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Bestuursverslag 2014

Vooraf
Op 13 januari 2015 was hij er dan eindelijk. De beschikking van staatssecretaris Dekker waarin
hij de Vereniging Investeer in Human een voorlopige erkenning verleende als as pirant-omroep
voor de periode 2016-2020.
Dekkers’ brief rondde een enerverende periode van twee jaar af. Twee jaar waarin we op zoek
gingen naar een nieuwe toekomst voor een humanistische publieke omroep. Meer dan 50.000
leden moesten geworven worden voor 1 april 2014. Een innovatief beleidsplan moest er komen.
In hoorzittingen met de Raad voor Cultuur, het Commissariaat voor de Media en de Raad van
Bestuur van de NPO moesten we onze toegevoegde waarde voor de publieke omroep
verhelderen. Vervolgens was de staatssecretaris aan zet.
Het is allemaal wonderwel gelukt. Een kunststukje, zonder twijfel. Maar wel één waar ons
bescheidenheid past.
Zonder de steun van de VPRO, het Humanistisch Verbond, Humanitas, de partners van de
Humanistische Alliantie, zonder Brandstof en Filosofie Magazine, zonder al die andere bevriende
maatschappelijke instellingen en media was het nooit gelukt. En vooral niet zonder de inzet van
de honderden leden die weer andere leden wierven.
Onze bijzondere dank betreft de medewerkers van Human. Zij spreidden een ongekende
veerkracht ten toon, besteedden zeeën van hun vrije tijd aan de ledenwerfcampagne, en bleven
het geloof houden dat het mogelijk was.
Op moment van schrijven zijn we midden in de voorbereidingen voor de programmering van 2 016.
Hoe zetten we beleid om in concrete projecten? Hoe worden we daadwerkelijk een
netwerkorganisatie? Hoe betrekken we onze leden effectief bij de Vereniging?
Het onderzoek hiernaar is nog lang niet afgerond. Maar dat we dat onderzoek mogen doen, is een
ongekende bron van vreugde.

Het Bestuur,
Ineke de Vries,
Tati Freeke-Suwarganda,
Bert Janssens.
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Bestuursvergaderingen
Het Bestuur vergaderde op de Weteringschans 259 in Amsterdam, steeds op dagen dat ook het
Bestuur van de Stichting Human bijeenkwam.
De bestuursleden vatten hun taak vooral op als kwartiermakers/wegbereiders voor een
“volwaardig” bestuur, dat aan zal treden in geval van een positieve beschikking op de
erkenningsaanvrage.
De vergaderingen vonden plaats op 20 juni 2013, 14 november 201 3, 17 december 2013, 6 maart
2014, 17 april 2014, 19 juni 2014, 11 september 2014, 6 november 2014 en 11 december 2014.
De toezichthouders van de Stichting Human adviseerden het Bestuur over de
ledenwerfcampagne, het beleidsplan, de aanpak van de hoorzittingen en de verschillende
toekomstscenario’s van de Vereniging.
Vanzelfsprekend namen de bestuursleden actief deel aan de ledenwerfcampagne en aan de
hoorzittingen. Tussen de vergaderingen door was er vanzelfsprekend veelvuldig overleg over de
voortgang, strategische bijstellingen e.a.
Belangrijke data
2013
7 mei
21 juni
1 november
2014
30 januari
21 maart
1 april
8 april
26 mei
18 juni
1 juli
11 September

2015
13 januari

oprichting Vereniging Investeer in Human
vaststelling campagnestrategie en lancering hiervan tijdens
Wereldhumanismedag
start ledenwerving door netwerkpartners

aanbieding Beleidsplan en formele erkenningsaanvrage aan
Commissariaat voor de Media
Feestelijke viering van behalen 50.000 leden grens
aanbieding ledendossier aan Commissariaat voor de Media
hoorzitting Commissariaat voor de Media
hoorzitting Raad voor Cultuur
hoorzitting Raad van Bestuur NPO
bekendmaking positieve advisering door CvdM, RvB NPO en Raad voor
Cultuur
vaststelling stappenplan 2014-2016: overgang van Stichting Human naar
Vereniging Investeer in Human.

