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Verslag Bestuur



KRO-NCRV. De NCRV Verenigingsraad 
heeft op 22 november en 16 december 
indringend gesproken over deze notitie 
van de Besturen. Begin 2018 zal over het 
voorstel tot fusie een principe besluit 
worden genomen.

NCRV Verenigingsplan 2015-2020
De Vereniging NCRV richt zich in eerste 
instantie op het realiseren van haar 
statutaire doelstelling door middel 
van het lidmaatschap van KRO-NCRV. 
Daarnaast is er een Verenigingsplan 
NCRV opgesteld om de specifieke doel-
stellingen gericht op ledenactiviteiten 
te realiseren. 

Het Verenigingsplan 2015-2020 kent zes 
doelstellingen om de positionering en 
profilering van de Vereniging NCRV ver-
der aan te scherpen. Vanuit de missie 
en de identiteit van de Vereniging NCRV 
is in het Verenigingsplan beschreven 
welke acties ondernomen worden om 
de leden met ledenactiviteiten te bin-
den. Deze activiteiten moeten direct 
aansluiten op de levensbeschouwelijke 
beleving en identiteit van de Vereniging 
NCRV en nauw samenhangen met de 
programmering van KRO-NCRV.
 
Jaarplan Activiteiten 2017
Het Jaarplan Activiteiten 2017 geeft weer 
hoe de Vereniging NCRV de doelstellin-
gen met betrekking tot ledenbehoud en 
ledenwerving wil behalen. De focus lag 
in 2017 op het behoud van leden. 

Voor de Actie Warm Hart werden 43 
goede doelen aangemeld en hebben 
bijna 27.000 leden een stem uitge-
bracht. In de Week tegen Eenzaamheid 
werden in samenwerking met Resto van-
Harte de zogenaamde Kom Erbij Diners 
georganiseerd met medewerking van de 
leden van NCRV Regionale Commissies 
en de KRO Afdelingsraden.
Met ledenactiviteiten in het land is, 
in het kader van versteviging van de 
maatschappelijke verankering van 
KRO-NCRV programma’s, ingehaakt op 
o.a. Voor wie steek jij een kaarsje op? en 
Joris’ Kerstboom, het BinnensteBuiten 
Festival (met 2500 bezoekers) en een 
KRO-NCRV Inspiratiedag in Museum 

Catharijneconvent (met ruim 1000 
deelnemers). 
Voor een verdere toelichting op de acti-
viteiten wordt verwezen naar hoofd-
stuk 4. 

Slot
Door de grote betrokkenheid van het 
Bestuur NCRV en met name die van 
de secretaris bij het governancetraject, 
was 2017 een zeer intensief jaar. Het 
Bestuur kijkt met tevredenheid terug op 
2017 en kijkt optimistisch naar 2018: 
een jaar met veel uitdagingen voor het 
publieke omroep bestel in een verande-
rende wereld en voor de Verenigingen 
NCRV, KRO en KRO-NCRV. Daarbij blijft 
het Bestuur NCRV zich inzetten voor 
een krachtige publieke omroep waarin 
het protestants-christelijke gedachte-
goed duidelijk herkenbaar blijft.

Voor de financiële paragraaf verwijzen 
we naar blz. 21

H.J. Beumer
Voorzitter

G.B. Beltman
Penningmeester

A.H. Russchen
secretaris

Kom Erbij-diner Venlo
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Vereniging NCRV
De Vereniging NCRV richt zich vanaf 
1 januari 2014, na de fusie van haar 
omroepbedrijf met het omroepbedrijf 
KRO, primair op ledenwerving, leden-
binding en ledenbehoud.

NCRV heeft geen eigen medewerkers. 
Het omroepbedrijf KRO-NCRV verzorgt, 
conform de door de Vereniging NCRV met 
deze organisatie overeengekomen samen-
werkingsovereenkomst, voor NCRV:
- de ledenwerving en ledenbehoud 
- de financiële en ledenadministratie
- de bestuurlijke ondersteuning 
- de jaarstukken

Het Bestuur NCRV is belast met het 
besturen van de Vereniging NCRV en 
verantwoordelijk voor de realisatie 
van de doelstellingen, de strategie en 
het (financiële) beleid. Het Bestuur 
richt zich bij de vervulling van zijn 
taak naar het belang van de Vereniging. 
Daarbij wordt rekening gehouden met 
het gemeenschappelijk belang van het 
bestel van publieke media-instellin-
gen, het belang van het omroepbe-
drijf KRO-NCRV en de kaders van de 
Mediawet. 

Samenstelling Bestuur
Het Bestuur van de Vereniging NCRV 
wordt gevormd door een drietal leden 
uit de Verenigingsraad. In 2017 heeft in 
de samenstelling van het Bestuur NCRV 
geen wijzing plaatsgehad. De huidige 
zittingstermijn van de bestuursleden 
loopt af op 15 mei 2019.
 
Vergaderingen
In de reguliere vergaderingen – met 
de Statutaire Directie van KRO-NCRV 
en de Raad van Toezicht NCRV –  
werden verschillende onderwerpen 
besproken, zoals de voortgang van het 
Verenigingsplan NCRV 2015-2020, de 
jaarrekening 2017, de voortgang van het 
Jaarplan Activiteiten 2017, de tussen-
tijdse ontwikkeling van de financiële 
resultaten, het Jaarplan Activiteiten 
Verenigingen KRO en NCRV 2018, de 
NCRV-begroting voor 2018, de pro-
testants-christelijke programmering 
van KRO-NCRV, een wetenschappelijk 

onderzoek en het governance traject. 
In 2017 zijn een klankbordgroep leden-
activiteiten en een werkgroep jongeren 
van start gegaan. Deze werkgroep 
jongeren is een samenwerking met de 
Vereniging KRO.

Naast de reguliere vergaderingen verga-
derde het Bestuur NCRV – in het kader 
van het governance traject – ook regel-
matig met het Bestuur KRO.
Ook vonden er, zoals beschreven in hoofd-
stuk 2, meerdere vergaderingen plaats 
met de voorzitters van de Regionale 
Commissies en de werkgroep financiën. 
Het Bestuur NCRV was ook aanwezig 
bij enkele vergaderingen van de diverse 
Regionale Commissies. 

Governance
Naar aanleiding van de in 2016 opge-
leverde evaluatierapportage van de 
governance van KRO-NCRV, KRO en 
NCRV door onderzoeksbureau AEF, heb-
ben de Besturen van NCRV en KRO in 
overleg met de Raden van Toezicht KRO, 
NCRV en KRO-NCRV en de Statutaire 
Directie van KRO-NCRV, het initiatief 
genomen om in gezamenlijkheid een 
impuls te geven aan het realiseren van 
verbeterpunten in de governances-
tructuur. Een visie op de toekomst van 
de Verenigingen NCRV en KRO en een 
sterke en toekomstbestendige omroe-
porganisatie KRO-NCRV zijn daarbij lei-
dend. Onder begeleiding van een externe 
facilitator - in de persoon van de heer 
Doekle Terpstra - is een zestal bespre-
kingen belegd waarin de Besturen van 
NCRV en KRO intensief met elkaar heb-
ben overlegd. De secretarissen van de 
Besturen van NCRV en KRO hebben veel 
voorbereidend werk verricht en in dit 
kader ook overleg gehad met meerdere 
diverse deskundigen vanuit KRO-NCRV 
en externe specialisten. 

Op 27 oktober 2017 hebben beide 
Besturen in unanimiteit besloten de 
beide ledenverenigingen, zoals ook ver-
woord in een notitie van beide Besturen 
gezamenlijk, te adviseren stappen te 
nemen om te komen tot een fusie tussen 
de (leden)verenigingen NCRV en KRO 
en het omroepbedrijf, de Vereniging 
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De Verenigingsraad is het verenigings-
orgaan zoals bedoeld in artikel 2:40 
Burgerlijk Wetboek.

Vergaderingen
De Verenigingsraad vergadert regulier 
twee keer per jaar: in april over onder 
meer de jaarrekening en het jaarver-
slag over het voorafgaande jaar. In de 
maand december bespreekt de Vereni-
gingsraad het Jaarplan Activiteiten en 
de begroting.

Op 22 april 2017 stelde de Verenigings-
raad de Jaarrekening Vereniging NCRV 
2016 vast, evenals het Jaarverslag 
2016. Ook de stand van zaken van het 
Jaarplan Activiteiten werd besproken. 
Daarnaast kwam de voortgang van de 
governance aan de orde, evenals het 
meer expliciet zichtbaar maken van 
protestants-christelijke programme-
ring. In deze vergadering werd afscheid 
genomen van de heer Bert de Jong, 
voorzitter Raad van Toezicht NCRV en 
(vice-) voorzitter Raad van Toezicht 
KRO-NCRV. De selectiecommissie 
voor de vacature kandidaat (vice-)
voorzitter Raad van Toezicht KRO-
NCRV en voorzitter Raad van Toezicht 
NCRV droeg mevrouw Greet Prins als 

kandidaat aan de Verenigingsraad voor. 
De Verenigingsraad stemde in met de 
voordracht van mevrouw Prins voor 
benoeming door de Federatieraad in de 
Raad van Toezicht KRO-NCRV. 

