Jaarverslag 2009
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Voorwoord
Dit is het jaarverslag van Omroep MAX over het jaar 2009. Het jaar waarin wij te horen
hebben gekregen dat wij een definitieve erkenning hebben gekregen. Dit betekent een
forse groei in 2010 en we zijn op dit moment dan ook vooral bezig met de toekomst. Dit
jaarverslag dwingt ons echter om ook nog eens terug te kijken. En dat doe ik met
plezier. 2009 was een mooi jaar, een succesvol jaar en kent eigenlijk alleen maar leuke
momenten. Deze momenten komen nog uitgebreid aan bod in dit jaarverslag.
Een andere belangrijke verandering binnen omroep MAX is dat wij niet langer een
bestuur hebben, maar een statutaire directie met een Raad van Toezicht. Aangezien deze
verandering pas op 1 januari 2010 is ingegaan, zal de Raad van Toezicht in het
jaarverslag over 2010 voor het eerst verantwoording afleggen over haar functioneren. In
dit verslag stellen we hen wel al voor.
Omroep MAX is volwassen geworden en met trots presenteer ik u dit jaarverslag van
onze mooie omroep. Wij verantwoorden hiermee het gevoerde beleid in het afgelopen
jaar.
Tot slot wil ik op deze plek alle medewerkers bedanken voor hun inzet, enthousiasme en
vakkundigheid. Samen hebben we het toch maar mooi voor elkaar gekregen.

Jan Slagter
Directeur
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1.

Missie

De missie van omroep MAX is leidend bij de keuzes die wij maken, ook in 2009. Vandaar
dat wij het verslag hiermee beginnen.
Missie
Omroep MAX is een publieke omroep voor mensen van vijftig jaar en ouder en werkt
vanuit de leef- en denkwereld van die leeftijdsgroep. Wij zien en laten zien dat
vijftigplussers volwaardige en vaak zeer actieve mensen zijn, volledig geïntegreerd in de
samenleving. Enerzijds als signaal naar die samenleving dat vijftigplussers actief
meedoen en meetellen. Anderzijds als oproep naar de vijftigplussers om hun positie als
actief mens en burger te behouden of in te nemen. Het is vooral de manier waarop MAX
programma’s maakt en zijn doelgroep bereikt, die onderscheidend is.
Vanuit een onafhankelijke positie, zowel van politiek als geloof, willen wij alle
vijftigplussers bereiken op een manier die hen aanspreekt. Dé vijftigplusser bestaat niet,
maar onderscheidt zich als groep wel van andere leeftijdsgroepen. Juist de vijftigplusser
is door positieve en negatieve ervaringen in het leven in staat om het leven ten volle te
vieren. Juist de vijftigplusser is in staat door al zijn levenservaring normen en waarden
aan anderen om hen heen over te brengen. MAX wil de vijftigplussers niet alleen
kwalitatief hoogwaardige content op radio, televisie en internet bieden, maar ook
ontmoetingen organiseren tussen vijftigplussers. MAX verliest daarbij niet de oudere uit
het oog die hulp nodig heeft of eenzaam is, in Nederland of daarbuiten.
Tevens belangrijk bij de duiding van de identiteit zijn de waarden waar MAX voor staat:
 Betrokken (vitaal, geïnteresseerd in anderen en de samenleving)
 Open (Laagdrempelig, bescheiden, nuchter, eerlijk en transparant)
 Betrouwbaar (verantwoordelijk, respectvol, onafhankelijk en evenwichtig)
Vanuit die betrokkenheid behartigt MAX ook de belangen van vijftigplussers. Door
aandacht te besteden aan onderwerpen die hen raken of opheldering te vragen over
zaken die specifiek onze doelgroep aangaan.
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2.

Hoogtepunten

Omroep MAX kent een aantal hoogtepunten in 2009 die voor de omroep als geheel
belangrijk waren.
31 maart 2009:
Jan Slagter maakt in het
programma Tijd voor MAX
bekend hoeveel leden omroep
MAX heeft: 240.192. Op 1 april
2009, peildatum voor de
ledentelling ten behoeve van de
erkenning, leverde MAX zijn
ledenbestand in bij het
Commissariaat voor de Media.

