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NCRV en nauw samenhangen met de 
programmering van KRO-NCRV.

Jaarplan Activiteiten KRO en NCRV 2018
Het Jaarplan Activiteiten KRO en NCRV 
2018 geeft weer hoe de vereniging de 
doelstellingen met betrekking tot leden-
behoud 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 tezamen) aangemeld 
en hebben bijna 53.000 leden een stem 
uitgebracht. Met ledenactiviteiten in het 
land is, in het kader van versteviging 
van de maatschappelijke verankering 
van KRO-NCRV programma’s, ingehaakt 
op onder andere Voor wie steek jij een 
kaarsje op?, Joris’ Kerstboom, Binnen-
steBuiten Festival op Fort Rijnauwen 
en de Inspiratiedag in Museum Catha-
rijneconvent in Utrecht.
Nieuw dit jaar was de Kerkproeve-
rij die in diverse kerken 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 Detec-
tivePremière in mei in Utrecht, Nijmegen 
en Amsterdam en Night of the Proms in 
november in Ahoy Rotterdam.

Slot
Door de grote betrokkenheid van het 
NCRV Bestuur en met name die van de 
secretaris bij het fusietraject, was 2018 
ook een intensief jaar. Het NCRV Bestuur 
kijkt met tevredenheid terug  en is opti-
mistisch voor de toekomst. Binnen de 
context van een veranderend medialand-
schap ontstaat met de fusie van NCRV, 
KRO en KRO-NCRV een meer sterke 
efficiënte en toekomstgerichte omroep-
vereniging, die de uitdagingen waar het 
publieke bestel voor staat aan kan. 
 

Voor de financiële paragraaf verwijzen 
we naar blz. 21. 

H.J. Beumer
Voormalig voorzitter

G.B. Beltman
Voormalig penningmeester

A.H. Russchen
Voormalig secretaris

Night of the Proms in Rotterdam
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Vereniging NCRV
De Vereniging NCRV richt zich vanaf 
1 januari 2014, na de fusie van haar 
omroepbedrijf met het omroepbe-
drijf KRO, primair op ledenwer-
ving, ledenbinding en ledenbehoud. 
 
NCRV heeft geen eigen medewer-
kers. Het omroepbedrijf KRO-
NCRV verzorgt, conform de door de  
Vereniging NCRV met deze orga-
nisatie overeengekomen samen-
werkingsovereenkomst voor NCRV: 
- ledenwerving en ledenbehoud
- financiële en ledenadministratie
- bestuurlijke ondersteuning 
- jaarstukken

Het NCRV Bestuur 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-instellingen, 
het belang van het omroepbedrijf KRO-
NCRV en de kaders van de Mediawet. 
Alleen leden van de NCRV Verenigings-
raad kunnen lid zijn van het Bestuur.

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

Samenstelling Bestuur
In 2018 heeft in de samenstelling 
van het NCRV Bestuur geen wijziging 
plaatsgehad. De huidige zittingster-
mijn van de bestuursleden liep oor-
spronkelijk af op 15 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 beëindigd.

Aandachtsgebieden
In het kader van het fusietraject werd 
in de reguliere vergaderingen van het 

NCRV Bestuur, tezamen met het KRO 
Bestuur, met de Statutaire Directie 
KRO-NCRV en met de Raad van Toe-
zicht 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 Besluitvor-
ming Financiën en Vermogen en de 
Overgangsregeling voor de Ledenraad.

Daarnaast stond de voortgang van het 
Verenigingsplan 2015-2020, de jaarre-
kening 2018, de voortgang van het Jaar-
plan Activiteiten KRO en NCRV 2018, de 
tussentijdse ontwikkeling van de finan-
ciële resultaten en het Jaarplan Leden-
activiteiten Vereniging KRO-NCRV 
2019 op de agenda. Ook de druk op de 
middelen voor protestants-christelijke 
programmering van KRO-NCRV en het 
wetenschappelijk onderzoek gericht 
op maatschappelijke ontwikkelingen 
en het draagvlak voor ledengebonden 
omroepverenigingen, kwamen aan bod.

Vergaderingen
In 2018 vonden er, zoals beschreven 
in hoofdstuk 2, meerdere vergadering- 
en plaats met de voorzitters van de 
Regionale Commissies en de Werkgroep 
Financiën. 

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 een Verenigingsplan NCRV 
opgesteld om de specifieke doelstel-
lingen 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 
leden met ledenactiviteiten te binden. 
Deze activiteiten moeten direct aan-
sluiten op de levensbeschouwelijke 
beleving en identiteit van de Vereniging 
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De Verenigingsraad is het verenigingsorgaan zoals 
bedoeld in 2:40 Burgerlijk Wetboek.

Vergaderingen
De Verenigingsraad vergadert regulier twee keer 
per jaar: in april over onder meer de jaarrekening 
en het jaarverslag over het voorafgaande jaar. In 
de maand december bespreekt de Verenigingsraad 
het Jaarplan Activiteiten en de begroting. Voor de 
Verenigingsraad stond 2018 ook grotendeels in 
het teken van de beoogde fusie per 1 januari 2019 
tussen de Verenigingen KRO, NCRV en KRO-NCRV.

Zo vond op 17 februari een ingelaste vergadering 
van de Verenigingsraad plaats, met als voornaam-
ste agendapunt het principebesluit tot fusie van 
de Verenigingen KRO, NCRV en KRO-NCRV. Na een 
vragenronde werd tot stemming overgegaan. Het 
principebesluit werd met overgrote meerderheid 
aangenomen door de Verenigingsraad.

In de vergadering van 21 april 2018 stelde de Ver-
enigingsraad de jaarrekening Vereniging NCRV 
2017 vast en werd het Jaarverslag 2017 toegelicht. 
Het Jaarplan Activiteiten KRO en NCRV 2018 werd 
besproken. Ten aanzien van het wetenschappelijk 
onderzoek gericht op maatschappelijke ontwik-
kelingen en het draagvlak voor ledengebonden 
omroepverenigingen concludeerde de Verenigings-
raad dat het goed zou zijn als het onderzoek zou 
worden uitgevoerd. De stand van zaken van de 

fusie kwam aan bod; de bouwstenen voor de statu-
ten KRO-NCRV, opgesteld door twee werkgroepen 
Governance die zijn samengesteld uit leden van 
de NCRV Regionale Commissies en uit de KRO 
Afdelingsraden, werden door de Verenigingsraad 
besproken. Aan de werkgroepen Governance wer-
den bespreekpunten meegegeven ten behoeve van 
het opstellen van concept statuten.

