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Verslag Bestuur

BinnensteBuiten Festival op Fort Rijnauwen



Ook in 2018 werden de door de KRO Afdelingsraden 
georganiseerde activiteiten goed bezocht door de 
leden van de Vereniging KRO. Het KRO Bestuur ziet dit 
als een bewijs van grote betrokkenheid van de leden, 
zowel bij de Vereniging KRO als bij de samenleving. 
Deze betrokkenheid wordt beschouwd als een van de 
belangrijke dragers van de Vereniging KRO.

Slot
Door de voorbereidingen van de fusie, die reeds begin 
2017 voor het KRO Bestuur begonnen zijn, is ook 2018 
een intensieve bestuurlijke periode geweest. Het KRO 
Bestuur kijkt met tevredenheid terug, met name op de 
samenwerking met het NCRV Bestuur, de Statutaire 
Directie KRO-NCRV en de betrokken medewerkers. 
Mede daardoor is het fusieproces heel goed verlopen 
en kan er met optimisme gekeken worden naar de toe-
komst. Binnen de context van een veranderend media-
landschap ontstaat met de fusie van de Verenigingen 
KRO, NCRV en KRO-NCRV een meer sterke, e�ci-
ente en toekomstgerichte omroepvereniging, die 

de uitdagingen waar het publieke bestel voor staat 
aan kan.

Het Bestuur van de Vereniging KRO wenst KRO-NCRV 
een heel goede toekomst met mooie programma’s die 
er maatschappelijk toe doen.

Voor de financiële paragraaf verwijzen we naar blz. 23.

M.A.B. van der Sloot
Voormalig voorzitter

J.A. Neijzen
Voormalig penningmeester

H.J. Spaan
Voormalig secretaris

Inspiratiedag in Museum Catherijneconvent Utrecht
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De Vereniging KRO richt zich sinds 1 januari 2014, na 
de fusie van haar omroepbedrijf met het omroepbe-
drijf NCRV, primair op ledenwerving, ledenbehoud en 
ledenbinding.

Het omroepbedrijf KRO-NCRV verzorgt voor de 
Vereniging KRO de activiteiten op deze terreinen, 
conform de door de Vereniging KRO met KRO-NCRV 
overeengekomen samenwerkingsovereenkomst. KRO-
NCRV verzorgt voor de Vereniging KRO ook de bestuur-
lijke ondersteuning, werkzaamheden ten behoeve van 
de financiële administratie, de ledenadministratie, jaar-
begroting, jaarrekening en jaarverslag. De Vereniging 
KRO heeft zelf geen medewerkers.

Het KRO Bestuur is belast met het besturen van de 
Vereniging KRO en verantwoordelijk voor de realisatie 
van de doelstellingen, de strategie en het (financiële) 
beleid. Het KRO 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-instellingen, 
het belang van het omroepbedrijf KRO-NCRV en de 
kaders van de Mediawet. Alleen leden van de KRO 
Ledenraad kunnen lid zijn van het KRO Bestuur.

In het kader van de beoogde fusie van de Vereniging 
KRO met de Vereniging NCRV en de Vereniging KRO-
NCRV per 1 januari 2019 was 2018 een bijzonder jaar 
voor de Vereniging KRO met veel aandacht voor het 
te doorlopen fusietraject.

Samenstelling Bestuur
In 2018 heeft in de samenstelling van het KRO Bestuur 
geen wijziging plaatsgehad.
De huidige zittingstermijn van de bestuursleden liep 
oorspronkelijk af op 17 mei 2019. Met de fusie van de 
Verenigingen KRO, NCRV en KRO-NCRV per 1 januari 
2019 is de zittingstermijn van de bestuursleden per 
die datum geëindigd.

Vergaderingen en aandachtsgebieden
In het kader van het fusietraject werd in de reguliere 
vergaderingen van het KRO Bestuur, tezamen met het 
NCRV Bestuur, met de Statutaire Directie KRO-NCRV 
en met de Raad van Toezicht KRO-NCRV veelvuldig 
aandacht aan de beoogde fusie besteed. Aan de 
orde kwamen de fusiedocumenten zoals de concept 
statuten van de gefuseerde Vereniging, het concept 
Reglement Ledenraad, de regeling Besluitvorming 
Financiën en Vermogen en de Overgangsregeling 
voor de Ledenraad.
Daarnaast stond de voortgang van het Verenigingsplan 
2015-2020, de jaarrekening 2018, de voortgang van 
het Jaarplan Activiteiten KRO en NCRV 2018, de 

tussentijdse ontwikkeling van de financiële resultaten 
en het Jaarplan Ledenactiviteiten Vereniging KRO-
NCRV 2019 op de agenda. 

Naast de reguliere vergaderingen, met de Statutaire 
Directie van KRO-NCRV en de Raad van Toezicht KRO, 
vergaderde het KRO Bestuur zelf ook regelmatig. Onder 
andere de jaarrekening 2017, de voortgang van het 
activiteitenplan 2018, het Jaarplan Ledenactiviteiten 
KRO-NCRV 2019 en het fusietraject kwamen tijdens 
deze (reguliere) bestuursvergaderingen aan de orde.

In de bestuursvergaderingen werd daarnaast gesproken 
over ledenactiviteiten en communicatie met de leden.  

Verenigingsplan 2015-2020
Het Verenigingsplan 2015-2020 is in 2014 vastgesteld 
en derhalve ook in 2018 nog van kracht. Centraal staan 
de identiteit van de KRO en de ambitie om vanuit maat-
schappelijke betrokkenheid een herkenbare positie in 
de samenleving in te nemen. Het KRO Bestuur ziet de 
Vereniging KRO als een maatschappelijk betrokken 
organisatie die bijdraagt aan een hechte samenleving. 
Dat kan echter alleen in samenspraak en samenwerking 
met de leden en met name ook door samenwerking 
met de Vereniging NCRV en de Vereniging KRO-NCRV.

Jaarplan Activiteiten
Het Jaarplan Activiteiten KRO en NCRV 2018 geeft weer 
hoe de Vereniging KRO de doelstellingen met betrek-
king tot ledenbehoud en ledenwerving wil behalen. De 
focus lag in 2018 op het behoud van leden. 

Zo hebben zich voor de Actie Warm Hart 130 goede 
doelen (bij Vereniging NCRV en Vereniging KRO teza-
men) aangemeld en hebben bijna 53.000 leden een 
stem uitgebracht. Met ledenactiviteiten in het land is, 
in het kader van versteviging van de maatschappe-
lijke verankering van KRO-NCRV programma’s, inge-
haakt op onder andere Voor wie steek jij een kaarsje 
op?, Joris’ Kerstboom, het BinnensteBuiten Festival 
op Fort Rijnauwen en de Inspiratiedag in Museum 
Catharijneconvent in Utrecht.
Nieuw dit jaar was de Kerkproeverij die in diverse ker-
ken in het gehele land werd georganiseerd. Ook werd 
er in de zomermaanden een groot aantal wandelingen 
georganiseerd in diverse delen van het land, met als 
hoogtepunt ons ledenevenement gekoppeld aan de 
Vierdaagse in Nijmegen. Daarnaast zijn onder meer 
georganiseerd in 2018: een klassiek concert met het 
Gelders Orkest in TivoliVredenburg in Utrecht in april, 
het familie-event Sterren in het Wild in Dierenpark 
Amersfoort in mei, de DetectivePremière in Utrecht, 
Nijmegen en Amsterdam en Night of the Proms in 
november in Ahoy Rotterdam.
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Verslag Ledenraad

Boer zoekt Vrouw Afterparty in Maarssen
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De Ledenraad is het verenigingsorgaan zoals bedoeld 
in artikel 2:40 Burgerlijk Wetboek.

Vergaderingen
In vervolg op de vergaderingen in december 2017, 
waarin de bestuursnotitie Toekomst KRO-NCRV 
werd besproken, heeft op 17 februari 2018 een extra 
Ledenraad plaatsgevonden. In deze vergadering werd 
het principebesluit tot fusie van de Verenigingen KRO, 
NCRV en KRO-NCRV voorgelegd. Zoals afgesproken 
zijn hierin opgenomen de aandachtspunten bij en 
grondslagen voor de fusie, de uitgangspunten voor 
de inrichting van de Governance, het tijdpad en de 
wijze waarop de verantwoordelijkheden in het traject 
naar fusie zijn belegd. Het principebesluit tot fusie is 
met meerderheid van stemmen aangenomen.

Regulier vergadert de Ledenraad tweemaal per 
jaar. In april onder meer over de jaarrekening en 
het jaarverslag over het voorafgaande jaar, in de 
maand december bespreekt de Ledenraad het 
Jaarplan Ledenactiviteiten en de begroting Jaarplan 
Ledenactiviteiten.

