verslag Algemene Ledenvergadering
van de Vereniging Investeer in Human
op vrijdag 4 september 2015 van 16.15-17.15 uur
Villa VPRO, Wim T. Schippersplein 1 te Hilversum

Aanwezig: zie presentielijst

Welkom door ALV-voorzitter Farid Tabarki ( bestuurslid van de Stichting
Human ) en Bert Janssens (directeur) om 16.15 uur
Farid Tabarki, bestuurslid en kandidaat voor de raad van toezicht van de
vereniging, heet alle aanwezigen namens voorzitter Ineke de Vries hartelijk
welkom bij de algemene ledenvergadering van Human. Deze vergadering is
ook bedoeld om gezamenlijk te vieren dat de Stichting Human na dit jaar
overgaat in de Vereniging Investeer in Human, om zodoende de komende
jaren als aspirant-omroep de humanistische traditie voort te zetten.
De voorgestelde agenda wordt vastgesteld.
Bert Janssens vertelt dat hij vandaag aanwezig is als directeur van de
Stichting Human en als enige bestuurslid van de Vereniging Investeer in
Human. Tati Freeke is afwezig omdat zij onlangs een baby heeft gekregen en
Ineke de Vries is afwezig omdat zij helaas ernstig ziek is.
Hij is dankbaar voor ieders aanwezigheid en voor de steun en het gehoor dat
is gegeven aan de oproep om lid te worden van Human.
In de herfst van 2012 maakten Bert Janssens en Marc Josten kennis met
Shula Rijxman, lid van de Raad van Bestuur van de NPO, die toen meteen
aangaf dat de Stichting Human als levensbeschouwelijke omroep, door de
dan nieuwe regering, opgeheven zou worden. De publicatie van het
regeerakkoord bevestigde dat daarna ook. Vervolgens werden Bert Janssens
en Magdeleen Sturm uitgenodigd voor een gesprek met staatssecretaris
Dekker en die meldde dat Stichting Human inderdaad ophield te bestaan.
Toen is de beslissing genomen om het eigen netwerk te mobiliseren en in de
zomer van 2013 is de Vereniging Investeer in Human opgericht. In november
2013 zijn o.a. de leden van het Humanistisch Verbond, VPRO en andere
partners benaderd om het benodigde aantal leden te werven.
Vervolgens moest voor 31 januari 2014 een beleidsplan met statuten worden
ingediend bij het Commissariaat voor de Media en moest voor 1 april 2014
door een accountant worden vastgesteld dat er daadwerkelijk 50.000 leden
waren geworven.
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Op 1 april 2014 kon echter een dossier worden overhandigd met 68.265 leden
en het Commissariaat voor de Media heeft uiteindelijk vastgesteld dat er ruim
65.000 leden waren geworven. Nog niet eerder heeft een aspirant-omroep dat
aantal voor elkaar gekregen.
Vervolgens moest tijdens hoorzittingen met de Raad voor Cultuur, het
Commissariaat voor de Media, en de Raad van Bestuur van de NPO, de
toegevoegde waarde worden aangetoond.
Drie positieve adviezen aan de staatssecretaris Sander Dekker volgden eind
juni 2014.
In januari 2015 volgde de erkenning als aspirant-omroep voor de periode van
2016 tot en met 2020.
Er moet nog worden voldaan aan drie voorwaarden:
- de statuten moeten gewijzigd worden zodat ze conform de media
wettelijke bepalingen zijn,
- per 1 januari 2016 is er een positief eigen vermogen,
- er is een samenwerkingsovereenkomst met de VPRO die, conform de
media wettelijke bepalingen, als bestaande omroep de bedrijfsvoering van
Human uitvoert.
Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor de opheffing per
31 december 2015 van de Stichting Human als zendgemachtigde binnen de
publieke omroep.
Op 1 januari 2016 start de nieuwe organisatie, de aspirant omroep, de
Vereniging Investeer in Human.
Statuten wijziging
De grootste wijziging ten opzichte van de vorige statuten is de overgang van
het zg. ‘one-tier’ model waarin toezichthouders en bestuurders in één orgaan
verenigd zijn naar een zg. ‘two-tier’ model.
Dat betekent dat er een apart bestuur komt en een raad van toezicht.
Binnen de doelstellingen is het belangrijk om een netwerkorganisatie te zijn,
om zo als Human meerwaarde te creëren. Verder worden in de statuten de
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van
toezicht benoemd, zoals de bevoegdheid om, aan de hand van de cao en de
schalen die de publieke omroep hanteert, het salaris van de directeur vast te
stellen. Daarbinnen kan het bestuur het salaris bepalen. In het geval van
Human is dat geen fulltime functie die bovendien elke vijf jaar wisselt.
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In de statuten wordt niet gesproken over een ledenraad maar over een
programmaraad die bestaat uit 25 mensen. Het is de bedoeling om rondom
de ledenvergaderingen, maar ook daarbuiten, met enige regelmaat