13 oktober 2009:
Op het Nationaal
Omroepcongres wordt
Omroep MAX door een
vakjury gekozen tot
Mediabedrijf van het Jaar.
Andere genomineerden
waren Talpa Media en Blue
Circle.

4 november 2009:
Minister Plasterk deelt tijdens een persconferentie mee dat Omroep MAX de definitieve
erkenning krijgt. MAX heeft in de ogen van Plasterk en zijn adviesorganen
(Visitatiecommissie Landelijke Publieke omroep, Raad van bestuur van de
NPO,Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur) zijn toegevoegde waarde
aan het bestel bewezen.
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3.

Televisie

MAX wil kijkers amuseren, inspireren en informeren. Dit hebben wij ook in 2009 gedaan
met een zeer divers en breed aanbod aan televisieprogramma’s. Een aantal programma’s
zijn vaste onderdelen geworden in onze dagelijkse programmering, zoals ‘MAX
Geheugentrainer’, ‘Nederland in Beweging’ en natuurlijk het middagprogramma ‘Tijd voor
MAX’. Elke werkdag kunnen mensen op ons rekenen en genieten van deze programma’s.
Daarnaast hebben we in 2009 onder andere de volgende programma’s uitgezonden:

Knelpunt, het consumentenprogramma

MAX Maakt Mogelijk, waarin de stichting MAX Maakt Mogelijk wordt gevolgd bij de
projecten die zij realiseren

Operatie van der Most (samenwerking met RVU), waarin ondernemers Hennie van
der Most ondernemers in nood helpt

Groeten van MAX, het programma over vakanties met oog voor de leuke en minder
leuke zaken

Stop de Tijd, een nostalgische quiz over oude tijden.

Missie MAX, waarin het thuisfront de groeten kunnen doen aan uitgezonden
militairen.

Opnames van Kerstgroeten voor Missie MAX

De grootste kijkcijferhit van Omroep MAX in 2009 was wederom Groeten van MAX met
bijna 1.5 miljoen kijkers.
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Extra aandacht willen we vestigen op de bijzondere muziekregistraties en culturele
evenementen die MAX op televisie heeft laten zien in 2009. Zo hebben we de
Bloemencorso in Zundert en Rijnsburg uitgezonden. Een spektakel om bij te wonen en
een belangrijke traditie in Nederland. Op muzikaal gebied brachten wij het Wereld Muziek
Concours, de Taptoe maar ook concerten van Guido’s Orchestra, de 3 Baritons en Anita
Meijer. Allemaal programma’s die onze doelgroep zeer waardeert en naar onze mening
juist een plaats verdienen binnen het publieke bestel.

Opnames Bloemencorso in Zundert

Qua uitzenduren kennen we weer een stijging. Het aantal uitzenduren in 2009 was 655
uur (zie ook tabel 1). In 2008 was dat aantal 614, in 2007 337. Wettelijk gezien hadden
we ook in 2009 nog steeds recht op maar 100 uur per jaar.
Omroep
NOS
VARA
TROS
NCRV
NPS
KRO
VPRO
AVRO
EO
MAX
BNN
LLINK
Eindtotaal

Nederland 1
4124:32:16
506:49:32
535:37:18
137:46:49
233:51:56
508:42:08
165:10:32
394:37:34
274:56:26
321:28:41
77:09:04
0:36:42
7296:26:16

Nederland 2
1435:16:24
370:39:39
316:45:16
1104:47:04
766:04:05
441:26:02
687:11:19
500:02:45
743:19:29
334:06:18
0:45:21
62:02:55
7833:54:48

Nederland 3
1319:18:29
1029:45:14
57:21:15
122:52:16
172:11:36
52:56:28
233:34:59
182:14:45
33:42:40
373:03:28
55:11:24
3651:59:50