Op de ingelaste vergadering van 22 september 
vond besluitvorming plaats over de teksten van 
de beoogde fusiedocumenten. Deze documenten 
werden toegelicht evenals het verdere verloop 
van het fusieproces en de te nemen stappen in het 
kader van de fusie. Daarnaast werden vragen van 
de Raad over de fusiedocumenten beantwoord. 
Via digitale stemrondes stelde de Verenigingsraad 
vervolgens de teksten van de Statuten KRO-NCRV, 
het Reglement Ledenraad en de Regeling Besluit-
vorming Financiën en Vermogen vast, zoals deze 
zouden komen te luiden bij inwerkingtreding van 
de juridische fusie. 

In de vergadering van 15 december lag het fusiebe-
sluit voor. De Verenigingsraad stemde met overgrote 
meerderheid in met de fusie van de Verenigingen 
KRO, NCRV en KRO-NCRV en stelde de fusiedocu-
menten vast. Verder besprak de Verenigingsraad 
het Jaarplan Ledenactiviteiten KRO-NCRV 2019. 
Ook werd, vanwege het bereiken van het einde van 
hun zittingstermijn, in de vergadering afscheid 

genomen van twee leden van de Raad van Toezicht 
NCRV/Raad van Toezicht KRO-NCRV, te weten de 
heren Sak van den Boom en Huibrecht Bos.

Met het oog op de voorgenomen fusie van de Ver-
enigingen KRO, NCRV en KRO-NCRV – waarbij de 
Raad van Toezicht KRO-NCRV op termijn uit vijf 
leden bestaat in plaats van zeven – werd slechts 
één van de ontstane vacatures ingevuld.

De selectiecommissie droeg Madelon Olsthoorn 
als kandidaat voor aan de Verenigingsraad. De 
Verenigingsraad stemde in met deze voordracht 
voor benoeming door de Federatieraad in de Raad 
van Toezicht KRO-NCRV. 

 
Werkgroepen

Voorzitterscontact
Het Voorzitterscontact is het overleg tussen de 
voorzitters van de zes Regionale Commissies en 
de voorzitter van het NCRV Bestuur. Er wordt 
informatie uitgewisseld over diverse zaken die 
in de ledenvereniging spelen, ook worden er pro-
cesafspraken gemaakt. In 2018 vonden de reguliere 
vergaderingen van het Voorzitterscontact plaats 
op 5 april en 30 november, voorafgaand aan de 
vergaderingen van de Verenigingsraad. 
Ten behoeve van de ingelaste vergadering van de 
Verenigingsraad op 17 februari was er op 7 februari 
ook een extra bijeenkomst van het Voorzitterscon-
tact. Hierin werd het voorgenomen principe besluit 

tot fusie van KRO, NCRV en KRO-NCRV bespro-
ken. Ook werd er een nadere toelichting gegeven 
op de opdrachten van de voor het fusietraject in 
het leven geroepen werkgroepen Governance. Op 
3 juli werden de voorzitters tijdens een extra bij-
eenkomst nader geïnformeerd over de stand van 
zaken in de fusie besprekingen.

Werkgroep Identiteit & Strategie
De Werkgroep Identiteit & Strategie bestaat uit 
zes leden, één lid uit elke Regionale Commissie. De 
Werkgroep is in 2018 niet bijeengekomen, omdat 
de identiteit dit jaar onderwerp van gesprek was 
van de twee Werkgroepen Governance.  

Werkgroep Financiën
In de Werkgroep Financiën is uit elke Regionale 
Commissie één lid afgevaardigd. Deze commissie 
komt tweemaal per jaar bijeen om onder leiding 
van de penningmeester van het NCRV Bestuur en 
in aanwezigheid van de Directievoorzitter/Zake-
lijk Directeur KRO-NCRV en het hoofd Finance & 
Control de jaarrekening 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 9 april de 
jaarrekening 2017 en de fi nanciële aspecten bij 
de voorgenomen fusie. In november vond er geen 
bijeenkomst plaats. Met het oog op de fusie werd 
de Begroting KRO-NCRV 2019 besproken in de 
Werkgroep Financiën van de Federatieraad. 

11
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Taken
De Raad van Toezicht NCRV houdt 
toezicht op het beleid van het NCRV 
Bestuur en op de algemene gang van 
zaken in de (leden)Vereniging NCRV. 
De Raad van Toezicht toetst het beleid 
van de Vereniging aan het meerjaren 
Verenigingsplan, het Jaarplan Activi-
teiten en de begroting en adviseert de 
NCRV Verenigingsraad in het bijzon-
der over de financiële en beleidsmatige 
jaarstukken.

Samenstelling
De NCRV Verenigingsraad draagt 
drie leden voor ter benoeming in de 
Raad van Toezicht KRO-NCRV. Deze 
drie leden vormen samen vervol-
gens ook de Raad van Toezicht NCRV.  
Conform de Governancecode 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 was te vinden 
op de website van NCRV.

Vanwege het per 17 november 2018 
verstrijken van de tweede en laatste 
zittingstermijn van twee leden van 
de Raad van Toezicht KRO-NCRV en 
Raad van Toezicht NCRV, te weten Sak 
van den Boom en Huibrecht Bos, werd 
van hen afscheid genomen. In verband 
met de fusie van de Verenigingen KRO, 
NCRV en KRO-NCRV was reeds beslo-
ten het aantal leden van de Raad van 
Toezicht KRO-NCRV (op termijn) terug 
te brengen van zeven naar vijf. In lijn 
daarmee werd slechts één vacature 
vervuld. 
De door de selectiecommissie voorge-
stelde kandidaat, Madelon Olsthoorn, 
is op 15 december door de Verenigings-
raad NCRV aan de Federatieraad KRO-
NCRV voorgedragen ter benoeming in 
de Raad van Toezicht KRO-NCRV. In de 
vergadering van de Federatieraad KRO-
NCRV, die op dezelfde dag plaatsvond, 
heeft deze benoeming plaatsgevonden. 
Op grond van de statuten benoemt de 
Raad van Toezicht KRO-NCRV de kandi-
daat vervolgens in de Raad van Toezicht 
NCRV. Met het oog op het feit dat de 

Vereniging NCRV (samen met de Ver-
eniging KRO) met ingang van 1 januari 
2019 op zou gaan in de Vereniging KRO-
NCRV heeft deze benoeming niet meer 
plaatsgevonden.

