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Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) Vereniging Investeer in HUMAN 
 
Datum: zondag 19 juni 2022 
Locatie: livestream vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam 
 
Aanwezigen aan tafel: 

- Magdeleen Sturm, voorzitter raad van toezicht (RvT) 
- Willemien van Aalst, directeur/hoofdredacteur 
- Marc Josten, hoofdredacteur 
- Adinda Akkermans, eindredacteur De Publieke Tribune 
- Nelleke Koop, documentairemaker Kanaal Sociaal 
- Maarten Remmers, producent Bezorgd 
- Sem Bakker, vicevoorzitter RvT 
- Haroon Sheikh, lid RvT  
- Yvonne Zonderop, lid RvT 
- Beril Kutluer, lid RvT 
- Arjan Vliegenthart, kandidaat-voorzitter RvT 
- Nathan de Vries, dagvoorzitter 

 
Aanwezigen online: 

- 81 vrienden (leden) 
 

1. Opening en introductie 
 
Dagvoorzitter Nathan de Vries opent de Algemene Ledenvergadering van HUMAN om 12.00 
uur vanuit Pakhuis de Zwijger. Deze ALV is weer online om zoveel mogelijk vrienden de kans 
te geven aanwezig te zijn. De eerste ALV sinds de volwaardige erkenning van HUMAN als 
omroep. Nathan de Vries verwelkomt iedereen die online de vergadering bijwoont en de 
gasten aan tafel. Vervolgens stelt hij zichzelf voor. Hij is mediamaker en maakte recent in 
samenwerking met HUMAN de podcast Niet zo Zwart-wit.  
 
Tijdens de ALV komen verschillende agendapunten aan bod. Allereerst wordt de stand van 
zaken van HUMAN besproken, waaronder de samenwerking met de VPRO. Daarna schuiven 
vier gasten aan die spreken over programma’s van HUMAN die recent zijn uitgezonden of 
nog uitgezonden zullen worden: Mediastorm en Medialogica, De Publieke Tribune, Kanaal 
Sociaal en Bezorgd. Vervolgens worden er drie formele agendapunten besproken: de 
vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening van 2021, een voorstel tot wijziging van 
het lidmaatschapstarief en de voorgenomen benoeming van een nieuwe voorzitter van de 
raad van toezicht. Er wordt afgesloten met een gesproken column door Hugo Borst. 
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De ALV is de belangrijkste vergadering waar vrienden kunnen meepraten over het beleid en 
de koers van HUMAN. Er konden vooraf vragen worden ingestuurd, maar er kunnen ook live 
vragen worden gesteld via de Q&A in Zoom. Daarvan worden er zoveel mogelijk beantwoord 
tijdens de ALV, maar mocht een vraag niet aan bod komen wordt deze later beantwoord via 
de website.  
  

2. Stand van zaken 
 
Magdeleen Sturm ligt de stand van zaken van HUMAN toe, waaronder de laatste stappen tot 
de volwaardige erkenning als omroep. Daarnaast bespreekt ze kort de positieve ervaringen 
met de samenwerking met de VPRO.  
 
Willemien van Aalst vertelt wat de volwaardige erkenning voor HUMAN heeft betekend. 
Door die erkenning kan de focus van HUMAN de komende tijd vooral op 
programmaontwikkeling liggen, in de geest van het beleidsplan 2022-2026. Willemien 
spreekt haar trots uit over wat HUMAN in de afgelopen tijd heeft bereikt.  
 
Daarna vertelt Willemien van Aalst over de veranderingen in de samenwerking tussen de 
NPO en de omroepen. De NPO heeft een nieuw programmamodel, het integraal 
programmeermodel, wat betekent dat HUMAN zijn programma’s niet meer pitcht bij de 
zenders maar bij zogeheten genremanagers. Hierbij ligt de focus op de content, en daarna 
wordt het pas toegewezen aan een medium of kanaal.  
 