Op 22 november vond er een ingelaste 
vergadering van de Verenigingsraad 
plaats met als doel de leden te informe-
ren over de notitie die de Besturen van 
NCRV en KRO hadden opgesteld met 
daarin het voorstel om tot een fusie van 
beide Verenigingen met het omroepbe-
drijf KRO-NCRV te komen.

In de vergadering van 16 december 
besprak de Verenigingsraad de door de 
Raad van Toezicht goedgekeurde begro-
ting 2018 voor de Vereniging NCRV. De 
Verenigingsraad stelde het Jaarplan 
Activiteiten voor de Vereniging KRO 
en NCRV 2018 vast. Ook werd in deze 
vergadering de notitie van de besturen 
met het voorstel voor fusie besproken 
waarbij de Verenigingsraad vaststelde 
dat het voorstel voor verdere besluit-
vorming in 2018 kon worden uitge-
werkt. Afscheid werd genomen van drie 
leden van de Verenigingsraad, te weten 
de heren Halma, Logtmeijer en Stängel, 
die per eind december vertrokken. 

 

Tussentijdse verkiezingen Regionale 
Commissie Zuid

Werkgroepen

Voorzitterscontact
Het voorzitterscontact is een overleg tus-
sen de voorzitters van de zes Regionale 
Commissies en de voorzitter van het 
Bestuur NCRV. Er wordt informatie uit-
gewisseld over diverse zaken die in de 
ledenvereniging spelen en ook worden er 
procesafspraken gemaakt. In 2017 von-
den de reguliere vergaderingen van het 
voorzittersoverleg plaats op 5 april en 30 
november, voorafgaand aan de vergade-
ringen van de Verenigingsraad. 

Werkgroep Identiteit & Strategie
De Werkgroep Identiteit & Strategie 
bestaat uit zes leden, één lid uit elke 
Regionale Commissie.
De werkgroep doet aanbevelingen en sug-
gesties ten behoeve van de strategie van 
de Vereniging NCRV.

In de bijeenkomst van de werkgroep op 16 
mei werd de voortgang van en vooruitblik 

op het Jaarplan Activiteiten 2017 bespro-
ken. Eveneens aan de orde kwam het 
via het omroepbedrijf KRO-NCRV meer 
expliciet zichtbaar maken van protes-
tants-christelijke programmering.

Werkgroep Financiën
In de Werkgroep Financiën is uit elke 
Regionale Commissie één lid afgevaar-
digd. Deze commissie komt twee maal per 
jaar bijeen om onder leiding van de pen-
ningmeester en in aanwezigheid van de 
zakelijk directeur KRO-NCRV de jaarre-
kening en de begroting van de Vereniging 
NCRV te bespreken. De commissieleden 
rapporteren over deze bijeenkomst in 
hun eigen Regionale Commissie. 

De Werkgroep Financiën besprak op  
10 april de NCRV Jaarrekening 2016 en 
op 27 november de NCRV Begroting 2018.

11

NCRV-Verenigingsraad

Presentor Daan Nieber bij Night of the Proms in Rotterdam
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Taken
De Raad van Toezicht NCRV houdt 
toezicht op het beleid van het Bestuur 
NCRV en op de algemene gang van 
zaken in de (leden)Vereniging NCRV. 
De Raad van Toezicht toetst het beleid 
van de Vereniging NCRV aan het meer-
jaren Verenigingsplan, het Jaarplan 
Activiteiten en de begroting en advi-
seert de NCRV Verenigingsraad in het 
bijzonder over de financiële en beleids-
matige jaarstukken.

Samenstelling
De NCRV Verenigingsraad draagt drie 
leden voor ter benoeming in de Raad 
van Toezicht KRO-NCRV. Deze drie leden 
vormen samen vervolgens ook de Raad 
van Toezicht NCRV. 
Conform de Gedragscode Goed Bestuur 
en Integriteit Publieke Omroep stelt de 
Raad van Toezicht zich onafhankelijk 
en kritisch op. 
De vereisten qua samenstelling van de 
Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de 
Profielschets Leden Raad van Toezicht 
NCRV; de profielschets is te vinden op 
de website van NCRV.

Per april 2017 ontstond een vacature in 
de Raad van Toezicht wegens het tus-
sentijds aftreden – ten behoeve van de 
continuïteit op de middellange termijn 
- van de heer E.P. de Jong als (vice-)
voorzitter uit de Raad van Toezicht 
KRO-NCRV en Raad van Toezicht NCRV. 
De door de selectiecommissie voorge-
stelde kandidaat, mevrouw G. Prins, 
werd door de Raad op 22 april voor-
gedragen aan en benoemd door de 
Federatieraad in de Raad van Toezicht 
KRO-NCRV. De Raad van Toezicht KRO-
NCRV heeft mevrouw Prins vervolgens 
benoemd als voorzitter in de Raad van 
Toezicht NCRV.

Vergaderingen
De Raad van Toezicht NCRV kende in 
2017 drie reguliere vergaderingen, in 
maart, juni en november. Leden van de 
Raad van Toezicht namen deel aan de 
reguliere vergaderingen van de NCRV 
Verenigingsraad in april en in decem-
ber en aan de extra vergadering van de 
Verenigingsraad in november. 

Aandachtsgebieden in 2017
De Raad van Toezicht besprak met 
het Bestuur NCRV de jaarrekening en 
het jaarverslag 2016 en adviseerde de 
Verenigingsraad deze vast te stellen. 
Ook keurde de Raad van Toezicht de 
begroting voor 2018 goed. Daarnaast 
besprak de Raad van Toezicht in 2017 
de stand van zaken betreffende leden-
werfacties en ledenbehoud aan de hand 
van voortgangsrapportages. Het Bestuur 
besloot dat het Jaarplan Activiteiten 
voor 2018 een gezamenlijk plan met de 
Vereniging KRO zal zijn. Dit omdat de 
activiteiten voor beide verenigingen voor 
een groot deel overeenkomen. De Raad 
van Toezicht was positief over deze ont-
wikkeling en het gezamenlijke Jaarplan 
Activiteiten is in december met een posi-
tief advies aan de Verenigingsraad ter 
vaststelling voorgelegd. 

Het overleg van de Besturen van NCRV 
en KRO over de voortgang van de gover-
nance van KRO, NCRV en KRO-NCRV 
vormde een belangrijk onderwerp van 
de reguliere vergaderingen. 
In november heeft de Raad van Toezicht 
met het Bestuur NCRV zich in dit kader 
gebogen over de notitie van de Besturen 
van NCRV en KRO met daarin een voor-
stel tot fusie van de beide Verenigingen 
met het omroepbedrijf KRO-NCRV.

Ook kwam in 2017 de door leden van de 
NCRV Verenigingsraad geuite behoefte 
aan het meer expliciet zichtbaar maken 
van protestants-christelijke program-
mering aan bod. 
Eveneens werd door de Raad van 
Toezicht gesproken over de moge-
lijkheid van het uitvoeren van een 
wetenschappelijk onderzoek gericht 
op (maatschappelijke) ontwikkelingen 
en het draagvlak voor ledengebonden 
omroepverenigingen. 

Daarnaast kwam de procedure voor de 
twee vacatures die in de tweede helft 
van 2018 in de Raad van Toezicht ont-
staan aan de orde.

Conform de gemaakte afspraken in het 
kader van good governance heeft de 
zelfevaluatie van de Raad van Toezicht 

plaatsgevonden met input van het 
Bestuur NCRV.

Auditcommissie
De auditcommissie is een vaste advies-
commissie van de Raad van Toezicht 
die zich concentreert op het financi-
ele beleid van het Bestuur NCRV. De 
auditcommissie vergaderde in 2017 in 
aanwezigheid van de penningmeester 
NCRV en de zakelijk directeur van KRO-
NCRV over de NCRV-jaarrekening 2016 
en de NCRV-begroting 2018. De audit-
commissie bracht hierover advies uit 
aan de Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht waardeert de 
constructieve houding van het Bestuur 
NCRV richting het omroepbedrijf 
KRO-NCRV en de opstelling van het 
Bestuur NCRV inzake de governance. 
Afsluitend wil de Raad van Toezicht zijn 
complimenten geven aan het Bestuur, 
de Verenigingsraad en de Statutaire 
Directie KRO-NCRV voor hun inzet in 
het belang van de Vereniging NCRV. 

G. Prins
Voorzitter

15BinnensteBuiten Festival in Lage Vuursche
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Kerkentour Zwolle
Meer dan duizend leden van NCRV en 
KRO werden op 18 oktober in Zwolle 
ontvangen in het Dominicanenklooster 
door presentatrice Annemiek Schrijver. 
Na de opening ontdekten leden samen 
al wandelend de culturele stad Zwolle 
en de 12 deelnemende kerken aan de 
Kerkentour. Enthousiaste vrijwilli-
gers vertelden bijzondere en histo-
rische hoogtepunten over ‘hun’ kerk. 
Een sfeervolle dag met inspirerende 
verhalen en mooie gesprekken. 