positieve beschikking staatssecretaris Sander Dekker van OCW

Organisatie
De activiteiten van de Vereniging in 2013 en 2014 betroffen de ledenwerfcampagne, de
ledenadministratie en de erkenningsaanvrage. Medewerkers verrichtten hun werk op basis van
vrijwilligheid. De ledenadministratie is professioneel ondergebracht bij de VPRO. Voor
werkzaamheden verricht voor de Vereniging door de medewerkers van de Stichting Human in
werktijd van de Stichting factureerde de Stichting aan de Vereniging.
Ontwikkeling ledenaantal
Op 8 april 2014 heeft de Vereniging investeer in Human een ledenbestand van 68.535 betalende
leden aangeleverd aan het Commissariaat voor de Media
Op 1 juli 2014 stelde het Commissariaat voor de Media het aantal leden vast op 68.261 per 1-42014.
Op 1 januari 2014 was het ledenaantal 31.631
Op 1 januari 2015 had Human 70.252 leden.
In 2015 zal een campagne gevoerd worden om de leden die voor één jaar lid geworden zijn
duurzaam aan de Verenging te binden.
Beleidsplan
Het 30 januari 2014 ingediende beleidsplan is opgebouwd rond vier centrale uitgangspunten.

1.
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Human versterkt de pluriformiteit van de publieke omroep
Human, de humanistische omroep, is de enige Nederlandse publieke omroep, die de
levensbeschouwing vertegenwoordigt van de ongeveer 23 procent van de Nederlandse bevolking*,
die het humanisme en de daarbij behorende kernwaarden van groot belang vindt. Human biedt een
podium aan hun seculier levensbeschouwelijke perspectief. In deze vertegenwoordiging zijn wij
gesterkt door de meer dan 65.000 leden, die zich in korte tijd aanmeldden.
Kernwaarden, die onze achterban in samenhang deelt, zijn zelfbeschikking, verantwoordelijkheid,
inlevingsvermogen, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, ruimdenkendheid en openheid.
2.
Human maakt de publieke omroep publieker
In crossmediale programma’s, waarin ieder platform zijn eigen rol heeft, beoogt Human vanuit zijn
levensbeschouwing bij te dragen aan de persoonlijkheidsvorming en het verwerven van het
vermogen van het individu om weerbaar en veerkrachtig actief te participeren in de samenleving.
Zelf denken, samen leven is niet voor niets het motto. Human versterkt hiermee een kerntaak van de
publieke omroep.
Human is de omroep, die vanuit filosofische en psychologische benaderingen kennis overdraagt en
persoonlijke levensvragen en maatschappelijke vraagstukken onderzoekt. De journalistieke en
verhalende programma’s zijn altijd toegankelijk. Diepgang en lichtvoetigheid sluiten elkaar daarbij
niet uit.
De omroep richt zich niet alleen op de genoemde 23% van de bevolking, maar vandaaruit ook op
andere publieksgroepen. Bijzondere aandacht is er voor jonge Nederlanders en actieve burgers.
3.
Human innoveert de publieke omroep
Human maakt zijn programma’s nooit alleen. Niet een mediaorganisatie is het doel, maar een
mediabeweging. De omroepvereniging is daartoe vormgegeven als netwerk. Zij ontwikkelt haar
programma’s altijd in permanente wisselwerking met haar leden, experts en geïnteresseerd publiek
en is ingebed in samenwerkingsverbanden met de humanistische beweging, verwante
maatschappelijke instellingen, educatieve organisaties en media. Via dit netwerk laat Human de
publieke investering in zijn programma’s renderen door strategieën die rondom en na uitzending
langdurig bereik en impact vergroten.
4.
Human versterkt de programmatische kwaliteit van de publieke omroep
