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BELEIDSPLAN 2014
Doel:
Doel van stichting Etv is door middel van radio- en televisieprogramma’s en het evangelie van Jezus
Christus in de Nederlandse huiskamers te brengen. Dit doel wordt op dit moment bereikt door
programma’s te sponsoren, te produceren of door aankoop/verkrijging wereldwijd. Deze programma’s
worden vervolgens op Family7 en Bright.FM uitgezonden. Family7 is een landelijke televisiezender en
geeft programma’s door op digitale en analoge kabel alsmede via internet televisie. Bright.FM is te
beluisteren via internet.Fondsen die stichting Etv werft worden aangewend om bovengenoemde
doelstelling te verwezenlijken.
Werkzaamheden van stichting Etv:
De werkzaamheden van st. Etv bestaan vooral uit het werven van fondsen ten behoeve van
christelijke televisie en radio.
Wijze van fondswerving:
Fondswerving vindt plaats op de volgende wijze:
• Via Ideal banner op de website van Family7
• Via tv-spots beschikbaar gesteld door Family7
• Via de website van family7 kunnen gevers zich aanmelden voor een periodieke of eenmalige
gift.
• Middels aanmeldformulieren tijdens christelijke concerten en conferenties etc.
• Vermelding van banknummer in het TV Magazine van Family7
• Middels het meesturen van acceptgirokaarten met family7 tv magazine.
Vermogens- & fondsen-beheer:
• Indien van toepassing zal bestaand vermogen op een spaarrekening worden
gezet.
Besteding fondsen/vermogen:
• Verrekenen in rekening courant met Family7 van betalingen aan
Kabelexploitanten.
• Vergoeding van reis-en verblijfkosten voor acquisitie van programma’s in
buitenland
o door deelname aan radio/tv beurzen en conferenties zoals:
o National Religious broadcasters
o International Christian Visual Media
o Christian European Visual Media Association
o Mip tv/ Mipcom (onder de paraplu van de Europese commissie)
• Productie van televisie programma’s (door derden)
• Aankoop programma’s (grotendeels internationaal)
• Nasynchronisatie en/of ondertiteling van tv programma’s
• Bijdrage in de kosten van de Family7 tv gids.
• Promotie van christelijke radio en TV middels een promotiebus
evenementen.
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