
ANBI 

527 is door de belastingdienst aangewezen en geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling, ANBI. 

Hierdoor zijn uw giften aan 527 aftrekbaar voor de inkomsten belasting of voor de 
vennootschapsbelasting. 

In de tekst hieronder kunt u een verantwoording vinden over 527, zoals deze ook door de 
belastingdienst wordt gevraagd. Wij willen u graag deze informatie geven, omdat we open 
willen zijn naar u als ondersteuner van ons werk. 

Onze gegevens:  

1) 527 staat geregistreerd als Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder. 

2) Ons RSIN nummer is 8032.33.693 

3) Adresgegevens: Onder de Toren 30, 8302 BV te Emmeloord 

Email: info@luister527.nl  website: www.luister527.nl  tel: 0527 - 610000 

4) Doelstelling: Nieuwsvoorziening door en voor de bewoners van de Gemeente 
Noordoostpolder. Actief bij culturele, informatieve, feesten en andere bijzondere 
gebeurtenissen in de polder aanwezig zijn en daar verslag van doen via de Radio, 
Internet en in de toekomst TV 

5) actuele beleidsplan: 527 radio en televisie en website houdt de inwoners van de 
gemeente Noordoostpolder dagelijks op de hoogte van het lokale nieuws. Een mix van 
nieuwsprogramma’s, informatieve programma's, achtergrondreportages, muziek, tekst-
tv en social media zorgt ervoor dat kijkers en luisteraars altijd weten wat er in hun 
omgeving gebeurt. Het grondgebied van de Noordoostpolder bestaat naast de stad 
Emmeloord uit meerdere dorpen en de woonkern Urk. 
(als Streekomroep) 

6) Bestuur  
Voorzitter: Ruud Soer Secretaris: Nico de Boer Penningmeester: Ted van Diepen 
algemeen bestuurslid: Roeland de Bruin. 

7) Bestuursleden als ook de medewerkers van 527 krijgen niet betaald voor de 
werkzaamheden die zij verrichten. 

8) Activiteiten: in 2015 is een nieuwe start gemaakt met de opzet van de Stichting.  
Conform de richtlijnen van de Lokale Publiek Omroep, heeft 527 haar website 
vernieuwd, een TV kanaal gekregen en ingericht maar ook de inhoud van de radio 
programmering gewijzigd. Dit om meer aan te sluiten bij de nieuws voorziening naar de 
bewoner van de Noordoostpolder.  
Door aanwezig te zijn bij lokale evenementen en de sport, oa Fish Potato Run, Urk – 
Flevo Boys en de raadsvergaderingen, of hier verslag van te doen.  

9) Financiële verantwoording:  

Totale inkomsten 26641,00 

Totale uitgaven 26151,00 

Banksaldo      490,00 

Crediteuren                -- 

Donaties    1805,00 
 
Positief saldo €490,00 
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