Human specialiseert zich in vier genres, die bij uitstek geschikt zijn om zijn doelen te verwezenlijken:
filosofische en psychologische programma’s, onderzoeksjournalistiek, documentaire en drama. Een
hoge journalistieke en artistieke kwaliteit is kenmerk van ieder programma. Het humanisme is
daarbij steeds het levensbeschouwelijke ijkpunt. Door zijn ervaring, kennis en werkwijze levert Human een toegevoegde waarde aan juist deze vaak kwetsbare genres, waardoor de publieke omroep
zich sterker kan onderscheiden van de commerciële omroepen.
*Volgens wetenschappelijke rapporten van o.a. de WRR
Financieel
De gehele periode van mei 2013 tot 31 december 2014 stond financieel in het teken van het
behalen van het benodigde aantal van 50.000 betalende leden per 1 april 2014 en het behalen
van de status van aspirant omroep.
Het boekjaar 2013, lopende van mei tot en met december werd afgesloten met een negatief
exploitatie resultaat ad € 70.502. Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een positief exploitatie
resultaat ad € 69.830.
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Ultimo 2014 was de algemene reserve nog € 672 negatief.
Aangezien het gaat om een opstartfase en er derhalve sprake is van eenmalig negatief eigen
vermogen in 2013 en 2014 is er geen reden voor discontinuïteit.
In de begroting voor 2015 wordt rekening gehouden met het feit dat per 31 december 2015 het
vermogen positief moet zijn om de voorlopige erkenning als aspirant omroep daadwerkelijk te
verkrijgen.
Qua liquiditeit kan de vereniging vooralsnog prima aan zijn verplichtingen voldoen. Ult imo 2014
was er een saldo liquide middelen ad € 196.352 ( 2013: €45.650 )
Het behalen van het benodigde aantal leden kon niet zonder steun van alle gelieerde
humanistische organisaties, de aan de Vereniging verwante organisaties en de grote aantallen
vrijwilligers.
In het eerste kwartaal van 2014 is een verenigingsmanager op freelance basis aangetrokken om
de organisatie op zich te nemen. Deze kosten zijn als campagnekosten verantwoord.
Voorts zijn er daarna vanuit de Stichting Humanistische Omroep medewerkers in deeltijd
gedetacheerd bij de Vereniging Investeer in Human, als verenigingsmanager en als
administrateur.
De jaarrekeningen over 2013 en 2014 worden ter vaststelling voorgelegd op de Algemene
Ledenvergadering d.d. 17 april 2015.
Amsterdam, 15 april 2015
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Bedrijfsvoeringverklaring
Hierbij verklaar ik dat mij gedurende of na het verslagjaar niet is gebleken dat de bedrijfsvoering
tekort is geschoten. De bedrijfsvoering is gevoerd conform vastgesteld beleid.
Bedrijfsvoering is hier gedefinieerd als:
-

Administratieve organisatie en maatregelen van interne controle.
Kwaliteitsborging: kwaliteit van prestaties en werkprocessen.
Naleving richtlijnen en wet- en regelgeving.
Misbruik en oneigenlijk gebruik.

Tevens verklaar ik dat de aan mij rapporterende en ikzelf in het verslagjaar hebben gehandeld
volgens de richtlijnen zoals deze vastgelegd zijn in de gedragscode goed bestuur en integriteit
Publieke Omroep.
Indien ik van mening ben dat ik deze verklaring alleen kan afleggen onder bepaalde voorwaarden
of met inachtneming van enig voorbehoud, maak ik die hierbij kenbaar.
Deze bedrijfsvoeringverklaring is opgesteld en ondertekend door het besturend orgaan en is
besproken met het toezichthoudend orgaan op 15 april 2015.

