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BESTUURSVERSLAG

1.2 MISSIE BNN-VARA

1.
VERSLAG DIRECTIE

BNN-VARA is een onafhankelijke, maatschappelijk betrokken en
vooruitstrevende publieke omroep, die naast een breed, ook
een specifiek jong publiek wil bereiken. Menselijke waardigheid,
gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid zijn daarbij
richtinggevend.

1.1 VOORWOORD

BNN-VARA wil informeren, raken, amuseren en aan het denken
zetten met professioneel gemaakte programma' s die getuigen
van betrokkenheid, een kritische opstelling, originaliteit,
vernieuwingsdrang, lef en humor.  

BNN-VARA ontdekt, vernieuwt, vermaakt, verkent, durft, grapt en
raakt. In dit bestuursverslag blikken we terug op het jaar 2016.
Een jaar waarin we al die eigenschappen maximaal hebben
willen en moeten aanspreken. Met de toegenomen nationale en
internationale spanningen wordt onze verantwoordelijkheid (nog)
groter en het werk vaak lastiger.
Want we zijn wie we zijn. Gepassioneerde makers met opvattingen,
die zaken aan het licht willen brengen en willen verbeteren. Die
daarvoor niet te onderschatten risico’s willen nemen. Die je willen
inspireren, laten lachen en laten ontspannen. Steeds weer zoekend
naar nieuwe vormen. Om blijvend op te vallen en betekenisvol te
kunnen zijn. En dat waren we zeker ook in 2016.
We vertellen verhalen waarvan we vinden dat ze verteld moeten
worden. Onder welke omstandigheden dan ook. En met welke
consequenties ook. En we willen ook dat die verhalen ‘doorrollen’.
Zo zei Sinan Can vorig jaar zo treffend, net na de laatste uitzending
van zijn met Thomas Blom gemaakte tweeluik over de betekenis
van de aanwezigheid van het Nederlandse leger in Aghanistan. Dat
het wordt opgepikt. Dat het tot verandering, beter nog, verbetering
leidt. Dat die levensbedreigende hinderlaag tussen Tarin Kowt en
Chora tenminste nog érgens goed voor is geweest.
En met diezelfde overtuiging reisde Floortje Dessing af naar
Syrië. Omdat ze vond dat ze moest laten zien dat de mensen in
Syrië bovenal ook mensen zijn. Zoals wij allen. En niet zomaar
vluchtelingen. Daarbij de risico’s van deze reis accepterend.
Zoals gezegd, gepassioneerde makers met opvattingen. Gedreven
door de waardes waar BNN-VARA voor staat. Wat ons onderscheid,
van welke andere omroep dan ook.
In ons jaaroverzicht 2016 dat we eind januari hebben
gepresenteerd, hebben wij onze bijdrage aan de Nederlandse
publieke omroep samengevat en stilgestaan bij wat de energie
van de makers van BNN- VARA ons land in 2016 allemaal heeft
gebracht.
Gerard Timmer
Voorzitter/Algemeen Directeur BNN-VARA
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Wij zijn een mediaorganisatie die de grenzen blijft opzoeken,
die ertoe doet, die impact genereert en die de samenleving
van nieuwe impulsen blijft voorzien. Een omroep die midden
in de samenleving staat en op verschillende manieren in die
maatschappij verankerd is. Allereerst door programma’s, maar
ook door samenwerkingsverbanden met maatschappelijke
partners te zoeken en op verschillende plekken in de samenleving
daadwerkelijk aanwezig te zijn.   

1.3 BNN-VARA ALS MAATSCHAPPELIJK RELEVANTE
MEDIAORGANISATIE

Omroepvereniging BNN-VARA is een vereniging die op grond
van artikel 2.24 van de Mediawet zich uitsluitend of hoofdzakelijk
ten doel stelt ter uitvoering van de publieke mediaopdracht op
landelijk niveau media-aanbod te verzorgen en alle activiteiten
te verrichten die nodig zijn om daarmee een publieke taak van
algemeen nut te vervullen. BNN-VARA richt zich in het mediaaanbod op de bevrediging van in de samenleving levende
maatschappelijke, culturele of godsdienstige dan wel geestelijke
behoeften en geeft haar leden op democratisch aanvaardbare
wijze invloed op het beleid. In haar beleidsplan, als onderdeel
van de erkenningsaanvraag voor de periode 2016 – 2020 heeft
BNN-VARA haar voorgenomen beleid ten aanzien van het mediaaanbod vastgelegd. Naast het verzorgen van media-aanbod
onderneemt BNN-VARA nevenactiviteiten als bedoeld in artikel
2.132 van de Mediawet en verenigingsactiviteiten, als bedoeld in
artikel 2.136 van de Mediawet.
BNN-VARA is een maatschappelijk betrokken mediaorganisatie,
met het gezicht naar de maatschappij. Geïnspireerd door onze
achterban, maar ook door wat daarbuiten gebeurt. Gedreven
vanuit onze missie, van betekenis voor de samenleving. Wij willen
er toe doen, door het jaar heen. Het maatschappelijke en publieke
debat beïnvloeden. We zoeken onze achterban op en zijn in het
land aanwezig om vanuit de maatschappij te horen wat er speelt
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en leeft en daar ons media-aanbod op te richten. En we werken
met veel maatschappelijke partners samen; soms institutioneel,
soms alleen voor een concreet programma. Wij oriënteren ons op
maatschappelijke partners die vanwege raakvlakken met de inhoud
en thema’s interessant voor ons zijn om mee samen te werken en
vice versa.