In april 2018 stelde de Ledenraad de Jaarrekening 
KRO 2017 vast en werd het Jaarverslag KRO 2017 ter 
informatie voorgelegd. De Ledenraad verleende het 
KRO Bestuur en de Raad van Toezicht KRO decharge 

voor het gevoerde beleid. 
De stand van zaken wat betreft de fusie kwam aan 
bod; de bouwstenen voor de statuten KRO-NCRV, 
opgesteld door twee werkgroepen Governance die 
zijn samengesteld uit leden van de Afdelingsraden 
KRO en de NCRV Regionale Commissies, werden 
door de Ledenraad besproken.
Vanwege het bereiken van het einde van de zit-
tingstermijn van Theo Camps, voorzitter Raad van 
Toezicht KRO en (vice-)voorzitter Raad van Toezicht 
KRO-NCRV, werd door de selectiecommissie Paul 
Rüpp voorgedragen als zijn opvolger. De Ledenraad 
stemde in met deze voordracht voor benoeming door 
de Federatieraad in de Raad van Toezicht KRO-NCRV. 
Op 22 september werd er opnieuw een extra 
Ledenraad ingelast met als doel het vaststellen van 
de teksten van de fusiedocumenten bestaande uit 
de Statuten KRO-NCRV, het Reglement Ledenraad 
KRO-NCRV en de Regeling Besluitvorming Financiën 
en Vermogen zoals deze komen te luiden bij inwer-
kingtreding van de fusie.

In de reguliere Ledenraad op 15 december lag het 
fusiebesluit voor. De Ledenraad stemde in met de fusie 
van de Verenigingen KRO, NCRV en KRO-NCRV en 
stelde de fusiedocumenten vast. Verder besprak de 
Ledenraad het Jaarplan Ledenactiviteiten Vereniging 
KRO-NCRV 2019.

 Werkgroepen
 
Voorzitterscontact
Het Voorzitterscontact is een overleg tussen de 
voorzitters van de zeven Afdelingsraden van de 
Ledenraad en de voorzitter van het KRO Bestuur. In 
het Voorzitterscontact wordt, meestal voorafgaand aan 
de vergaderingen van de Ledenraad, informatie uitge-
wisseld over diverse zaken die in de ledenvereniging 
spelen. Tijdens het Voorzitterscontact worden ook pro-
cesafspraken gemaakt. In 2018 vonden er twee regu-
liere vergaderingen plaats, op 5 april en 30 november. 
In de bijeenkomst in april werd de voortgang van de 
voorbereidingen voor de fusie besproken en een 
vooruitblik op de agenda van de Ledenraad gegeven.  
In november werden verdere ontwikkelingen met 
betrekking tot de fusie besproken en gaf de voorzitter 
een vooruitblik op de reguliere ledenraadvergadering 
van 15 december. De Afdelingsraden KRO bespraken 
ook actuele kwesties en de stand van zaken van de 
door de Afdelingsraden KRO georganiseerde activi-
teiten met elkaar.

Werkgroep Financiën
De Werkgroep Financiën bestaat uit één lid van elke 
Afdelingsraad. De werkgroep komt twee keer per 
jaar bijeen om, onder leiding van de penningmees-
ter van het KRO Bestuur en in aanwezigheid van de 
Directievoorzitter/Zakelijk Directeur KRO-NCRV en 
het hoofd Finance & Control, de Jaarrekening en de 
Begroting van de Vereniging KRO te bespreken. De 

leden van de Werkgroep Financiën rapporteren over 
deze bijeenkomst in hun eigen Afdelingsraad. 

De Werkgroep Financiën besprak op 9 april de KRO 
Jaarrekening 2017 en de financiële aspecten bij de 
voorgenomen fusie. In november vond er geen bijeen-
komst plaats. Met het oog op de fusie werd de begro-
ting KRO-NCRV 2019 besproken in de Werkgroep 
Financiën van de Federatieraad. 

Werkgroep Identiteit & Strategie
De Werkgroep Identiteit & Strategie bestaat uit zeven 
leden, één lid uit elke Afdelingsraad. De werkgroep 
richt zich op de strategie van de Vereniging KRO, 
bewaakt de uitvoering van de verenigingsstrategie 
en toetst het activiteitenplan.
De werkgroep is in 2018 niet bijeengekomen, omdat 
identiteit dit jaar onderwerp van gesprek was van de 
twee werkgroepen Governance.

Werkgroep Coproducties
De Werkgroep Coproducties bestaat uit zeven leden, 
iedere Afdelingsraad is met één lid vertegenwoordigd 
in de werkgroep. De werkgroep is in 2018 drie keer bij 
elkaar gekomen. In februari voor het bespreken van 
voorstellen coproducties voor het lopende jaar en in 
juli voor het bespreken van brainstorm ideeën voor 
2019. In november heeft de werkgroep de voorstellen 
geëvalueerd en besloten welke activiteiten worden 
uitgewerkt in 2019.
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Night of the Proms in Rotterdam
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Taken
De Raad van Toezicht KRO houdt toezicht op het beleid 
van het KRO Bestuur en op de algemene gang van 
zaken in de (leden)Vereniging KRO. De Raad van 
Toezicht toetst het beleid van de Vereniging KRO 
aan het meerjaren Verenigingsplan, het Jaarplan 
Ledenactiviteiten en de begroting en adviseert de 
KRO Ledenraad in het bijzonder over de financiële 
en beleidsmatige jaarstukken.

Samenstelling
De KRO Ledenraad draagt drie leden voor ter benoe-
ming in de Raad van Toezicht KRO-NCRV. Deze drie 
leden vormen samen vervolgens ook de Raad van 
Toezicht KRO. De Raad van Toezicht kent een bis-
schoppelijk adviseur. Conform de Governancecode 
2018 stelt de Raad van Toezicht zich ona«ankelijk en 
kritisch op. De vereisten qua samenstelling van de Raad 
van Toezicht zijn vastgelegd in de Profielschets Raad 
van Toezicht KRO; de profielschets was te vinden op 
de website van KRO.
Vanwege het bereiken van het einde van de zit-
tingstermijn van Theo Camps, voorzitter Raad van 
Toezicht KRO en (vice-)voorzitter Raad van Toezicht 
KRO-NCRV, werd door de selectiecommissie Paul Rüpp 
voorgedragen als zijn opvolger. De vergadering van 
de Ledenraad in april stemde in met deze voordracht 
voor benoeming door de Federatieraad in de Raad 
van Toezicht KRO-NCRV. Op grond van de statuten 
van Vereniging KRO benoemde de Raad van Toezicht 
KRO-NCRV Paul Rüpp vervolgens tot voorzitter Raad 
van Toezicht KRO.
 
Vergaderingen
De Raad van Toezicht KRO vergaderde in 2018 tezamen 
met de Raad van Toezicht NCRV. Er waren vier reguliere 
vergaderingen: in maart, juni, september en november. 
Leden van de Raad van Toezicht KRO namen deel aan 
de reguliere vergaderingen van de Ledenraad in april 
en in december en aan de ingelaste vergaderingen 
van de Ledenraad in februari en september. 

Aandachtsgebieden
In 2018 ging er veel aandacht uit van de Raad van 
Toezicht KRO naar het te doorlopen fusietraject met 
de Verenigingen NCRV en KRO-NCRV. De stand van 
zaken in dit fusietraject werd dan ook in alle bijeen-
komsten van de Raden van Toezicht met de Besturen 
uitvoerig besproken. Daarnaast kwam de jaarrekening 
en het Jaarverslag 2017 aan bod en legde de Raad van 
Toezicht deze met een positief advies ter vaststelling 
aan de Ledenraad voor.
De Raden van Toezicht bespraken in de reguliere 
vergadering van 21 november 2018 het Jaarplan 

Ledenactiviteiten KRO-NCRV 2019 waarin naast leden-
behoud de focus wordt gelegd op de ledentelling in 2019. 
 
Conform de gemaakte afspraken in het kader van 
good governance heeft de zelfevaluatie van de Raad 
van Toezicht KRO plaatsgevonden met input van het 
KRO Bestuur.

Auditcommissie
De auditcommissie is een vaste adviescommissie van 
de Raad van Toezicht die zich concentreert op het finan-
ciële beleid van het KRO Bestuur. De auditcommissie
vergaderde in maart 2018 in aanwezigheid van de 
penningmeester KRO, de Zakelijk Directeur  KRO-NCRV 
en het Hoofd Finance & Control KRO-NCRV over de 
Jaarrekening 2017 van de Vereniging KRO.

Op 12 november vergaderde de auditcommissie in 
aanwezigheid van de Directievoorzitter a.i., het Hoofd 
Finance & Control KRO-NCRV en de penningmeester 
KRO. Besproken werd de financiële voortgangsrap-
portage derde kwartaal over 2018 en het dekkings-
overzicht Jaarplan Ledenactiviteiten 2019 KRO-NCRV.
 
Besproken werd waarom er geen begroting 2019 voor 
de Vereniging KRO was opgesteld. Dit  vooruitlopend 
op een positief besluit aangaande de voorgenomen 
fusie van de Verenigingen KRO, NCRV en KRO-NCRV.