Hilversum, 15-4-2015,

A. Janssens,
dagelijks bestuurder
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2014
(na resultaatbestemming)
31 december 2014
€

€

31 december 2013
€

€

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
Verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen
Bank

0

0

0
9.160
4.690

0
0
4.690
13.850

4.690

196.352

45.650

210.202

50.340
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31 december 2014
€
Eigen vermogen
Algemene reserve

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

€

31 december 2013
€

(672)

€

(70.502)

13.113

21.429

2.680
0
195.081

6.965
0
92.448
120.842
210.874

210.202

50.340
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Exploitatierekening 2014 volgens de categoriale indeling
In €
2014

2013

Baten
Opbrengst Verenigingsactiviteiten
Overige bedrijfsopbrengsten

439.542
0

27.218
0

Som der bedrijfsopbrengsten

439.542

27.218

Lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Directe productiekosten
Overige bedrijfslasten

0
0
0
312.752
57.057

0
0
0
79.069
18.651

Som der bedrijfslasten

369.809

97.720

69.733

(70.502)

Financieel resultaat
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen
Rentelasten en soortgelijke kosten

97
0

0
0

Som der financiële baten en lasten

97

0

69.830

(70.502)

Bedrijfsresultaat

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

FTE gemiddeld
FTE ultimo

0
0

0
0
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Kasstroomoverzicht over 2014

bedragen in €

2014

2013

69.830

(70.502)

Aanpassen voor:
Mutatie overige reserve
Mutatie voorziening
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

0
0
69.830

0
0
(70.502)

Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
Netto kasstroom uit operationele activiteiten

0
(9.160)
90.032
80.872

0
(4.690)
120.842
116.152

II. Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in (im)materiële vaste activa
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

0
0
0

0
0
0

III. Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden
Aflossing van langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0
0
0

0
0
0

Mutatie liquide middelen I- II + III

150.702

45.650

Liquide middelen einde boekjaar
Liquide middelen begin boekjaar

196.352
45.650

45.650
0

Mutatie liquide middelen

150.702

45.650

I. Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met eigen grondslagen.
De Vereniging Investeer in Human is opgericht op 07-05-2013. De vergelijkende cijfers beslaan
derhalve een niet volledig boekjaar.
De waardering van activa en passiva vindt plaats tegen nominale waarde.
Voorzienbare verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.
Continuïteit
Het negatieve eigen vermogen ultimo 2013 van de vereniging bedraagt € 70.502. Dit wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de vereniging zich in 2013 in een opstartfase bevindt. Hierdoor
zijn enerzijds kosten gemaakt voor de ledenwerfactie die in 2014 doorl oopt waardoor het aantal
betalende leden in 2013 nog in opbouw is en hiermee de contributieopbrengsten eenmalig laag
zijn anderzijds. Het exploitatieresultaat over 2014 is € 69.830 positief waardoor het eigen
vermogen in 2014 nog slechts € 672 negatief bedraagt. Vanuit OCW is wel een eis gesteld dat het
eigen vermogen op 31 december 2015 positief maar in ieder geval nihil dient te zijn. Op basis van
de huidige prognoses wordt een positief resultaat en daarmee positief eigen vermogen voor 2015
verwacht. Hiertoe wordt begin 2015 ook een belactie uitgevoerd om aflopende lidmaatschapen te
continueren. Het behalen van de minimale eigen vermogen eis zal afhankelijk zijn van
voortzetting van de momenteel ervaren positieve resultaten van de belactie.
Op basis van de positieve resultaat en eigen vermogen ontwikkeling, acht de directie ondanks de
geschetste afhankelijkheid voldoende basis aanwezig om de jaarrekening op te stellen op basis
van continuïteit.
Vorderingen en schulden
De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor zover
noodzakelijk, is rekening gehouden met een voorziening wegens oninbare vorderingen.

Baten en Lasten
Inkomsten uit lidmaatschappen worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Inkomsten uit donaties worden volledig verantwoord in het jaar van ontvangst.
Overige baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode .
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Toelichting op de balans per 31 december 2014

Vorderingen
Overige vorderingen

Te vorderen van VPRO

31-12-2014

31-12-2013

€
9.160

€
0

9.160

0

Ultimo 2014 staat er een vordering op de VPRO open inzake teveel gefactureerde bijdrage
ledenadministratie. Deze vordering is in het voorjaar betaald.