daadwerkelijk contact met de leden te hebben.( o.a. via internet en social
media)
De aanwezigen zal straks worden gevraagd om de statuten wijzigingen goed
te keuren. Eerder is gemeld dat een meerderheid van het totaal aantal leden
benodigd is. Dat aantal halen we nu niet. Gevolg is dat er een tweede ALV
belegd moet worden. Deze vindt plaats op dinsdag 29 september a.s. Op
deze vergadering is dan een meerderheid van 2/3 van de dan aanwezige
leden vereist.
Jaarrekening
In plaats van een verlengd boekjaar heeft de accountant besloten twee aparte
jaarrekeningen voor 2013 en 2014 op te stellen.
De prognose is dat aan het einde van dit jaar een positief eigen vermogen
aanwezig is van minimaal € 5.000,- , dus ziet het ernaar uit dat aan de
voorwaarden van het ministerie wordt voldaan.
Beleidsplan
Het beleidsplan heeft vier belangrijke ankers: het humanistische gehalte en
daarmee de bijdrage aan de pluriformiteit van de publieke omroep, de
bijdrage aan het publieke karakter van de publieke omroep, de bijdrage aan
de innovatie van de publieke omroep en het bereiken van jongeren via andere
communicatiewegen zoals social media. Verder is een anker om een bijdrage
te leveren aan de vakmatige kwaliteit van de programma’s van de publieke
omroep door onderzoeksjournalistieke- en filosofische programma’s, en
drama.
Raad van Toezicht
De organisatie zit nu in een proces van overname van de onderneming. Dat is
in alle opzichten een ingewikkeld proces. Het voorstel is om het huidige
bestuur van de stichting ( minus de penningmeester om de
verantwoordelijkheid voor de financiën gescheiden te houden) te benoemen
tot raad van toezicht van de vereniging, zodat die de overgang met alle
aanwezige kennis kan bewerkstelligen. In april 2016 zal dan worden bezien
hoe de raad van toezicht verder wordt vormgegeven. Daarnaast heeft de raad
van toezicht momenteel een vacature voor een financieel deskundige.
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Gelegenheid tot het stellen van vragen
Willem van Katwijk mist in de vier kernwaarden liefde en democratie. Die zijn
juist in deze maatschappij en de secularisatie die daarin plaatsvindt
belangrijk. Democratie is daarnaast de beste samenlevings- en bestuursvorm
om alle individuen te betrekken bij besluitvorming
Verder zou hij graag zien dat er in het beleidsplan wordt gesproken over
Benedictus de Spinoza, alias Bento/Bendicto, en niet over Baruch de
Spinoza.
Inge Paalman dankt Bert Janssens voor de heldere uitleg. Zij begrijpt dat
Human vijf jaar onder de paraplu van de VPRO moet werken en vraagt hoe
die relatie is.
Jos van der Laar vraagt waar de naam ‘Vereniging Investeer in Human’
vandaan komt.
Bert Janssens antwoordt dat hij het woord “liefde” met enige schroom
gebruikt in beleidsstukken en hij vindt het passender voor programma’s.
Democratie had er inderdaad in moeten staan. Voor Human zijn de
belangrijke vragen: hoe word ik een betere “ik” en hoe worden wij een betere
samenleving. Vooral voor die laatste vraag is democratie een belangrijk punt
en in alles een kernonderwerp: hoe nemen we onze persoonlijke
verantwoordelijkheid en hoe geven we ons burgerschap vorm?
Dat zijn de twee kernvragen die Human probeert te vertalen in zo toegankelijk
mogelijke programma’s.
Wat betreft Spinoza: dat zal aangepast worden.
Ten aanzien van de vraag over de VPRO vertelt Bert Janssens dat deze
bijeenkomst niet had kunnen plaatsvinden zonder de ongekende steun van de
VPRO. Daarnaast is er ook een formele band en een zakelijke relatie. Het
scheiden van inhoud, financiën en bedrijfsvoering blijkt soms lastig maar
Human kan zowel financieel als inhoudelijk te allen tijde eindverantwoording
afleggen.
Wat betreft “Investeer in Human” heeft het woord “investeren” vooral
betrekking op het investeren en delen van kennis. Het gaat dus niet alleen
over lid zijn van Human. Die insteek heeft ook goed gewerkt in de campagne.
Willem van Katwijk spreekt zijn complimenten uit voor de stukken, die
doorwrocht en doordacht zijn.
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Hiltje Berkenbosch vraagt of Human de ANBI-status heeft, waardoor de
bijdrage fiscaal aftrekbaar is.
Bert Janssens antwoordt dat Human die status nog niet heeft en dat die
formeel pas na 1 januari 2016 aangevraagd kan worden maar dat dat zeker
zal gebeuren. Dat is ook interessant omdat dan de bijdrage van leden
duidelijker terug kan komen in de programma’s.
Bert Janssens roept tot slot alle leden op om zich aan te melden voor de
nieuwsbrief zodat de uitnodiging voor de ALV voortaan via e-mail kan
plaatsvinden.