Vergaderingen
De Raad van Toezicht NCRV vergaderde 
in 2018 tezamen met de Raad van Toe-
zicht KRO. Er waren vier reguliere ver-
gaderingen: in maart, juni, september 
en november. Leden van de Raad van 
Toezicht namen deel aan de reguliere 
vergaderingen van de NCRV Vereni-
gingsraad in april en in december en 
aan de ingelaste vergaderingen van de 
Verenigingsraad in februari en sep-
tember. 

Aandachtsgebieden
In 2018 ging er veel aandacht uit van 
de Raad van Toezicht NCRV naar het te 
doorlopen fusietraject met de Vereni-
gingen KRO en KRO-NCRV. De stand 
van zaken in dit fusietraject werd dan 
ook in alle bijeenkomsten van de Raden 
van Toezicht met de Besturen uitvoerig 
besproken. Daarnaast kwam de jaarre-
kening en het jaarverslag 2017 aan bod 
en legde de Raad van Toezicht deze met 
een positief advies ter vaststelling aan 
de Verenigingsraad voor.
De Raden van Toezicht bespraken in 
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 Toe-
zicht plaatsgevonden met input van 
het NCRV Bestuur.

Auditcommissie
De auditcommissie is een vaste advies-
commissie van de Raad van Toezicht 
die zich concentreert op het financiële 
beleid van het NCRV Bestuur. De audit-
commissie vergaderde in 2018 in aan-
wezigheid van de penningmeester van 
het NCRV Bestuur en de Directievoor-
zitter KRO-NCRV a.i. in verband met 
de vacature van de Zakelijk Directeur 
KRO-NCRV over de jaarrekening 2017. 

De auditcommissie bracht hierover 
advies uit aan de Raad van Toezicht. 
In de vergadering in november werd 
toegelicht dat er geen begroting 2019 
voor de Vereniging NCRV is opgesteld, 
vooruitlopend op een positief besluit 
aangaande de voorgenomen fusie tus-
sen de Verenigingen KRO, NCRV en 
KRO-NCRV.

De Raad van Toezicht is verheugd dat 
de fusie van de Vereniging NCRV met de 
Vereniging KRO en het omroepbedrijf 
KRO-NCRV in december is bekrachtigd 
door de Verenigingsraad. De stevige 

inzet van het Bestuur en de Vereni-
gingsraad van de NCRV (met name door 
de werkgroepen Governance) verdient 
grote waardering. De Raad van Toezicht 
NCRV wenst de nieuwe fusie-omroep 
KRO-NCRV een mooie toekomst toe, 
veel inspiratie voor de Statutaire Direc-
tie KRO-NCRV en een constructieve 
en waardevolle samenwerking met de 
Ledenraad KRO-NCRV.
 

G. Prins 
Voorzitter

15Night of the Proms in Rotterdam
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steBuiten Festival. Dit jaar was de locatie het 
prachtige Fort Rijnauwen nabij Utrecht. De hele 
dag door waren hier opnames en diverse activi-
teiten met de presentatoren van het programma: 
van kookdemonstraties en wijnproeverijen tot 
tuindemonstraties en boswandelingen. Ook von-
den er live radio-uitzendingen plaats en waren er 
muzikale optredens. 

Kerkentour Leeuwarden
Meer dan duizend leden van Verenigingen KRO en 
NCRV werden in oktober in Leeuwarden, de cultu-
rele hoofdstad van Europa 2018, ontvangen door 
presentator Annemiek Schrijver. Na de opening 
ontdekten leden samen al wandelend de stad en 
de twaalf deelnemende 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 vierdui-
zend geïnteresseerden, waaronder drieduizend 
leden van Verenigingen KRO en NCRV, kwamen 
op bezoek in het pand van KRO-NCRV in Hilver-
sum. Een geschikt moment voor alle bezoekers 
om kennis te maken met de programma’s en de 
presentatoren. Het programma kon rekenen op 
groot enthousiasme. Zo waren er onder andere 
workshops van radioprogramma’s en het tv-pro-
gramma BinnensteBuiten, bekeken kinderen de 
allernieuwste afleveringen van de populaire jeugd-
serie 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 muzi-
kale ledendag 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 ‘brein-
trein’ 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 presentato-
ren. 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 
terugkerend evenement na afloop van het tele-
visieseizoen van dit populaire programma. Het 
feest was volledig uitverkocht en werd bezocht 
door tweeduizend enthousiaste Boer zoekt Vrouw-
fans (leden van de Verenigingen KRO en NCRV) en 
driehonderd VIB’s (Very Important Boeren), ofwel 
de deelnemende boeren van het huidige seizoen 
en van de voorgaande seizoenen. De bezoekers 
konden speeddaten met elkaar en ‘trouwen-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 Jas-
pers de avond onder aanwezigheid van alle boeren 
van het afgelopen seizoen.

Actie Warm Hart
De Vereniging NCRV staat vanuit haar identi-
teit voor naastenliefde. Daarom levert Vereniging 
NCRV elk jaar een bijdrage aan drie goede doelen 
die zijn gekozen door de leden. Het betreft doelen 
die op een bijzondere, unieke manier bijdragen aan 
een samenleving waarin we omkijken naar elkaar 
en waarin voor iedereen 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 meegedaan die bij elkaar 
bijna 53.000 stemmen kregen.

Joris’ Kerstboom
Bij Joris’ Kerstboom staan mensen samen stil 
bij indrukwekkende en bijzondere levensgebeur-
tenissen en delen deze met elkaar. In 2018 was 
Joris’ Kerstboom te bewonderen in het centrum 
van maar liefst zes steden: Culemborg, Dokkum, 
Emmen, Leerdam, Leiden en Tiel. Bewoners van 
deze steden werden uitgenodigd 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 bibliotheek-
vestigingen 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 intro-
ducé kunnen genieten van een heerlijk 3-gangen 
kerstdiner. Want kerst vier je immers samen!
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Missie Vereniging NCRV
Een tolerante samenleving is een krachtige samenle-
ving. Dat is de overtuiging van de Vereniging NCRV. 
De Vereniging NCRV wil wezenlijk bijdragen aan 
deze samenleving en een verbindende factor zijn. 
We zijn “Samen op de Wereld”. Vereniging NCRV is 
een maatschappelijk betrokken vereniging die zich 
laat inspireren door het protestants-christelijke 
gedachtegoed 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 verbonden-
heid met elkaar leven. Dat is een samenleving waarin 
verschillen worden geaccepteerd en gewaardeerd
en waarin mensen interesse hebben voor de ander, 
diens omstandigheden en beweegredenen. Alleen 
zo kunnen mensen zinvol samen leven en samen 
werken met behoud van ieders eigenheid. Vereniging 
NCRV wil een wezenlijke bijdrage leveren aan het 
vergroten van de samenhang in de samenleving; zij 
spant zich in voor een samenleving die ruimte biedt 
voor allerlei opvattingen en leefstijlen.