1.4 ONZE VISIE OP DE PUBLIEKE OMROEP

Op 22 november 2016 presenteerde BNN een thema-avond over
anorexia. De door Jessica Valerius gemaakte documentaire Emma
Wil Leven en het gesprek daarna maakte de sociale tongen los.
Tussen de vele tweets, waarin kijkers toonden dat ze waren geraakt
en aan het denken gezet, viel de tweet van @laurapolder op. Zij
berichtte: “Deze #docu was topic in m’n #mbo klas gister.. raakte
vele studenten #emmawilleven dank @OmroepBNN.” In nog geen
140 tekens maakte ze duidelijk hoeveel impact dit programma
had binnen de doelgroep. Uit representatief eigen onderzoek
weten we inmiddels ook dat 75% van de kijkers meer begrip
heeft gekregen voor anorexiapatiënten dankzij Emma Wil Leven.
En dat is zomaar een voorbeeld. Er is veel en veel meer gebeurd.
Uitzendingen van Zembla, Rambam, Kassa, #BOOS en Onze Missie
in Afghanistan leidden tot Kamervragen. 64% van de kijkers kijkt
met een ander oog naar vluchtelingen dankzij Floortje Terug Naar
Syrië. Het programma Klonen: Wens of Waanzin bracht het debat
over klonen stevig op gang en 74% van de kijkers is zich dankzij
GroenLicht bewuster geworden van hoe hij/zij kan bijdragen aan
een beter milieu. Het pleidooi van Jan Terlouw, naar aanleiding van
zijn zorgen in de samenleving, in DWDD werd massaal bekeken en
online gedeeld en de posters van de #GEENHOOFD-campagne
van BNN over sexting werden massaal door scholen opgevraagd.
Het is zomaar een greep uit de impact van het programmapakket
van BNN-VARA in het jaar 2016. Impact die we hebben kunnen
meten. Impact die we nastreven. Als het even kan met elk  
programma, iedere uiting, op radio, televisie, print en digitaal. Maar
veel kunnen we niet meten omdat het ‘onder de radar’ gebeurt. Zo
hoorden we onlangs bij toeval van iemand uit het onderwijs dat de
aflevering van Kassa over een maand leven zonder smartphone is
opgenomen in het lesmateriaal.
De invloed van onze programma’s reikt dus veel verder dan dat
ene uitzendmoment. Dát is de échte waarde van publieke omroep.
Of in slecht Nederlands: dat is social return on investment.
En dan hebben we het nog niet eens over hoe we samenwerken
met de wetenschap, kunst en cultuur, met de creatieve industrie en
het onderwijs. En de waarde en betekenis die we realiseren voor
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talentontwikkeling, het maatschappelijk debat, de arbeidsmarkt of
sportparticipatie. En zo kunnen we nog wel even doorgaan…
Wat ons betreft wordt het hoog tijd dat die maatschappelijke en
economische waarde van de publieke omroep het leidend motief
wordt. Dat politiek en beleidsmakers nadenken over de functie die
de publieke omroep voor een land heeft. We moeten de publieke
omroep niet alleen beschouwen op haar netten, zenders en
programma’s, maar op de functie die deze voor ons land hebben.
De publieke omroep als middel, niet als doel. De publieke omroep
zal in staat moeten worden gesteld haar maatschappelijke en
economische waarde maximaal waar te maken, om te verbinden, te
inspireren, de macht te controleren en het venster op de wereld te
bieden. Op radio, op tv, maar bovenal, en meer en meer, online.

1.5 BNN-VARA ALS ONDERDEEL VAN HET PUBLIEKE
MEDIABESTEL
MEDIAWET

Heel 2016 is gewerkt aan de herziening van de Mediawet. Begin
2016 is het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel
behandeld in de Eerste Kamer. Belangrijke onderdelen van dit
wetsvoorstel waren het wijzigen van de taakopdracht van de
publieke omroep door het schrappen van verstrooiing uit de
Mediawet, het uitbreiden van de bevoegdheden van de NPO en
de mogelijkheid voor externen om zich met programmavoorstellen
rechtstreeks te wenden tot de NPO. Dit wetsvoorstel leidde in
2015 al tot discussie in de Tweede Kamer, maar in 2016 liet de
Eerste Kamer zich er uitermate kritisch over uit. Aanpassingen
op het gebied van de programmatische autonomie van de
omroepen versus de sturende rol van de NPO, een veranderende
de rol van de Minister bij de benoemingen van het bestuur
van de NPO en de werving van leden van de RvT van de NPO
en procedureregels over transparantie van de kosten van de
programmering bleken nodig om de Eerste Kamer te overtuigen
in te stemmen met de wet. Een niet vaak geziene oplossing werd
gekozen in het aannemen van de Mediawet door de Eerste Kamer,
met de aantekening dat deze pas in werking zou treden als een
nieuwe wijziging ervan door de Tweede én Eerste Kamer zou zijn
aangenomen.
De NPO en de omroepen zijn in dit wetgevingstraject samen
opgetrokken. Weliswaar verschilden wij op onderdelen van
mening met elkaar, maar een gezamenlijke brief van de NPO en
de meerderheid van de omroepen aan de Eerste Kamer eind
februari 2016 heeft een belangrijke rol gespeeld in de wijzigingen
die alsnog in de Mediawet zijn opgenomen en die er toe leidden
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dat duidelijkheid is ontstaan over de programmatische autonomie
van de omroepen en over de mate van detail waarin de Kamer
inzage kan vragen in de kosten van de programmering. Dit laatste
is eveneens van belang om de onafhankelijkheid van de publieke
omroep ook in de toekomst te kunnen waarborgen.