In 2018 is hard gewerkt door KRO Bestuur, Ledenraad 
KRO, Statutaire Directie KRO-NCRV en medewerkers 
van KRO-NCRV aan activiteiten die de bezieling van de 
Vereniging KRO weerspiegelen. Het is ook het laatste 
jaar dat de Vereniging KRO, waarop deze Raad toezicht 
hield, bestond. Immers op 15 december 2018 besloot 
de Vereniging KRO met een zeer ruime meerderheid, 
in aanwezigheid van de voltallige Raad van Toezicht 
van de KRO, samen met de Vereniging NCRV op te 
gaan in de Vereniging KRO-NCRV. Als gevolg daarvan 
houdt ook de Raad van Toezicht KRO op te bestaan 
per gelijke datum. Daarmee komt een einde aan de 
KRO als zelfstandige eenheid en dat ruim 93 jaar na 
de oprichting op 23 april 1925. De weg tot dit besluit 
heeft zeker in 2018 nog tot grote inspanningen geleid 
van vele betrokkenen. Daar danken de leden van de 
Raad van Toezicht een ieder voor. Wij werken met zijn 
allen aan de veelkleurigheid van de publieke omroep 
en aan een toekomstbestendig bestel!

Drs. P.L.A. Rüpp
Voorzitter
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Verenigings- 
activiteiten

Vierdaagse Nijmegen



worden deelgenomen aan workshops en lezingen 
met de presentatoren van de levensbeschouwelijke 
programma's. Als passende afsluiting van de dag 
was er de live-uitzending van het programma Zin 
in Weekend, gepresenteerd door Wilfred Kemp en 
Annemiek Schrijver. 

BinnensteBuiten Festival
Ruim tweeduizend mensen hebben in september geno-
ten van de tweede editie van het BinnensteBuiten 
Festival. Dit jaar was de locatie het prachtige Fort 
Rijnauwen nabij Utrecht. De hele dag door waren hier 
opnames en diverse activiteiten met de presentatoren 
van het programma: van kookdemonstraties en wijn-
proeverijen tot tuindemonstraties en boswandelingen. 
Ook vonden er live radio-uitzendingen plaats en waren 
er muzikale optredens. 

Kerkentor Leeuwarden
Meer dan duizend leden van de Verenigingen KRO en 
NCRV werden in oktober in Leeuwarden, de culturele 
hoofdstad van Europa 2018, ontvangen door presen-
tator Annemiek Schrijver. Na de opening ontdekten 
leden samen al wandelend de stad en de twaalf deel-
nemende kerken aan de Kerkentour. Een mooie dag 
met veel inspirerende gesprekken. 

Open Studio Dagen 
De Open Studio Dagen vonden dit jaar plaats in het 
eerste weekend van september. Ruim vierduizend 
geïnteresseerden, waaronder drieduizend leden van 
de Verenigingen KRO en NCRV, kwamen op bezoek 
in het pand van KRO-NCRV in Hilversum. Een geschikt 
moment voor alle bezoekers om kennis te maken met 
de programma’s en de presentatoren. Het programma 
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Missie Vereniging KRO
De behoefte aan de menselijke maat, aan warmte, aan 
positieve berichten en aan saamhorigheid neemt toe 
in tijden van tweedeling, financiële crises en sombere
ontwikkelingen. De Vereniging KRO wil de positieve 
krachten voor het voetlicht brengen en versterken. 
Niet alleen voor de leden, maar via het media-aanbod 
van KRO-NCRV voor iedereen die zich aangesproken 
voelt door de boodschap van de Vereniging KRO.

De Vereniging KRO streeft, geïnspireerd door de 
katholieke traditie en verbonden met de katholieke 
gemeenschap, als maatschappelijk betrokken vereni-
ging in nauwe samenwerking met het omroepbedrijf 
KRO-NCRV een humane samenleving na waarin men-
sen goed (kunnen) leven. Een samenleving waarin we 
een uitdagende en inspirerende taak hebben bij het 
vervolmaken en veiligstellen van de schepping. Een 
samenleving waarin gemeenschapszin bestaat, plu-
riformiteit en diversiteit gewaarborgd zijn, solidariteit 
gepraktiseerd wordt, respect bestaat voor cultuurver-
schillen en alles op de menselijke maat is ingericht.

De Vereniging KRO wil bijdragen aan een samenleving 
waarin mensen elkaar helpen en de ruimte geven het 
leven te vieren. Vanuit haar missie wil de Vereniging 
KRO dan ook midden in de samenleving staan en haar 
leden een betekenisvol lidmaatschap bieden. Een lid-
maatschap dat gestoeld is op waarden die voortkomen 
uit de katholieke traditie, gebaseerd op de beginse-
len uit het katholiek sociaal denken en verbonden 
met de rijke katholieke cultuur en daarbij behorende 
symboliek, zoals verankerd in het media-aanbod dat 
via het omroepbedrijf KRO-NCRV wordt gemaakt en 
uitgezonden.

Ledenwerving en ledenbinding 
In 2018 is opnieuw veel aandacht geweest voor de twee 
belangrijkste pijlers: ledenbinding en ledenwerving.

Ledenbinding en ledenbehoud
De Vereniging KRO vindt het belangrijk haar leden zo 
veel mogelijk bij de programmering van KRO-NCRV te 
betrekken. Dat gebeurt bijvoorbeeld via social media, 
via digitale nieuwsbrieven maar ook via een eigen 
ledenpanel. In 2018 heeft de KRO weer veel leden per-
soonlijk mogen ontmoeten tijdens ledenevenementen 
die samen met de Vereniging NCRV werden georgani-
seerd. Leden hebben tijdens deze evenementen veelal 
de gelegenheid om de makers van de programma’s 
ook ter plekke fysiek te ontmoeten. Van de jaarlijkse 
ledendag Night of the Proms, het BinnensteBuiten 
Festival tot de Kerkentour in Leeuwarden. 

Naast de evenementen krijgt elk lid drie keer per 
jaar het magazine MijnKRO op de deurmat om op de 
hoogte te zijn van de programmering van KRO-NCRV 
en de extra activiteiten die voor leden worden geor-
ganiseerd. Daarnaast is in 2018 het magazine Vertel 
ontwikkeld voor alle leden met daarin drie keer per jaar 
een kijkje achter de schermen van de programmering 
van KRO-NCRV.

Jaarlijks wordt een grootschalig tevredenheidson-
derzoek uitgevoerd onder de leden. Daarin is in het 
afgelopen jaar wederom een duidelijke stijging in 
tevredenheid te zien. Ook in 2019 wordt deze lijn van 
ledenbinding voortgezet. 

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 plekken. Ook worden 
KRO-gidsleden, zowel bestaande als nieuwe, benaderd 
om de Vereniging KRO actief te steunen middels een 
lidmaatschap. 

Hoogtepunten 2018

The Passion
Dit jaar vond op Witte Donderdag, 29 maart, The 
Passion plaats in Amsterdam Zuid-Oost, beter bekend 
als de Bijlmer. Een betekenisvolle plek met vooraf 
een wandeling voor honderden leden langs verschil-
lende (religieuze) plekken en gebouwen in dit gebied, 
gevolgd door een exclusief concert met Dwight Dissels, 
die de rol van Jezus speelde in The Passion in 2017. 
Aansluitend kon de live-registratie van The Passion 
worden bijgewoond.

DetectivePremière
Traditiegetrouw was in mei de DetectivePremière, 
dit jaar in drie bioscopen in Nederland, waaronder 
Tuschinski in Amsterdam. De leden werden getrakteerd 
op een preview van enkele afleveringen van nieuwe 
detectiveseries en een interview met aansluitend meet 
& greet met Richard Harrington, de hoofdrolspeler uit 
de Britse detectiveserie Hinterland. Met 2200 ver-
kochte kaarten was dit de grootste DetectivePremière 
tot nu toe.

Inspiratiedag
Dit jaar vond in juni in Museum Catharijneconvent in 
Utrecht de tweede editie plaats van de Inspiratiedag. 
Er waren meer dan duizend leden van de Verenigingen 
KRO en NCRV aanwezig. Op deze Inspiratiedag kon 

Night of the Proms in Rotterdam
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kon rekenen op groot enthousiasme. Zo waren er 
onder andere workshops van radioprogramma’s en 
het tv-programma BinnensteBuiten, bekeken kinde-
ren de allernieuwste afleveringen van de populaire 
jeugdserie SpangaS, gingen de allerkleinsten met 
Nijntje en Kikker op de foto of maakten zij muziek 
met de muzikanten van de kleuterserie Apennoten. 
Ook waren er rondleidingen door de radiostudio’s, 
lezingen door bekende presentatoren, een Virtual 
Reality-experience en leidde Yvon Jaspers de Boer 
zoekt Vrouw-kwis.

Night of the Proms
Tienduizend leden van de Verenigingen KRO en NCRV 
bezochten op zondag 18 november de muzikale leden-
dag én de opname van het concert Night of the Proms 
in Ahoy Rotterdam. Leden namen vol enthousiasme 
deel aan verschillende activiteiten: van Boer zoekt 
Vrouw-kwis tot radioworkshops, van meet & greets 
met presentatoren tot de ‘breintrein’ van De slimste 
mens. En natuurlijk was deze dag voor veel leden een 
mooie gelegenheid om met een van de presentatoren 
op de foto te gaan. Een sfeervolle dag waar leden 
van gedachten wisselden met programmamakers en 
presentatoren. Aansluitend was er de mogelijkheid om 
het swingende concert bij te wonen met optredens 
van onder andere Milow en Suzanne Vega.