Overlopende activa
31-12-2014

31-12-2013

€
Vooruitbetaalde bijdrage

€

4.690

4.690

4.690

4.690

De Vereniging investeer in Human heeft via crowdfunding een investering gedaan in een
documentaire-project. De bedoeling is dat met deze investering budget beschikbaar komt om v an
dit project het tweede leven na uitzending te onderzoeken.

Liquide middelen
Ultimo boekjaar is het saldo gestegen van € 45.650 naar € 196.352.
Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de Vereniging investeer in Human.
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Eigen vermogen
Algemene reserve

Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

31-12-2014

31-12-2013

€
(70.502)
69.830

€
0
(70.502)

(672)

(70.502)

Bestemming exploitatiesaldo
Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering ad € 69.830 (2013 negatief € 70.502) is ten gunste
gebracht aan de algemene reserve.

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
De schulden aan leveranciers € 13.113 (2013 € 21.429) zijn gedaald ten opzichte van 2013. Dit is het
gevolg van het einde van de wervingsperiode in 2014. De vereniging heeft na de ledentelling in mei
2014 geen verdere activiteiten ontwikkeld. De voornaamste oorzaak hiervan is dat de zendtijd en
daarmee samenhangende financiële middelen pas ingaat per 1-1-2016. De vereniging beschikt niet
over de financiële middelen om vooruit produceren te kunnen voorfinancieren.
Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

Ultimo 2014 staat er nog een schuld open aan omzetbelasting.

31-12-2014

31-12-2013

€

€

2.680

6.965
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Overlopende passiva

Vooruit ontvangen contributies 1)
Vooruit ontvangen baten 2)
Accountantskosten 3)

31-12-2014

31-12-2013

€

€

167.697
20.790
6.594

90.633
0
1.815

195.081

92.448

1) Dit betreft het deel van de contributies dat tijdsevenredig in het volgende boekjaar als bate
dient te worden genomen.
2) De vooruit ontvangen baten zijn voor een documentaire-project als bijdrage aan het onderzoek
naar het tweede leven na uitzending.
3) Dit betreffen de accountantskosten voor het lopende boekjaar en voor 2013.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Geen.

Toelichting op de exploitatierekening 2014

Opbrengst verenigingsactiviteiten

Contributies leden
Donaties

Ultimo 2014 bedroeg het aantal leden 70.252 (2013: 31.631).

2014

2013

€
438.915
627

€
27.165
53

439.542

27.218
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Directe kosten

Wervingskosten
Telemarketingskosten
Bouw, onderhoud, beheer en hosting site
Drukwerk en mailings
Campagnekosten
Ledenservice
Overig

2014

2013

€

€

31.355
6.543
25.874
94.665
152.466
1.849

0
20.649
3.398
46.612
8.410
0

312.752

79.069

De Vereniging investeer in Human heeft vanaf mei 2013 tot en met 31 maart 2014 campagne
gevoerd om meer dan 50.000 betalende leden te hebben op 1-4-2014. De stijging van de
wervingskosten is te verklaren door het feit dat 2013 slechts een half jaar was en in het eerste
kwartaal van 2014 vol gas is gegeven toen bleek dat de 50.000 grens haalbaar was.

Overige bedrijfslasten
2014

2013

€

€

Algemene kosten
Bank- en incassokosten
Accountantskosten
Advieskosten
Administratiekosten
Overig

12.225
22.385
9.031
13.113
303
57.057

324
1.815
16.512
0
0
18.651

De accountantskosten zijn 1-malig hoog omdat er een verklaring voor het Commissariaat voor de
Media moest worden afgegeven bij de ledentelling per 1-4-2014.
De accountantskosten voor de jaarrekening controle bedraagt € 4.779 (2013: € 1.815).
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Overige gegevens
Honorarium Accountant
Het honorarium voor de controle van de jaarrekening bedraagt in het verslagjaar € 4.779 (inclusief
niet verrekenbare btw). De controle van de ledentelling heeft € 17.606 (inclusief niet verrekenbare
btw) gekost.