Kijkersvraag via videoverbinding Zoom: 
Een vriend van HUMAN stelt via een live Zoomverbinding de volgende vraag: “Wat doet 
HUMAN om haar gedachtegoed te profileren, verbinding te leggen, visie te bevorderen met 
andersdenkenden in het huidige multiculturele Nederland? Als dit nog niet het geval is, zijn er 
plannen?” 
Magdeleen Sturm vertelt over de verbinding die HUMAN al lang heeft met Het Humanistisch 
Verbond en de Humanistische Alliantie. In samenwerking met deze organisaties wordt 
steeds nagedacht over wat het humanistisch denken precies is en hoe we dat humanisme 
betekenis kunnen geven in de huidige tijd. Willemien van Aalst vult aan dat HUMAN een 
inclusieve omroep wil zijn en ruimte wil geven aan alle stemmen uit de samenleving, onder 
andere in de programmering en de organisatie. Maar het is daarbij belangrijk dat men wel 
de humanistische waarden onderschrijft. De vriend vertelt daarop in diens reactie over de 
aanleiding van zijn vraag, met als inspiratie de serie Vrijdenkers.  
 
Kijkersvraag via Zoom Q&A: Hoe stelt HUMAN zich op binnen de NPO ten aanzien van 
collega-omroepen die grensoverschrijdende meningen verkondigen, denk bijvoorbeeld aan 
discriminatie, ontkenning van de wetenschap of racisme? 
Willemien van Aalst zegt dat HUMAN zich daar totaal van distantieert, aangaande die 
thema’s, ook binnen het college van omroepdirecteuren (CVO). Ze noemt de kwestie met 
Ongehoord Nederland, waar het CVO zich ook over uitspreekt. Ze benadrukt dat HUMAN 
programma’s maakt die het andere geluid laten zien.  
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3. Terug- en vooruitblik programmering 
 
1) Medialogica en Mediastorm 
Als eerste wordt een fragment van Medialogica vertoond. Inmiddels zijn hoofdredacteur 
Marc Josten en eindredacteur Adinda Akkermans aangeschoven. Marc legt uit wat het 
belang is van Medialogica voor HUMAN en in het algemeen. HUMAN zoekt houvast in 
mensenrechten en algemene waarden, die je steeds moet waarmaken en bevechten. Dit 
soort programma’s helpen met een kritische blik op hoe de publieke opinie gemanipuleerd 
wordt, op hoe mensen gesprekken voeren en wat er in de media gebeurt. Hier gaat hij ook in 
op het humanisme en het belang van HUMAN.  
 
Vervolgens bespreekt Marc Josten ook nog het nieuwe programma Mediastorm en wordt 
gekeken naar een kort fragment daarvan. Aan de hand hiervan benadrukt hij het belang van 
(zelf-)kritische journalistiek in deze tijd, waar het lijkt of iedereen ‘journalist’ kan zijn. Hij 
vertelt dat Mediastorm voortkomt uit de ambitie van HUMAN om de publieke opinie scherp 
in de gaten te houden. Medialogica kijkt daar in een documentairevorm naar, ‘als een 
marathonloper’. Maar een wekelijks programma zoals Mediastorm, een ‘sprinter’, is een 
grote uitdaging, zeker met een nieuwe groep mensen. Mediastorm is dus nog werk in 
uitvoering.  
 
2) De Publieke Tribune 
Na het kijken van een terugblik, vertelt eindredacteur Adinda Akkermans over De Publieke 
Tribune en de ontwikkeling van het programma tijdens de afgelopen vier seizoenen. De kern 
blijft echter hetzelfde: ervaringsdeskundigen uit de haarvaten van de samenleving in gesprek 
laten gaan met mensen die het beleid maken. De Publieke Tribune is van een groot publiek 
naar een kleinere groep ervaringsdeskundigen gegaan, om ook Coen Verbraak de kans te 
geven het hart van de gasten te raken. Daarnaast noemt ze nog de ontwikkeling dat De 
Publieke Tribune inmiddels cross-mediaal is en wekelijks ook op de radio te horen is.  
Marc Josten noemt ook nog ‘Wat Blijft’, een podcast die Adinda Akkermans maakt voor 
HUMAN. Een programma over pas overleden Nederlanders, beroemd en niet-beroemd.  
 