Stemming door de leden
Statutenwijziging
Voorzitter Farid Tabarki vraagt de vergadering akkoord te gaan met de
voorgestelde statutenwijzigingen en zoals opgesteld in het concept d.d. 1 april
2015 met medenemen van de correcties van verschrijving die door leden
voorafgaand aan de vergadering zijn medegedeeld, en vervolgens
opgenomen in het aan de vergadering voorgelegde concept.
Tevens verzoekt de voorzitter op basis van dit besluit de dagelijks bestuurder
van de vereniging alsmede iedere (kandidaat-)notaris en notarieel
medewerker, werkzaam bij Schut van de Ven Notariskantoor B.V., te
machtigen om de akte van statutenwijziging te ondertekenen.
De vergadering (33 stemmen) gaat bij handopsteking akkoord met de
voorgestelde statenwijzigingen en de machtiging aan de dagelijks bestuurder
van de vereniging alsmede iedere (kandidaat-)notaris en notarieel
medewerker, werkzaam bij Schut van de Ven Notariskantoor B.V., te
machtigen om de akte van statutenwijziging te ondertekenen.
Er zijn geen tegenstemmen en geen onthoudingen.
Dit besluit wordt op 29 september 2015 voorgelegd aan een tweede
algemene vergadering.
Raad van toezicht
Benoeming raad van toezicht bestaande uit Magdeleen Sturm, Farid
Tabarki, Sem Bakker en Haroon Sheikh
Voorzitter Farid Tabarki brengt dit voorstel in stemming.
De vergadering (33 stemmen) gaat hiermee unaniem bij handopsteking
akkoord.
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Concept-jaarverslagen 2013 en 2014 en de concept-begroting 2015
Voorzitter Farid Tabarki brengt de concept-jaarverslagen 2013 en 2014 en
de concept-begroting 2015 in stemming.
De vergadering keurt deze unaniem bij handopsteking goed.

Beleidsplan 2016-2021
Voorzitter Farid Tabarki brengt het beleidsplan 2016-2021 in stemming.
De vergadering keurt dit bij handopsteking goed met 29 stemmen voor en
4 onthoudingen. Betreffende leden gaven aan niet in staat te zijn geweest het
Beleidsplan te lezen.
Bert Janssens geeft vervolgens een korte toelichting op de toekomstige
plannen- en programmering van Human:
TV: Filosofisch Kwintet, 2 Doc ( documentaires ), Duivelse dilemma’s
De Vloer op en De Vloer op JR., Dus ik Ben en Dus ik Ben JR, Medialogica.
Brainwash festival op 24 oktober a.s.
Bert Janssens nodigt de aanwezigen hiervoor van harte uit.
( www.brainwashfestival.nl )

Afsluiting door Farid Tabarki (17.15)
Voorzitter Farid Tabarki nodigt de aanwezigen uit om tijdens de borrel
vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers.
Hij dankt allen voor de aanwezigheid.
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