Z@ppelin
191:38:39
215:30:44
971:34:46
449:33:17
483:34:10
577:49:48
441:47:30
399:59:39
281:44:34
4612:33:17

Totaal
7070:45:48
2122:45:09
1881:18:35
1814:59:26
1655:41:47
1580:54:26
1527:44:20
1476:54:43
1333:43:09
655:34:59
450:57:53
117:51:01
23394:54:11

Tabel 1: Uitzenduren televisie per omroep, inclusief herhalingen. Bron: NPO
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Omroep MAX zendt de meeste van zijn uren uit op Nederland 2, op de voet gevolgd door
Nederland 1. Het gemiddelde kijktijdaandeel van omroep MAX programma’s ligt hoog,
namelijk rond de 11 procent. Dat betekent dat 1 op de 9 mensen naar een programma
van MAX kijkt als dat op televisie is. Onder 50 plussers is het kijktijdaandeel nog veel
hoger namelijk ruim 18 procent. Ongeveer 1 op de 5 vijftigplussers kiezen in het ruime
televisie aanbod voor een MAX-programma.
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4.

Radio

MAX is ook in 2009 een belangrijke speler op Radio 5 Nostalgia. Het grootste deel van
onze uitzenduren (zie tabel 2) vinden op deze zender plaats met het dagelijkse
radioprogramma Wekker-Wakker!. Dit programma wordt elke werkdag uitgezonden van
06.00 tot 10.00 uur en gepresenteerd door Henk Mouwe en Léonie Sazias. Met muziek
uit de jaren ’50 en ’60 en beginjaren van ’70, een overzicht van de landelijke en
regionale kranten, de historie van de dag van vandaag en een vaste
consumentenrubriek. Een groot succes in 2009 was de Nationale Erwtensoep wedstrijd,
een wedstrijd die de landelijke pers haalde.

OMROEP
AVRO
NOS
NPS
KRO
VARA
NCRV
EO
TROS
VPRO
BNN
MAX
LLINK
TOTAAL

R1
597
3.363
323
515
561
777
542
197
439
377
299
7.988

R2
1.768
317
31
1.561
1.383
1.527
622
897
132
46
8.283

R3
1.249
345
931
437
1.510
150
226
560
607
1.388
125
7.527

R4
4.155
154
1.768
645
150
241
3
1.163
61

R5
470
304
744
454
3
622
1.574
3
1.515

92

989
192
6.870

8.433

TOTAAL
8.239
4.483
3.796
3.612
3.607
3.315
2.967
2.820
2.622
1.896
1.127
616
39.101

Tabel 2: Uitzenduren radio per omroep. Bron: NPO

Ook zijn we in 2009 begonnen met ons eerst radio webkanaal: Radio 5 Nostalgia.
Overdag kan men de programmering van Radio 5 volgen, in de avonduren en de
weekenden verzorgt omroep MAX non-stop muziek uit de jaren ’50, ’60 en ’70.
Andere vaste programma’s zijn:
 Easy Listening, zaterdagavond op Radio 2,
gepresenteerd door Meta de Vries;
 MAX voor Middernacht op zaterdag- en
zondagavond op Radio 4, gepresenteerd door
Vincent van Engelen;
 Mezzo, elke zondagochtend op radio 6, ook
gepresenteerd door Vincent van Engelen;
 Meta op zondag, uitgezonden rondom Mezzo op
radio 6, gepresenteerd door Meta de Vries;
 Jazz op zes, dagelijks programma op radio 6,
gepresenteerd door Edwin Rutten en Tuffie Vos.
Qua uitzenduren zijn we op radio stabiel gebleven.
In 2009 hebben we in totaal 1127 uren radio
gemaakt, in 2008 was dat 1134.
Vincent van Engelen, presentator Mezzo
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5.