Night of the Proms 
Een traditie die hoog gewaardeerd wordt 
door de leden. Bijna 10.000 KRO- en 
NCRV-leden bezochten op 19 november 
de jaarlijkse ledendag én de opname van 
het concert in Ahoy Rotterdam. Leden 
namen vol enthousiasme deel aan ver-
schillende activiteiten. Van kwissen en 
proeverijen tot radioworkshops en meet 
& greets met de aanwezige presentato-
ren. Een kiekje voor thuis aan de muur 
met presentatoren als Jan Kooijman, 
Ajouad El Miloudi, Joris Linssen, Klaas 
van Kruistum, mr. John Reid of Derk 
Bolt. Een sfeervolle dag waar leden van 
gedachten wisselen met programma-
makers en presentatoren. Aansluitend 
kon men het concert bijwonen.

Inspiratiedag
Op 24 juni vond de eerste editie van 
de Inspiratiedag plaats in Museum 
Catharijneconvent in Utrecht. Er waren 
meer dan duizend deelnemers vanuit 
KRO en NCRV aanwezig. 
Op deze Inspiratiedag hebben leden 
deel kunnen nemen aan workshops en 
lezingen met de presentatoren van de 
levensbeschouwelijke programmering. 
Als passende afsluiting van de dag was 
er de live-uitzending van het programma 
Zin in Weekend, gepresenteerd door 
Wilfred Kemp en Annemiek Schrijver. 

Actie Warm Hart
Elk jaar geeft de Vereniging NCRV – 
voortkomend uit haar identiteit ‘Samen 

op de wereld’ - een bedrag aan drie 
goede doelen, aangedragen door leden, 
die op een bijzondere manier bijdragen 
aan een warme, zorgzame samenleving. 
Uit de goede doelen die de meeste stem-
men hadden gekregen zijn drie win-
naars gekozen door een jury. 

Joris' Kerstboom
Onder Joris’ Kerstboom staan mensen 
samen stil bij indrukwekkende en bij-
zondere levensgebeurtenissen en delen 
deze met elkaar. In 2017 was Joris’ 
Kerstboom te bewonderen in maar 
liefst zeven steden: Dokkum, Den Bosch, 
Deventer, Leerdam, Leiden, Emmen en 
Apeldoorn. Middels een persoonlijke 
tekst die in de boom kon worden gehan-
gen werd een dierbare in het licht gezet. 
Ten behoeve hiervan was voor leden 
in elke stad gratis een kerstbal af te 
halen om in de kerstboom te hangen. 
Daarnaast was er speciaal voor leden in 
Den Bosch een Kerstconcert onder lei-
ding van presentator Joris Linssen. Het 
koor aldaar bracht zowel klassieke als 
hedendaagse kerstliederen ten gehore 
om alvast in de kerstsfeer te komen.

Voor wie steek jij een kaarsje op?
Steeds meer mensen in Nederland steken 
op 2 november, de dag van Allerzielen, 
een kaarsje op voor hun dierbare overle-
denen. Een traditie die overal in het land 
steeds meer betekenis heeft, of je nu wel 
of niet gelovig bent. Dit jaar vonden op de 
dag van Allerzielen op drie verschillende 
begraafplaatsen in Nederland (Driehuis, 
Enschede en Hoofddorp) bijeenkomsten 
plaats waaraan honderden mensen deel-
namen. Voor leden een bijzondere manier 
om overleden dierbaren gezamenlijk te 
herdenken, bijvoorbeeld door middel van 
prachtige muziek, poëzie en (bekende) 
sprekers tijdens een lichtjestocht over 
de begraafplaatsen. Deze avond is voor 
heel veel mensen een grote steun in hun 
rouwproces. Ook hebben leden het pro-
gramma Voor wie steek jij een kaarsje 
op?, dat live werd uitgezonden op NPO 2, 
gezamenlijk bekeken.
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Missie Vereniging NCRV
Een tolerante samenleving is een krach-
tige samenleving. Dat is de overtuiging 
van de Vereniging NCRV. De Vereniging 
wil wezenlijk bijdragen aan deze 
samenleving en een verbindende fac-
tor zijn. We zijn: Samen op de wereld. 
NCRV is een maatschappelijk betrokken 
Vereniging die zich laat inspireren door 
het protestants-christelijke gedachte-
goed en zich inzet voor de kwaliteit van 
de samenleving en dat van oudsher via 
de media wil bewerkstelligen.
Daarbij is haar kernbelofte: ‘Inspireren 
tot samen leven’. De Vereniging NCRV 
heeft een samenleving voor ogen waarin 
mensen in wederzijdse verbondenheid 
met elkaar leven.
Dat is een samenleving waarin verschil-
len worden geaccepteerd en gewaar-
deerd en waarin mensen interesse 
hebben voor de ander, diens omstan-
digheden en beweegredenen.
Alleen zo kunnen mensen zinvol samen 
leven en samen werken met behoud van 
ieders eigenheid. NCRV wil een wezen-
lijke bijdrage leveren aan het vergroten 
van de samenhang in de samenleving; 
zij spant zich in voor een samenleving 
die ruimte biedt voor allerlei opvattin-
gen en leefstijlen. 

Ledenwerving en ledenbinding
In 2017 is weer veel aandacht geweest 
voor de twee belangrijkste pijlers: 
ledenwerving en ledenbinding.

Ledenbinding en ledenbehoud
De Vereniging NCRV vindt het belang-
rijk haar leden zo veel mogelijk bij 
de programmering van KRO-NCRV te 
betrekken. Dat gebeurt bijvoorbeeld via 
Facebook, via digitale nieuwsbrieven 
maar ook via het ledenpanel. 

In 2017 heeft NCRV weer veel leden per-
soonlijk ontmoet tijdens ledenevenemen-
ten die samen met de Vereniging KRO 
werden georganiseerd. Leden hebben tij-
dens deze evenementen veelal de gelegen-
heid om de makers van de programma’s 

ook ter plekke fysiek te ontmoeten. 
Nieuw in 2017 zijn het BinnensteBuiten 
Festival en de Inspiratiedag. Ook is de 
Vereniging NCRV partner van De week 
tegen eenzaamheid en heeft in die week 
in samenwerking met Resto vanHarte en 
Vluchtelingenwerk Nederland diners in 
het land georganiseerd. 

Naast de evenementen krijgt elk lid drie 
keer per jaar het magazine MijnNCRV 
op de deurmat om op de hoogte te zijn 
van de programmering van KRO-NCRV 
en de extra activiteiten die voor leden 
worden georganiseerd. Elk lid heeft 
daarnaast de mogelijkheid een extra 
magazine te ontvangen met achtergron-
den van de KRO-NCRV programmering 
van Spoorloos of de detectives. 

Jaarlijks wordt een grootschalig tevre-
denheidsonderzoek uitgevoerd onder de 
leden. Daarin is afgelopen jaar een dui-
delijke stijging in tevredenheid te zien. 
Een bevestiging dat de koers goed is! 

Ledenwerving
Naast binding wordt ook gewerkt 
aan de aanwas van nieuwe leden. Dit 
gebeurt voornamelijk via eigen kanalen, 
online werving en persoonlijk contact 
op evenementen en druk bezochte plek-
ken. Ook worden gidsleden van NCRV, 
zowel bestaande leden als nieuwe leden, 
benaderd om de Vereniging NCRV actief 
te steunen middels een lidmaatschap. 

Hoogtepunten in 2017

BinnensteBuiten Festival
Ruim 2.500 mensen hebben op 16 en 
17 september genoten van het eerste 
BinnensteBuiten Festival, midden in de 
natuur bij Lage Vuursche. De hele dag 
door waren hier opnames en diverse 
activiteiten met de presentatoren van 
het programma: Van kookdemonstraties 
en wijnproeverijen tot tuindemonstra-
ties en boswandelingen. Ook vonden er 
live radio-uitzendingen plaats en waren 
er muzikale optredens. 

19
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Jaarlijks stelt Vereniging NCRV een jaarrekening op. 
Vereniging NCRV is sinds 1 januari 2014 samen 
met de Vereniging KRO lid van de samenwerkings-
omroep KRO-NCRV waarin conform de media-wet-
telijke kaders alle publieke omroepactiviteiten en 
nevenactiviteiten zijn ondergebracht. 
De Vereniging NCRV richt zich vanaf 1 januari 2014 
primair op de ledenactiviteiten. 

De Vereniging NCRV heeft geen eigen personeel, doet 
geen investeringen en heeft geen financieringsfacili-
teit. Het omroepbedrijf KRO-NCRV voert, naast haar 
primaire taak, voor de Vereniging NCRV conform 
de samenwerkingsovereenkomst het vermogens-
beheer, de activiteiten gericht op ledenwerving en 
ledenbeheer en de financiële administratie inclusief 
het opmaken van de jaarstukken uit. Vanzelfspre-
kend draagt het Bestuur van de Vereniging NCRV 
de verantwoordelijkheid voor deze jaarrekening. 

