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1. Jaarverslag 
2021 was het jaar waarin De Orkaan van een particulier initiatief zich aan het ontwikkelen is 
naar een rechtspersoon in de vorm van de stichting Zaans Media Platform De Orkaan. 

Op 6 november 2020 is de oprichtingsakte gepasseerd bij de notaris. In de periode hiervoor 
heeft zich een bestuur gevormd, waarbij verschillende personen verschillende relevante 
kennis en ervaring meebrengen.  

Op bestuurlijk vlak is er ook een Programma Bepalend Orgaan (PBO) gevormd met 
vertegenwoordigers uit verschillende sectoren van de samenleving en vanuit verschillende 
woonkernen in het werkgebied van de Orkaan. 

In de eerste maanden van 2020 is er nog geprobeerd om samen met RTVI een gezamenlijk 
beleidsplan te maken als basis voor een gezamenlijke aanvraag bij het Commissariaat van de 
Media. De verschillen tussen beide organisaties bleken toch te groot om samen voldoende 
vertrouwen te hebben in een goede samenwerking in de toekomst. Dit heeft ertoe geleid 
dat De Orkaan een eigen plan heeft ingediend, dat in september uitgebreid is besproken in 
de gemeenteraden van Zaanstad en Wormerland. In beide gemeente is bij meerderheid 
gekozen voor het plan van De Orkaan. Dit heeft in december geleid tot een voorlopig 
oordeel van het Commissariaat van de Media. Op basis van dit voorlopige oordeel heeft RTVI 
de gelegenheid gekregen hun zienswijze hierop kenbaar te maken. Zonder definitieve 
uitspraak krijgt de Orkaan geen subsidie van Zaanstad en Wormerland. Dit betekent dat veel 
structurele keuzes noodgedwongen worden vooruitgeschoven. Pas als er voor een aantal 
jaren middelen zijn toegezegd kunnen wij een toekomst bestendige organisatie gaan 
opbouwen. 

Naast het bekende platform de Orkaan zijn wij in 2021 een website gestart onder de naam 
KortZaans. KortZaans is gericht op laaggeletterden en slechtziende mensen. Hiervoor heeft 
Zaanstad middelen beschikbaar gesteld. De website is in de lucht en in 2021 zijn er al bijna 
100 items geplaatst.  

De Orkaan bestaat als 
website al vanaf 
2014, voortdurend 
zien we groeiende 
aantallen in het 
verkeer naar de site 
(rood = aantal 
pageviews, groen = 
aantal sessies 
(bezoeken) en blauw 
= aantal unieke 
bezoekers). 
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In 2021 werd de website van De 
Orkaan elke maand door ruim 
120.000 unieke bezoekers bezocht 
(+11% t.o.v. 2020), die brachten 
maandelijks ruim een kwart miljoen 
bezoeken aan De Orkaan (+ 8%). 

Alle sociaal media-kanalen groeiden 
in 2021, vooral het YouTube-kanaal 
kanaal, met ruim 50%. 

 

Wij zijn blij dat we met De 
Orkaan alle leeftijden 
bereiken.  

Iets meer dan 50% van de 
gebruikers zijn 55+, maar een 
kleine helft is jonger dan 55 
jaar. 

 

 

 

 

Het bovenstaande is voor een belangrijk deel tot stand gekomen door de grote inzet van de 
redacteuren van De Orkaan van het eerste uur, Merel Kan en Piet Bakker. Uiteraard 
ondersteund door een team van enthousiaste vrijwilligers. In de nabije toekomst willen wij 
de redactie verder professionaliseren en hierdoor de kwetsbaarheid verminderen. 

Nadat de Orkaan de uitzendlicentie zal hebben ontvangen zal een begin worden gemaakt 
met het uitvoeren van het beleidsplan. Hierbij hebben wij o.a. de volgende ambitie: 

• Nieuws maken volgens journalistieke principes; 
• Betrokkenheid van de inwoners 
• Brede aandacht uit de verschillende kernen en wijken binnen Zaanstad en Wormerland; 
• Toegankelijkheid voor alle geledingen van de samenleving; 
• Nieuwe aandachtsgebieden zoals meer sport en 112 nieuws; 
• Onderzoeksjournalistiek; 
• Zichtbaarheid via YouTube; 
• Verbreding aanbod podcasts; 
• Groei van het aantal berichten  
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2. Verlies- en Winstrekening 
In deze verlies en winstrekening wordt het model gevolgd welke is voorgeschreven in het 
“Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen” van 2009. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 4 toelichting bij Verlies en 
Winstrekening. 

