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Algemene gegevens

Naam Stichting Omroep Hulst

Postadres Vylainlaan 55
4466 AV  Heikant

Bezoekadres Sportlaan 24
4561 KZ  Hulst

Inschrijving Kamer van Koophandel nr. 22063290

Fiscaal nummer 8175.90.328

Beloningsbeleid bestuurders De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun 
werkzaamheden. 
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte 
kosten in de uitoefening van hun functie.
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Balans Stichting Omroep Hulst

20 24

 Realisatie 
31-12-2020 

 Realisatie 
31-12-2019 

Verschil

 €  €  € 

Vaste activa
Totaal vaste activa 11.138€          12.690€          1.552-€            

Vlottende acitva
Totaal vlottende activa 5.215€            5.816€            601-€               

Liquide middelen
Totaal liquide middelen 79.928€          56.277€          23.651€          

TOTAAL ACTIVA 96.281€           74.783€           21.499€           

Eigen vermogen
Totaal eigen vermogen 52.293€          74.053€          21.760-€          

Voorzieningen
Totaal voorzieningen 12.000€          -€                12.000€          

Langlopende schulden
Totaal langlopende schulden -€                -€                -€                

Kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden 31.988€          730€               31.258€          

TOTAAL PASSIVA 96.281€           74.783€           21.499€           

Omschrijving
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Resultatenrekening Stichting Omroep Hulst
per 31-12-2020

22 37

€ % € % € %-P.

BATEN
Totaal baten 52.615€           100,0% 52.928€           100,0% -313€               0,0%

LASTEN
Directe lasten
Totaal directe lasten -56.143€          -106,7% -27.211€          -51,4% -28.932€          -55,3%

Dekkingsbijdrage -3.527€            -6,7% 25.717€           48,6% -29.244€         -55,3%

Indirecte lasten
Totaal indirecte lasten -15.562€          -29,6% -7.067€            -13,4% -8.495€            -16,2%

Exploitatieresultaat -19.089€         -36,3% 18.650€           35,2% -37.739€         -71,5%

Financiële baten en lasten
Totaal financiële baten en lasten -171€               -0,3% -120€               -0,2% -50€                 -0,1%

Jaarresultaat -19.260€         -36,6% 18.530€           35,0% -37.789€         -71,6%

Bijzondere baten en lasten
Saldo bijzondere baten en lasten -2.500€            -4,8% -€                      0,0% -2.500€            -4,8%

Resultaat -21.760€         -41,4% 18.530€           35,0% -40.289€         -76,4%

Omschrijving
Realisatie 2020 Realisatie 2019 Verschil
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Toelichting resultatenrekening 
Baten:
Stichting Omroep Hulst ontvangt van de Gemeente Hulst een jaarlijkse bekostigingsbijdrage, die vanuit het Rijk aan de 
Gemeente ter beschikking wordt gesteld via het gemeentefonds. Daarnaast ontvangt Omroep Hulst vanaf 2019 van de 
Gemeente Hulst een structurele jaarlijkse subsidie.
Tot slot genereert Omroep Hulst ook kleine extra opbrengsten vanuit reclame en sponsoring.

Lasten:
De directe lasten van Omroep Hulst bestaan vooral uit productiekosten, daarnaast ook uitzendkosten (MediaHub) en 
kostenvergoedingen voor vrijwilligers.
De indirecte lasten omvatten afschrijvingen op inventaris, huisvestingskosten, contributies (o.a. Buma, Stemra, Sena 
en Olon) en diverse kleinere kosten.

Opmerkingen:
Het negatieve resultaat is ontstaan door extra productiekosten in Corona-tijd van wekelijkse uitzendingen van het 
programma Omroep Hulst Informeert en daarnaast de uitzendingen van eucharistievieringen rondom Pasen en 
Kerstmis. Tevens is een voorziening getroffen voor toekomstige media-uitgaven. 
Omroep Hulst heeft geen personeelsleden in dienst.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
Omroep Hulst verzorgt wekelijks ca. 1 uur aan uitzendingen op TV, die gedurende de betreffende week continue (24/7) 
herhaald worden.

Omroep Hulst verzorgt haar TV uitzendingen op de kanalen 112 bij Delta, 1435 bij KPN en 745 bij T-Mobile. Daarnaast 
kunnen de uitzendingen van Omroep Hulst bekeken worden via de website: https://www.omroephulst.tv/.
Tevens worden de kijkers van Omroep Hulst geïnformeerd via Facebook, YouTube, Twitter en vanaf het 1e kwartaal 
2021 ook via de vernieuwde website van Omroep Hulst.

Programmering:

Speciale programma’s
In 2020 zijn de onderstaande programma’s LIVE uitgezonden:
  Raadsvergaderingen van de gemeenteraad van de gemeente Hulst (vanaf juni 2020)
   Uitreiking onderscheidingen (3 juli 2020)
De eucharistievieringen rondom Pasen en met Kerstmis zijn ook door Omroep Hulst uitgezonden, maar door de Corona-
maatregelen waren dit echter vooraf opgenomen diensten.
Speciale vermelding verdient ook het programma Omroep Hulst Informeert, een programma met actuele informatie 
over Corona en onze streek, wat wekelijks wordt uitgezonden. In 1e instantie vanuit de virtuele studio in Terneuzen, 
later vanaf wisselende locaties.
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