Zowel de Vereniging NCRV als de Vereniging KRO 
staan garant voor aantasting van het vermogen 
van KRO-NCRV. De garantstellingen zijn nader 
omschreven in een samenwerkingsovereenkomst 
die tussen de verenigingen is gesloten. In 2017 is 
hierop geen beroep gedaan.
 
Toelichting op het exploitatieresultaat 
Het boekjaar van de Vereniging NCRV is afgesloten 
met een positief exploitatieresultaat van € 245.000 
(2016 negatief: € 88.000). 

De totale inkomsten uit verenigingsactiviteiten 
bedragen € 1.680.000 (2016: € 1.599.000). Er is 
sprake van een stijging van de opbrengst van ver-
enigingsactiviteiten met € 81.000. De bijdrage van 
de ontkoppeling lidmaatschapsgelden uit abonne-
menten (na aftrek incassokosten) dalen met € 88.000 
terwijl de contributies van steunleden stijgen met 
€ 156.000. Aan giften en legaten is € 13.000 meer 
ontvangen, namelijk € 25.000 (v.j. € 12.000). 
Met ingang van 2016 wordt de villa Steijnlaan ver-
huurd. De huuropbrengsten bedragen voor 2017 
€ 27.000 (2016: € 18.000). 
De lasten zijn in lijn met het door de Verenigings-
raad van NCRV goedgekeurde Jaarplan Activiteiten. 
De kosten stijgen met € 98.000 ten opzichte van 
2016 door meer verenigingsactiviteiten. 
Het gerealiseerd resultaat uit belegd vermogen is 
€ 394.000 hoger dan in 2016. Hierin is de realisatie 

van een deel van de reserve koersverschillen 
beleggingen begrepen.
 
Resultaatbestemming 
Van het exploitatieresultaat ad € 245.000 positief 
is via de resultaatbestemming € 92.000 toegevoegd 
aan het eigen vermogen in verband met de verre-
kening van het negatieve exploitatieresultaat uit 
voorgaande jaar. Conform de regelgeving wordt 
het restant ad € 153.000 overgedragen in reke-
ning-courant aan KRO-NCRV en daar toegevoegd 
aan de overgedragen reserve voor Media-aanbod.

Toelichting op het vermogen
Het vermogen van NCRV bestaat uit de vereni-
gingsreserve ad € 21.658.000 en de reservekoers-
verschillen beleggingen ad € 2.117.000. De solva-
biliteit van de Vereniging NCRV bedraagt 93,9% 
(2016: 96,7%).
Van het eigen vermogen is 77,2% (2016: 75,7%) 
belegd in effecten. De beleggingen van de Vereniging 
NCRV bedragen ultimo 2017 € 18.360.000 (2016:  
€ 18.312.000). In de marktwaarde van de porte-
feuille is sprake van een ongerealiseerde waarde-
stijging van € 2.117.000 (eind 2016: € 2.618.000).
 
Governance
In 2016 is de governancestructuur van de omroep-
vereniging KRO-NCRV en de beide ledenvereni-
gingen KRO en NCRV, zoals deze geldt sinds het 
moment van de fusie op 1 januari 2014, geëvalueerd. 
Deze evaluatie heeft in 2017 een vervolg gekregen. 
Het Bestuur van NCRV en het Bestuur van KRO, heb-
ben na overleg en in afstemming met de Raden van 
Toezicht en de Statutaire directie van KRO-NCRV het 
initiatief genomen om in gezamenlijkheid een impuls 
te geven aan de het realiseren van verbeteringen 
in de governancestructuur. Beide besturen hebben 
in oktober 2017 besloten de ledenverenigingen te 
adviseren stappen te nemen om te komen tot een 
fusie tussen de ledenverenigingen KRO en NCRV en 
het omroepbedrijf, de vereniging KRO-NCRV. Het 
principebesluit hiertoe is begin 2018 aan de leden-
vertegenwoordigende organen van KRO-NCRV, KRO 
en NCRV voorgelegd en door hen aangenomen.

Bedrijfsvoeringverklaring en risico’s 
Door de Vereniging NCRV wordt de in 2017 geldende 
omroepbrede gedragscode “Richtlijnen en regelingen 
Goed bestuur en integriteit bij de publieke omroepin-

stellingen” nageleefd. Een van de onderdelen van de 
gedragscode “Richtlijnen en regelingen Goed bestuur 
en integriteit bij de publieke omroepinstellingen” is, 
dat ieder jaar een bedrijfsvoeringverklaring wordt 
afgegeven door de leiding van de organisatie. 

Bedrijfsvoering betreft de sturing en beheersing 
van de bedrijfsprocessen om de gestelde beleids-
doelstellingen te kunnen realiseren. Het betreft stu-
ring en beheersing van zowel de primaire processen 
als van de processen die hiervoor faciliterend zijn.
Omdat het omroepbedrijf KRO-NCRV conform de 
samenwerkingsovereenkomst voor de Vereniging 
NCRV het vermogensbeheer, de activiteiten gericht 
op ledenwerving en ledenbeheer en de financi-
ele administratie uitvoert, wordt gesteund op de 
bedrijfsvoering van KRO-NCRV. Voor een uitge-
breide toelichting op het risicomanagement binnen 
KRO-NCRV wordt verwezen naar de jaarrekening 
2017 van de Vereniging KRO-NCRV.

De directie van KRO-NCRV heeft de volgende 
bedrijfsvoeringsverklaring afgegeven:
“De organisatie streeft er naar de kans op fouten, 
het nemen van verkeerde beslissingen en het verrast 
worden door onvoorziene omstandigheden zoveel 
mogelijk te reduceren. Hierbij valt 100% zekerheid 
niet te garanderen. Het is nooit uit te sluiten, dat 
de organisatie blootstaat aan risico’s die nog niet 
bekend zijn of die (nog) niet belangrijk worden geacht. 
Bovendien kan geen enkel systeem van risicobeheer-
sing en interne controle absolute zekerheid bieden 
voor het niet realiseren van ondernemingsdoelstel-
lingen, of het volledig voorkomen van verlies, fraude 
en overtredingen van wetten en regels. Wel beogen we 
met het integrale risicomanagement ervoor te zorgen 
dat de gevolgen zoveel mogelijk beperkt blijven.
Op basis van de huidige inzichten en onderkende 
risico’s verklaart de directie van KRO-NCRV dat 
niet is gebleken dat de bedrijfsvoering niet heeft 
gefunctioneerd.” 

Op basis van de door de directie van KRO-NCRV 
afgegeven bedrijfsvoeringverklaring en de risicopa-
ragraaf concludeert het Bestuur van de Vereniging 
NCRV, dat er voor de Vereniging NCRV geen, met 
de bedrijfsvoering samenhangende risico’s zijn.

Risico’s
De Vereniging NCRV onderkent de terugloop van 
het ledenbestand en daarmee de afname van haar 
inkomsten als een specifiek risico. Door een relatief 
hoge gemiddelde leeftijd van het ledenbestand en de 
binnen de mediawet toegestane geringe mogelijk-
heden om leden te werven is sprake van een grote 

uitdaging om het ledenaantal op peil te houden. 
Omdat verplichtingen aangaande activiteiten van 
de Vereniging NCRV voor ledenwerving en ledenbe-
houd worden aangegaan in lijn met de inkomsten 
van de vereniging acht het Bestuur het risico van te 
hoge uitgaven versus dalende inkomsten beperkt.

De lage rentestand wordt als zorgelijk gezien voor de 
te verwachten rendementen vanuit de beleggings-
portefeuille. De portefeuille kent overeenkomstig het 
treasurystatuut een groot aandeel van beleggingen 
in vastrentende waardenfondsen en een relatief 
klein deel in aandelenfondsen. De huidige porte-
feuilleopbouw en verhouding tussen vastrentend en 
aandelen wordt door de vermogensbeheerders als 
meest passend binnen de situatie van NCRV gezien 
waarbij de kwalificatie defensief en risicomijdend 
nog steeds van toepassing is op de beleggingspor-
tefeuille. Ook het deel van de liquide middelen dat 
is uitgezet op spaarrekeningen bij banken rendeert 
nauwelijks. 

Vooruitblik 2018 
Als ledenvereniging vinden we het van belang om 
kijkers en luisteraars via een lidmaatschap aan ons 
te binden. Door middel van het lidmaatschap geeft 
men aan belang te hechten aan de programma’s die 
via het publieke omroepbedrijf worden uitgezonden. 
Ook in 2018 zullen we krachtig blijven inzetten op 
behoud en werving van steunleden en zijn de acti-
viteiten gericht op een betekenisvol lidmaatschap 
en op een bijdrage aan een goede maatschappelijke 
verankering. 

Begin 2018 hebben de ledenvertegenwoordigende 
organen van KRO, NCRV en KRO-NCRV ingestemd 
met het principebesluit om de drie Verenigingen 
met elkaar te laten fuseren. De komende maanden 
zullen hiertoe de eerste voorbereidende stappen 
worden gezet. Hiermee zal de governancestruc-
tuur worden verbeterd, de slagvaardigheid in de 
bedrijfsvoering worden vergroot en het fundament 
voor de toekomst worden verstevigd.