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

Ledenbinding en ledenbehoud
De Vereniging NCRV 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 Vereniging NCRV weer veel leden 
persoonlijk mogen ontmoeten tijdens ledenevene-
menten die samen met Vereniging KRO werden 
georganiseerd. Leden hebben tijdens deze evene-
menten 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 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. Daarnaast is in 2018 het 
magazine Vertel. ontwikkeld voor alle leden met 
daarin drie keer per jaar een kijkje achter de scher-
men van de programmering van KRO-NCRV.

Jaarlijks wordt een grootschalig tevredenheids-
onderzoek 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 con-
tact op evenementen en druk bezochte plekken 
in ons land. Ook worden NCRV-gidsleden, zowel 
bestaande als nieuwe, benaderd om de Vereniging 
NCRV 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 
verschillende (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, waaron-
der 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 Harring-
ton, de hoofdrolspeler uit de Britse detectiveserie 
Hinterland. Met 2200 verkochte 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 Inspira-
tiedag. Er waren meer dan duizend leden van de  
Verenigingen KRO en NCRV aanwezig. Op deze 
dag kon worden deelgenomen aan workshops 
en lezingen met de presentatoren van de levens-
beschouwelijke programma's. Als passende afslui-
ting 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 
genoten van de tweede editie van het Binnen-
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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. 

Governance en fusiebesluit
De besturen van KRO en NCRV, hebben na overleg 
en in afstemming met de Raden van Toezicht en 
de Statutaire Directie van KRO-NCRV het initiatief 
genomen om in gezamenlijkheid verbeteringen 
in de governance structuur te realiseren. Beide 
besturen besloten in oktober 2017 om de ledenver-
enigingen te adviseren stappen te nemen tot een 
fusie tussen de ledenverenigingen NCRV en KRO 
en het omroepbedrijf, de Vereniging KRO-NCRV.  
Het principebesluit hiertoe werd begin 2018 
aangenomen door de leden vertegenwoordi-
gende organen van KRO-NCRV, NCRV en KRO. 
Op 15 december 2018 werd vervolgens door de 
leden vertegenwoordigende organen van de drie 
verenigingen definitief het historische 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 NCRV over 
2018 zal door dit besluit de laatste jaarreke-
ning zijn van de Vereniging NCRV als zelfstan-
dige rechtspersonen. De activa en passiva van de 
vereniging, alsmede alle activiteiten van NCRV 
gaan over naar het omroepbedrijf KRO-NCRV. 
 
De Vereniging NCRV had geen eigen personeel, 
heeft geen investeringen gedaan en had geen finan-
cieringsfaciliteit. Het omroepbedrijf KRO-NCRV 
voerde, naast haar primaire taak, voor de Vereniging 
NCRV conform de samenwerkingsovereenkomst het 
vermogensbeheer, de activiteiten gericht op leden-
werving en ledenbeheer en de financiële adminis-
tratie inclusief het opmaken van de jaarstukken uit. 

Zowel de Vereniging NCRV als de Vereniging KRO 
staan tot 1 januari 2019 garant voor aantasting van 
het vermogen van KRO-NCRV. De garantstellingen 
zijn nader omschreven in een samenwerkingsover-

eenkomst 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 Commissari-
aat voor de Media gewijzigde, beleidsregel neven-
activiteiten in werking getreden. In deze beleids-
regel zijn met name de voorwaarden opgenomen 
waaraan moet worden 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 inkom-
sten en het vermogen van de omroepvereniging 
op het moment van schenking niet negatief is. 
Vereniging NCRV heeft in 2018 geen schenkingen 
gedaan die niet in overeenstemming zijn met de 
nieuwe beleidsregel.

Toelichting op het exploitatieresultaat 
Het boekjaar van de Vereniging NCRV werd afge-
sloten met een negatief exploitatieresultaat van  
€ 25.000 (2017: positief € 245.000). 

De totale inkomsten uit verenigingsactiviteiten 
bedroegen € 1.569.000 (2017: € 1.680.000). Er was 
sprake van een daling van de opbrengst van vereni-
gingsactiviteiten met € 111.000. De bijdrage van de 
ontkoppeling lidmaatschapsgelden uit abonnemen-
ten (na aftrek incassokosten) daalden met € 75.000 
terwijl de contributies van steunleden namen af 
met € 49.000. Aan giften en legaten werd  € 12.000 
meer ontvangen, namelijk € 37.000 (2017: € 25.000). 
De villa Steijnlaan is verhuurd aan derden. De 
huuropbrengsten bedroegen voor 2018 € 27.000 
conform 2017. 

De lasten waren in lijn met het door de Verenigings-
raad van NCRV goedgekeurde Jaarplan Activiteiten. 
Als gevolg van een toename in verenigingsactivitei-
ten stegen de kosten met € 615.000 ten opzichte van 
2017. Er werden met name extra uitgaven gedaan 
voor ledenwerving en -behoud. Het gerealiseerd 
resultaat uit belegd vermogen was € 466.000 hoger 
dan in 2017. Hierin is het verkoopresultaat begre-
pen dat is ontstaan door verkoop en herbelegging 
van een deel van de beleggingenportefeuille.

Toelichting op het vermogen
Het vermogen van NCRV bestaat uit de vereni-
gingsreserve ad € 21.658.000 en de reserve koers-
verschillen beleggingen ad € 685.000 (ultimo 2017:  
€ 2.117.000). De solvabiliteit van de Vereniging 
NCRV was door de realisatie van een deel van de 
reserve koersverschillen beleggingen gedaald naar 
92,1% (2017: 93,9%). Van het eigen vermogen was 
80,3% (2017: 77,2%) belegd in effecten. De beleg-
gingen van de Vereniging NCRV bedroegen ultimo 
2018 € 17.947.000 (2017: € 18.360.000). In de markt-
waarde van de portefeuille was sprake van een 
ongerealiseerde waardestijging van € 685.000 (eind 
2017: € 2.117.000).