Boer zoekt Vrouw Afterparty
In december vond in de Fabrique in Utrecht de Boer 
zoekt Vrouw Afterparty plaats, een jaarlijks terugke-
rend evenement na afloop van het televisieseizoen 
van dit populaire programma. Het feest was volledig 
uitverkocht en werd bezocht door tweeduizend enthou-
siaste Boer zoekt Vrouw-fans (leden van Verenigingen 
KRO en NCRV) en driehonderd VIB’s (Very Important 
Boeren), ofwel de deelnemende boeren van het hui-
dige seizoen en van de voorgaande seizoenen. De 
bezoekers konden speeddaten met elkaar en ‘trou-
wen-voor-één-dag’, losgaan op de boerenkermis en 
dansen op de muziek van de aanwezige bandjes en 
DJ’s. Voor een dolenthousiaste zaal opende Yvon 
Jaspers de avond onder aanwezigheid van alle boeren 
van het afgelopen seizoen.

Actie Warm Hart
De Vereniging KRO staat vanuit haar identiteit voor 
naastenliefde. Daarom levert Vereniging KRO elk jaar 
een bijdrage aan drie goede doelen die zijn gekozen 
door de leden. Het betreft doelen die op een bijzon-
dere, unieke manier bijdragen aan een samenleving 
waarin we omkijken naar elkaar en waarin voor ieder-
een plek is. Uit de vijf goede doelen die de meeste 
stemmen hadden gekregen zijn drie winnaars gekozen 

door de jury. In totaal hebben 130 goede doelen mee-
gedaan die bij elkaar bijna 53.000 stemmen kregen.

Joris’ Kerstboom
Bij Joris’ Kerstboom staan mensen samen stil bij indruk-
wekkende en bijzondere levensgebeurtenissen en 
delen deze met elkaar. In 2018 was Joris’ Kerstboom 
te bewonderen in het centrum van maar liefst zes ste-
den: Culemborg, Dokkum, Emmen, Leerdam, Leiden 
en Tiel. Bewoners van deze steden werden uitgeno-
digd een boodschap voor een dierbare in de boom te 
hangen en hun verhaal te delen. Ten behoeve hiervan 
was voor leden in elke stad een gratis kerstbal af te 
halen om ook in de kerstboom te hangen. Het was 
tevens mogelijk een kerstwens te doen in 180 biblio-
theekvestigingen door heel Nederland. Daarnaast 
waren er in samenwerking met Resto VanHarte 41 
Joris’ Kerstboom-diners verspreid over het hele land. 
Leden van KRO en NCRV hebben met een introducé 
kunnen genieten van een heerlijk 3-gangen kerstdiner. 
Want kerst vier je immers samen!

Activiteiten van de Afdelingsraden
Jaarlijks organiseren de Afdelingsraden activiteiten 
voor leden in hun eigen afdelingsgebied. Zo organi-
seerde de Afdelingsraad Breda een ledenactiviteit met 
een bezoek aan het religieus erfgoed van Oudenbosch 
met drie verschillende rondleidingen in de Basiliek, 
het voormalige Instituut Saint Louis en het Arboretum.

Door de Afdelingsraad Groningen-Leeuwarden was in 
juni een speciaal bezoek aan Leeuwarden, Culturele 
Hoofdstad 2018, georganiseerd met onder andere 
een praamvaart door de historische grachten van 
Leeuwarden. Ook was er later in het jaar een bijeen-
komst in het kloostermuseum Bernardushof in Aduard.

De Afdelingsraad Roermond nodigde haar leden uit om 
begin juni aanwezig te zijn bij de Ommegang, het abso-
lute hoogtepunt van de Heiligdomsvaart in Maastricht, 
die voor de 55e keer werd gehouden. Dit gebeurde 
in samenwerking met de NCRV Regiocommissie Zuid. 
Ook was er in oktober een bijeenkomst in het 
Oorlogsmuseum in Overloon met als thema Oorlog 
én Religie. Boeiende aspecten van de huidige turbu-
lente tijden kwamen aan de orde. Een bezoek aan het 
museum was inbegrepen.
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Jaarlijks stelt Vereniging KRO een jaarrekening op. 
Vereniging KRO is sinds 1 januari 2014 samen met de 
Vereniging NCRV lid van de samenwerkingsomroep 
KRO-NCRV waarin conform de media-wettelijke kaders 
alle publieke omroepactiviteiten en nevenactiviteiten 
zijn ondergebracht. De Vereniging KRO richt zich vanaf 
1 januari 2014 primair op de ledenactiviteiten. 

Governance en fusiebesluit
De besturen van KRO en NCRV, hebben na over-
leg en in afstemming met de Raden van Toezicht 
en de Statutaire Directie van KRO-NCRV het initia-
tief genomen om in gezamenlijkheid verbeterin-
gen in de governancestructuur te realiseren. Beide 
besturen besloten in oktober 2017 om de ledenver-
enigingen te adviseren stappen te nemen tot een 
fusie tussen de ledenverenigingen KRO en NCRV 
en het omroepbedrijf, de Vereniging KRO-NCRV.  
Het principebesluit hiertoe werd begin 2018 aange-
nomen door de leden vertegenwoordigende organen 
van KRO-NCRV, KRO en NCRV. Op 15 december 2018 
werd vervolgens door de leden vertegenwoordigende 
organen van de drie verenigingen definitief het histo-
rische besluit genomen om de drie verenigingen met 
elkaar te laten fuseren op 1 januari 2019. Omroepbedrijf 
en Vereniging kunnen daardoor nog krachtiger 
functioneren en de toekomst tegemoet treden. 
 
De individuele jaarrekening van KRO over 2018 zal door 
dit besluit de laatste jaarrekening zijn van de vereniging 
KRO als zelfstandige rechtspersonen. De activa en 
passiva van de vereniging, alsmede alle activiteiten 
van KRO gaan over naar het omroepbedrijf KRO-NCRV. 

De Vereniging KRO had in 2018 geen eigen personeel, 
heeft geen investeringen gedaan en had geen bancaire 
financieringsfaciliteit. Het omroepbedrijf KRO-NCRV 
voerde, naast haar primaire taak, voor de Vereniging 
KRO conform de samenwerkingsovereenkomst het 
vermogensbeheer, de activiteiten gericht op leden-
werving en ledenbeheer en de financiële administratie 
inclusief het opmaken van de jaarstukken uit.

Zowel de Vereniging KRO als de Vereniging NCRV 
staan tot 1 januari 2019 garant voor aantasting van het 
vermogen van KRO-NCRV. De garantstellingen zijn 
nader omschreven in een samenwerkingsovereen-
komst die tussen de verenigingen is gesloten. Ook in 
2018 werd hierop geen beroep gedaan. 

Nieuwe Beleidsregel Verenigingsactiviteiten 2018
Op 7 juni 2018 is de nieuwe, door het Commissariaat 
voor de Media gewijzigde, beleidsregel nevenactivitei-
ten in werking getreden. In deze beleidsregel zijn met 
name de voorwaarden opgenomen waaraan moet wor-
den voldaan bij een schenking van omroeporganisaties 
aan derden. Schenkingen aan derden ten laste van 
het verenigingsresultaat zijn slechts toegestaan indien 
de ontvanger een organisatie met een ANBI-status of 
CBF erkenning is, de leden hebben ingestemd met de 
schenking, het totale bedrag van schenkingen in een 
jaar niet meer bedraagt dan 5% van de contributie 
inkomsten en het vermogen van de omroepvereni-
ging op het moment van schenking niet negatief is. 
Vereniging KRO heeft in 2018 geen schenkingen 
gedaan die niet in overeenstemming zijn met de 
nieuwe beleidsregel.

Toelichting op het exploitatieresultaat 2018 
Het boekjaar van de Vereniging KRO werd afge-
sloten met een negatief exploitatieresultaat van  
€ 42.000 (2017 positief resultaat € 46.000). 
De totale inkomsten uit verenigingsactiviteiten bedroe-
gen € 1.688.000 (2017: € 1.833.000). Er was sprake 
van een daling van de opbrengst van verenigings-
activiteiten met € 145.000. 
De bijdragen vanuit de ontkoppeling lidmaat-
schapsgelden in abonnementen (na aftrek incasso-
kosten) daalden met € 136.000 en de contributies 
van steunleden namen af met € 5.000 als gevolg 
van dalende ledenstanden. Er werden in 2018 
geen giften of legaten ontvangen (2017: € 5.000). 
 
De lasten waren in lijn met het door de Ledenraad 
van KRO goedgekeurde Jaarplan Activiteiten.  
Als gevolg van een toename in verenigingsac-
tiviteiten stegen de kosten met € 710.000 ten 
opzichte van 2017. Er werden met name extra uit-
gaven gedaan voor ledenwerving en -behoud.  