AANLOOP VERKIEZINGEN

In 2016 hebben de politieke partijen hun verkiezingsprogramma
gepresenteerd. In aanloop naar het opstellen hiervan hebben
de publieke omroepen met hen gesprekken gevoerd om het
belang van een onafhankelijke publieke omroep en de daarvoor
benodigde middelen onder de aandacht te brengen en te
pleiten voor ruimte voor innovatie en ontwikkeling van talentvolle
programmamakers. De belemmeringen met betrekking tot onze
aanwezigheid online en op de sociale media moeten hoognodig
worden opgeheven willen wij ons publiek ook in de toekomst
kunnen blijven bereiken. Ook in aanloop naar de verkiezingen en
bij de formatie van het kabinet in 2017 zullen wij het belang van
een onafhankelijke, pluriforme en toegankelijke publieke omroep
blijven benadrukken.

NPO EN OMROEPEN

In 2016 is veel discussie gevoerd over onze aanwezigheid op social
en platformen van derden. BNN-VARA pleit voor meer ruimte op
deze terreinen omdat daar onze doelgroep zit en we onze missie
alleen kunnen realiseren als we in staat zijn om die voldoende
te bereiken. De NPO stuurt wat ons betreft nog teveel vanuit de
oude lineaire platformen radio en televisie, waardoor kansen en
mogelijkheden online onvoldoende worden benut. Deze discussie
heeft ons er toe aangezet in 2016 een tweetal bezwaarschriften in
te dienen tegen besluiten van de NPO die ons beperken in onze
mogelijkheden ons publiek te bereiken, te binden en ermee te
interacteren. De behandeling van deze bezwaarschriften was ten
tijde van het opstellen van dit verslag nog niet afgerond.
Met de wijziging van de Mediawet heeft de NPO in 2016 een aantal
reglementen en beleidslijnen moeten aanpassen en opstellen.
Onderwerp van gesprek tussen de NPO en de omroepen in dat
kader waren de wijze van openstelling van het bestel waarbij ook
externe partijen zich rechtstreeks tot de NPO kunnen wenden
met programmavoorstellen, de aanstelling en werkwijze van
genrecoördinatoren en de vraag hoe de NPO invulling gaat geven
aan de taak doelmatigheid te realiseren. Deze gesprekken zullen in
2017 worden voortgezet.
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1.6 ONTWIKKELINGEN MEDIALANDSCHAP

Het medialandschap verandert in hoog tempo. Ontwikkeling van
de techniek, afzonderlijke uitspeelplatforms en het gebruik daarvan
gaan razendsnel. Het is niet te voorspellen hoe de publieke
omroep, dan wel de techniek, dan wel de uitspeelplatforms, dan
wel de mediaconsumptie zich in 2021 (het begin van de volgende
concessieperiode) zal hebben ontwikkeld. Het verleden heeft
uitgewezen dat de ontwikkelingen snel (kunnen) gaan. De iPhone
is bijvoorbeeld pas in 2007 geïntroduceerd en heeft vervolgens
hele industrieën ontwricht.
Externe mediapartijen dienen zich in grote getale aan. Dat biedt
kansen (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube etc.), maar ook
bedreigingen (Netflix, datzelfde YouTube, etc.). Onze concurrenten
in dit medialandschap zijn commerciële omroepen als RTL en SBS,
maar ook partijen als Netflix en Videoland. In dit krachtenveld
zal de publieke omroep snel stappen moeten zetten om onze
content goed, snel en optimaal bij onze kijker/gebruiker te
krijgen. In 2016 is de NPO, in overleg met de omroepen, gestart
met de doorontwikkeling van npo.nl. Introductie wordt verwacht
in de 2e helft van 2017. Als het publiek ons niet langer weet te
vinden, kunnen wij onze functie voor de samenleving niet langer
vervullen. Dan zullen wij niet langer de impact hebben die wij nu
hebben. Daarom zoeken wij, hoewel wij op dit moment niet zelf de
distributie van onze content op ons mogen nemen, naar creatieve
wegen om via andere kanalen deze content bij onze kijkers en
gebruikers te krijgen. Dit heeft in 2016 onder meer geresulteerd
in de start van de YouTube-kanalen #BOOS en Drugslab. Net zoals
dat we dat al jaren met 101BARZ op YouTube doen. Niet vanuit
burgerlijke ongehoorzaamheid, maar vanuit de overtuiging dat we
daar moeten zijn waar ons publiek (ook) zit. Vanuit de waarneming
dat npo.nl belangrijk is, maar niet voldoende. En vanuit de
noodzaak om als mediaorganisatie te blijven leren díe eigen
content te ontwikkelen die ieder specifiek platform vraagt. Zonder
deze strategie zullen, naar onze overtuiging, de publieke omroep
en de publieke contentproductie verworden tot een reservaat.