Verklaring governance en interne beheersing
Bij de Vereniging NCRV werd de in 2018 geldende 
omroepbrede Governancecode Publieke Omroep 2018 
nageleefd. Een van de onderdelen van deze gedrags-
code is, dat ieder jaar een governanceverklaring 
wordt afgegeven door de leiding van de organisatie.  

Omdat het omroepbedrijf KRO-NCRV conform de 
samenwerkingsovereenkomst voor de Vereniging 
NCRV het vermogensbeheer, de activiteiten gericht 
op ledenwerving 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 jaar-
rekening 2018 van de Vereniging KRO-NCRV.
 
De Directie van KRO-NCRV heeft de volgende gover-
nanceverklaring afgegeven: “Teneinde de jaarreke-
ning zinvol te kunnen interpreteren verschaft het 
bestuursverslag 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. Prin-
cipe 7 betreft de openbare verantwoording van het 
Bestuur en de Raad van Toezicht van KRO-NCRV 
van hun functioneren. 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 beleids-
regels van het Commissariaat voor de Media van 
26 september 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 con-
cludeert het Bestuur van de Vereniging NCRV, 
dat er voor de Vereniging NCRV geen, met de 
bedrijfsvoering samenhangende, risico’s zijn. 

Vooruitblik 2019 e.v. 
In december 2018 hebben de leden vertegenwoor-
digende organen van NCRV, KRO en KRO-NCRV 
ingestemd met het besluit om de drie Verenigingen 
per 1 januari 2019 met elkaar te laten fuseren.
De vereniging NCRV 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
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Balans per 31 december 2018
(Na resultaat verwerking, bedragen x € 1.000)

Exploitatierekening 2018
(Bedragen x € 1.000)

  31-12-2018  31-12-2017

Vaste activa 

Materiële vaste activa

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar 172 179  

  172 179

Financiële vaste activa

Effecten  17.947  18.360

Overige financiële vaste activa -  4

  17.947  18.364

Vlottende activa 

Vorderingen

Belastingen  31  93

Overige vorderingen 4 61

  35 154 

Liquide middelen  6.093  6.624 

Totaal  24.247  25.321

Passiva 31-12-2018  31-12-2017

Eigen vermogen

Algemene reserve  21.658  21.658

Reserve koersverschillen beleggingen 685 2.117

  22.343  23.775

Kortlopende schulden

Rekening Courant KRO-NCRV 1.348 918

Overige schulden 6 47 

Overlopende passiva 550 581

  1.904  1.546

Totaal  24.247  25.321

  2018 2017  

Baten

Opbrengst Verenigingsactiviteiten 1.569  1.680

Verhuur pand 27 27

  1.596  1.707

Lasten

Doorberekende salarissen -363  -373

Doorberekende sociale lasten -100 -88 

Afschrijvingen -7 -6

Overige bedrijfslasten  -2.397 -1.785

  -2.867 -2.252

 

Bedrijfsresultaat -1.271 -545

Financieel resultaat

Opbrengsten belegd vermogen 1250  784 

Rentebaten en -lasten 1 6

Vennootschapsbelasting -5 -

  1.246  790

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening -25 245

Af: Over te dragen reserve media aanbod 25  -153

Exploitatieresultaat na overdracht 0 92
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Kasstroomoverzicht over 2018
(Bedragen x € 1.000)

  2018  2017

 

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening -25  245

Over te dragen Reserve voor Media-aanbod 25 -153

Afschrijvingen materiële vaste activa 7 6

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 7  98

Mutatie vorderingen 119  -51

Mutatie kortlopende schulden 358 708 

Mutatie werkkapitaal  477  657

 

I: Netto kasstroom uit operationele activiteiten 484  755

Netto-(des)investeringen in financiële vaste activa 417  -43

Mutatie reserve koersverschillen beleggingen -1.432 -501 

II: Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.014  -544

Mutatie geldmiddelen (I+II) -531  210

Liquide middelen per einde boekjaar 6.093  6.624 

Liquide middelen begin boekjaar 6.624 6.413

Mutatie geldmiddelen (I+II) -531  211

op ’s Gravelandseweg 80, 1217 EW te Hilversum en 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 
32023743.

Jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen 
opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoor-
ding 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 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 
NCRV opgenomen. 
 
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indi-
recte methode. Ontvangen en betaalde renten zijn 
opgenomen 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 
vorderingen, liquide middelen en kortlopende schul-
den. 
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 waarde-
ringsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats 
tegen de verkrijgingsprijs.

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd 
tegen verkrijgings-/vervaardigingsprijs onder aftrek 
van afschrijvingen. Ongerealiseerde waarde mutaties 
worden gedoteerd of onttrokken aan de Herwaar-
derings-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 exploitatiere-
sultaat gebracht.

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare bedrijfs-
gebouwen
Dit betreft materiële vaste activa die niet dienstbaar 
zijn aan de publieke media-instelling en die ook 
niet meer zullen worden aangewend voor de medi-
ataak. Voor de Vereniging NCRV betreft dit sinds 
februari 2016 de villa Steijnlaan die sindsdien aan 
derden verhuurd wordt. De villa wordt als zelfstan-
dige kasstroom genererende eenheid aangeduid. 
Waardering vindt, op basis van RJ213, plaats tegen 
historische kosten, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen. 

Financiële vaste activa
De beleggingsportefeuille wordt gewaardeerd tegen 
marktwaarde waarbij ongerealiseerde waardemuta-
ties worden verwerkt via de reserve koersverschil-
len beleggingen. Indien de reserve koersverschillen 
beleggingen onvoldoende omvang heeft om een 
waardevermindering volledig op te vangen wordt 
de waardevermindering verwerkt via de exploita-
tierekening nadat eerst de reserve koersverschillen 
beleggingen is teruggebracht tot een nihil saldo. 
Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten 
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 

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 reali-
seren in de samenwerking binnen de samenwerking-
somroep KRO-NCRV. Ook tracht de Vereniging haar 
doel te bereiken door het organiseren of aanbieden 
van met haar doel direct of indirect verband hou-
dende verenigingsactiviteiten.