Ook vertelt Adinda Akkermans over dat er een nieuw programma aankomt, dat valt in het 
deel levensbeschouwelijke programmering van HUMAN. Het gaat over de kernvraag ‘wat is 
de zin van het leven?’, met een focus op als je niet in God gelooft. Waar vind je dan houvast 
en troost? Coen Verbraak zal mensen interviewen waarbij de zin van het leven op scherp 
kwam te staan door een (ingrijpende) ervaring.  
 
Kijkersvraag via Zoom Q&A: De afgelopen twee jaar hebben wij gezien dat veel organisaties 
uit de mainstream media moeizaam kritisch waren tegenover de overheid. Hoe staat 
HUMAN in deze discussie?  
Adinda Akkermans vertelt hoe ze hiermee te maken heeft bij bijvoorbeeld De Publieke 
Tribune, waar mensen soms aarzelen mee te doen met ‘mainstream media’, en redacteuren 
dan moeite hebben vertrouwen te winnen. Marc Josten vult aan dat ‘de overheid’ iets is dat 
wij ook zelf zijn, het politieke deel hebben we zelf gekozen en zij horen de regie te voeren. 
Hier gaan dingen mis en daar moeten we kritisch op zijn, maar we moeten er ook voor 
waken dat we ons keren tegen ‘de overheid’. Als humanist ben je deel van de werkelijkheid 
en daar kun je je niet aan onttrekken.  
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3) Kanaal Sociaal 
Nelleke Koop en Maarten Remmers schuiven aan. Nelleke Koop vertelt eerst kort over de 
documentaire Moeder aan de Lijn uit 2018, over drie dochters die als mantelzorger voor hun 
moeder zorgen. Nu maakt ze een nieuwe serie, Kanaal Sociaal, waarin een jaar lang zes 
mantelzorgers gevolgd worden die zorgen voor een naaste. In de documentaire komen ze 
dichtbij deze mensen; bij wat ze meemaken, hoe zwaar het soms is en hoe ze doorzetten. Er 
wordt gekeken naar een kort fragment uit de serie. Nelleke vertelt hoe intens het is om zo’n 
documentaire te maken en wat voor vragen dat voor een maker zelf oproept. Ze vertelt dat 
de naam Kanaal Sociaal van een gelijknamig plaatselijk radioprogramma uit Deventer komt, 
waarin de zorg in de buurt wordt besproken.  
 
4) Bezorgd 
Producent Maarten Remmers vertelt over de serie Bezorgd, die gaat over de 
bezorgeconomie. Ze volgen in een zesdelige serie mensen die daarin werken en hun 
arbeidsomstandigheden, hoe is het om in de bezorgeconomie te werken? Er wordt een 
fragment vertoond van de serie en Maarten vertelt over de aanleiding van en de diverse 
verhalen in de serie. Hij stipt aan hoe je ziet hoe die industrie werkt, over de rol van 
technologie, en de rol van beoordeling in het werk. Het zet aan het denken.  
 
Kijkersvraag via Zoom Q&A: Hoe kun je de autonomie van de zorgbehoevenden waarborgen? 
Nelleke Koop vertelt dat dat een moeilijke vraag is, ook als mantelzorger. Dat is een van de 
dingen die je tegenkomt in het mantelzorgen.  
 