Het gerealiseerd resultaat uit belegd vermogen was 
€ 769.000 hoger dan in 2017. Hierin is het verkoopresul-
taat begrepen dat is ontstaan door verkoop en herbe-
legging van een deel van de beleggingenportefeuille.
 
Toelichting op het vermogen
Het vermogen van KRO bestaat uit de algemene reserve 
ad € 23.668.000 en de reserve koersverschillen beleg-
gingen ad € 845.000 (ultimo 2017: € 2.359.000).  

De solvabiliteit van de Vereniging KRO was door de 
realisatie van een deel van de reserve koersverschil-
len beleggingen gedaald naar 93,9% (2017: 96,3%).  
Van het eigen vermogen was 84,1% (2017: 81,3%) 
belegd in e·ecten. De beleggingen van de Vereniging 
KRO bedroegen ultimo 2018 € 20.611.000 (2017:  
€ 21.165.000). In de marktwaarde van de portefeuille 
was sprake van een ongerealiseerde waardestijging 
van € 845.000 (eind 2017: € 2.359.000). 

Verklaring governance en interne beheersing
Bij de Vereniging KRO werd de in 2018 geldende 
omroepbrede Governancecode Publieke Omroep 
2018” nageleefd. Een van de onderdelen van deze 
gedragscode is, dat ieder jaar een governanceverkla-
ring wordt afgegeven door de leiding van de organisatie.  

Omdat het omroepbedrijf KRO-NCRV conform de 
samenwerkingsovereenkomst voor de Vereniging KRO 
het vermogensbeheer, de activiteiten gericht op leden-
werving en ledenbeheer en de financiële administratie 
uitvoerde, wordt gesteund op de governanceverklaring 
van KRO-NCRV. Voor een uitgebreide toelichting op het 
risicomanagement binnen KRO-NCRV wordt verwezen 
naar de jaarrekening 2018 van de Vereniging KRO-NCRV. 
 
De Directie van KRO-NCRV heeft de volgende gover-
nanceverklaring afgegeven: “Teneinde de jaarrekening 
zinvol te kunnen interpreteren verschaft het bestuurs-
verslag conform RJ 400.108 informatie over Vereniging 
KRO-NCRV.
Conform RJ 400.122 is in het bestuursverslag ook 
informatie opgenomen over de toepassing van de 
Governancecode Publieke Omroep 2018, die fun-
geert als gedragscode. Het bestuursverslag voldoet 
aan de specifieke voorschriften van Principe 7 van de 
Governancecode Publieke Omroep 2018. Principe 7 
betreft de openbare verantwoording van het Bestuur 
en de Raad van Toezicht van KRO-NCRV van hun func-
tioneren. Principe 7 is door de Raad van Bestuur van 
de NPO, op grond van het bepaalde in artikel 2.3, 
tweede lid van de Mediawet 2008 juncto artikel 2.10, 
tweede lid, aanhef en onder c, en artikel 2.60, eerste 
lid, bindend vastgesteld voor de landelijke publieke 
media-instellingen.
Het bestuursverslag voldoet ook aan de beleidsregels 
van het Commissariaat voor de Media van 26 septem-
ber 2017 ten aanzien van de governance en interne 

beheersing van de NPO, de RPO en de landelijke en 
regionale publieke media-instellingen (Staatscourant, 
12 oktober 2017, nummer 57731).”

Op basis van deze door de Directie van KRO-NCRV 
afgegeven Governanceverklaring concludeert het 
Bestuur van de Vereniging KRO, dat er voor de 
Vereniging KRO geen, met de bedrijfsvoering samen-
hangende, risico’s zijn.

Vooruitblik 2019 e.v. 
In december 2018 hebben de leden vertegenwoordi-
gende organen van KRO, NCRV en KRO-NCRV inge-
stemd met het besluit om de drie Verenigingen per  
1 januari 2019 met elkaar te laten fuseren.
De Vereniging KRO houdt per die datum op te 
bestaan. Alle activiteiten, activa en passiva gaan 
op in de overblijvende Vereniging KRO-NCRV. 

Hilversum, 25 maart 2019

P. Kuipers     
Directievoorzitter KRO-NCRV    

Namens de Raad van Toezicht KRO-NCRV,

P.L.A. Rüpp 
Voorzitter 

G. Prins     
Vice-voorzitter     

Verslag van het Bestuur bij 
de jaarrekening 2018



27 26 Jaarverslag 2018 Jaarverslag 2018

  2018 2017  

Baten

Opbrengst Verenigingsactiviteiten 1.688  1.833

  1.688  1.833

Lasten

Doorberekende salarissen -363  -375

Doorberekende sociale lasten -100 -88 

Overige bedrijfslasten  -2.523 -1.813

  -2.986 -2.276

Bedrijfsresultaat -1.298 -443

Financieel resultaat

Opbrengsten belegd vermogen 1.256  487

Rentebaten en -lasten -   2 

  1.256  489

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening -42  46

Af: Over te dragen reserve media aanbod 42  -46

Exploitatieresultaat na overdracht -  -

Balans per 31 december 2018
(na resultaatverwerking, bedragen * € 1.000)

Exploitatierekening 2018
(Bedragen x € 1.000)

  31-12-2018  31-12-2017

Vaste activa

Financiële vaste activa

E·ecten  20.611  21.165

  20.611  21.165

Vlottende activa

Vorderingen

Belastingen  25  16

Overige vorderingen 3 2 

Overlopende activa  - 5

  28 23

Liquide middelen  5.462  5.850

Totaal  26.101  27.038

Passiva 31-12-2018  31-12-2017

Eigen vermogen

Algemene reserve  23.668  23.668

Reserve koersverschillen beleggingen 845  2.359

  24.513  26.027

Kortlopende schulden

Rekening-courant KRO-NCRV 1.280 671

Overige schulden 7 23 

Overlopende passiva  301 317

  1.588  1.011

Totaal  26.101  27.038
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Kasstroomoverzicht over 2018
(Bedragen x € 1.000)

  2018  2017

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening -42  46

Over te dragen Reserve voor Media-aanbod 42  -46

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten -  -

Mutatie vorderingen -5  -4

Mutatie kortlopende schulden 577 494 

Mutatie werkkapitaal  572  490 

I: Netto kasstroom uit operationele activiteiten 572  490 

Netto-(des)investeringen in financiële vaste activa 554  -142

Mutatie reserve koersverschillen beleggingen -1.514 -89 

II: Kasstroom uit investeringsactiviteiten -960  -231 

Mutatie geldmiddelen (I+II+III) -388  259

Liquide middelen per einde boekjaar 5.462  5.850  

Liquide middelen per begin boekjaar 5.850 5.591 

Mutatie geldmiddelen (I+II+III) -388  259

Algemene toelichting 
op de jaarrekening
Statutaire grondslag en doelstelling
De Vereniging KRO heeft ten doel om, geïnspireerd 
door de katholieke traditie en verbonden met de katho-
lieke gemeenschap, zonder winstoogmerk openbare 
audiovisuele diensten aan te laten bieden door KRO-
NCRV, alsmede alle andere communicatieve diensten 
die hiermee logisch samenhangen. 
De Vereniging KRO is vanaf 1 januari 2014 samen 
met de Vereniging NCRV lid van de Vereniging 
KRO-NCRV en tracht haar statutaire doelstelling te 
realiseren in de samenwerking binnen de samen-
werkingsomroep KRO-NCRV en tevens door het 

organiseren of aanbieden van met haar doel direct 
of indirect verband houdende verenigingsactiviteiten. 

Fusie
Op 15 december 2018 heeft de Ledenraad van de 
KRO ingestemd met het besluit tot fusie van de 
Vereniging KRO met de Vereniging NCRV en de 
Vereniging KRO-NCRV. De fusie vindt daadwerkelijk 
plaats op 1 januari 2019. De Vereniging KRO houdt, 
evenals de Vereniging NCRV, per die datum op te 
bestaan als zelfstandige rechtspersoon. Zowel het 
vermogen als de activiteiten van deze verenigin-
gen worden door de fusie samengevoegd met die 
van Vereniging KRO-NCRV en daarin voortgezet. 

Vestigingsadres
Vereniging KRO is feitelijk en statutair gevestigd op ’s 
Gravelandseweg 80, 1217 EW te Hilversum en ingeschre-
ven bij het handelsregister onder nummer 32013682. 

Jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen 
opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording 
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 exploita-
tierekening is ingericht conform genoemd handboek.

Vergelijkende cijfers
In deze jaarrekening zijn als vergelijkende cijfers voor 
zowel de balans als de exploitatierekening de cijfers van 
de jaarrekening 2017 van de Vereniging KRO opgenomen. 

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indi-
recte methode. Ontvangen en betaalde renten zijn opge-
nomen onder de kasstroom uit operationele 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 vor-
deringen, 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 pri-
maire 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.