1.7 KERNTHEMA’S BNN-VARA

Inspelend op bovenstaande ontwikkelingen hebben wij in 2016,
met als uitgangspunt wie we (willen) zijn, én binnen de grenzen die
ook horen bij de publieke omroep, 5 kernthema’s geformuleerd
die we in 2017 willen én moeten uitrollen willen we onze positie als
maatschappelijk relevante mediaorganisatie in de toekomst waar
kunnen maken. Het zijn kernthema’s die van invloed zijn op hoe wij
onze organisatie inrichten, maar ook op de wijze waarop wij naar
buiten treden.
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MERKENSTRATEGIE

In 2016 hebben wij met onze Raad van Toezicht en de
Ledenvertegenwoordiging gesproken over onze huidige
merkenstrategie, over de kansen en bedreigingen die deze
strategie met zich meebrengt, over of wij ons verhaal voldoende
naar buiten toe vertellen en of dat dit beter of anders kan en
moet. Wij hebben met elkaar besproken dat het van groot belang
is dat wij in staat zijn onszelf zo sterk mogelijk te organiseren
en te positioneren. Zodat ons publiek ook over vijf jaar naar het
beste, mooiste en meest impactvolle media-aanbod van BNNVARA zal zoeken en kijken. Daarom moeten wij connected zijn en
blijven met ons publiek. Onze conclusie is dat dit alleen kan als
wij binnen de merkdrukte die er in het medialandschap heerst
zichtbaar en vindbaar zijn. En wij zullen onze programmamerken
meer moeten weten te verbinden aan onze omroep. In 2016
hebben wij onderzocht welke stappen nodig zijn om onze ambitie
als maatschappelijk relevante mediaorganisatie, binnen het
veranderende medialandschap, te realiseren. Wij verwachten dit
traject in 2017 af te ronden.

INTEGRALE CONTENTSTRATEGIE

Het veranderende mediagebruik betekent dat er steeds meer
tijd besteed wordt op andere platforms dan traditionele radio en
televisie. Het gaat dan om het gebruik van social media, YouTube,
VOD, Netflix, mobiel etc. Wij zijn actief op alle beschikbare
mediaplatforms omdat het onze ambitie is om daar te zijn waar
ons publiek is. We willen niet alleen zenden, maar ook interacteren
met ons publiek, niet alleen een massapubliek bereiken, maar
ook individuele relaties aangaan door middel van nieuwe vormen
die passen bij het nieuwe of specifieke mediagebruik. Daarom
zijn we in 2016 intern gestart met het bij elkaar brengen van de
nog relatief gescheiden werelden televisie, radio en digital. We
willen naar een integrale, 360 graden aanpak op én achter de
schermen omdat het onze ambitie is om met onze merken sterker
en continu aanwezig te zijn. In 2016 zijn we gestart met een aantal
pilotprojecten. De ervaringen daaruit zullen we in 2017 inzetten
voor de verdere uitrol van deze strategie.

VAN TRANSACTIE NAAR RELATIE

In 2016 zijn we gestart met een onderzoek naar nieuwe
mogelijkheden van binding naast het traditionele lidmaatschap.
Mensen zijn niet langer vanzelfsprekend lid van een vereniging,
maar voelen zich wél (en op velerlei manieren) verbonden met een
organisatie als BNN-VARA. De potentie die de nieuwe vormen van
verbondenheid kunnen bieden, benutten we nog onvoldoende.
Het rechtstreeks kunnen communiceren met je achterban, leden,
vrienden, kijkers en gebruikers is daarbij cruciaal.
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We zijn in 2016 daarom ook gestart met het in kaart brengen van
de inrichting van onze databases en van de communicatievormen
die we gebruiken in het contact met onze achterban (leden en
publiek). Doel daarvan is die communicatie in 2017 verder te
optimaliseren.

ALTERNATIEVE INKOMSTEN

Dat de publieke omroep moet zoeken naar alternatieve inkomsten
is ingegeven door de bezuinigingen op de publieke omroep in de
afgelopen jaren en het onderzoek van BCG dat de mogelijkheden
voor alternatieve inkomsten in kaart heeft gebracht. Dit leidt ook bij
BNN-VARA tot de ontwikkeling van nieuwe initiatieven om naast de
(teruglopende) inkomsten uit de VARAgids, te zoeken naar nieuwe
inkomstenbronnen. In 2016 hebben wij de mogelijkheden van
alternatieve inkomsten geïnventariseerd en gekeken of de huidige
organisatie daar voldoende voor is ingericht. Dit onderzoek zal in
2017 een vervolg krijgen.