Hilversum, 21 maart 2018
Bestuur NCRV,

H.J. Beumer G.B. Beltman A.H. Russchen
Voorzitter Penningmeester Secretaris
    
Hilversum, 28 maart 2018
Namens de Raad van Toezicht,

G. Prins  
Voorzitter RvT 

Verslag van het bestuur bij  
de jaarrekening 2017
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Balans per 31 december 2017
(Na resultaat verwerking, bedragen x € 1000)

Exploitatierekening 2017
(Bedragen x € 1000)

Activa  31-12-2017  31-12-2016

Materiële vaste activa

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar 179 185  

  179 185

Financiële vaste activa

Effecten  18.360  18.312

Overige financiële vaste activa 4  9

  18.364  18.321

Vorderingen

Belastingen  93  75

Overige vorderingen 61 21

Overlopende activa  - 7

  154 103

Liquide middelen  6.624  6.413 

Totaal  25.321  25.022

Passiva 31-12-2017  31-12-2016

Eigen vermogen

Algemene reserve  21.658  21.658

Reserve koersverschillen beleggingen 2.117 2.618

Resultaat boekjaar -  -92

  23.775  24.184 

Kortlopende schulden

Rekening Courant KRO-NCRV 918 168

Overige schulden 47 43 

Overlopende passiva 581 627

  1.546  838

Totaal  25.321  25.022

  2017 2016  

Baten

Opbrengst Verenigingsactiviteiten 1.680  1.599

Verhuur pand 27 18

  1.707  1.617

Lasten

Doorberekende salarissen -373  -335

Doorberekende sociale lasten -88 -89 

Afschrijvingen -6 -6

Overige bedrijfslasten  -1.785 -1.687

  -2.252 -2.117

 

Bedrijfsresultaat -545 -500

Financieel resultaat

Opbrengsten belegd vermogen 784  390

Rentebaten en -lasten 6 22 

  790  412

Exploitatieresultaat voor overdracht 245 -88

Af: Over te dragen reserve media aanbod -153  -

Exploitatieresultaat na overdracht 92 -88
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Kasstroomoverzicht over 2017
(Bedragen x € 1000)

  2017  2016

Exploitatieresultaat vereniging 92  -88

Afschrijvingen materiële vaste activa 6 6

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 98  -82

Mutatie vorderingen -51  259

Mutatie kortlopende schulden 708 -788 

Mutatie werkkapitaal  657  -529

 

I: Netto kasstroom uit operationele activiteiten 755  -611

Netto-investeringen in financiële vaste activa -43  -514

Mutatie reserve koersverschillen beleggingen -501 274 

II: Kasstroom uit investeringsactiviteiten -544  -240

Mutatie geldmiddelen (I+II) 211  -851

Liquide middelen per einde boekjaar 6.624  6.413 

Liquide middelen begin boekjaar 6.413 7.264

Mutatie geldmiddelen (I+II) 211  -851

Vergelijkende cijfers 
In deze jaarrekening zijn als vergelijkende cijfers 
voor zowel de balans als de exploitatierekening de 
cijfers van de jaarrekening 2016 van de Vereniging 
NCRV opgenomen.
 
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode. Ontvangen en betaalde renten 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operatio-
nele activiteiten.

Grondslagen voor de 
waardering van activa 
en passiva
Valuta-eenheid
De jaarrekening is opgesteld in € 1.000.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten bij KRO-NCRV 
vorderingen, liquide middelen en kortlopende 
schulden. 
In de toelichting op de verschillende posten wordt 
de reële waarde toegelicht als deze afwijkt van 
de boekwaarde. Voor de grondslagen van deze 
primaire financiële instrumenten wordt verwezen 
naar de behandeling per balanspost.

Waarderingsgrondslagen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaar-
deerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
of de actuele waarde. Indien geen specifieke waar-
deringsgrondslag is vermeld vindt waardering 
plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaar-
deerd tegen verkrijgings-/vervaardigingsprijs 
onder aftrek van afschrijvingen. Ongerealiseerde 
waarde mutaties worden gedoteerd of onttrokken 
aan de Herwaarderings-reserve Materiële Vaste 
Activa. Indien een onttrekking op grond van een 
waardevermindering groter is dan de beschikbare 
Herwaarderingsreserve wordt het meerdere ten 
laste van het exploitatieresultaat gebracht.

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare 
bedrijfsgebouwen
Dit betreft materiële vaste activa die niet dienst-

baar zijn aan de publieke media-instelling en die 
ook niet meer zullen worden aangewend voor de 
mediataak. Voor de Vereniging NCRV betreft dit 
sinds februari 2016 de villa Steijnlaan die sinds-
dien aan derden verhuurd wordt. De villa wordt 
als zelfstandige kasstroom genererende eenheid 
aangeduid. Waardering vindt, op basis van RJ213, 
plaats tegen historische kosten. 

Financiële vaste activa
De beleggingsportefeuille wordt gewaardeerd 
tegen marktwaarde waarbij ongerealiseerde 
waardemutaties worden verwerkt via de reserve 
koersverschillen beleggingen. Indien de reserve 
koersverschillen beleggingen onvoldoende omvang 
heeft om een waardevermindering volledig op te 
vangen wordt de waardevermindering verwerkt 
via de exploitatierekening nadat eerst de reserve 
koersverschillen beleggingen is teruggebracht tot 
een nihil saldo.
Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effec-
ten worden rechtstreeks in de winst-en-verliesre-
kening verwerkt.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde, onder aftrek van een noodzakelijk geachte 
voorziening voor oninbaarheid. De vorderingen 
hebben een looptijd van minder dan 1 jaar. 

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwer-
king gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaar-
deerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of 
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit 
is meestal de nominale waarde.Statutaire doelstelling

De Vereniging NCRV heeft ten doel, geïnspireerd 
vanuit haar protestants-christelijke traditie, zon-
der winstoogmerk, openbare audiovisuele diensten 
aan te (laten) bieden en alle andere communicatieve 
diensten die hiermee logisch samenhangen.
De Vereniging NCRV is vanaf 1 januari 2014 samen 
met de Vereniging KRO lid van de Vereniging KRO-
NCRV en tracht haar statutaire doelstelling te 
realiseren in de samenwerking binnen de samen-
werkingsomroep KRO-NCRV. Ook tracht de Vereni-
ging haar doel te bereiken door het organiseren 
of aanbieden van met haar doel direct of indirect 
verband houdende verenigingsactiviteiten.

Vestigingsadres
Vereniging NCRV is feitelijk en statutair gevestigd 
op ’s Gravelandseweg 80, 1217 EW te Hilversum.

Jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen 
opgenomen in het Handboek Financiële Verant-
woording landelijke publieke media-instellingen 
en de NPO 2016 van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen zoals vastgesteld in 
oktober 2016. De presentatie van de posten in de 
balans en de exploitatierekening is ingericht con-
form genoemd handboek.

Algemene toelichting 
op de jaarrekening
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Grondslagen van 
resultaatbepaling 

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als verschil 
tussen de opbrengstwaarde van geleverde pres-
taties en de kosten en andere lasten over het jaar. 
Resultaten op transacties worden verantwoord in 
het jaar waarin ze worden gerealiseerd.

Vennootschapsbelasting 
Vereniging NCRV niet belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting. 

ANBI-Status
Vereniging NCRV is aangemerkt als een organisatie 
met een ANBI-status.

2. Financiële vaste activa

2.1 Effecten

De effectenportefeuille wordt gewaardeerd tegen 
marktwaarde. NCRV belegt niet in individuele 
aandelen of obligaties maar in fondsen van insti-
tutionele beleggers. Door deze fondsen wordt geen 
rente maar dividend uitgekeerd. Derhalve is geen 
informatie beschikbaar over individuele renteper-
centages van onderliggende beleggingen. 
Het verloop is als volgt:

In april 2017 is het Robeco institutioneel Wereld-
wijd Aandelen Fonds opgeheven. Hiermee is  
€ 549.000 gerealiseerd van de reserve koersver-
schillen beleggingen op dit fonds. Met de vrijko-
mende liquiditeit uit het opheffen van het fonds 
zijn nieuwe participaties aangekocht. 

2.2 Overige financiële vaste activa

De overige financiële vaste activa van € 4.000 (2016: 
€ 9.000) betreffen langlopende hypothecaire vor-
deringen op oud-medewerkers. De leningen zijn 
afgesloten in de periode 1972 tot en met 1986. De 
rentevergoeding over de leningen bedraagt gemid-
deld 4,7%. In 2017 is € 5.000 afgelost. Er resteert 
nog 1 lening die de komende jaren wordt afgelost.

3. Vorderingen
 
3.1 Belastingen en sociale premies

De te vorderen vennootschapsbelasting betreft 
terug te ontvangen vennootschapsbelasting over 
het belastingjaar 2013. Met ingang van 2014 is 
Vereniging NCRV niet langer belastingplichtig 
voor de vennootschapsbelasting.
De te vorderen dividendbelasting betreft nog terug 
te vorderen dividendbelasting die is ingehouden 
op aan de NCRV uitgekeerde dividenden.