Financiële vaste activa
De beleggingsportefeuille wordt gewaardeerd tegen 
marktwaarde waarbij ongerealiseerde waardemutaties 

worden verwerkt via de reserve koersverschillen beleg-
gingen. Indien de reserve koersverschillen beleggingen 
onvoldoende omvang heeft om een waardeverminde-
ring volledig op te vangen wordt de waardeverminde-
ring verwerkt via de exploitatierekening nadat eerst 
de reserve koersverschillen beleggingen is terugge-
bracht tot een nihil saldo. Transactiekosten die zijn 
toe te rekenen aan e·ecten worden rechtstreeks in 
de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaar-
deerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaar-
deerd tegen geamortiseerde kostprijs, onder aftrek 
van een noodzakelijk geachte voorziening voor onin-
baarheid. De vorderingen hebben een looptijd van 
minder dan 1 jaar.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nomi-
nale waarde.
 
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwer-
king gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvan-
gen bedrag rekening houdend met agio of disagio 
en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal 
de nominale waarde.

Grondslagen van 
resultaatbepaling
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als verschil 
tussen de opbrengstwaarde van geleverde prestaties 
en de kosten en andere lasten over het jaar. Resultaten 
op transacties worden verantwoord in het jaar waarin 
ze worden gerealiseerd. De kosten worden bepaald op 
historische basis en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop ze betrekking hebben.

Vennootschapsbelasting 
Vereniging KRO is niet belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting.

ANBI-Status
Vereniging KRO is aangemerkt als een organisatie 
met een ANBI-status. 
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algemene reserve is in het boekjaar niet gemuteerd.
De reserve koersverschillen ad € 845.000 betreft de 
ongerealiseerde koersstijgingen van de beleggings-
portefeuille. In 2018 zijn participaties in vastrentende 
waardenfondsen en in aandelenfondsen verkocht en 
herbelegd. Met de verkoop is van de ongerealiseerde 
koersstijging € 960.000 gerealiseerd. Door koers-
dalingen is de reserve koersverschillen beleggingen 
voorts met € 554.000 afgenomen.

5. Kortlopende schulden

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter 
dan een jaar. 

5.1 Rekening-courant KRO-NCRV
De rekening-courant met KRO-NCRV ad € 1.277.000 
(2017: € 671.000) is ontstaan doordat het bankverkeer 
voor de Vereniging primair via KRO-NCRV verloopt. 
Over de rekening-courant wordt geen rente bere-
kend. Het rekening-courant saldo wordt begin 2019 
afgewikkeld.

Het exploitatieresultaat over 2018 wordt conform de 
regelgeving, in rekening-courant overgedragen aan 
het omroepbedrijf KRO-NCRV en daar onttrokken aan 
de overgedragen reserve voor media-aanbod. Het 
overgedragen saldo bedraagt negatief € 42.000 (2017: 
positief € 46.000).

5.2 Overige schulden

 31-12-2018 31-12-2017
 *€ 1.000 *€ 1.000

Terug te betalen OCW bijdrage
frictiekosten 0 11
Overige schulden 7 12
 7 23

Van de in 2013 gereserveerde frictiekosten is een deel 
niet besteed door betre·ende medewerkers en zal 
ook niet meer worden besteed. De bij de toekenning 
opgenomen 50% OCW bijdrage frictiekosten ad 
€ 11.000 behoeft niet te worden terugbetaald en is in 
2018 vrijgevallen.
 
5.3 Overlopende passiva
De overlopende passiva van € 301.000 (2017:  
€ 317.000) betre·en het saldo vooruit ontvangen contri-
buties steunleden. De post is gedaald ten opzichte van 
ultimo 2017. Dit hangt samen met verstrekte kortingen 
op nieuwe steunlidmaatschappen in 2018.

Niet in de balans opgenomen rechten 
en verplichtingen 
 
Garantstelling
Zowel de Vereniging KRO als de Vereniging NCRV 
staan tot de fusiedatum van 1 januari 2019 garant 
voor aantasting van het vermogen van KRO-NCRV. 
De garantstellingen zijn nader omschreven in een 
samenwerkingsovereenkomst die tussen de vereni-
gingen is gesloten. Hierin is ook de dienstverlening 
geregeld die vanuit KRO-NCRV wordt verleend aan 
de ledenverenigingen.

Toelichting op  
de balans per  
31 december 2018

1. Financiële vaste activa

1.1 E£ecten 

De e·ectenportefeuille is geheel ter vrije beschikking 
en wordt gewaardeerd tegen marktwaarde. Dit betreft 
de genoteerde marktwaarde of beurswaarde. KRO 
belegt niet in individuele aandelen of obligaties maar 
in fondsen van institutionele beleggers. Door deze 
fondsen wordt geen rente maar dividend uitgekeerd. 
Derhalve is geen informatie beschikbaar over individu-
ele rentepercentages van onderliggende beleggingen. 
Het verloop is als volgt:

 2018 2017
 *€ 1.000 *€ 1.000

Marktwaarde per 1 januari 21.165 21.023
Verkopen in boekjaar -7.280 -2.347 
Aankopen in boekjaar 7.280 2.347
Ongerealiseerd koersresultaat -554  142
 20.611 21.165

In 2018 zijn participaties in vastrentende waardenfond-
sen en aandelenfondsen verkocht en aangekocht. 
Hiermee zijn ongerealiseerde koersstijgingen gerea-
liseerd (€ 960.000).

2. Vorderingen

2.1 Belastingen
De te vorderen belasting ad € 25.000 (2017: € 16.000) 
betreft terug te vorderen dividendbelasting die is inge-
houden op aan de KRO uitgekeerde dividenden.

2.2 Overige vorderingen
De overige vorderingen ad € 418 (2017: € 2.000) betref-
fen restitutie beheerkosten e·ecten en te vorderen 
interest. De te vorderen interest daalt door het lagere 
rentepercentage op spaarproducten van de banken.

2.3 Overlopende activa
Eind 2017 betrof dit vooruitbetaalde kosten ad € 5.000 
in verband met premiums voor ledenbehoud activitei-
ten in 2018. Ultimo 2018 is er geen voorraad premiums 
voor ledenbehoud KRO in verband met de fusie per 
1 januari 2019.

3. Liquide middelen

 31-12-2018 31-12-2017
 *€ 1.000 *€ 1.000

Rekeningen-courant 682 409
Spaarrekeningen 4.690 5.360
Beleggingsrekeningen 90 81
 5.462 5.850
 

De saldi op de bankrekeningen bij ING Bank NV en 
Van Lanschot Bankiers zijn direct opeisbaar.
Van het saldo aan liquide middelen is € 4,7 mil-
joen uitgezet op bonusspaarrekeningen en vermo-
gens-spaarrekeningen bij ING Bank NV en bij Van 
Lanschot Bankiers NV. Hierop wordt een variabele 
rente ontvangen, variërend tussen 0% en 0,05%.

4. Eigen vermogen

 *€ 1.000 *€ 1.000 *€ 1.000

Eigen vermogen 
per 31 december 2017 23.668 2.359 26.027
Af: gerealiseerde 
koersverschillen - -960 -960
Mutatie ongerealiseerde
koersverschillen - -554 -554 
Eigen vermogen 
per 31 december 2018 23.668 845 24.513

 Algemene Reserve Totaal
 reserve koersverschillen  
  beleggingen

De algemene reserve bedraagt € 23.668.000. Deze 

 31-12-2018 31-12-2017

 *€ 1.000 *€ 1.000

Kostprijs participaties  
vastrentende waardenfondsen 16.639 16.208
 
Kostprijs participaties  
aandelenfondsen 3.127 2.598
 19.766  18.806

Ongerealiseerde koersstijging  
vastrentende waardenfondsen 589  1.310

Ongerealiseerde koersstijging 
aandelenfondsen 256 1.049
 845  2.359

Marktwaarde participaties in 
vastrentende waardenfondsen 17.228 17.518

Marktwaarde participaties 
in aandelenfondsen 3.383 3.648
 20.611  21.165
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zijn besteed aan activiteiten zoals opgenomen in het 
Jaarplan Activiteiten 2018. 
De kosten beheer en ondersteuning bestaan uit de 
kosten van de Ledenraad, kosten van het Bestuur en 
de Raad van Toezicht van de KRO, en de doorbere-
kende kosten voor de overige ondersteuning van de 
Vereniging vanuit het omroepbedrijf KRO-NCRV en 
accountantskosten. 
De overige bedrijfslasten zijn gestegen ten opzichte van 
2018 met name als gevolg van hogere projectkosten.

Accountantskosten
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accoun-
tantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

 2018 2017
 *€ 1.000 *€ 1.000

Controle van de jaarrekening 12 13
 12 13

Bovenstaande honoraria betre·en de werkzaamheden 
die bij de KRO zijn uitgevoerd door accountants-organi-
saties en ona«ankelijke accountants zoals bedoeld in 
art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht Accountants-organisaties). 
Er zijn geen kosten voor overige auditwerkzaamheden, 
tax services of niet-audit werkzaamheden.