CULTUUR

Op 1 januari 2014 zijn de organisaties van BNN en VARA
gefuseerd. Eind 2015 zijn alle medewerkers na een grondige
verbouwing gehuisvest op het Mediapark en inmiddels heeft
iedereen zijn plek gevonden. Het gevoel is goed, maar we vinden
het belangrijk om ook te meten hoe we er voor staan. In hoeverre
doorleven onze medewerkers de waardes waar BNN-VARA voor
staat? Bieden ze voor de makers voldoende handvatten om
dagelijks de vertaling te maken naar hun programma’s? In 2016
heeft daarom een medewerkersonderzoek plaatsgevonden. De
resultaten van het onderzoek zijn begin 2017 bekend en zullen
in het eerste kwartaal van 2017 met de medewerkers worden
gedeeld. Ook zullen dan vervolgacties worden uitgezet.

DIVERSITEIT

BNN-VARA wil verhalen vertellen over de wereld van nu. Een
spiegel zijn van, en een venster zijn op de wereld. Wij zijn ervan
overtuigd dat we die verhalen alleen kunnen vertellen en dat we
het publiek van diverse achtergronden alleen kunnen bereiken
als we die wereld representeren en reflecteren op en achter de
schermen.
Kortom: BNN-VARA behoort een afspiegeling van de samenleving
te zijn. Kwaliteit is leidend; diversiteit is daartoe een middel en
daarom een kernthema.
Bij de werving en selectie, bij de BNN-VARA Academy en via
scouting, hebben we extra gelet op veelbelovend talent. Wij
hebben er voor gekozen deze talenten voor de periode van een
half jaar boven formatief bij een passend programma aan te
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stellen met de inspanningsverplichting hen na die 6 maanden
in de formatie op te nemen. Op deze wijze hebben we in 2016
zes talenten kunnen scouten en een functie kunnen bieden. Drie
van hen zijn inmiddels opgenomen in de reguliere formatie. In
2016 hadden 11 van de 180 nieuwe medewerkers in 2016 een
biculturele achtergrond.
Wel vinden we dat de BNN-VARA Academy meer talent met
een andere culturele achtergrond moet opleveren. Voor de
eerste Talentday onder de vlag van de Academy meldde talent
met een andere culturele achtergrond zich wel aan voor de
rol van presentator, maar veel minder voor andere functies bij
bijvoorbeeld digital en voor journalistieke plekken. Ook hebben
we helaas geconstateerd dat bij de Academy Days, de laatste
selectieronde voor de definitieve keuze, verhoudingsgewijs
‘weinig’ diversiteit over was. In 2017 zullen we maatregelen nemen
om deze verhouding op te schroeven. Ondermeer door meer
te werven daar waar de doelgroep zit (Youtube, Barz), door het
inzetten van ambassadeurs in de campagne, door allianties aan
te gaan met strategische partners (bijvoorbeeld FunX ), maar ook
door in de laatste selectieronde (Talentday en Academy Days)
nog meer de nadruk te leggen op het belang van het werven van
multicultureel talent.

jaar) en de daarmee gepaard gaande onzekerheid voor de omzet.
Gebleken is dat de gewijzigde intekensystematiek niet heeft geleid
tot grote wijzigingen in de omzet. Wij verwachten daarom niet dat
deze systematiek van invloed zal zijn op de omzet in 2017. Wel
schatten wij in dat de hierna genoemde ontwikkelingen van invloed
zullen zijn op hoe wij ons in 2017 zullen en kunnen ontwikkelen als
maatschappelijk relevante mediaorganisatie.
Het veranderende mediagedrag, de gewijzigde Mediawet en
de verkiezingen in maart 2017 zullen van invloed zijn op de
doorontwikkeling van BNN-VARA tot maatschappelijk relevante
mediaorganisatie. Willen wij onze doelgroepen ook komende
jaren kunnen blijven bereiken, is het van groot belang dat wij
dáár zijn waar ons publiek is en dat wij samen met de NPO er in
slagen van het vernieuwde NPO.nl een succes te maken. Dit vraagt
van ons en de NPO dat wij flexibel en innovatief omgaan met
gewijzigde omstandigheden, zowel in gedrag als met betrekking
tot de techniek. Om dit te kunnen bereiken zijn wij in 2016 gestart
met het experimenteren op platformen van derden, hebben we
bijgedragen aan de visievorming inzake NPO.nl en stomen wij onze
organisatie klaar om niet langer in de oude platformen radio en
televisie te denken, maar multimediaformats te ontwikkelen. Een en
ander zal verder worden uitgerold in 2017.

1.8 TOEKOMST

De wijziging van de Mediawet is eind 2016 in werking getreden.
In 2017 zal blijken op welke wijze externe partijen toegang
krijgen tot het publieke bestel en hoe wij als omroepen daarbij
betrokken worden. Wij zullen te allen tijde verantwoordelijkheid
moeten kunnen dragen voor de vorm en inhoud van ons mediaaanbod, ook wanneer dat samen met een externe partij wordt
geproduceerd. Op dit moment produceren wij veel content in
huis, maar wij zijn ook gewend om samen met buitenproducenten
media-aanbod te ontwikkelen dat aansluit bij onze missie en
waarden. Wij verwachten dat wij een aantrekkelijke mediapartner
zijn en blijven voor externen die zich met programmavoorstellen
tot de NPO wenden en zien daarmee ook nieuwe kansen, mits
deze voorstellen aansluiten bij de missie en waarden van BNNVARA.