3.2 Overige vorderingen
 
De overige vorderingen betreffen te vorderen inte-
rest € 6.000 (2016: € 21.000). Deze daalt door de 
dalende rentepercentages op spaarproducten van 
de banken. Daarnaast betreft dit € 55.000 te ont-
vangen dividend. Deze is begin 2018 ontvangen.

3.3 Overlopende activa

De vooruitbetaalde kosten zijn nihil (2016 € 7.000). 
In 2016 was sprake van vooruitbetaalde kosten in 
verband met premiums voor ledenbehoud activi-
teiten in 2018.

Het pand aan de Steijnlaan 3 is voor 50% eigendom 
van de Vereniging NCRV en voor 50% van AVROT-
ROS. Het pand is aangemerkt als gemeentelijk 
monument. De WOZ-waarde van deze huisvesting 
bedraagt € 752.000 op waarde-peildatum 1 januari 
2017 (1 januari 2016: € 741.000). 

Begin 2016 hebben NCRV en AVROTROS besloten 
niet langer de villa Steijnlaan voor eigen werk-
zaamheden te gebruiken. De villa wordt met ingang 

van 1 februari 2016 verhuurd aan een externe 
partij. Hierdoor wordt het pand aangeduid als een 
niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar actief. 
Waardering vind plaats op basis van historische 
kosten.

1. Materiële vaste activa

Toelichting op de balans per 31 december 2017

   
  Niet aan de bedrijfs-    

  uitoefening dienstbaar 

  * € 1.000 

Stand per 1 januari 2017

Cumulatieve aanschafwaarde 284 

Cumulatieve afschrijvingen -99   

  185 

Mutaties

Afschrijvingen -6 

  -6 

Stand per 31 december 2017

Cumulatieve aanschafwaarde 284 

Cumulatieve afschrijvingen -105 

  179 

Afschrijvingspercentages 0-2,5% 

 31-12-2017 31-12-2016

 *€ 1.000 *€ 1.000

Kostprijs participaties  

vastrentende waardenfondsen 13.345 13.345

 

Kostprijs participaties  

aandelenfondsen 2.898 2.349

 16.243  15.694 

Ongerealiseerde koersstijging  

vastrentende waardenfondsen 1.560  1.655 

Ongerealiseerde koersstijging 

aandelenfondsen 557  963

 2.117  2.618

Marktwaarde participaties in 

vastrentende waardenfondsen 14.905 15.000

Marktwaarde participaties 

in aandelenfondsen 3.455 3.312

 18.360  18.312

 31-12-2017 31-12-2016

 *€ 1.000 *€ 1.000

Marktwaarde per 1 januari 18.312 17.786

Verkopen in boekjaar -1.725 -1.601 

Aankopen in boekjaar 1.725 1.602

Ongerealiseerde 

koersstijgingen 48 525

 18.360 18.312

 31-12-2017 31-12-2016

 *€ 1.000 *€ 1.000

Vennootschapsbelasting 66 66

Dividendbelasting 27 9

 93 75
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De algemene reserve bedraagt € 21.658.000. Deze 
algemene reserve is in het boekjaar niet gemuteerd.

De reserve koersverschillen ad € 2.117.000 betreft 
de ongerealiseerde koersstijgingen van de beleg-
gingsportefeuille. In 2017 is het Robeco institu-
tioneel Wereldwijd Aandelen Fonds opgeheven. 
Hiermee is € 549.000 van de ongerealiseerde 
koersstijging gerealiseerd. De hierbij vrijkomende 
liquiditeit is herbelegd in nieuwe participaties. 
Door koersstijgingen is de reserve koersverschil-
len beleggingen voorts met € 48.000 toegenomen.

Het netto resultaat over 2017 bedraagt € 245.000 
positief (2016: € 88.000 negatief). Hiervan wordt 
€ 92.000 toegevoegd aan het eigen vermogen ter 
compensatie van het negatieve exploitatieresultaat 
in voorgaand jaar. Het overige ad € 153.000 wordt 
overgedragen in rekening-courant aan Vereniging 
KRO-NCRV.

6. Kortlopende schulden

6.1 Rekening-courant KRO-NCRV
De rekening-courant met KRO-NCRV is ontstaan 
doordat het bankverkeer voor de Vereniging primair 
via KRO-NCRV verloopt. Over de rekening-courant 
wordt geen rente berekend. Het rekening-courant 
saldo wordt begin 2018 afgewikkeld.

Het exploitatieresultaat over 2017 na compensatie 
van het negatieve exploitatieresultaat in voor-
gaand jaar wordt conform de regelgeving, in reke-
ning-courant overgedragen aan het omroepbedrijf 
KRO-NCRV en daar toegevoegd aan de overgedra-
gen reserve voor media-aanbod. Het overgedragen 
saldo bedraagt € 153.000.

4. Liquide middelen

De saldi op de bankrekeningen bij ING Bank NV 
en Rabobank NV zijn direct opeisbaar.
Van het saldo aan liquide middelen is € 6 miljoen 
uitgezet op bonusspaarrekeningen en vermogens-
spaarrekeningen bij ING Bank NV en bij Rabobank 
NV. Hierop wordt een variabele rente ontvangen, 
variërend tussen 0% en 0,20%.

 
5. Eigen vermogen

6.2 Overige schulden

 31-12-2017 31-12-2016

 *€ 1.000 *€ 1.000

Terug te betalen OCW bijdrage

frictiekosten 35 35

Overige schulden 12 8

 47 43

Van de in 2013 gereserveerde frictiekosten is voor 
een bedrag van € 70.000 niet besteed voor de betref-
fende medewerkers en zal ook niet meer worden 
besteed. Van dit bedrage is conform de richtlijnen 
bij toekenning 50% opgenomen als terug te betalen 
OCW bijdrage frictiekosten.

6.3 Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen het saldo vooruit 
ontvangen contributies steunleden ad € 581.000 
(2016: € 627.000). 
 
Niet in de balans opgenomen rechten 
en verplichtingen 

Garantstelling
Zowel de Vereniging KRO als de Vereniging NCRV 
staan garant voor aantasting van het vermogen 
van KRO-NCRV. De garantstellingen zijn nader 
omschreven in een samenwerkingsovereenkomst 
die tussen de verenigingen is gesloten. Hierin is 
ook de dienstverlening geregeld die vanuit KRO-NCRV 
wordt verleend aan de ledenverenigingen.

Toelichting op de 
exploitatierekening 
over 2017

7. Baten

7.1 Opbrengsten verenigingsactiviteiten
De opbrengst leden bestaat uit contributiegelden 
van leden begrepen in de abonnementen op de pro-
grammabladen van NCRV en de contributiegelden 
van steunleden. Deze worden toegerekend aan de 
lidmaatschapsperiode. Aan de contributies in de 
abonnementen wordt conform de regelgeving 10% 
incassokosten toegerekend. Deze zijn in mindering 
gebracht op de opbrengsten.

De opbrengsten steunleden is hoger dan in 2016 
door verhoging van de jaarlijkse bijdrage en door 
extra wervingsacties in 2017. Het totaal aan lid-
maatschapsgelden in abonnementen loopt terug 
ten opzichte van 2016.
Aan giften en legaten is € 25.000 ontvangen (2016: 
€ 12.000).
 

8. Lasten

8.1 Doorberekende salarissen en sociale lasten
Kosten van medewerkers die binnen KRO-NCRV 
specifiek werken voor ledenwerving en ledenbe-
houd worden ten laste van de Vereniging gebracht. 
Daarnaast worden De doorberekende salariskos-
ten liggen boven de kosten in 2016 doordat er 
in 2017 werkzaamheden die voorheen werden 
ingevuld door freelancers (en verantwoord werden 
bij de overige bedrijfslasten) zijn uitgevoerd via 
een tijdelijke arbeidsovereenkomst en er sprake 
was hogere kosten door vervanging bij ziekte. De 
opslag voor sociale lasten daalde in 2017 naar 
26% (2016: 28%) in verband met lagere wettelijke 
premies en lagere pensioenpremies. 
De Vereniging NCRV heeft geen eigen medewer-
kers in dienst.

8.2 Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten betreffen de kosten 
Steijnlaan, de (project)kosten van ledenwerving 
en -behoud en de kosten beheer en ondersteuning.

De kosten Steijnlaan betreffen de onderhoudskos-
ten en eigenaarslasten verbonden aan het pand.
De projectkosten voor ledenwerving en ledenbe-
houd zijn besteed aan activiteiten zoals opgeno-
men in het Jaarplan Activiteiten 2017. 
De kosten beheer en ondersteuning bestaan uit 
de kosten van de Verenigingsraad, kosten van het 
Bestuur en de Raad van Toezicht van de NCRV, en 
de doorberekende kosten voor de overige onder-
steuning van de Vereniging vanuit het omroepbe-
drijf KRO-NCRV en accountantskosten.

De overige bedrijfslasten zijn ten opzichte van 
2016 gestegen als gevolg van meer verenigings-
activiteiten. 