5) Sociaalmaatschappelijke redactie van HUMAN 
Als laatste wordt nog een fragment getoond van de Lockerroom Talks van de 
sociaalmaatschappelijke redactie van HUMAN/3FM, waarin 3FM dj’s over een thema praten. 
Deze redactie bespreekt ingewikkelde thema’s op een laagdrempelige en toegankelijke 
manier, zoals bijvoorbeeld mannelijkheid anno 2022.  
 

4. Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2021 
 
Magdeleen Sturm en Willemien van Aalst zijn opnieuw aangeschoven. Magdeleen Sturm 
vertelt over het afgelopen jaar, dat weer spannend was omdat er veel geregeld moest 
worden rondom de samenwerkingsomroep, de nieuwe programmering en het groeien als 
organisatie.  
 
Willemien van Aalst vult aan dat het een historisch jaar was door erkenning als volwaardige 
omroep, dus in het bestuurs- en jaarverslag is daar verslag van gedaan. Ze noemt kort de 
ontwikkeling op hoofdlijnen van vier prioriteiten, namelijk programmaontwikkeling, 
samenwerking met de VPRO, versterken van inclusiviteit en ledenbehoud en -uitbouw. Ze 
bespreekt positieve ontwikkelingen op deze terreinen, maar benadrukt ook dat er aan 
inclusiviteit nog hard gewerkt wordt en dat daar nog stappen in gezet moeten worden.  
 
Willemien van Aalst bespreekt vervolgens kort de jaarrekening. Ze vertelt dat er een omzet 
gedraaid is van bijna 9.400.000 euro en er een fors overschot is van ruim 600.000 euro. Dat 
is veel meer dan voorzien en dat heeft een aantal oorzaken, onder andere dat de vereniging 
op niveau is gebleven en dat HUMAN 500.000 euro heeft ontvangen van het ministerie van 
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Onderwijs, Cultuur en Waterschap om de transitie naar een volwaardige omroep te maken. 
Dit geld is niet uitgegeven voordat de erkenning officieel was, en dat was pas eind november 
2021. Als laatste waren er een aantal langlopende projecten die door onder andere corona 
vooruitgeschoven zijn. Het komende jaar zal het overschot worden ingezet in nieuwe 
programmering, waarvoor groen licht van de NPO nodig is maar dat ziet er goed uit. En 
HUMAN heeft besloten goed te investeren, de kosten gaan voor de baten uit en er is een 
controlemechanisme dat daar goed op toe ziet. Met die reserve in de vereniging en reserve 
in media-aanbod dat maximaal is, staan de financiën van HUMAN er goed voor.  
 
De stemming 
Magdeleen Sturm leidt de stemming. Alle aanwezige vrienden krijgen de volgende vraag in 
beeld te zien: 
‘Stemt u voor vaststelling van het HUMAN jaarverslag en de jaarrekening 2021?’ 
De leden stemmen via de poll-functie in Zoom, waarbij ze drie keuzes hebben: ‘ja’, ‘nee’ of 
‘onthouding’. De uitslag van de stemming is als volgt: 
Ja: 87% 
Nee: 0% 
Onthouding: 13% 
 
Magdeleen Sturm leest de uitslag voor en stelt daarmee het jaarverslag en de jaarrekening 
2021 vast. 
 