Fusie
Op 15 december 2018 heeft de Verenigingsraad van 
de NCRV ingestemd met het besluit tot fusie van 
de Vereniging NCRV met de Vereniging KRO en de 
Vereniging KRO-NCRV. De fusie vindt daadwerke-
lijk plaats op 1 januari 2019. De Vereniging NCRV 
houdt, evenals de Vereniging KRO, 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 NCRV is feitelijk en statutair gevestigd 

Algemene toelichting 
op de jaarrekening
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schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
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. Resulta-
ten 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 NCRV is 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 is geheel ter vrije beschik-
king en wordt gewaardeerd tegen marktwaarde. Dit 
betreft de genoteerde marktwaarde of beurswaarde.
NCRV belegt niet in individuele aandelen of obli-
gaties maar in fondsen van institutionele beleg-
gers. Door deze fondsen wordt geen rente maar 
dividend uitgekeerd. Derhalve is geen informatie 
beschikbaar over individuele rentepercentages 
van onderliggende beleggingen. 
Het verloop is als volgt:

In 2018 zijn participaties in vastrentende waarden-
fondsen en aandelenfondsen verkocht en aange-
kocht. Hiermee zijn ongerealiseerde koersstijgingen 
gerealiseerd (€ 1.018.000).

2.2 Overige financiële vaste activa

De overige financiële vaste activa ad € 0 (2017:  
€ 3.600) betroffen langlopende hypothecaire vor-
deringen op oud-medewerkers, afgesloten in de 
periode 1972 tot en met 1986. De rentevergoe-
ding over de leningen bedraagt gemiddeld 4,7%. 
In 2018 is € 500 afgelost. Er resteert nog 1 lening 
die uiterlijk op 31 december 2019 wordt afgelost 
en derhalve onder de overige kortlopende vorde-
ringen is gepresenteerd.

3. Vorderingen
 
3.1 Belastingen en sociale premies

De te vorderen vennootschapsbelasting betrof 
terug te ontvangen vennootschapsbelasting over 
het belastingjaar 2013. Met ingang van 2014 is 
Vereniging NCRV niet langer belastingplichtig 
voor de vennootschapsbelasting. In het boekjaar is  
€ 61.000 ontvangen van de belastingdienst. Het res-
terende bedrag zal niet meer worden ontvangen en 
is afgeboekt ten laste van het exploitatieresultaat. 
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 € 1.000 (2017: € 6.000). Deze daalt door het 
lagere saldo van spaarproducten van de banken 
en de dalende rentepercentages hierop. 
Ultimo 2017 was daarnaast sprake van nog te 
ontvangen dividend ad € 55.000. Deze is begin 
2019 ontvangen. 
Ook is hierin een hypothecaire vordering op een 
oud-medewerker opgenomen. Dit betreft een lening 
met een restant hoofdsom van € 3.100 die uiterlijk 
op 31 december 2019 wordt afgelost. De rentever-
goeding over de lening bedraagt 2,5%.

Het pand aan de Steijnlaan 3 is voor 50% eigendom 
van de Vereniging NCRV en voor 50% van AVRO-
TROS. Het pand is aangemerkt als gemeentelijk 
monument. De WOZ-waarde van deze huisvesting 
bedraagt € 772.000 op waarde-peildatum 1 januari 
2018 (1 januari 2017: € 752.000). 

De villa wordt door de NCRV en AVROTROS niet 
voor eigen werkzaamheden gebruikt maar ver-
huurd aan een externe partij. Hierdoor wordt het 

pand aangeduid als een niet aan de bedrijfsuitoe-
fening dienstbaar actief. Waardering vindt plaats 
op basis van historische kosten.

1. Materiële vaste activa

Toelichting op de balans per 31 december 2018

   
  Niet aan de bedrijfs-    

  uitoefening dienstbaar 

  * € 1.000 

Stand per 1 januari 2018

Cumulatieve aanschafwaarde 284 

Cumulatieve afschrijvingen -105   

  179 

Mutaties

Afschrijvingen -7 

  -7 

Stand per 31 december 2018

Cumulatieve aanschafwaarde 284 

Cumulatieve afschrijvingen -112 

  172 

Afschrijvingspercentages 0-2,5% 

 31-12-2018 31-12-2017

 *€ 1.000 *€ 1.000

Kostprijs participaties  

vastrentende waardenfondsen 14.056 13.345

 

Kostprijs participaties  

aandelenfondsen 3.206 2.898

 17.262  16.243 

Ongerealiseerde koersstijging  

vastrentende waardenfondsen 681  1.560 

Ongerealiseerde koersstijging 

aandelenfondsen 4  557

 685 2.117

Marktwaarde participaties in 

vastrentende waardenfondsen 14.737 14.905

Marktwaarde participaties 

in aandelenfondsen 3.210 3.455

 17.947 18.360

 2018 2017

 *€ 1.000 *€ 1.000

Marktwaarde per 1 januari 18.360 18.312

Verkopen in boekjaar -7.639 -1.725 

Aankopen in boekjaar 7.639 1.725

Ongerealiseerde 

koersstijgingen -413 48

 17.947 18.360

 31-12-2018 31-12-2017

 *€ 1.000 *€ 1.000

Vennootschapsbelasting 0 66

Dividendbelasting 31 27 

 31 93
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De algemene reserve bedraagt € 21.658.000. Deze 
algemene reserve is in het boekjaar niet gemuteerd.

De reserve koersverschillen ad € 685.000 betreft 
de ongerealiseerde koersstijgingen van de beleg-
gingsportefeuille. In 2018 zijn participaties in 
vastrentende waardenfondsen en in aandelen-
fondsen verkocht en herbelegd. Met de verkoop is 
van de ongerealiseerde koersstijging € 1.019.000 
gerealiseerd. Door koersdalingen is de reserve 
koersverschillen beleggingen voorts met € 413.000 
afgenomen.

6. Kortlopende schulden
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd 
korter dan een jaar.

6.1 Rekening-courant KRO-NCRV
De rekening-courant met KRO-NCRV ad € 1.353.000 
(2017: € 918.000) is ontstaan doordat het bankver-
keer voor de Vereniging primair via KRO-NCRV 
verloopt. Over de rekening-courant wordt geen 
rente berekend. 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 onttrok-
ken aan de overgedragen reserve voor media-aan-
bod. Het overgedragen saldo bedraagt negatief 
€ 25.000 (2017: positief € 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 € 5,1 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 0,05%.

 
5. Eigen vermogen

6.2 Overige schulden

 31-12-2018 31-12-2017

 *€ 1.000 *€ 1.000

Terug te betalen OCW bijdrage

frictiekosten 0 35

Overige schulden 6 12

 6 47

Van de in 2013 gereserveerde frictiekosten is een 
deel niet besteed door betreffende medewerkers en 
zal ook niet meer worden besteed. De bij de toeken-
ning opgenomen 50% OCW bijdrage frictiekosten ad 
€ 35.000 behoeft niet te worden terugbetaald en 
is in 2018 vrijgevallen.