Ons eerste boekjaar start bij de oprichting van de rechtspersoon op 6 november 2020 en 
loopt tot 31 december 2021. In volgende jaren zullen we weer het normale kalenderjaar als 
boekjaar nemen. Omdat dit het eerste jaar is presenteren wij geen vergelijkende cijfers van 
het vorig boekjaar. 

  

BATEN         (euro) 

Subsidiebaten        0 

- gemeentelijke subsidies (structureel en incidenteel)   0 

- overige subsidies        0 

Reclamebaten          8.833 

Barteringbaten        0 

Bijdragen van derden/ sponsorbijdragen     15.211 

Baten uit nevenactiviteiten       0 

Baten toegangsredacties       0 

Vergoeding externe producenten      0 

Overige baten          4.593 

Som der baten        28.637   
   

LASTEN  

Lonen en salarissen        19.500 

Sociale lasten         0 

Afschrijvingslasten op materiële vaste activa    0 

Directe productielasten (programmalasten)    0 

Huisvestingslasten        0 

Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)    0 

Algemene lasten          9.102 

Som der bedrijfslasten       28.602 
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Financiële baten en lasten       0 

Rentebaten en soortgelijke baten     0 

Rentelasten en soortgelijke lasten      0 

Financieel resultaat        0 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor Belastingen      35   
     

Belastingen resultaat gewone bedrijfsuitoefening   0 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na Belastingen       35   
     

  

Buitengewone baten        0 

Buitengewone lasten        0 

Belastingen buitengewoon resultaat     0 

  

Resultaat na belastingen         35 

 

  



7 
 

 

3. Balans 
In deze balans wordt het model gevolgd welke is voorgeschreven in het “Handboek 
Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen” van 2009. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 5 toelichting bij balans. 

Balans voor/ na verwerking (voorstel) resultaatsbestemming. 

ACTIVA         31-12-2021 

VASTE ACTIVA        (euro) 

Materiële vaste activa       0 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen      0 

Machines en installaties       0 

Inventaris en inrichting          569 

Andere vaste bedrijfsmiddelen      0 

 

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en  

vooruitbetaald op materiële vaste activa     0 

Financiële vaste activa 

Deelnemingen        0 

Vorderingen op Deelnemingen      0 

Overige effecten        0 
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VLOTTENDE ACTIVA   

Voorraden        0 

Vorderingen en overlopende activa          
Handelsdebiteuren        16.487 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  

Overige vorderingen  
Overlopende activa             350 

Liquide middelen (Bank/giro/kas)       4.711 

   
TOTAAL ACTIVA        22.117 

 

PASSIVA  
EIGEN VERMOGEN  

Risicoreserve         0 

Bestemmingsreserves      0 
Algemene reserve              35 

VOORZIENINGEN        0 
LANGLOPENDE SCHULDEN  
Schulden aan Deelnemingen       0 

Schulden aan Kredietinstellingen      0 

Schulden inzake Pensioenen Belasting en  
premies sociale verzekeringen      0 
Overige schulden  
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 

Schulden aan Deelnemingen       0 

Belastingen en premies sociale verzekeringen           98 

Schulden aan kredietinstellingen  

Schulden aan leveranciers        0 

 Overige schulden  
Overlopende Passiva        21.984 

  

TOTAAL PASSIVA       22.117 
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4. Toelichting bij Verlies- en Winstrekening 

Subsidiebaten  

Dit is een bijdrage van de (lokale) overheid om de media-instelling in staat te stellen om haar 
mediadiensten uit te voeren. In 2021 is Stichting Zaans Media Platform De Orkaan nog niet 
(definitief) aangewezen als de lokale omroep van Zaanstad en Wormerland. Derhalve heeft 
de stichting over de periode van deze jaarrekening geen enkele subsidie ontvangen van de 
(lokale) overheid. 

Reclamebaten 

De Orkaan zal om zichzelf te kunnen bekostigen, ook na het ontvangen van bijdragen van de 
(lokale) overheid mede afhankelijk zijn van reclame of advertentieopbrengsten. In 2021 
hebben wij het hiervoor begrote bedrag (€ 8.200) overtroffen.  