5. Voorstel wijziging lidmaatschapstarief 
 
Willemien van Aalst licht een voorstel voor de wijziging van het lidmaatschapstarief van 
HUMAN toe. Het lidmaatschapstarief is nu 12,50 euro. Daarnaast betalen zo’n 4.000 mensen 
15 euro of meer en er is een kleine groep die het financieel moeilijk heeft en die betaalt 5,72 
euro en dat zal HUMAN zo laten. Voor de grote groep stelt HUMAN een tariefwijziging voor 
van 2,50 euro, dus van 12,50 euro naar 15 euro. De reden hiervoor is dat HUMAN voor de 
programma’s wordt gefinancierd door de overheid via de NPO, maar voor HUMAN is het 
heel belangrijk om naast programmering de zogenaamde impacttrajecten te doen. Na 
uitzending bijvoorbeeld, debatten, discussies en educatieve projecten te organiseren. Zoals 
bijvoorbeeld bij Klassen, De Wasstraat en Kanaal Sociaal. Dat doet HUMAN uit de markt, 
maar om net wat meer armslag te hebben, wil HUMAN graag deze tariefwijziging 
voorstellen. Hiervoor is ook onderzoek gedaan onder een deel van de vrienden om te kijken 
of er draagvlak voor is en hier bleek dat 91% hun lidmaatschap (zeer) waarschijnlijk zou 
verlengen. Ondanks een klein risico dat een aantal vrienden afvallen, wil HUMAN dit toch 
doorvoeren omdat er ongeveer 200.000 euro op jaarbasis bij komt.  
 
Kijkersvraag via Zoom Q&A: HUMAN en kunst kan een prachtige insteek zijn. Kunst en 
cultuur werkt verbindend op alle niveaus. Is daar binnen HUMAN ook plaats voor? 
Willemien van Aalst antwoordt bevestigend, zoals opgenomen in het beleidsplan, maar 
plaatst er wel een kanttekening bij. Kunst en cultuur past inhoudelijk uitstekend bij HUMAN 
en het humanisme. Echter, HUMAN komt het omroepbestel in met de taak van toegevoegde 
waarde te zijn, dus kan niet iets maken dat een andere omroep al doet. Historisch is het zo 
gegroeid dat AVROTROS een bepaald segment van de culturele programmering maakt, NTR 
en de VPRO ook. En VARABNN meer comedy/cabaret. Dus HUMAN kan niet zomaar een 
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grote taartpunt nemen. Maar, HUMAN heeft wel een aantal programma’s in ontwikkeling 
die voorgesteld worden aan de NPO, die allemaal met kunst en cultuur te maken hebben. 
HUMAN zoekt naar een ander type kunst- en cultuurprogramma om ruimte op dat terrein in 
te kunnen nemen.  
 
De stemming 
Magdeleen leidt de stemming. Alle aanwezige vrienden krijgen de volgende vraag in beeld te 
zien: 
‘Stemt u voor de wijziging van het lidmaatschapstarief van HUMAN van €12,50 naar €15,00 
per jaar?’ 
De leden stemmen via de poll-functie in Zoom, waarbij ze drie keuzes hebben: ‘ja’, ‘nee’ of 
‘onthouding’. De uitslag van de stemming is als volgt: 
Ja: 86% 
Nee: 9% 
Onthouding: 5% 
 
Magdeleen Sturm leest de uitslag voor en stelt daarmee vast dat de wijziging van het 
lidmaatschapstarief doorgang kan vinden. Daarbij doet ze de toezegging dat het geld goed 
besteedt zal worden aan onder meer de impactprogrammering die voor HUMAN zo 
belangrijk is. Willemien van Aalst vult aan dat ook de onthoudingen en negatieve stemmen 
gehoord worden en bedankt de vrienden voor hun stem. 
 
Kijkersvraag via Zoom Q&A: Van toegevoegde waarde was De Vloer Op, hoe staat het met 
een doorstart? 
Willemien van Aalst antwoordt dat het stoppen van De Vloer Op geen eigen keuze van 
HUMAN was en dat HUMAN druk bezig is met een De Vloer Op 2.0 te realiseren maar dat 
dat niet eenvoudig is. Ze benadrukt dat het absoluut de aandacht heeft.  
 

6. Afscheid en benoeming voorzitter raad van toezicht 
 
De volledige raad van toezicht schuift aan.  
 
Magdeleen Sturm neemt als eerste het woord en introduceert de raad van toezicht. 
Vervolgens blikt ze terug op de afgelopen negen jaar als voorzitter van de raad van toezicht 
van HUMAN. Ze vertelt hoe HUMAN is veranderd als omroep en stipt een aantal belangrijke 
momenten aan uit de geschiedenis van HUMAN. Ze bespreekt de rol en het belang van de 
raad van toezicht in die momenten, waaronder het strategisch advies en risicoanalyse. 
 