In het jaarverslag 2015 benoemden wij ook de risico’s met
betrekking tot de gewijzigde intekensystematiek (5 momenten ter

De uitslag van de verkiezingen in maart 2017 zou van grote
invloed kunnen zijn op de publieke omroep. De VVD heeft reeds
een extra bezuiniging van 300 miljoen euro aangekondigd en
ook andere partijen zien een andere rol voor de publieke omroep
dan de huidige. Ondanks deze onzekerheid blijven wij ons
inzetten voor een volwaardige positie binnen het publieke bestel,
waarin we willen samenwerken met andere publieke omroepen,
onafhankelijke producenten en andere partijen.

Ook op het scherm en achter de microfoon hebben we in 2016
stappen gezet. De samenstelling van ons presentatorenbestand
is meer divers dan een paar jaar terug en ook bij onze dagelijkse
talkshows zijn de gasten aan tafel een betere afspiegeling van de
samenleving; dat geldt zowel voor culturele diversiteit als voor
genderdiversiteit. Deze trend willen we in 2017 voortzetten.
Diversiteit impliceert ook een betere verdeling van man en
vrouw op én achter het scherm. Het feit dat Claudia de Breij,
als eerste vrouwelijke cabaretier, op zeer succesvolle wijze, de
Oudejaarsconference heeft verzorgd is in dit kader zeker het
vermelden waard.
In het jaarverslag 2015 gaven we aan in 2016 onze
organisatiefilosofie opnieuw tegen het licht te zullen houden en
met onze Raad van Toezicht te zullen bespreken. Deze evaluatie en
beschouwing op de toekomst heeft geresulteerd in het benoemen
van de onder punt 1.7 vermelde kernthema’s die in 2017 verder
uitgerold zullen worden.
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2.
VERSLAG LEDENVERTEGEN
WOORDIGING BNN, VARA
EN BNN-VARA
2.1 VERENIGING BNN

De vereniging BNN kent een gekozen Ledenraad. Ruim 20
enthousiaste jongeren zetten zich in voor BNN en zitten om tafel
met het BNN-VARA bestuur en programmamakers om met elkaar te
spreken over het programmabeleid, over de vraag hoe jongeren te
bereiken en over de bijdrage van het media-aanbod van BNN-VARA
aan het realiseren van de BNN-missie. Dit jaar traden 11 nieuwe
leden toe tot de Ledenraad BNN. Vanuit de Ledenraad zijn 13 leden
(plus het bestuur) afgevaardigd naar de Ledenvergadering BNNVARA. De Ledenraad BNN kwam in 2016 vijf keer plenair bij elkaar.
Er is met elkaar gesproken over loyaliteit, de merkenstrategie, het
bereiken van jongeren, het jaarplan en de begroting, het jaarverslag
en de jaarrekening. Het bestuur wordt gevormd door Zakaria
Taouss (voorzitter) en Mariëlle van Kesteren (penningmeester). De
activiteiten die BNN-VARA organiseerde voor de leden BNN zijn
terug te vinden in bijlage 3.

2.2 VERENIGING VARA

De vereniging VARA kent een door de leden gekozen Verenigings
raad die bestaat uit 25 tot 30 VARA-leden die zich inzetten voor
de vereniging. In verschillende bijeenkomsten praten zij met en
fungeren ze als klankbord voor het BNN-VARA bestuur en de
programmamakers. Het gaat dan over onder meer over het
programmabeleid, over het VARA-merk en de VARA-missie, over
ledenbinding en over de VARAgids. Ook waren zij betrokken bij het
opstellen van de grote ledenenquête die in het najaar plaatsvond.
Bestuurder Natasja de Vries maakte plaats voor Marianne Witvoet.
Samen met Jos Brand, voorzitter, vormt zij het bestuur van de VARA.
Vanuit de VARA-Verenigingsraad zijn 15 leden (plus het bestuur)
afgevaardigd naar de Ledenvergadering BNN-VARA. De VARAVerenigingsraad kwam in 2016 vijf keer plenair bij elkaar. Er is met
elkaar gesproken over loyaliteit, de merkenstrategie, de rol van de VR
als vertegenwoordiging van de leden, het realiseren van de missie,
het jaarplan en de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening.

2.3 VERENIGING BNN-VARA

De vereniging BNN-VARA kent 30 leden: 13 afgevaardigden vanuit
de Ledenraad BNN, 15 afgevaardigden vanuit de Verenigingsraad
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VARA en de rechtspersonen BNN en VARA (vertegenwoordigd
door de besturen van BNN en VARA).
In 2016 is de Ledenvergadering BNN-VARA vijf keer plenair bijeen
gekomen. In april zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2015
vastgesteld en is onder meer gesproken over de hoofdlijnen van
het programmabeleid en over loyaliteit. In mei en juni is uitgebreid
gesproken over de merkenstrategie en over het nieuwe verhaal
dat daarbij hoort. Deze sessies zijn voorbereid met een werkgroep
bestaande uit 3 BNN- en 3 VARA-vertegenwoordigers, aangevuld
met de besturen van BNN en VARA. Ook de RvT BNN-VARA is bij
deze sessies betrokken geweest.
In het najaar van 2016 hebben de voorjaarsvergaderingen een
vervolg gekregen in een gezamenlijke bijeenkomst van de
Ledenraad BNN en de Verenigingsraad VARA, waar het bestuur
van BNN-VARA het gezamenlijke verhaal en de daarbij behorende
merkenstrategie heeft toegelicht. In oktober 2016 is hierover
door de Ledenvergadering BNN-VARA een besluit genomen,
dat in 2017 zal worden geïmplementeerd. In november 2016
zijn het jaarplan en de begroting 2017 voor advies voorgelegd
en vervolgens in december door het bestuur vastgesteld, na
goedkeuring door de RvT BNN-VARA.