 31-12-2017 31-12-2016

 *€ 1.000 *€ 1.000

Rekeningen-courant 548 345

Spaarrekeningen 6.033 6.013

Beleggingsrekeningen 43 55

 6.624 6.413

 Algemene  Reserve  Resultaat Totaal 
 reserve  koersverschillen  boekjaar
   beleggingen
 
 *€ 1.000  *€ 1.000  *€ 1.000 *€ 1.000

Eigen vermogen per 31 december 2016 21.658  2.618  -92 24.184

Af: gerealiseerde koersverschillen -  -549  - -549

Mutatie ongerealiseerde koersverschillen -  48  - 48

Exploitatieresultaat 2017 -  -  92 92

Eigen vermogen per 31 december 2017 21.658  2.117  - 23.775
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Accountantskosten
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan 
accountantshonoraria ten laste van het resultaat 
gebracht:
 2017 2016

 *€ 1.000 *€ 1.000

Controle van de jaarrekening 13 16

 13 16

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaam-
heden die NCRV zijn uitgevoerd door accountant-
sorganisaties en onafhankelijke accountants zoals 
bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accoun-
tantsorganisaties). In de kosten van 2016 waren 
naijlende kosten uit voorgaande jaren begrepen, 
waardoor de kosten in 2016 hoger waren dan in 
2017.

9. Financieel resultaat 

Het financieel resultaat is als volgt samengesteld:

 2017 2016

 *€ 1.000 *€ 1.000

Opbrengsten belegd vermogen 

Ontvangen dividenden 

uit effecten 235 139

Verkoopresultaat 549 251

 784 390

Rentebaten en -lasten 6 22

 790 412

De ontvangen dividenden vanuit de aandelenfond-
sen en vastrentende waardenfondsen zijn hoger 
dan in 2016. Door opheffing van het aandelenfonds 
waarin is belegd is € 549.000 aan koersstijgingen 
gerealiseerd als verkoopresultaat. 
De rentebaten dalen ten opzichte van 2016 door 
de lagere rentevergoeding die de banken uitkeren 
over spaar- en depositorekeningen. 

-Bezoldiging van bestuurders:

(*) Dit betreft een indicatieve deeltijdfactor van 4,3%. Er is geen sprake van een dienstverband.

10. Bezoldiging Bestuurder en 
Toezichthouders en Wet Normering 
Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke 
Semipublieke Sector (WNT)

In het kader van de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semi publieke 
sector die op 1 januari 2013 is ingegaan vindt in 
deze jaarrekening verantwoording plaats. In de 
verantwoording is rekening gehouden met de bepa-
lingen in de Evaluatiewet WNT die op 1 juli 2017 
in werking is getreden voor zover van toepassing 
op het verantwoordingsjaar 2017. 
Voor Vereniging NCRV is vastgesteld dat het 

Bestuur en de Raad van Toezicht onder de definitie 
van topfunctionarissen vallen. Zowel de bestuur-
ders als de leden van de Raad van Toezicht worden 
aangemerkt als externe topfunctionarissen niet in 
loondienst bij Vereniging NCRV. 

Op grond van de WNT dient inzicht te worden 
gegeven in verstrekte bezoldigingen aan degenen 
die als topfunctionarissen worden aangemerkt 
voor zover die uitstijgen boven de WNT-norm. In 
2017 is dit niet het geval. Conform het Financieel 
Handboek wordt de honorering echter wel gepu-
bliceerd in de jaarrekening.

Er is een samenwerkingsovereenkomst waarin 
de belangrijkste werkzaamheden ten behoeve 
van de Vereniging zijn uitbesteed aan KRO-
NCRV. Uit dien hoofde is sprake van een beperkte 
tijdsinspanning en een beperkte bezoldiging van 
het Bestuur. De bestuursleden zijn tevens lid van 
de Verenigingsraad.

  H.J. Beumer G.B. Beltman A.H. Russchen   

Functiegegevens Voorzitter Penningmeester Secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Deeltijdfactor in fte (*) 0,043 0,043 0,043

Gewezen topfunctionaris? nee nee nee

(fictieve) dienstbetrekking? nee nee nee 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 5.000 4.000 4.000

Beloningen betaalbaar op termijn - - -

Totaal WNT bezoldiging 2017 5.000 4.000 4.000

Individueel WNT Maximum in 2017 (*) 7.783 7.786 7.783

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Deeltijdfactor in fte (*) 0,043 0,043 0,043

Gewezen topfunctionaris? nee nee nee

(fictieve) dienstbetrekking? nee nee nee

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 5.000 4.000 4.000 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal WNT bezoldiging 2016 5.000 4.000 4.000

Individueel WNT Maximum in 2016 (*) 7.650 7.650 7.650

Joris' Kerstboom
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- Bezoldiging Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht zijn tevens 
lid van de Raad van Toezicht van de samenwer-

kingsomroep KRO-NCRV. De separate honorering 
voor de activiteiten voor de Vereniging NCRV zijn 
hierop afgestemd.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen 
zijn er geen overige functionarissen die in 2017 een 
bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maxi-
mum hebben ontvangen. 

11. Ledenaantal en kosten ledenwerving

Op 31 december 2017 heeft de Vereniging NCRV 
216.304 leden (2016: 251.701). 
De kosten voor ledenwerving bedragen in 2017  
€ 382.000 (2016: € 193.000). De kosten betreffen 
kosten voor werving en winbackactiviteiten. Hier-
aan is meer aandacht besteed dan in 2016.

12. Gebeurtenissen na balansdatum

Een notitie van de besturen van KRO en NCRV  
– met daarin een voorstel tot fusie van de beide 
verenigingen met het omroepbedrijf KRO-NCRV –  
is eind 2017 besproken en afgestemd met de leden- 
vertegenwoordigende organen van KRO, NCRV en 
KRO-NCRV. Op grond hiervan hebben de bestu-
ren van KRO en NCRV en de Statutaire Directie 
van het omroepbedrijf KRO-NCRV begin 2018 een 

principebesluit tot fusie van de drie verenigingen 
voorgelegd aan de Ledenraad KRO, de Verenigings-
raad NCRV en de Federatieraad KRO-NCRV. Deze 
leden-vertegenwoordigende organen hebben het 
principebesluit aangenomen. De eerste voorberei-
dende stappen hiertoe worden gezet. 

13. Bestemming van het resultaat

Het exploitatie resultaat over 2017 bedraagt € 245.000 
positief. Hiervan wordt € 92.000 toegevoegd aan het 
eigen vermogen ter compensatie van het negatieve 
exploitatieresultaat in voorgaand jaar. Daarnaast 
wordt, conform de regelgeving in de Mediawet,  
€ 153.000 overgedragen in rekening-courant aan 
Vereniging KRO-NCRV. 

Overige gegevens 
Controleverklaring van de onafhankelijk 
accountantOverige gegevens
Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van
Vereniging NCRV.

Verklaring over de jaarrekening 2017

Ons oordeel
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaar-
rekening 2017 van Vereniging NCRV te Hilversum 
(‘de vereniging’) gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaar-
rekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van  
Vereniging NCRV op 31 december 2017 en 
van het resultaat over 2017 in overeenstem-
ming met de Regeling vaststelling Handboek 
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke 
Media-instellingen 2016;

• voldoen de in de jaarrekening verantwoorde 
baten, lasten en balansmutaties over 2017 
in alle van materieel belang zijnde aspecten 
aan de eisen van financiële rechtmatigheid. 
Dit houdt in dat deze bedragen tot stand zijn 
gekomen in overeenstemming met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen 
bepalingen, zoals vermeld in de Regeling vast-
stelling Handboek Financiële Verantwoording 
Landelijke Publieke Media-instellingen 2016.

De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2017;
• de exploitatierekening over 2017;
• het kasstroomoverzicht;
• de toelichting met een overzicht van de gehan-

teerde grondslagen voor financiële verslagge-
ving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het 
Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden, het Controleprotocol 
Publieke Media-instellingen van de Regeling 
vaststelling Handboek Financiële Verantwoording 
Landelijke Publieke Media-instellingen 2016 en 
het controleprotocol WNT vallen. Onze verant-
woordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven 

in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging NCRV zoals 
vereist in de Verordening inzake de onafhanke-
lijkheid van accountants bij assuranceopdrach-
ten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- 
en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-in-
formatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring 
daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit:
• het verslag van het bestuur bij  

de jaarrekening 2017;
• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn 
wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen 

materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de 

Regeling vaststelling Handboek Financiële 
Verantwoording Landelijke Publieke Media- 
instellingen 2016 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben 
op basis van onze kennis en ons begrip, verkre-
gen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, 
overwogen of de andere informatie materiële afwij-
kingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan 
de vereisten van de Regeling vaststelling Handboek 
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke 
Media-instellingen 2016 en de Nederlandse Stan-
daard 720. Deze werkzaamheden hebben niet 
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaam-
heden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van 
de andere informatie, waaronder het verslag van het 
bestuur en de overige gegevens in overeenstemming 
met de Regeling vaststelling Handboek Financiële 
Verantwoording Landelijke Publieke Media- 
instellingen 2016.