 

PvdA       175,00  
Thuiszorg Student        175,00  
BertvanVulpen    1.800,00  
Fluxus        175,00  
BIZ Stadshart Zaandam        175,00  
Twenty Four  Webvertising B.V.       160,00  
Zaanstore / Stg Marketing 
Zaanstreek        175,00  
Hoop    1.050,00  
Filmhuis de Fabriek    1.200,00  
Agora        175,00  
De Faam        100,00  
Zaanse Molen        350,00  
Twenty Four Webvertising BV          75,00  
Twenty Four Webvertising BV          75,00  
info@ontbijtjezaandam.nl        175,00  
PvdA          50,00  
Twenty Four Webvertising BV          75,00  
Twenty Four Webvertising BV          75,00  
Impact aan de Zaan          50,00  
Twenty Four Webvertising BV          75,00  
Hoop        525,00  
Twenty Four Webvertising BV        150,00  
Marketing Zaanstreek          75,00  
Democratisch Zaanstad        650,00  
Noordhoff          28,00  
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Partij voor Ouderen en Veiligheid        650,00  
Bas Kinsbergen        175,00  
Twenty Four Webvertising BV          75,00  
ToLocal BV        175,00  
Twenty Four Webvertising BV          75,00  
Rosa Zaanstad        300,00  
De Groote Weiver          25,00  
Twenty Four Webvertising BV          75,00  
D66        375,00  
    9.713,00  

Nog te factureren                350 

Betrekking hebbend op 2022  -/-     1.230 

Als inkomen verantwoord in 2021          8.833  

Barteringbaten  

Bartering is het over-en-weer leveren van goederen en/of diensten, met gesloten beurzen. 

Over 2021 hebben wij geen barteringsbaten. 

Bijdragen van derden/ sponsorbijdragen  

Hieronder wordt verstaan een financieel of andere op geld waardeerbare bijdrage door 
overheid of door een externe partij voor de totstandkoming of aankoop van een specifiek 
programmaonderdeel om de uitzending daarvan te bevorderen of (mede) mogelijk te 
maken. 

Hieronder wordt de op 2021 betrekking hebbende omzet voor KortZaans gerapporteerd. 

Met de gemeente Zaanstad is overeengekomen dat De Orkaan een website bouwt en deze 
ontwikkelt en voorziet van artikelen voor laaggeletterden en slechtzienden. Als onderdeel 
van de afspraak met de gemeente kan tevens benodigde apparatuur worden aangeschaft. 

De twee fasen zijn beide in 2021 volledig gefactureerd.  

Factuur fase 1    11.325 

Factuur fase 2    15.640 

Totaal     26.965 

Redactiewerk 2022    7.500 

Overige verwachte uitgaven 2022  4.254 

Inkomen verantwoord in 2021 15.211 
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Overige baten  

Overige baten betreffen alle inkomsten die geen onderdeel zijn van de bovengenoemde 
categorieën. Hieronder vallen ook: niet-programmagebonden sponsoring/ bijdragen van 
derden (algemene giften en donaties) die bedrijven en particulieren verstrekken voor de 
media-instelling. 

De Orkaan heeft op haar website een sponsorknop alsmede kunnen particulieren direct geld 
overmaken naar de bankrekening als donatie. 

In totaal heeft De Orkaan op deze wijze over 2021 € 4.593 aan inkomsten kunnen genereren. 

Het zwaartepunt van het doneren lag na de start in de zomermaanden juni, juli en augustus. 

In totaal hebben wij in 2021 van 143 personen een donatie ontvangen wat betekent dat het 
gemiddeld gedoneerd bedrag € 32 bedraagt. 

       
 
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Lonen en Salarissen 

Vanaf september 2021 hebben wij tot wederopzegging met de beide huidige redacteuren 
afgesproken dat zij de stichting maandelijks € 1.500 kunnen in rekening brengen voor hun 
reguliere redactiewerkzaamheden. Omdat de stichting (nog) geen subsidie heeft ontvangen 
kunnen deze kosten worden gedekt uit de baten van advertenties en donaties. 

In totaal is over 2021 hier dus 8 maal € 1.500 in de kosten meegenomen. 