3.
VERSLAG RAAD VAN
TOEZICHT BNN-VARA
(Dit hoofdstuk is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid
van de RvT)
In 2016 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:  
• Wanda van Kerkvoorden (voorzitter)
• Ferry Houterman (tot 1 juli 2016)
• Ruud Koole
• David Lauwen
• Gemmie Hermens
De Raad van Toezicht heeft in 2016 zeven keer plenair vergaderd.
Daarbij is geen der leden frequent afwezig geweest.
De Werkgeverschapscommissie heeft begin 2017 beoordelings
gesprekken gevoerd met de drie bestuursleden. Daarbij is het
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functioneren van de individuele bestuursleden alsook het werken
als collegiaal bestuur geëvalueerd.
De Audit Commissie is driemaal bijeen geweest ter bespreking van
de jaarrekening 2015, de begroting 2017 en de interimcontrole. Bij
de bespreking van de jaarrekening en de interimcontrole was de
accountant aanwezig.
De leden van de RvT zijn voorts aanwezig geweest bij de
verschillende vergaderingen van de Ledenvergadering BNN-VARA
en de voorbereidende commissievergaderingen, alsook bij de
bijeenkomsten van de werkgroep uit de Ledenvergadering BNNVARA die zich heeft gebogen over de merkenstrategie.  
In 2016 nam één lid van de Raad van Toezicht afscheid. Ferry
Houterman is per 1 juli 2016 teruggetreden als lid van de Raad van
Toezicht BNN-VARA (en daarmee als lid van de Raad van Toezicht
BNN). In de zomer is gestart met het actualiseren van het profiel en
in het najaar is onder leiding van Braun Recruitment de procedure
tot werving van een nieuw lid Raad van Toezicht gestart. Deze
werving heeft in december 2016 geleid tot een voordracht aan
de Ledenvergadering, die op 12 januari 2017 heeft geleid tot de
benoeming van Patrick Alders als nieuw lid Raad van Toezicht.
De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht is in de eerste helft
van 2016 uitgevoerd met behulp van een externe deskundige, te
weten Xandra van Praag van X-partise. De Raad van Toezicht heeft
hiervoor gekozen als reflectieve momentopname, twee jaar na het
instellen van het driekoppig collegiale bestuur en na personele
wisselingen in de Raad van Toezicht. Xandra van Praag heeft alle
leden van de Raad van Toezicht geïnterviewd, alsook het bestuur,
waarna zij een rapport heeft opgesteld. Het rapport en de daarin
opgenomen aanbevelingen zijn door de Raad van Toezicht intern
besproken en vervolgens teruggekoppeld aan het bestuur.
Hieronder volgt een meer uitgebreide toelichting op de
achtergronden en activiteiten van de RvT.

TAKEN EN WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht houdt vanuit zijn zakelijk-professionele
expertise toezicht op het beleid van het bestuur en op de
algemene gang van zaken bij de omroepvereniging. Ten behoeve
van het toezicht op de bedrijfsvoering beoordeelt de Raad van
Toezicht vier maal per jaar een financiële rapportage van het
bestuur en agendeert en bespreekt hij onderwerpen die van
belang zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. De Raad
van Toezicht vervult ook de rol van werkgever van het bestuur en
adviseert de Ledenvergadering dienaangaande.
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Aan de adviesrol ten behoeve van de Ledenvergadering geeft de
Raad van Toezicht, behalve met schriftelijke adviezen en eventuele
mondelinge toelichting daarop, mede invulling door actief te
participeren in de vergaderingen van de Ledenvergadering.
De Raad van Toezicht functioneert tevens als adviseur en klankbord
voor het Bestuur, met dien verstande dat dit de toezichthoudende
taak niet belemmert. De Raad van Toezicht oefent deze taak uit
tijdens de reguliere vergaderingen en met name tijdens thema- en
strategiesessies.
De Raad van Toezicht werkt met commissies die uit zijn midden
worden benoemd en die zowel structureel als tijdelijk kunnen zijn.
Structurele commissies zijn er op dit moment ten behoeve van het
werkgeverschap (de Werkgeverschapscommissie) en de financiële
controle (de Audit Commissie).  In 2016 was ook een tijdelijke
commissie, te weten een werving- en selectiecommissie voor
nieuwe leden Raad van Toezicht, actief.
De Raad van Toezicht legt externe verantwoording over zijn
handelen af door middel van dit jaarverslag. In dit verslag wordt
bericht over de aandachtspunten van de Raad van Toezicht in
het verslagjaar, over de wijze waarop inhoud is gegeven aan het
toezicht op de bedrijfsvoering en de strategie, en over de wijze
waarop advies is gegeven aan de Ledenvergadering. Ook wordt de
samenstelling van de Raad van Toezicht vermeld.

