ANBI Status
ANBI-status S,ch,ng Lokale Omroep Nuenen (LON)
LON is een lokale publieke omroep waarbij een bestuur (momenteel bestaande uit zes
personen: Frans van Maasakkers, voorzitter; Jan van de Ven, Penningmeester; Hans
Spijkerman, secretaris, Peter Schumaker, Ed Janssen, Jos Segers en Jacques Slendebroek
leden) samenwerkt met ca. 40 vrijwilligers. Allen doen dit onbezoldigd. De inzet van deze
vrijwilligers is gericht op het maken van een (twee wekelijks) TV programma, het (dagelijks)
verzorgen van informatie via TekstTV, Facebook en Website. Voor de Radio (FM) uitzending
worden (wekelijks) specifieke programma-onderdelen gemaakt en uitgezonden. De realisatie
van deze doelstelling richt zich inhoudelijk op Nuenen c.a. en haar gemeenschap.
Om een actueel beeld te geven van de recente door de LON uitgeoefende activiteiten wordt
verwezen naar het bestuursverslag, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag 2019:
Mede ter voldoening aan het verzoek tot informa:e van belanghebbenden brengt het
bestuur hierbij verslag uit over het boekjaar 2018.
Evenals in voorgaande jaren heeC het bestuur zich in 2018 wederom gesteld gezien voor de
niet geringe opgave om ondanks structurele onderbezeGng op vrijwel alle terreinen van de
LON-organisa:e, toch in staat te zijn én te blijven om een kwalita:ef hoogwaardig en
aantrekkelijk media product te kunnen blijven aanbieden.
Het is bijzonder verheugend te mogen constateren, dat dit mede dankzij de enorme inzet
van een helaas minder en ouder wordend aantal vrijwilligers ook in het verslagjaar weer zeer
wel gelukt is. De noodzaak tot uitbreiding en verjonging van het vrijwilligerspoten:eel is en
was ook gedurende het verslagjaar een voordurende bron van zorg en inspanning voor het
bestuur en daarmee voor de gehele LON organisa:e.
Gedurende het verslagjaar heeC het bestuur veel aandacht moeten besteden aan de
mogelijke gevolgen voor de omroep van de voorgenomen fusie van Nuenen met Eindhoven.
Gelukkig kunnen we vaststellen dat de zorgen dienaangaande door het niet doorgaan van die
fusie, althans voorlopig tot het verleden behoren.
Ook de pogingen om in samenwerking met de locale omroepen in de regio tot afspraken te
komen omtrent de mogelijke vorming van een door de centrale overheid zo gewenste
streekomroep, hebben regelma:g de aandacht van het LON bestuur gevraagd.
In technisch opzicht wordt het verslagjaar vooral gekenmerkt door de problemen en de
pogingen die op te lossen, die de omroep heeC moeten ervaren als gevolg van de
gedwongen overgang in Nuenen naar een andere internetprovider. Ondanks de inspanning
van velen is de ontvangst in de Nuenense huiskamer, als gevolg van te beperkte inzet van
netwerkcapaciteit door dienstenleveranciers, helaas nog steeds niet helemaal storingsvrij.
Voorts zijn in 2018 de technische voorbereidingen getroﬀen voor de registra:e van de
gemeenteraadsvergadering met behulp van automa:sche camera’s; werd de digitalisering
van de studio afgerond en zijn er vorderingen gemaakt met het nauwer samenwerken,
uitwisselen en stroomlijnen van informa:e via Facebook, Instagram en TwiVer, waarmee

aandacht wordt gevraagd voor de items, die wij via het narrow cas:ng systeem uitzenden op
tv en YouTube.
Wat betreC het ﬁnancieel resultaat over het boekjaar kan worden gemeld, dat dit posi:ef is.
Ook het eigen vermogen per ul:mo 2018 is posi:ef.
In 2018 is wederom veel aandacht besteed aan de goede rela:e met het PBO, het
func:oneren en de samenstelling ervan.
Onze ANBI-status betekent dat een ﬁnanciële bijdrage of legaat verstrekt aan de LON, ﬁscaal
wordt gefaciliteerd. Zie hiervoor de informa:e/toelich:ng van de Belas:ngdienst.
Financieel bezien realiseert LON haar ac:viteiten met een begro:ng van ca €50.000 per
kalenderjaar waarvan ongeveer €35.000 voor (dagelijkse)exploita:e en ca €15.000 voor
investeringen. De dekking voor deze kosten komen uit de bronnen:
Overheid / omroepwetgeving: 40%
Opdrachten Nuenense gemeenschap: 30%
Reclame: 5%
Diversen: 25%
(de balans en de staat van baten en lasten van de jaren 2017 en 2018 zijn bijgevoegd)
De LON is in het bezit van de ANBI-status sinds 7 oktober 2008 (ﬁscaal nummer 805282075).
Voor contact kunt u al:jd het bestuur benaderen; per e-mail: bestuur@omroepnuenen.nl,
of schriCelijk gericht aan ons studioadres: Park 1, 5671 GA Nuenen.