8.  Financieel resultaat

Het financieel resultaat is als volgt samengesteld:

 2018 2017
 *€ 1.000 *€ 1.000

Opbrengsten belegd vermogen  
Ontvangen dividenden 
uit e·ecten 296 256
Verkoopresultaat 960 231
 1.256 487
Rentebaten en -lasten - 2
 
 1.256 489

De ontvangen dividenden vanuit de aandelenfond-
sen en vastrentende waardenfondsen stijgen ten 
opzichte van 2017. Door verkoop van participaties 
in vastrentende waardenfondsen is € 960.000 aan 
koersstijgingen gerealiseerd als verkoopresultaat. 
De rentebaten dalen ten opzichte van 2017 door het 
lagere saldo op de spaarrekeningen en de lagere 
rentevergoeding die de banken uitkeren over spaar- 
en depositorekeningen. 

9. Bezoldiging Bestuurders en 
Toezichthouders en Wet Normering 
Bezoldiging Topfunctionarissen 
Publieke Semipublieke sector (WNT)

In het kader van de Wet normering bezoldiging top-
functionarissen publieke en semi publieke sector die 
op 1 januari 2013 is ingegaan vindt in deze jaarrekening 
verantwoording plaats. In de verantwoording is reke-
ning gehouden met de bepalingen in de Evaluatiewet 
WNT die op 1 juli 2017 in werking is getreden voor zover 
van toepassing op het verantwoordingsjaar 2018.  
 
Voor Vereniging KRO is vastgesteld dat het Bestuur 

en de Raad van Toezicht onder de definitie van top-
functionarissen vallen. Zowel de bestuurders als de 
leden van de Raad van Toezicht worden aangemerkt 
als externe topfunctionarissen niet in loondienst bij 
Vereniging KRO. 
 
Op grond van de WNT dient inzicht te worden gege-
ven in verstrekte bezoldigingen aan degenen die als 
topfunctionarissen worden aangemerkt voor zover 
die uitstijgen boven de WNT-norm. In 2018 is dit 
niet het geval. Conform het Financieel Handboek 
wordt de honorering echter wel gepubliceerd in de 
jaarrekening. 

- Bezoldiging van bestuurders

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

6. Baten

6.1 Opbrengst Verenigingsactiviteiten
De opbrengst leden ad € 1.688.000 (2017: € 1.833.000) 
bestaat uit contributiegelden van leden begrepen in 
de abonnementen op de programmabladen van de 
KRO en de contributiegelden van steunleden. Deze 
worden toegerekend aan de lidmaatschapsperiode.  
Aan de contributies in de abonnementen wordt con-
form de regelgeving 10% incassokosten toegerekend. 
Deze zijn in mindering gebracht op de opbrengsten.
De opbrengsten lopen door de teruglopende aan-
tallen lid-abonnees terug ten opzichte van 2017.  
Het aantal steunleden is gestegen ten opzichte van 
voorgaand jaar, maar door verstrekte kortingen is de 
opbrengst uit steunlidmaatschappen iets lager dan in 2017. 
Er zijn in 2018 geen giften en legaten ontvangen (2017: 
€ 5.000).

7. Lasten

7.1 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 salariskosten en sociale lasten 
doorberekend van het verenigingsbureau binnen de 
afdeling bestuurszaken. In voorgaande jaren werd, 
naast de volgens de voorgeschreven systematiek in 
het Financieel Handboek voor doorberekening van 
organisatiekosten van KRO-NCRV aan de verenigings-
resultaten van de ledenverenigingen, ook een aandeel 
in de personele lasten van stafafdelingen KRO-NCRV 
voor beheer en ondersteuning doorberekend. Deze 
extra doorberekening is in 2018 achterwege gelaten. 
De doorberekende salariskosten ad € 363.000 zijn 
dientengevolge iets lager dan in 2017 (€ 375.000).
De opslag voor sociale lasten die zijn doorbe-
rekend steeg in 2018 naar 27,5% (2017: 26%) 
in verband met hogere wettelijke premies.  
Vereniging KRO heeft geen eigen medewerkers in dienst. 

7.2 Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten ad € 2,5 miljoen (2017: € 1,8 
miljoen) betre·en de (project)kosten van ledenwerving 
en –behoud en de kosten beheer en ondersteuning. 
De projectkosten voor ledenwerving en ledenbehoud 

Toelichting op de 
exploitatierekening 
over 2018

  M.A.B. van der Sloot J.A. Neijzen H.J. Spaan   

Functiegegevens Voorzitter Penningmeester Secretaris  

Aanvang en einde functievervulling in 2018 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 2018 5.000 4.000 4.000  

Individueel WNT Maximum in 2018 (*) 8.127 8.127 8.127  

     

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1-31/12 1/1-31/12 23/4-31/12  

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 2.666  

Beloningen betaalbaar op termijn - - -  

Totaal WNT bezoldiging 2017 5.000 4.000 2.666  

Individueel WNT Maximum in 2017 (*) 7.783 7.783 7.783 

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 Ledenraad.
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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 samenwerkingsomroep 
KRO-NCRV. De separate honorering voor de activiteiten 
voor de Vereniging KRO is hierop afgestemd.

10. Ledenaantal en kosten
ledenwerving 

Op 31 december 2018 heeft de Vereniging KRO 
267.748 leden (2017: 273.235). 
De kosten voor ledenwerving bedragen in 2018  
€ 932.000 (2017: € 289.000). De kosten betre·en 
kosten voor werving en winbackactiviteiten. Hieraan 
is meer aandacht besteed dan in 2017. 
 

11. Gebeurtenissen na balansdatum

Fusie verenigingen
Na alle getro·en voorbereidingen in 2017 werd het 
principebesluit tot fusie begin 2018 aangenomen 
door de leden vertegenwoordigende organen van 
KRO-NCRV, KRO en NCRV. Op 15 december 2018 
werd vervolgens door de besturen en de leden ver-
tegenwoordigende organen van de drie verenigingen 
definitief het historische besluit genomen om de drie 
verenigingen met elkaar te laten fuseren op 1 januari 
2019. De Vereniging KRO en de Vereniging NCRV 

houden per die datum op te bestaan als zelfstandige 
rechtspersoon. Zowel het vermogen als de activi-
teiten van deze verenigingen worden door de fusie 
samengevoegd met die van Vereniging KRO-NCRV 
en daarin voortgezet.
 

12. Bestemming van het resultaat

Het netto resultaat over 2018 bedraagt € 42.000 nega-
tief en is overgedragen aan KRO-NCRV via de reke-
ning-courant en daar gesaldeerd in de overgedragen 
reserve media-aanbod. 

Overige gegevens
Controleverklaring van de ona¤ankelijke
accountant
De controleverklaring van de ona«ankelijke accoun-
tant is opgenomen op pagina 36.

  P.L.A. Rüpp T.W.A. Camps C.M. Konst A.J. Boekelman  

Functiegegevens Voorzitter Voorzitter Lid Raad  Lid Raad 

    van Toezicht van Toezicht 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/5-31/12 1/1-30/4 1/1-31/12 1/1-31/12  

Totaal WNT bezoldiging 2018 1.667 833 2.000 2.000  

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 18.900 9.450 18.900 18.900 
 

      

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

Totaal WNT bezoldiging 2017  2.500 2.000 2.000  

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  27.150 18.100 18.100  

De heer Camps is afgetreden uit de Raad van Toezicht 
per 30 april 2018. De heer Rüpp is per 1 mei 2018 
benoemd door de Ledenraad van KRO als voorzitter 
van de Raad van Toezicht KRO.
Er zijn geen overige functionarissen die in 2018 een 
bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum 
hebben ontvangen. 
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Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van
Vereniging KRO

Verklaring over de jaarrekening 2018 

Ons oordeel
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaar-
rekening 2018 van Vereniging KRO te Hilversum (‘de 
vereniging’) gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarreke-
ninwg een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Vereniging 
KRO op 31 december 2018 en van het resultaat 
over 2018 in overeenstemming met de Regeling 
vaststelling Handboek Financiële Verantwoording 
Landelijke Publieke Media-instellingen 2016; en

• voldoen de in de jaarrekening verantwoorde 
baten, lasten en balansmutaties over 2018 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 vaststelling Handboek 
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke 
Media-instellingen 2016.

De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2018;
• de exploitatierekening over 2018;
• het kasstroomoverzicht over 2018 en
• de toelichting met een overzicht van de gehan-

teerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het 
Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse con-
trolestandaarden, het Controleprotocol Publieke Media-
instellingen van de Regeling vaststelling Handboek 
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-
instellingen 2016 en de Regeling Controleprotocol WNT 
2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 

hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoor-
delijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn ona«ankelijk van Vereniging KRO zoals vereist in 
de Verordening inzake de ona«ankelijkheid van accoun-
tants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante ona«ankelijkheidsregels in Nederland. 
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- 
en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT 
niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol 
WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j 
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit bete-
kent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of 
niet sprake is van een normoverschrijding door een 
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele 
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris 
bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de 
in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

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 

2018;
• de overige gegevens.