6.3 Overlopende passiva
De overlopende passiva van € 550.000 (2017: 
€ 581.000) betreffen het saldo vooruit ontvangen 
contributies steunleden. De post is gedaald ten 
opzichte van ultimo 2017. Dit hangt samen met 
verstrekte kortingen op nieuwe steunlidmaat-
schappen 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.

Bruikleen orgels
Vereniging NCRV heeft in het verleden een Swee-
linck-orgel in bruikleen gegeven aan de Hervormde 
Gemeente in Utrecht. Het orgel is te bezichtigen 
in de Nicolaikerk aldaar. Daarnaast is een kabi-
netorgel in bruikleen gegeven aan de stichting 
Huisorgelcollectie Pieterskerk Utrecht. Onder-
houdskosten komen voor rekening van de betref-
fende kerkorganisaties.

Toelichting op de 
exploitatierekening 
over 2018

7. Baten

7.1 Opbrengsten verenigingsactiviteiten
De opbrengst leden ad € 1.532.000 (2017: € 1.655.000) 
bestaat uit contributiegelden van leden begrepen in 
de abonnementen op de programmabladen van de 
NCRV 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. Aan giften en legaten is € 37.000 ont-
vangen (2017: € 25.000).
 

8. Lasten

8.1 Doorberekende salarissen en sociale lasten
Kosten van medewerkers die binnen KRO-NCRV 
specifi ek 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 syste-
matiek in het Financieel Handboek voor doorbe-
rekening van organisatiekosten van KRO-NCRV 
aan de verenigingsresultaten van de ledenvereni-
gingen, ook een aandeel in de personele lasten van 
stafafdelingen KRO-NCRV voor beheer en onder-
steuning doorberekend. Deze extra doorberekening 
is in 2018 achterwege gelaten. De doorberekende 
salariskosten ad € 363.000 (2017: € 373.000) zijn 
dientengevolge iets lager dan in 2017.
De opslag voor sociale lasten die zijn doorbe-
rekend steeg in 2018 naar 27,5% (2017: 26%) 
in verband met hogere wettelijke premies.
De Vereniging NCRV heeft geen eigen medewer-
kers in dienst.

8.2 Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten ad € 2,4 miljoen (2017: 
€ 1,8 miljoen) 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-

 31-12-2018 31-12-2017

 *€ 1.000 *€ 1.000

Rekeningen-courant 927 548

Spaarrekeningen 5.122 6.033

Beleggingsrekeningen 44 43

 6.093 6.624

 Algemene reserve Reserve Totaal 
  koersverschillen
  beleggingen

 *€ 1.000 *€ 1.000 *€ 1.000

Eigen vermogen per 31 december 2017 21.658 2.117 23.775

Af: gerealiseerde koersverschillen - -1.019 -1.019

Mutatie ongerealiseerde koersverschillen - -413 -413

Eigen vermogen per 31 december 2017 21.658 685 22.343

The Passion-wandeling in Amsterdam Zuidoost
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men in het Jaarplan Activiteiten 2018. 
De kosten beheer en ondersteuning bestaande 
uit de kosten van de Ledenraad, kosten van het 
Bestuur en de Raad van Toezicht van de KRO, en de 
doorberekende kosten voor de overige ondersteu-
ning 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 project-
kosten.

Accountantskosten
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan 
accountantshonoraria ten laste van het resultaat 
gebracht:
 2018 2017

 *€ 1.000 *€ 1.000

Controle van de jaarrekening 12 13

 12 13

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaam-
heden die bij de NCRV zijn uitgevoerd door accoun-
tantsorganisaties en onafhankelijke accountants 
zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht 
accountantsorganisaties). Er zijn geen kosten 
voor overige auditwerkzaamheden, tax services 
of niet-audit werkzaamheden.

9. Financieel resultaat 

Het fi nancieel resultaat is als volgt samengesteld:

 2018 2017

 *€ 1.000 *€ 1.000

Opbrengsten belegd vermogen 

Ontvangen dividenden 

uit effecten 231 235

Verkoopresultaat 1.019 549

 1.250 784

Rentebaten en -lasten 1 6

Vennootschapsbelasting -5 -

 1.246 790

De ontvangen dividenden vanuit de aandelenfond-
sen en vastrentende waardenfondsen stijgen ten 
opzichte van 2017. Door verkoop van participaties 
in vastrentende waardenfondsen is € 1.019.000 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. 
De vpb-last betreft niet terug te ontvangen ven-
nootschapsbelasting uit 2013 doordat een deel van 
het voorfusieresultaat uit 2013 van de Vereniging 
NCRV niet verrekend kan worden.  

-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 bepalingen in de Evaluatiewet WNT die op 
1 juli 2017 in werking is getreden voor zover van 
toepassing op het verantwoordingsjaar 2018. 
Voor Vereniging NCRV is vastgesteld dat het 

Bestuur en de Raad van Toezicht onder de defi nitie 
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 
2018 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 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

(fi ctieve) 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 1/1-31/12

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

Gewezen topfunctionaris? nee nee nee

(fi ctieve) 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 7.783 7.783

Night of the Proms in Rotterdam
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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.

Er zijn geen overige functionarissen die in 2018 
een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maxi-
mum hebben ontvangen. 

11. Ledenaantal en kosten ledenwerving

Op 31 december 2018 heeft de Vereniging NCRV 
213.257 leden (2017: 216.304). De kosten voor 
ledenwerving bedragen in 2018 € 881.000 (2017: 
€ 382.000). De kosten betreffen kosten voor werving 
en winbackactiviteiten. Hieraan is meer aandacht 
besteed dan in 2017.

12. Gebeurtenissen na balansdatum

Fusie verenigingen
Na alle getroffen voorbereidingen in 2017 werd 
het principebesluit tot fusie begin 2018 aan-
genomen door de leden vertegenwoordigende 
organen van KRO-NCRV, KRO en NCRV. Op 15 
december 2018 werd vervolgens door de bestu-
ren en de leden vertegenwoordigende organen 
van de drie verenigingen definitief het histori-
sche besluit genomen om de drie verenigingen 
met elkaar te laten fuseren op 1 januari 2019.  
De Vereniging NCRV en de Vereniging KRO hou-
den 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.