Bezoldiging bestuurders, directie en toezichthouders
Het toezichthoudende bestuur is onbezoldigd.
In de periode mei 2013 tot en met 31-12-2014 was de heer A. Janssens de dagelijks bestuurder.
Er waren geen overige voorzieningen betaalbaar op termijn c.q. ontslagvergoedingen ultimo 2014.
De dagelijks bestuurder heeft geen dienstverband bij de Vereniging Investeer in Human.

Samenstelling toezichthoudend bestuur Human per 31-12-2014
I. de Vries
T. Freeke – Suwarganda
Dagelijks bestuur
A. Janssens

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.
Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als
verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het
management van de stichting en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Alle transacties met verbonden partijen zijn onder norm ale marktvoorwaarden tot stand gekomen
en hebben een zakelijk karakter.

Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is geen regeling opgenomen ten aanzien van de resultaatbestemming .

Voorstel resultaatbestemming
Het positieve resultaat ad € 69.830 uit gewone bedrijfsvoering wordt ten gunste gebracht aan de
Algemene reserve.
Dit voorstel voor resultaatbestemming is in de jaarrekening verwerkt.
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Gebeurtenissen na balansdatum
Op 13 januari 2015 heeft de Vereniging investeer in Human de voorlopige erkenning gekregen
van staatssecretaris Sander Dekker van OCW als aspirant-omroep voor de periode 1-1-2016 tot
en met 31-12-2020.
De voornaamste voorwaarden van deze voorlopige erkenning zijn:
- de verzorging van het media-aanbod moet aan de VPRO worden opgedragen
- de statuten moeten op punten worden aangepast
- op de website moeten de nevenfuncties van bestuurders openbaar gemaakt worden
- het vermogen op 31-12-2015 moet nihil of positief zijn

Op al deze punten is in het voorjaar van 2015 actie ondernomen.
Op de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) op 17-04-2015 zullen de vernieuwde statuten
in concept aan de leden worden voorgelegd.

Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

EY

Building a better
working world

Controleverklaring van de onafhankelijke acco ntant
Aan: het bestuur van Vereniging Investeer in Human

Ver laring betre fende de jaarrekenin
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Vereniging Investeer in Human te
Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014,
het kasstroomoverzicht 2014 en de exploitatierekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toel ichti nge n.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van Vereniging Investeer in Human is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening in overeenstemming met de door de vereniging gekozen en beschreven grondslagen,
zoals uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de
naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging. Een controle omvat tevens het evalueren van
de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van
de door het bestuur van Vereniging Investeer in Humangemaakte schattingen, alsmede een evaluatie
van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel is de jaarrekening 2014 van Vereniging Investeer in Human in alle van materieel
belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de door de vereniging gekozen en
beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening.
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Paragraaf ter benadrukking van onzekerheid over continuïteit
Wij vestigen de aandacht op de toelichting op de continuïteit opgenomen in de grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling, waarin de onzekerheid uiteengezet is met betrekking tot de
continuïteit en eigen vermogen. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.
Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Wij vestigen de aandacht op pagina 12 van de toelichting van de jaarrekening waarin de basis voor de
financiële verslaggeving is uiteengezet. De basis voor de financiële verslaggeving betreft de door de
vereniging gekozen grondslagen. Dit doet geen afbreuk aan ons oordeel. De jaarrekening 2014 van
Vereniging Investeer in Human en onze controleverklaring daarbij zijn daarom uitsluitend geschikt voor
het bestuur van Vereniging Investeer in Human, het Commissariaat voor de Media en de
raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
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