Aanvullend is een bedrag van € 7.500 opgenomen voor redactiewerkzaamheden in 2021 
betrekking hebbend op KortZaans. 
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Totale arbeidskosten regulier redactiewerk 12.000 

Arbeidskosten KortZaans     7.500  

Totale arbeidskosten    19.500   

 

Algemene Lasten 

Onder algemene lasten worden alle andere kosten, niet zijnde rente lasten of buitengewone 
lasten. 

Hieronder volgt een gedetailleerde opgave van de algemene kosten. 

Read Speaker        647 

Mollies          42 

Bankkosten ING bank         46 

Automatisering    6.845 (voor het grootste deel KortZaans) 

E-herkenning          53 

NVJ         215 

Oprichtingskosten    1.163 (notaris en informatie gemeenteraad) 

Kadaster          15 

Representatie         76 

Totaal      9.102 

 

 

4. Toelichting bij Balans 
Inventaris en inrichting 
In 2021 is de volgende apparatuur aangeschaft. Al deze investeringen zijn gedaan in het 
tweede halfjaar. 

Inventaris en inrichting wordt over een periode van 3 jaar afgeschreven, beginnend in 2022. 

 

Bovenstaand overzicht zal tevens dienstdoen als inventarisoverzicht. 

Go Pro + case 378,5
Geheugenkaart 22,72
Battery charger 55,29
Osdmo mobile 4 112,39

568,90     
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Tevens is er in 2021 € 5.575 uitgegeven aan de ontwikkeling van de website voor KortZaans. 
Deze uitgaven zou zeer wel kunnen worden gezien als een investering, die kan worden 
geactiveerd en worden afgeschreven. Omdat deze uitgaven volledig door Zaanstad zijn 
betaald is besloten zowel de baten als de lasten in de verlies- en winstrekening van 2021 
mee te nemen en het dus niet te activeren. 

Handelsdebiteuren 

Handelsdebiteuren zijn in 2021 gefactureerde bedragen die op jaareinde nog niet waren 
betaald. 

Wij hebben de afzonderlijke posten beoordeeld op het risico van wanbetaling, waaruit is 
geconcludeerd dat er geen aanleiding is om enige factuur als (deels) niet inbaar te 
bestempelen. 

 

 

Overlopende activa 

Onder overlopende activa is het netto bedrag opgenomen voor een adverteerder waarvoor 
wij in 2022 nog een factuur moeten sturen voor al in 2021 geplaatste advertenties. 

Het totaalbedrag bedraagt € 350,00. 

 

Liquide middelen (Bank/giro/kas) 

Dit betreft het saldo van onze enige bankrekening NL71INGB0006119151 € 4.711,00. 

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Over 2021 is 4 maal aangifte gedaan voor de BTW.  

De stichting factureert omzet verhoogd met het van toepassing zijnde BTW tarief. Voor 
advertenties is dit 21%, voor de ontvangen donaties (financiële ondersteuning zonder 
zakelijke tegenprestatie) is geen BTW verplichting. Voor gefactureerd redactioneel werk is 
het BTW tarief eveneens 0%. 

Bij binnenkomende facturen voor kosten en investeringen kan de te betalen BTW worden 
teruggevorderd. In de meeste gevallen is de BTW hier 21%, waarbij horecakosten (deels) 
tegen het lagere tarief van 9% worden belast. Ook voor binnenkomende facturen voor 

Zaanstad inz Kort Zaans 15.640,00 
Marketing Zaanstreek 90,75         
ToLocal BV 211,75       
Twenty Four Webvertising BV 90,75         
D66 453,75       

16.487,00 
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redactioneelwerk is het BTW tarief 0%. Dit betreft de facturen die door de stichting zijn 
betaald aan Piet Bakker Media en Zaanse peper. 

kw 4  -98 3-1-2022 
kw 3 -830 4-10-2021 
kw 2 -990 29-6-2021 
kw 1 81 3-5-2021 

 

 

 Overlopende Passiva 

De Orkaan heeft op jaareinde 2021 alle binnengekomen facturen betaald, waardoor het 
crediteurensaldo nihil bedraagt.  

De post overlopende passiva bestaat uit optelsom van 4 verschillende posten. 