Internet

De internetafdeling heeft in 2009 hard gewerkt om het bereik onder de doelgroep verder
te verhogen. Aan de ene kant door de website verder te verbeteren en mogelijkheden als
chats aan te bieden met bijvoorbeeld de huisarts en de consumentenbond. Aan de
andere kant door zich in te zetten voor meer 50-plussers op internet en het verbeteren
van hun vaardigheden. Gelijk met het televisieprogramma “Iedereen kan internetten”
lanceerde MAX de website www.iedereenkan.nl en stelde MAX een internetgids samen.
Deze is verspreid onder alle leden via het MAX ledenblad.

Alle inspanningen hebben geleid tot een fors hoger bereik in 2009. De website
www.omroepmax.nl heeft gemiddeld 345.000 unieke bezoekers per maand. In 2008
kende de website 296.000 unieke bezoekers per maand.
In 2009 heeft de afdeling ook erg hard gewerkt aan het opzetten van een nieuwe
website. De verbeteringen van de site werden met name gezocht in betere
toegankelijkheid, meer gebruiksvriendelijkheid en een overzichtelijkere indeling. In 2009
is de website getest onder gebruikers, de lancering heeft begin 2010 plaatsgevonden.
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6.

Vereniging

De eerste helft van 2009 heeft de vereniging zich met name bezig gehouden met de
ledenwerving en de officiële ledentelling door het Commissariaat voor de Media. Zoals al
eerder gemeld in dit verslag, kende dit een zeer goede afloop. Hoewel de actieve
ledenwerving stopte per 1 april 2009, heeft MAX in de maanden daarna toch nog vele
nieuwe leden kunnen verwelkomen. We sloten het jaar dan ook af met ruim 243.000
leden.
Qua ledenbinding heeft de vereniging ook in
2009 veel ondernomen. Zo konden leden
onder andere mee naar Soestdijk, naar de
Hermitage in Amsterdam en naar de
kerstmarkt in Duitsland. Er kon weer worden
gedanst op zondagmiddagen en gefietst in
Drenthe. De leden waarderen dit enorm, zo
blijkt uit de enquêtes die wij hen vragen in te
vullen. De MAX Proms, elk jaar weer het
muzikale hoogtepunt, kon in 2009 weer
rekenen op bijna 18.000 enthousiaste
bezoekers. De ledendag op bijna 3.000 leden.
Jaarlijks staat MAX prominent op de 50Plus
Beurs. Ook in 2009 hebben we de bezoekers
een mooi en soms actief programma
geboden. We oriënteren ons momenteel ook
op deelname aan andere beurzen.
MAX Proms 2009: Guido Dieteren, Wendy
Kokkelkoren en Sien van Wersch
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7.

Bestuur

Volgens de richtlijnen Goed bestuur en Integriteit Publieke Omroep moet het bestuur en
toezicht van een omroepvereniging van elkaar gescheiden zijn. Omroep MAX heeft ervoor
gekozen om deze scheiding pas aan te brengen nadat er duidelijkheid was over onze
erkenning. Na het positieve advies van de visitatiecommissie Publieke Omroep in april
2009, het belangrijkste adviesorgaan van minister Plasterk wat betreft de erkenningen, is
MAX dan ook begonnen met de eerste voorbereidingen daarvoor. De statuten werden
aangepast en er is gesproken met diverse kandidaten.
De statuutwijziging is in de vergadering van 27 november 2009 goedgekeurd door de
Ledenraad. Met deze goedkeuring, stemden zij ook in met de nieuwe Raad van Toezicht.
In deze Raad hebben zitting:

Cor van Koeveringe (voorzitter)

