43,99
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Vereniging Huisomroepen Nederland
werkelijk
2012
€

Begroting
2012
€

werkelijk
2011
€

Toelichting op de resultatenrekening
Portokosten Van Huis Uit

Kosten verzekeringen
Schadeverzekering vrijwilligers

Kosten activiteiten omroepen
Werkgroep training
Nationale dag huisomroep
Jubilea omroepen
Jubilea regio's omroepen
Subsidie activiteiten lid omroepen/regio's
SENA rechten
BUMA STEMRA rechten
VIDEMA rechten
Diskowin inkoop

Overige lasten
Rentelasten
Bankkosten en provisies

265,00
1.046,60

250,00
1.250,00

240,00
763,36

704,47
704,47

825,00
825,00

793,00
793,00

350,00
514,91
196,21
1.061,12

150,00
150,00
750,00
1.500,00
250,00
350,00
525,00
200,00
100,00
3.975,00

340,00
211,75
502,75
193,67
1.248,17

97,73
97,73

10,00
90,00
100,00

86,92
86,92

-

750,00

90,00
110,00
140,00
-

Jubilea omroepen
12,5 jaar
25 jaar
40 jaar
Stichting Nijmeegse Ziekenomroep (GE-104)
50 jaar
Ziekenomroep Tiel ( GE-111)
60 jaar
St. RUAZ Noord-Holland (NH-124)
Diversen
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Vereniging Huisomroepen Nederland
werkelijk
2012
€

Begroting
2012
€

werkelijk
2011
€

Toelichting op de resultatenrekening
Totaal

-

25

750,00

340,00
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Vereniging Huisomroepen Nederland
Begroting
2013
€

werkelijk
2012
€

Begroting
2012
€

Begroting
Baten
Contributies
Verzekeringen premies ontvangen
Stichting Financieel Beheer
Opbrengst activiteiten omroepen
Overige baten

Lasten
Organisatiekosten
Project Nationale Discotheek
Van Huis Uit
Kosten verzekeringen
Kosten activiteiten omroepen
Overige lasten

2.200,00
825,00
19.960,00
50,00
50,00
23.085,00

2.312,50
700,68
10.094,32
218,00
209,31
13.534,81

2.325,00
825,00
15.700,00
150,00
250,00
19.250,00

8.375,00
10.800,00
1.375,00
825,00
1.610,00
100,00
23.085,00

6.120,39
4.504,50
1.046,60
704,47
1.061,12
97,73
13.534,81

13.100,00
1.250,00
825,00
3.975,00
100,00
19.250,00

-

-

-

Resultaat boekjaar
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Vereniging Huisomroepen Nederland
Begroting
2013
€

werkelijk
2012
€

Begroting
2012
€

Toelichting op de begroting
BATEN
Contributies
Contributie Friesland
Contributie Groningen
Contributie Drenthe
Contributie Overijssel
Contributie Gelderland
Contributie Utrecht
Contributie Noord-Holland
Contributie Zuid-Holland
Contributie Zeeland
Contributie Noord-Brabant
Contributie Limburg
Contributie Flevoland
Gestopte omroepen

250,00
100,00
100,00
325,00
200,00
100,00
325,00
300,00
100,00
250,00
175,00
75,00
100,002.200,00

250,00
100,00
100,00
325,00
200,00
100,00
325,00
300,00
100,00
250,00
175,00
87,50
2.312,50

250,00
100,00
100,00
325,00
250,00
100,00
325,00
325,00
100,00
275,00
175,00
50,00
50,002.325,00

825,00
825,00

700,68
700,68

825,00
825,00

19.960,00
19.960,00

10.094,32
10.094,32

15.700,00
15.700,00

50,00
50,00

160,00
58,00
218,00

100,00
50,00
150,00

50,00
50,00

209,31
209,31

250,00
250,00

Verzekeringen premies ontvangen
Omzet Verzekeringen

Stichting Financieel Beheer
Stichting Financieel Beheer subsidie

Opbrengst activiteiten omroepen
Omzet Diskowin
Omzet speldjes

Overige baten
Rentebaten
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Vereniging Huisomroepen Nederland
Begroting
2013
€

werkelijk
2012
€

Begroting
2012
€

Toelichting op de begroting

LASTEN
Organisatiekosten
Diverse kantoorbehoeften
Onderhoudscontract ACF Diskowin
Telefoon
Porto
St Financieel Beheer VHN kosten
Kosten ALV
KM vergoeding ALV
Bestuursvergadering km
Consumpties vergaderingen
Bestuursetentje
Representatiekosten
Internet kosten
Kosten nieuwe website
Kamer van koophandel
Algemene verenigingskosten
Kosten commissies en projectgroepen
Onvoorzien

Project Nationale Discotheek
Project Nationale Discotheek maandkosten
Project Nationale Discotheek overige kosten
Project Nationale Discotheek geboortekaartje

350,00
350,00
150,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
500,00
400,00
100,00
175,00
50,00
100,00
1.000,00
200,00
8.375,00

335,55
359,09
136,75
863,15
610,70
2.573,58
195,60
75,00
140,89
806,00
24,08
6.120,39

200,00
2.600,00
250,00
250,00
200,00
1.250,00
1.750,00
2.500,00
500,00
1.000,00
100,00
150,00
1.000,00
50,00
100,00
1.000,00
200,00
13.100,00

8.400,00
2.000,00
400,00
10.800,00

2.800,00
1.704,50
4.504,50

-

600,00
200,00
300,00
-

556,60
225,00
-

550,00
200,00
250,00
-

Van Huis Uit
Drukwerk Van Huis Uit
Etentje Van Huis Uit
Opmaak en publicatie Van Huis Uit op internet
Overige kosten Van Huis Uit
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Vereniging Huisomroepen Nederland
Begroting
2013
€

werkelijk
2012
€

Begroting
2012
€

Toelichting op de begroting
Portokosten Van Huis Uit

275,00
1.375,00

265,00
1.046,60

250,00
1.250,00

825,00
825,00

704,47
704,47

825,00
825,00

500,00
370,00
535,00
205,00
1.610,00

350,00
514,91
196,21
1.061,12

150,00
150,00
750,00
1.500,00
250,00
350,00
525,00
200,00
100,00
3.975,00

100,00
100,00

97,73
97,73

10,00
90,00
100,00

500,00
500,00

-

750,00
750,00

Kosten verzekeringen
Schadeverzekering vrijwilligers

Kosten activiteiten omroepen
Werkgroep training
Nationale dag huisomroep
Jubilea omroepen
Jubilea regio's omroepen
Subsidie activiteiten lid omroepen/regio's
SENA rechten
BUMA STEMRA rechten
VIDEMA rechten
Diskowin inkoop

Overige lasten
Rentelasten
Bankkosten en provisies

Jubilea omroepen
12,5 jaar
25 jaar
40 jaar
50 jaar
60 jaar
Diversen
Totaal
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