Inkomsten voor advertenties voor het tijdvak 2022    1.230 

Nog te ontvangen factuur redactie december 2021    1.500 

Vooruit ontvangen bijdrage gemeente KortZaans  11.754 

Nog te ontvangen factuur redactie KortZaans 2021    7.500 

        21.984 

 

Algemene reserve 

  
Saldo 6 november 2020          0 

Resultaat 2021 
 

        35 

   
Saldo 31 december 2021         35 
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5. Ontwikkelingen na Balansdatum 
Orkaan-Café 

In januari 2022 is ons door de gemeente Zaanstad een subsidie toegezegd onder de 
Subsidieregeling Reuring in Zaanstad 2021. Het subsidiebedrag bedraagt € 16.782, waarvan 
95% zijnde € 15.943 op 4 januari 2022 op onze bankrekening is binnengekomen. 

Alle zeven programma’s hebben een puur Zaans uitgangspunt. De programmering van de 
muziek zal in handen liggen van The Creative Factory in Zaandam. Per avond wordt gekeken 
naar een passend plaatselijk (liefst actueel) onderwerp.   
 
        (eur) 
Presentatie      300 
Muziek (band)      300 
Spreker (columnist)     250 
Huur ruimte       450  
Organisatie   1.170 (18 uur) 
Technische productie  1.000  
Opname/stream     850 
Reclame/marketing     175 
Bedankje gasten        60 
Consumptie medewerkers    240 

4.795 per avond. 
 
het totaalbudget op € 33.565 (7 x 4.795). Zoals in de regeling staat moet de aanvrager een 
inspanningsverplichting aangaan om 50% van de begroting uit eigen middelen te 
financieren. Aanvankelijk zou de eerste avond in november 2021 georganiseerd worden, 
door corona zal het Orkaan-Café nu waarschijnlijk in februari starten. 
 
Definitieve toewijzing door het Commissariaat voor de Media 
  
Op 2 februari heeft het Commissariaat voor de Media ons bericht dat zij Stichting Zaans 
Media Platform De Orkaan hebben aangewezen als de lokale publieke media-instelling voor 
de periode 1 februari 2022 tot 1 februari 2027. 
 
Dit betekent dat wij vanaf 1 februari 2022 op financiële ondersteuning kunnen regelen van 
Zaanstad en Wormerland. 
 
Op basis van het kostenniveau van 2021 bedragen de subsidiebedragen: 
Zaanstad   € 99.802 
Wormerland  € 10.250  
 
Deze bedragen zullen jaarlijks worden aangepast aan de ontwikkeling van het aantal 
woonruimten in de gemeente en geïndexeerd op basis van de ramingen van de loon- en 
prijsontwikkelingen in de overheidssector zoals die worden gepubliceerd door het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken in de mei circulaires voor het gemeentefond  
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6. Tussentijdse verantwoording KortZaans 
 In de Zaanstreek is laaggeletterdheid een probleem waar je niet omheen kan door de 
omvang, maar waar je makkelijk omheen gaat door het gebrek aan zichtbaarheid. 
Streekgenoten die moeite hebben met lezen en schrijven worden niet alleen belemmerd in 
hun dagelijks functioneren, maar zij hebben ook minder toegang tot het dagelijkse 
nieuwsaanbod. De Orkaan heeft een plan gemaakt om een site met Zaans nieuws maken. 
Goed bereikbaar (duidelijke korte naam en url) en goed leesbaar (grote letters, duidelijke 
foto). Met korte zinnen en zonder moeilijke woorden. 

Hiervoor heeft Zaanstad middelen beschikbaar gesteld. De Orkaan heeft de 
voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase aan Zaanstad gefactureerd en Zaanstad heeft dit 
ook geheel betaald.  

De gemeentelijke financiering is in principe bedoeld voor de eerste 135 artikelen, waarna 
het de bedoeling is dat dit initiatief zal worden voorbereid op regionale uitrol en waarbij zal 
worden gezocht naar aanvullende fondsen voor zo’n uitrol. 

De uitbetaling van Zaanstad is gebaseerd op een begroting van € 26.965. 

Samengevat is dit bedrag als volgt samengesteld: 

Bouw website      5.575 

Technisch onderhoud website   1.020 (jaarlijks terugkerend) 

Apparatuur         798 

Arbeid     19.572 

     26.965 

Hier staan inmiddels de volgende kosten tegenover: 

Bouw website      5.575 

Technisch onderhoud website      900 

Domein            20 

Apparatuur 2021        569 

Read Speaker         647 

Arbeid 2021     7.500 

Ontwerp logo’s 2022       905 

Apparatuur 2022       239 

Arbeid 2022    7.500 

Overig nog te besteden  3.110 