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

riële 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, verkregen van-
uit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen 
of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Controleverklaring van de 
ona¤ankelijke accountant

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan 
de vereisten van de Regeling vaststelling Handboek 
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-
instellingen 2016 en de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang 
als onze controlewerkzaamheden 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 overeen-
stemming met de Regeling vaststelling Handboek 
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-
instellingen 2016.

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 bestuursverslag, beide in over-
eenstemming met de Regeling vaststelling Handboek 
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-
instellingen 2016 en de bepalingen bij en krachtens 
de WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de 
financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit 
houdt in dat de totstandkoming van deze bedragen 
in overeenstemming dient te zijn met de in de rele-
vante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 
zoals vermeld in de Regeling vaststelling Handboek 
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-
instellingen 2016. In dit kader is het bestuur verant-
woordelijk voor een zodanige interne beheersing die 
het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van 
de jaarrekening 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 werkzaam-
heden in continuïteit voort te zetten. Op grond van 
genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteits-
veronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen 
heeft om de instelling te liquideren of de bedrijfs-
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uit-
oefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de instelling. 

Onze verantwoordelijkheden voor 
de controle van de jaarrekening

Verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uit-
voeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 
voor het door ons af te geven oordeel. 
Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van 
zekerheid te geven dat de jaarrekening geen afwijkin-
gen van materieel belang bevat. Een redelijke mate 
van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute 
mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij 
tijdens onze controle niet alle afwijkingen ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of 
fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan wor-
den verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van 
invloed kunnen zijn op de economische 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 e·ect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professio-
neel-kritisch uitgevoerd en hebben, waar relevant, 
professionele oordeelsvorming toegepast in over-
eenstemming met de Nederlandse controlestandaar-
den, het Controleprotocol Publieke Media-instellingen 
van de Regeling vaststelling Handboek Financiële 
Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen 
2016, de Regeling Controleprotocol WNT 2018, ethi-
sche voorschriften en de ona«ankelijkheidseisen. 
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 controlewerkzaam-
heden en het verkrijgen 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 samen-
spanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken 
van de interne beheersing.

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing 
die relevant is voor de controle met als doel con-
trolewerkzaamheden te selecteren die passend 
zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
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hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken 
over de e·ectiviteit van de interne beheersing van 
de instelling.

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door 
het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan.

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 
op basis van de verkregen controle-informatie vast-
stellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzeker-
heid 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 ver-
kregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
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 opgeno-
men 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 rele-
vante ethische voorschriften over ona«ankelijkheid 
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad 
van toezicht over alle relaties en andere zaken die rede-
lijkerwijs onze ona«ankelijkheid kunnen beïnvloeden en 
over de daarmee verband houdende maatregelen om 
onze ona«ankelijkheid te waarborgen.

Utrecht, 25 maart 2019
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. J.W. Middelweerd RA

The Passion-wandeling in Amsterdam Zuidoost
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Good Governance
De Vereniging KRO committeert zich aan de 
Governancecode Publieke Omroep 2018 en de media 
wettelijke bepalingen omtrent verenigingsactiviteiten.

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

Ten aanzien van de naleving van de verschillende Richt-
lijnen van de voor 2018 geldende Governancecode 
Publieke Omroep merkt KRO het volgende op:

Principe 1: Cultuur
In de KRO statuten krijgt Principe 1 van de 
Governancecode zijn beslag, als ook in het reglement 
voor het KRO Bestuur.

Principe 2: Integriteit
Nevenfuncties en financiële belangen in sectorge-
relateerde ondernemingen Nevenfuncties van het 
Bestuur en de toezichthouders worden geregistreerd 
en openbaar gemaakt via de KRO-website. 

Er bestaat een meldingsplicht van (nieuwe) financiële 
belangen bij partijen waarmee KRO of KRO-NCRV 
direct of indirect zaken doet. Jaarlijks vindt er bij de 
bestuurders en toezichthouders een integrale uitvraag 
plaats naar nevenfuncties en financiële belangen en 
beleggingen en eventuele betrokkenheid bij besluit-
vorming over opdrachtverlening aan bekenden.

Contractvorming
De Vereniging KRO is niet dienstbaar aan het maken 
van meer dan normale winst door derden.

Geschenken, uitnodigingen en andere voordelen.

Bestuur en toezichthouders mogen uit hoofde van hun 
functie geen geschenken, uitnodigingen of andere 
voordelen geven noch ontvangen, met een waarde 
boven een bedrag van vijftig euro. Er waren uit dien 
hoofde in 2018 geen meldingen en er was sprake van 
een leeg register.

Principe 4 en 5: Bestuur en Raad van Toezicht
In de KRO statuten krijgen de aanbevelingen van
Principe 4 en 5 van de Governancecode Publieke 
Omroep hun beslag, alsook in het reglement voor 
het KRO Bestuur.

Principe 6 en 7: Risicobeheersing en verantwoording
Ten aanzien van de normen en richtlijnen voor een 
trans parante verantwoording en verslaglegging volgt 
de Vereniging KRO de richtlijnen van Principe 7 van de 
Governancecode Publieke Omroep en de richtlijnen uit 
het handboek ‘Financiële verantwoording’. In voorlig-
gend jaarverslag vindt verantwoording plaats over de 
uitvoering van de activiteiten van de Vereniging KRO, 
als ook de financiële verantwoording in het financiële 
jaarverslag (zie hoofdstuk 5). 

Juridische verwantschap
De Vereniging KRO is lid van de Vereniging KRO-NCRV. 
In deze vereniging hebben de Vereniging KRO en de 
Vereniging NCRV hun omroepbedrijven gefuseerd.

Samenstelling bestuurs- en adviesorganen 
Vereniging KRO per 31-12-2018

Bestuur
M.A.B. van der Sloot (voorzitter)
J.A. Neijzen (penningmeester)
H.J. Spaan (secretaris) 

Raad van Toezicht
P.L.A. Rüpp 
C.M. Konst
A.J. Boekelman
 
Auditcommissie
A.J. Boekelman

Mgr. M.J. de Groot (Bisschoppelijk adviseur)
 
Ledenraad
 
Afdelingsraad Breda
J.H.M. Bonneur, Bergen op Zoom
A.C. van Casteren, Teteringen
C.H. Huijgens, Made
A.A.G.M. Kockx, Oudenbosch
H.J. Spaan, Dongen
P.Th.J. van der Zande, Halsteren 
vacature 

Afdelingsraad Den Bosch
J.W.H. Berghuis, Best
P.W. van den Berg-Berkers, Best
A.H.D.M. Bolsius, Veldhoven
F.G.F. van Genugten, Den Bosch
E.H.C.M. van Poppel, Oisterwijk
M.W.M. Rijken, Nijmegen
D.R. van Schijndel, Asten
M.A.B. van der Sloot, Den Bosch
A.C.M. Visker, Tilburg
F.G.C. Wouters, Overloon 

Afdelingsraad Groningen-Leeuwarden
M.B.M. Beckers, Leeuwarden
G.W. Bosman-Asselman, Heerenveen
D.I. Brügemann, Hoogeveen
P.H. van Rijsoort, Allingawier
Th.G. Schomaker, Ter Apel

J.L. Simons, Roden
S.P. Wiersma, Leeuwarden 

Afdelingsraad Haarlem-Amsterdam
E.Q. Appelman, Grootebroek
L.R.M. Dijkstra-Mulders, Breezand
A.C.W.M. Fontijn, Amstelveen 
J.M.J. Groot, Amstelveen
A.E.B. de Jong, Amsterdam
C.A.M. Kreike, De Kwakel
A. Mes, Avenhorn
L.H.L. Naus, Schoorl
N.H. Nee¾es, Obdam 

Afdelingsraad Roermond
H.M.J. Beaujean, Heerlen
M.G.M.L. Beurskens-Rohwer, Roermond
A.J.M. Gerards, Sittard
P.J.M. Korten, Stramproy
A.J. Verboord-van Nistelrooy, Sittard
H.A.P. Weijnen, Maastricht
G.E.J.M. Willems, Kronenberg 

Afdelingsraad Rotterdam
M.J.G. Franken, Nieuwerkerk a/d IJssel
J. Garama, Rotterdam
R.A.M. Halkes, Vlaardingen
M.A. Jacobs, Delft
J.T.M. van der Linden, Vlaardingen
A.F. de Man, Rotterdam
L.H.M. Osterholt, Zoetermeer
C. Robeer, Leiden
J.G.P. Verbeek, Honselersdijk
L.H.M. van der Zande, Nootdorp 

Afdelingsraad Utrecht
H.M. Besseler, Oldenzaal
R.J. Derksen, Leusden
N.H.M. Eshuis, Renswoude
F.J.A.M. Koevoets, Dieren
J.A. Neijzen, Elburg
E.M. Oosterwegel, Bathmen
E.M.F. Sweere, Amersfoort
P.G.H. Vaanholt, Hengelo
G.J.M. van Vliet, Zeist
T.O.H. van der Werf-Feenstra, Hattem
G.M.F. Westerik-Kamphuis, De Lutte
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