13. Bestemming van het resultaat

Het netto resultaat over 2018 bedraagt € 25.000 
negatief en is overgedragen aan KRO-NCRV via de 
rekening-courant en daar gesaldeerd in de over-
gedragen reserve media-aanbod.  

Overige gegevens 
Controleverklaring van de onafhankelijk 
accountantOverige gegevens
De controleverklaring van de onafhankelijk- 
accountant is opgenomen op pagina 35.

Controleverklaring 
van de onafhankelijk 
accountanterige gegevens

Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van
Vereniging NCRV.

Verklaring over de jaarrekening 2018

Ons oordeel
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaar-
rekening 2018 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 2018 en 
van het resultaat over 2018 in overeenstem-
ming met de Regeling vaststelling Hand-
boek Financiële Verantwoording Landelijke 
Publieke Media-instellingen 2016; 

• en voldoen de in de jaarrekening verant-
woorde baten, lasten en balansmutaties 
over 2018 in alle van materieel belang zijnde 
aspecten aan de eisen van financiële recht-
matigheid. 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 Finan-
ciële 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 

gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens 
het Nederlands recht, waaronder ook de Neder-
landse controlestandaarden, het Controleproto-
col 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 verantwoorde-
lijkheden 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- 
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 
betekent 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 instellin-
gen, 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 jaarreke-

ning 2018;
• 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-in-
stellingen 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, 

  G. Prins J.H. Bos J.J.W. van  

    den Boom 

Functiegegevens Voorzitter Lid Raad Lid Raad 

   van Toezicht  van Toezicht  

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Totaal WNT bezoldiging 2018 2.500 2.000 2.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  28.350 18.900 18.900

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

Totaal WNT bezoldiging 2017 1.650 2.000 2.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 18.224 18.100 18.100
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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 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 opma-
ken en getrouw weergeven van de jaarrekening 
en voor het opstellen van het bestuursverslag, 
beide in overeenstemming met de Regeling vast-
stelling Handboek Financiële Verantwoording 
Landelijke Publieke Media-instellingen 2016 
en de bepalingen bij en krachtens de WNT. Het 
bestuur is ook verantwoordelijk voor de finan-
ciële 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 relevante wet- en regelgeving opgenomen 
bepalingen, zoals vermeld in de Regeling vast-
stelling Handboek Financiële Verantwoording 
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 jaar-
rekening 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 zet-
ten. 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 liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëin-

digen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstan-
digheden 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 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. 

Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate 
van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. Een rede-
lijke 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 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 professio-
neel-kritisch uitgevoerd en hebben, waar relevant, 
professionele oordeelsvorming toegepast in over-
eenstemming met de Nederlandse controlestan-
daarden, het Controleprotocol Publieke Media- 
instellingen van de Regeling vaststelling Handboek 
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke 
Media-instellingen 2016, de Regeling Controle-
protocol WNT 2018, 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 
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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 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 samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk ver-
keerd voorstellen van zaken of het doorbreken 
van de interne beheersing.

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheer-
sing 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 gehan-
teerde continuïteitsveronderstelling aanvaard-
baar is. Tevens op basis van de verkregen 
controle-informatie vaststellen of er gebeur-
tenissen en omstandigheden zijn waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instel-
ling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit 
kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat, 
zijn wij verplicht om aandacht in onze contro-
leverklaring te vestigen op de relevante gere-
lateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als 
de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij 
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 
zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controle-
verklaring. 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, waar-
onder eventuele significante tekortkomingen in de 
interne beheersing.

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

Utrecht, 25 maart 2019
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 
Governancecode Publieke Omroep 2018 en de 
media wettelijke bepalingen omtrent verenigings-
activiteiten.

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 Vereniging 
KRO-NCRV.

Ten aanzien van de naleving van de verschillende 
Richt lijnen van de voor 2018 geldende Governance-
code Publieke Omroep merkt de Vereniging NCRV 
het volgende op:

Principe 1: Cultuur
In de statuten van de Vereniging NCRV krijgt Prin-
cipe 1 van de Governancecode zijn beslag, als ook 
in het reglement voor het NCRV Bestuur.

Principe 2: Integriteit
Nevenfuncties en financiële belangen in sectorge-
relateerde ondernemingen

Nevenfuncties van het NCRV Bestuur en de toe-
zichthouders zijn geregistreerd en openbaar 
gemaakt via de NCRV-website. Er bestaat een 
meldingsplicht van (nieuwe) financiële belangen 
bij partijen waarmee de Vereniging NCRV of KRO-
NCRV direct of indirect zaken doet. Jaarlijks vindt 
bij de bestuurders en toezichthouders een integrale 
uitvraag plaats naar nevenfuncties en financiële 
belangen en beleggingen en eventuele betrokken-
heid bij besluitvorming over opdrachtverlening 
aan bekenden.

Contractvorming
De Vereniging NCRV 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 statuten van de Vereniging NCRV krijgen de 
aanbevelingen van Principe 4 en 5 van de Gover-
nancecode Publieke Omroep hun beslag, alsook in 
het reglement voor het NCRV Bestuur.

Principe 6 en 7: Risicobeheersing en verant-
woording
Ten aanzien van de normen en richtlijnen voor een 
trans parante verantwoording en verslaglegging 
volgt de Vereniging NCRV de richtlijnen van Prin-
cipe 7 van de Governancecode Publieke Omroep 
en de richtlijnen uit het handboek ‘Financiële ver-
antwoording’. In voorliggend jaarverslag vindt 
verantwoording plaats over de uitvoering van de 
activiteiten van de Vereniging NCRV, alsook de 
financiële verantwoording in het financiële jaar-
verslag (zie hoofdstuk 5). 

Juridische verwantschap
De Vereniging NCRV is lid van de Vereniging  
KRO-NCRV. In deze vereniging hebben de Vereni-
ging NCRV en de Vereniging KRO hun omroepbe-
drijven gefuseerd.
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Samenstelling Bestuurscolleges Vereniging NCRV per 31 december 2018

Bestuur
H.J. Beumer (voorzitter)
G.B. Beltman (penningmeester)
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.S. Broekema, Hoogeveen
K. ten Cate, Twijzel
G. Dijkstra, Leeuwarden
T. Hiemstra, Groningen
J.E. de Jong, Drachten
J.A. Kingma (voorzitter), Bedum
J. Koops, Oosterwolde
Z. Weers, 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
E.C. Hoentjen, Den Haag
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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