De vier overige leden van de raad van toezicht introduceren zichzelf kort en vertellen over 
hun rol binnen de raad van toezicht.  
 
Vicevoorzitter Sem Bakker vertelt kort iets over de tijd van Magdeleen Sturm als voorzitter, 
hoe zij het voorzitterschap heeft ingevuld, noemt een aantal belangrijke momenten en 
bedankt haar voor de afgelopen jaren.  
 
Hierbij heeft HUMAN afscheid genomen van Magdeleen Sturm als voorzitter van de raad van 
toezicht. Kandidaat-voorzitter Arjan Vliegenthart schuift vervolgens aan. 
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Sem Bakker vertelt kort over de zoektocht en de wervings- en selectieprocedure van een 
nieuwe voorzitter. De vacature is open uitgezet via vele kanalen, waaronder de website, de 
NRC en sociale mediakanalen als Indeed en LinkedIn. Sem Bakker en Yvonne Zonderop 
vormden samen de sollicitatiecommissie. Zij hebben de kandidaten beoordeeld en de 
gesprekken gevoerd met de sollicitatiecommissie en Willemien van Aalst. Zij hebben 
uiteindelijk de keuze gemaakt voor Arjan Vliegenthart. Deze keuze is voorgelegd aan de 
overige leden van de raad van toezicht, die ook een gesprek hebben gevoerd en de keuze 
hebben bevestigd.  
 
Vervolgens deelt Sem Bakker nog mee dat HUMAN de benoemingsperiode van leden van de 
raad van toezicht gelijk wil trekken. Dit betekent dat de opvolgers van Haroon Sheikh en Sem 
Bakker, van wie de benoemingstermijnen dit jaar aflopen, gelijktijdig in juni 2023 zullen 
worden benoemd.  
 
Arjan Vliegenthart introduceert zichzelf. Hij vertelt hoe hij zich vertrouwd voelt bij de 
programmering van HUMAN en dat hij daar graag een steentje aan wil bijdragen. Deze 
bijdrage noemt hij in de vorm van twee dingen, namelijk het toezicht houden, maar ook het 
‘sparren’ met Willemien van Aalst en de organisatie om te kijken voor welke thema’s 
aandacht moet zijn en hierin bij te sturen. 
 
De stemming 
Nathan de Vries leidt de stemming. Alle aanwezige vrienden krijgen de volgende vraag in 
beeld te zien: 
‘Stemt u voor de benoeming van Arjan Vliegenthart tot voorzitter van de raad van toezicht?’ 
De leden stemmen via de poll-functie in Zoom, waarbij ze drie keuzes hebben: ‘ja’, ‘nee’ of 
‘onthouding’. De uitslag van de stemming is als volgt: 
Ja: 91% 
Nee: 2% 
Onthouding: 7% 
 
Hierbij feliciteert Nathan de Vries Arjan Vliegenthart met zijn benoeming. Arjan Vliegenthart 
bedankt de vrienden voor hun vertrouwen. 
 

7. Afsluiting 
 
De tafelgasten sluiten af. Nathan bedankt tafelgasten en vrienden die online aanwezig 
waren. Volgend jaar is de volgende ALV. Vragen die tijdens deze ALV niet zijn behandeld, 
worden beantwoord op de website: www.human.nl/alv. Hij kondigt als laatste de column 
van Hugo Borst aan, die hij speciaal voor de ALV van HUMAN heeft geschreven. Deze wordt 
als video afgespeeld. Daarna is de ALV afgesloten.  
 
Ondertekend volgens de statuten door de voorzitter en de notulist: 
 
Magdeleen Sturm, voorzitter    Adinda Hijl, notulist 
Datum:       Datum: 
 
 