Hellen Tanis

Matthieu Kroese
De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken binnen
de omroep en met het toezicht op de directeur en het door de directeur gevoerde beheer
en beleid. De Raad staat de directeur, gevraagd en ongevraagd ter zijde. De Raad richt
zich uitsluitend op het belang van de vereniging en alle betrokkenen, rekening houdend
met het gemeenschappelijk belang van het bestel. In het jaarverslag van 2010 zal de
Raad van Toezicht voor het eerst ook verslag doen van haar werkzaamheden in 2010.
Het besturend orgaan wordt per 1 januari 2010 gevormd door statutair directeur Jan
Slagter.
De Ledenraad, het hoogste orgaan van de vereniging, heeft in 2009 één nieuw lid
gekregen: Helene Boonstra. Zij volgt een lid op die vanwege prive omstandigheden heeft
moeten besluiten te stoppen. Doordat het bestuur niet langer onderdeel is van de
Ledenraad, is er een opnieuw een vacature in de ledenraad ontstaan. Deze wordt in de
loop van 2010 ingevuld door een verkiezing in ons ledenblad.
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8.

Bedrijfsvoering

8.1

Bedrijfsvoeringverklaring

Bij omroep MAX wordt de omroepbrede gedragscode “Richtlijnen Goed Bestuur en
Integriteit” gehanteerd. Een van de onderdelen van deze gedragscode is dat ieder jaar
een bedrijfsvoeringverklaring wordt afgegeven door de leiding van de desbetreffende
organisatie.
De gehanteerde definitie van bedrijfsvoering is de volgende: “De sturing en beheersing
van de bedrijfsprocessen binnen de organisatie om de gestelde doelstellingen te kunnen
realiseren.” Dit betreft de primaire processen en de faciliterende processen. De directie
van MAX heeft hiertoe onder andere een twaalftal controle-eisen vastgesteld waaraan
minimaal voldaan dient te worden.
Op basis van de huidige inzichten, is niet gebleken dat de bedrijfsvoering bij omroep MAX
in 2009 niet heeft gefunctioneerd. De directie heeft hiertoe een bedrijfsvoeringverklaring
opgesteld en ondertekend.

8.2

Financiën

De jaarrekening is opgesteld conform de voorschriften uit het Handboek Financiële
Verantwoording landelijk publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster 2009.
Balans
Tabel 3: Balans per 31 december 2009 (na resultaatbestemming) in euro’s
Activa
31-dec-2009
31-dec-2008
Materiële vaste activa
€ 343.001
€ 459.158
Totaal vaste activa
€ 343.001
€ 459.158

Voorraden
Vorderingen
Liquide Middelen
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
Passiva
Overige reserves
Totaal eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal overige passiva
TOTAAL PASSIVA

€ 1.369.991
€ 786.975
€ 499.414

€ 630.099
€ 1.612.485
€ 534.776
€ 2.656.380
€ 2.999.381

€ 522.915

€ 2.777.360
€ 3.236.518

€ 83.209
€ 522.915

€ 17.815
€ 2.458.651

€ 83.209
€ 10.224
€ 3.143.085

€ 2.476.466
2.999.381

€ 3.153.309
€ 3.236.518

In 2009 hebben er beperkte investeringen plaatsgevonden. De effecten van de
investeringen in 2008 hebben zich o.a. uitbetaald in lagere kosten op het facilitaire vlak.
In 2009 is er, als voorschot op de expansie in 2010, geïnvesteerd in content producties.
Hierdoor is het saldo van onderhanden werk en gereed product m.b.t. media-aanbod
meer dan verdubbeld ten opzichte van 2008. Voor al deze producties geldt de garantie
dat deze ook worden uitgezonden.
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Het totale eigen vermogen ultimo 2009 is versterkt ten opzichte van 2008. Tevens is de
werkkapitaal positie verbeterd.
Exploitatierekening
Tabel 4: Exploitatierekening (categoriaal) in euro’s

Baten
Lasten
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening
Over te dragen reserve media-aanbod
Exploitatiesaldo

