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Geachte heer, mevrouw,
‘Magistraal’ (NRC), miljoenen kijkers en winnaar van vrijwel alle journalistieke en tv-prijzen – Human
kon een slechtere start maken als aspirant-omroep met de documentaireserie Schuldig. Dankzij u als
lid kunnen we programma’s (blijven) maken die het hart raken en om het hoofd vragen.
Human nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) waarin wij met onze leden
en programmamakers terug- en vooruitkijken. Dit jaar vindt de ALV plaats op zondag 11 juni 2017
in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Media Parkboulevard 1 in Hilversum.
In gesprek met programmamakers
Human-hoofdredacteur Marc Josten opent de bijeenkomst met een vlammend betoog over de
ontwikkelingen in de publieke opinie. Na het tweede, formele gedeelte laten onze programmamakers
zien waar zij mee bezig zijn. Zoals de enthousiaste makers van online jongerenplatform 3FM Tussenuur.
Ook brengen wij u – als eerste – op de hoogte van D.O.M., het tv-programma in wording waarin door
middel van psychologische experimenten denkfouten onder de loep worden genomen. Afsluitend
lunchen we bij Beeld en Geluid en is er de mogelijkheid om met programmakers in gesprek te gaan.
Agenda (onder voorbehoud)
10.30 uur Inloop
11.00 uur Opening en voordracht Marc Josten
Vergadering
- presentatie jaarverslag
- stemming: statutenwijziging en (her)benoeming RvT
De toekomst van Human
- presentatie programmamakers
- rondvraag en sluiting
12.45 uur Lunch
Meld u aan
Wij kijken uit naar uw komst. U kunt zich hier online aanmelden. Zo nodig kunt u telefonisch contact
opnemen met de Human ledenservice op 088 20 58 058. De volledige agenda, routebeschrijving en
relevante documenten voor de ALV vindt u op www.human.nl/alv.
Hopelijk mogen wij u op 11 juni verwelkomen in Beeld en Geluid.
Met vriendelijke groet,
Magdeleen Sturm,
voorzitter Raad van Toezicht
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