  G. Prins E.P. de Jong J.H. Bos J.J.W. van  

     den Boom 

Functiegegevens Voorzitter Voorzitter Lid Raad Lid Raad 

    van Toezicht  van Toezicht  

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/5-31/12 1/1-22/4 1/1-31/12 1/1-31/12

Totaal WNT bezoldiging 2017 1.650 833 2.000 2.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  18.224 8.480 18.100 18.100

Aanvang en einde functievervulling in 2016  1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen  2.500 2.000 2.000

Beloningen betaalbaar op termijn  - - -

Totaal WNT bezoldiging 2016  2.500 2.000 2.000

Individueel WNT Maximum in 2016  26.850 17.900 17.900 
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Verantwoordelijkheden met betrekking tot 
de jaarrekening en de accountantscontrole

Verantwoordelijkheden van het bestuur en 
de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken 
en getrouw weergeven van de jaarrekening en voor 
het opstellen van het verslag van het bestuur, beide 
in overeenstemming met de Regeling vaststelling 
Handboek Financiële Verantwoording Landelijke 
Publieke Media-instellingen 2016 en de bepalingen 
bij en krachtens de WNT. Het bestuur is ook verant-
woordelijk voor de financiële rechtmatigheid van 
de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten 
en balansmutaties. Dit houdt in dat de totstandko-
ming van deze bedragen in overeenstemming dient 
te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen, zoals vermeld in de Rege-
ling vaststelling Handboek Financiële Verantwoor-
ding Landelijke Publieke Media-instellingen 2016. 
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarre-
kening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het 
bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op 
grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur 
het voornemen heeft om de instelling te liquide-
ren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandighe-
den waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuï-
teit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het 
uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de instelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen 
en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informa-
tie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate 
maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet 
alle materiële fouten ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude 
of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of 
gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de eco-
nomische beslissingen die gebruikers op basis 
van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole profes- 
sioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar rele-
vant professionele oordeelsvorming toegepast in 
overeenstemming met de Nederlandse contro-
le-standaarden, het Controleprotocol Publieke 
Media-instellingen van de Regeling vaststelling 
Handboek Financiële Verantwoording Landelijke 
Publieke Media-instellingen 2016, het controle-
protocol WNT 2017, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s 
dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude 
dan wel het niet rechtmatig tot stand komen 
van baten, lasten en balansmutaties, het in 
reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrij-
gen van controle-informatie die voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij 
fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter 
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, 
het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken 
of het doorbreken van de interne beheersing;
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• het verkrijgen van inzicht in de interne  
beheersing die relevant is voor de controle met 
als doel controlewerkzaamheden te selecteren 
die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een 
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de instelling;

• het evalueren van de geschiktheid van de 
gebruikte grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en de gebruikte financiële recht-
matigheidscriteria en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door het bestuur 
en de toelichtingen die daarover in de jaarre-
kening staan;

• het vaststellen dat de door het bestuur 
gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens op basis van de ver-
kregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waar-
door gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
instelling haar bedrijfsactiviteiten in conti-
nuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen 
dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclu-
sies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze contro-
leverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden 
dat een onderneming haar continuïteit niet 
langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur 
en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen;

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw 
beeld geeft van de onderliggende transacties 
en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder 
andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen 
die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen 
in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij 
de relevante ethische voorschriften over onafhan-
kelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren 
ook met de raad van toezicht over alle relaties en 
andere zaken die redelijkerwijs onze onafhanke-
lijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee 
verband houdende maatregelen om onze onafhan-
kelijkheid te waarborgen.

Utrecht, 31 maart 2017
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. J.W. Middelweerd RA
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Naleving regelgeving
6

Good Governance
De Vereniging NCRV committeert zich aan de 
Richtlijnen ter bevordering van Goed Bestuur en 
Integriteit bij de Publieke Omroep (Code Goed 
Bestuur) en de media wettelijke bepalingen omtrent 
verenigingsactiviteiten.

De Vereniging NCRV heeft behoudens Bestuur en 
de Raad van Toezicht geen eigen medewerkers, 
hetgeen betekent dat binnen de Vereniging NCRV 
een aantal richtlijnen niet of slechts gedeeltelijk 
van toepassing zijn. De Vereniging NCRV heeft een 
samenwerkingsovereenkomst met de Vereniging 
KRO-NCRV.

Ten aanzien van de naleving van de verschillende 
Richtlijnen van de voor 2017 geldende Code Goed 
Bestuur en Integriteit merkt NCRV het volgende op:

Richtlijn 1 - Goed bestuur en toezicht
In de NCRV-statuten krijgen de aanbevelingen van 
Richtlijn 1 van de Code Goed Bestuur hun beslag, 
als ook in het reglement voor het Bestuur NCRV.

Richtlijn 2 - Integriteit
Nevenfuncties en financiële belangen
Nevenfuncties van het Bestuur en de toezichthou-
ders worden geregistreerd en openbaar gemaakt 
via de NCRV-website. Er bestaat een meldingsplicht 
van (nieuwe) financiële belangen bij partijen waar-
mee NCRV of KRO-NCRV direct of indirect zaken 
doet. Jaarlijks vindt er bij de bestuurders en toe-
zichthouders een integrale uitvraag plaats naar 
nevenfuncties en financiële belangen. 

Contractvorming
NCRV is niet dienstbaar aan het maken van meer 
dan normale winst door derden.

Geschenken
Bestuur en toezichthouders mogen uit hoofde van 
hun functie geen geschenken met een waarde boven 
een bedrag van vijftig euro geven noch ontvangen. 
Er waren uit dien hoofde in 2017 geen meldingen 
en er was sprake van een leeg register.

Richtlijn 3: Verslaglegging
Ten aanzien van de normen en richtlijnen voor 
een transparante verantwoording en verslagleg-
ging volgt NCRV de Richtlijn 3 ‘Verslaglegging’ 
van de Code Goed en de richtlijnen uit het hand-
boek ‘Financiële verantwoording’. In voorliggend 
jaarverslag vindt verantwoording plaats over de 
uitvoering van de activiteiten van de Vereniging 
NCRV, alsook de financiële verantwoording in het 
financiële jaarverslag (zie hoofdstuk 5). 

Juridische verwantschap
De Vereniging NCRV is lid van de Vereniging KRO-
NCRV. In deze vereniging hebben de Vereniging 
KRO en de Vereniging NCRV hun omroepbedrijven 
gefuseerd.
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Samenstelling Bestuurs- en adviesorganen NCRV per 31-12-2017

Bestuur
G.B. Beltman (penningmeester) 
H.J. Beumer (voorzitter)
A.H. Russchen (secretaris)

Raad van Toezicht
J.J.W. van den Boom
J.H. Bos 
G. Prins (voorzitter) 

Auditcommissie 
J.H. Bos

Verenigingsraad

Regionale Commissie Midden 
G.B. Beltman, Arnhem
C. Bos (secretaris), Utrecht
E.L.F. Falger, Putten
W.A. Koebrugge, Aalten
A.H. Russchen, Nunspeet 
B.J.M. van Straelen, Wageningen
J.G. van Veen, Elst
H.A.C. Weigand-Timmer (voorzitter), Ermelo

Regionale Commissie Noord 
K. ten Cate, Twijzel
G. Dijkstra, Leeuwarden
H. Halma, Leeuwarden
T. Hiemstra, Groningen
J.E. de Jong, Drachten
J.A. Kingma (voorzitter), Bedum
L.G. Stängel (secretaris), Leeuwarden
Z. Zweers, Drachten

Regionale Commissie Oost 
J. Bouwmeester, Giethoorn
T.W. ter Horst-Oppewal, Wierden
M. Pekkeriet-van der Zwaag, Dalfsen
J. de Ruiter, Haaksbergen
J. de Vries, Enschede

Regionale Commissie West
A.A. Akkerma, Den Haag
Y. van den Brakel Visser, Alkmaar 
A. Holster (voorzitter), Gouda
J. van der Molen, Gouda
J.W.N. Slik, Haarlem
A. Vons, Leiderdorp
J.H. Zandvliet, Noordwijkerhout

Regionale Commissie Zuid 
E.F. de Bruin, Oosterhout
J.W. Crins (secretaris), Belfeld
J. Haartsen, Veldhoven
G.J. Lunshof, Venlo
J.H. Pot-Timmerman, Maastricht
C. Sprong, Eindhoven
K. Vaartjes (voorzitter), Etten-Leur
J.A. Witkamp-van der Veen, Eindhoven

Regionale Commissie Zuidwest 
E. Boertien, Rotterdam
H.J. Beumer, Leerdam 
A.W. Hofland (voorzitter), Zwijndrecht
I. de Jong-Lindhout, Heerjansdam 
H. Kleijn-Bastiaan, Hardinxveld-Giessendam
N.P. Lokerse, Terneuzen 
M.J. Molendijk (secretaris), Dordrecht
J.D. Renes, Maassluis
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