2009
13.209.852
12.673.543
536.309
96.603439.706

2008
12.569.912
12.966.132
396.220396.220-

De totale baten over 2009 bedragen € 13,2 miljoen. Dit is een kleine toename van € 0,6
miljoen ten opzichte van 2008. Het platform Televisie ontving bijna € 0,8 miljoen meer
dan in 2008, dit is mede te danken aan de toename van het aantal uitzenduren TV. Het
platform Radio is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2008 wat betreft de
toekenning. Dit geldt ook voor het aantal uitzenduren Radio. De baten Internet liggen
over 2009 ietwat hoger dan 2009.
De baten van de vereniging zijn ook gestegen ten opzichte van 2008 met circa € 0,5
miljoen tot € 1,8 miljoen . Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door een hoger
ledenaantal en hogere opbrengsten van het MAX Magazine.
De baten van progamma- en niet-programmagebonden eigen bijdragen liggen op het
niveau van 2008 (€ 1,4 miljoen). Dit betreft onder andere de bijdragen van het CoBo
fonds, sponsorbijdragen, bijdragen overige derden en overige programma-opbrengsten.
De totale kosten ad € 12,7 miljoen, zijn gedaald ten opzichte van 2008 met € 0,3
miljoen. Deze kosten zijn bij de vereniging per saldo toegenomen, doordat er veel inzet
is geweest ten behoeve van de ledenwerfcampagne begin 2009 en de toename van het
aantal leden. De directe kosten zijn bij de omroepactiviteiten per saldo afgenomen. Dit
laatste wordt voornamelijk gerealiseerd door in 2009 efficiënter gewerkt te hebben voor
wat betreft de personele bezetting en ook bij aankopen van producties en het inkopen
van aanverwante diensten is er zeer doelmatig te werk gegaan.
Voor de kostenkant is in 2009 de begroting nagenoeg gerealiseerd. Voor de opbrengsten
geldt dat er hogere opbrengsten zijn gerealiseerd dan begroot. Waarbij opgemerkt dient
te worden dat vanuit het voorzichtigheidsprincipe er behoudend is begroot ten aanzien
van de opbrengsten.
Resultaat
Het positieve resultaat uit gewone bedrijfsvoering bedraagt in totaal € 536.309. Doordat
de norm van 10%, welke maximaal aan reserve voor media-aanbod, met € 96.603 is
overschreden, is dit bedrag in de rekening-courant verhouding met de NPO opgenomen.
Deze overgedragen reserve zal in overleg met de NPO in 2010 t.b.v. de programmering
worden ingezet. Het exploitatiesaldo bedraagt na aftrek van de overgedragen reserve
voor media-aanbod € 439.706. Het exploitatiesaldo ad € 439.706 is per saldo
toegevoegd aan het eigen vermogen.
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9.

Vooruitblik

Het jaar 2010 staat in het teken van uitbreiding.
Ten eerste fysieke uitbreiding. De huidige ruimte van
omroep MAX in Hilversum wordt te klein en we hebben
een tweede ruimte bij moeten huren. De beide panden
zijn via een loopbrug met elkaar verbonden, zodat alle
medewerkers gemakkelijk met elkaar kunnen blijven
overleggen. Alle TV-redacties verhuizen naar dit nieuwe gedeelte. Tevens gaan we een
grotere studio huren, Studio 23.
Ten tweede uitbreiding in zendtijd. Op alle platforms zal omroep MAX vanaf september
2010 fors vaker te zien en te horen zijn. We hebben mooie, leuke en ontroerende
programma’s ingetekend en we wachten nu af welke programma’s we ook daadwerkelijk
mogen gaan maken. We krijgen in ieder geval een programma in de ochtend: ‘Koffie
MAX”. We wilden al jaren iets in de ochtend maken, een tijdstip waarop nu vooral
herhalingen te zien zijn van het journaal.
De derde uitbreiding hangt samen met de tweede, namelijk een uitbreiding in personeel.
Voor alle nieuwe programma’s hebben we uiteraard ook nieuwe mensen nodig. We
verwelkomen deze mensen met open armen en bewaken tegelijkertijd de goede sfeer en
cultuur die nu bij MAX heerst. Een cultuur van aanpakken, schouders eronder en alles in
dienst van ons publiek. Juist deze cultuur heeft ons gebracht naar de plek waar we nu
zijn en dit koesteren wij.

Ingang studio 23
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