GOEDKEUREN BESLUITEN BESTUUR

Overeenkomstig de statuten heeft de Raad van Toezicht in 2016
haar goedkeuring verleend aan de hiernavolgende besluiten van
het bestuur:
• Begroting (12 december 2016)  

ADVISERING BESTUUR

De Raad van Toezicht heeft in haar rol als adviseur met het bestuur
gesproken over:
• de voortgang van de fusie
• de strategische koers van BNN-VARA
• de merkenstrategie
• het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 en het
Concessiebeleidsplan
• de ontwikkelingen in het medialandschap en de gevolgen voor
de koers van BNN-VARA
• leden en loyaliteit
• personeelsbeleid en talentontwikkeling.
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Met het bestuur is aan de hand van kwartaalrapportages
gesproken over de financiën en bedrijfsvoering van BNN-VARA.
Deze kwartaalrapportages zijn besproken in vergaderingen in
juni, oktober en december 2016. Met het bestuur is gesproken
over de inrichting van die kwartaalrapportages en over het
risicomanagement. Een eerste rapportage over risicomanagement
is met de Raad besproken in oktober 2016. In 2017 krijgt dit een
vervolg.

FUNCTIONEREN BESTUUR

Jaarlijks beoordeelt de Raad van Toezicht het functioneren
van het bestuur, waarbij de Werkgeverschapscommissie de
functioneringsgesprekken voorbereidt en bespreekt met de
gehele Raad van Toezicht en vervolgens de gesprekken met de
bestuursleden voert. De gesprekken zijn begin 2017 met het
bestuur gevoerd. Daarbij is het functioneren van de individuele
bestuursleden alsook het werken als collegiaal bestuur
geëvalueerd.

ADVISERING LEDENVERGADERING BNN-VARA

De Raad van Toezicht heeft de Ledenvergadering BNN-VARA
geadviseerd over de jaarrekening en begroting. Tevens heeft de
Raad van Toezicht de Ledenvergadering BNN-VARA geadviseerd
over de merkenstrategie.

AUDIT COMMISSIE

De Audit Commissie bestond in 2016 uit Ferry Houterman (tot 1 juli
2016) en David Lauwen (voorzitter). De Audit Commissie heeft zich
– onder andere – bezig gehouden met:
• de bespreking met de accountant van de jaarrekening BNNVARA (en BNN en VARA)
• de bespreking met de accountant van de interimcontrole
(opdracht én bevindingen)
• de bespreking met het bestuur van de begroting
• de bespreking met het bestuur over het risicomanagement.

WERKGEVERSCHAPSCOMMISSIE

De Werkgeverschapscommissie bestaat uit Gemmie Hermens
(voorzitter), Ruud Koole en Wanda van Kerkvoorden. De
Werkgeverschapscommissie heeft zich – onder andere – bezig
gehouden met de voorbereiding van de zelfevaluatie van de Raad
van Toezicht en de functioneringsgesprekken met het bestuur.
Tevens zijn binnen de Werkgeverschapscommissie onderwerpen
als personeelsbeleid en talentontwikkeling, medezeggenschap en
beloningsstructuur besproken c.q. voorbereid ter bespreking in de
vergaderingen van de Raad van Toezicht.
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FINANCIËN

De Raad van Toezicht en in het bijzonder de Auditcommissie
hebben tot taak het bestuur en de Ledenvergadering te adviseren
over de begroting, de begrotingsuitvoering en de jaarstukken.
In 2016 heeft de Raad van Toezicht geadviseerd over de
jaarrekeningen van BNN-VARA, BNN en VARA en goedkeuring
verleend aan de begroting 2017.

ZITTINGSDUUR EN ROOSTER VAN AFTREDEN		

Leden RvT BNN-VARA
Wanda van Kerkvoorden
Ruud Koole
Gemmie Hermens
David Lauwen
Patrick Alders

1e termijn
20-01-2018
01-01-2018
01-01-2020
01-05-2019
12-01-2021

2e termijn
20-01-2022
Geen herbenoeming
01-01-2024
01-05-2023
12-01-2025

4.
MEDIA
4.1 HET JAAR 2016

Begin 2017 presenteerden wij ons jaaroverzicht Dit was ’16. In
dat overzicht is opgenomen waar wij voor staan en waar wij trots
op zijn. Het kwantitatieve én kwalitatieve jaaroverzicht maakt
integraal onderdeel uit van ons bestuursverslag, maar ook in dit
voorliggende deel willen we stilstaan bij het media-aanbod van
BNN-VARA op radio, televisie en online.
Een paar wapenfeiten:
• BNN-VARA verzorgde de meeste zendtijd van alle
ledenomroepen op NPO1, 2 en 3, namelijk 29%
• Van alle ledenomroepen is BNN-VARA online de grootste en
bereiken wij 1.114.000 Nederlanders per week
• BNN-VARA maakte in 2016 354.339 minuten radio.
Wanneer we kijken naar de vertaling van onze missie naar
speerpunten geeft dat onderstaand beeld, ons realiserend dat we
nooit volledig kunnen zijn.

4.2 INFORMATIE EN DEBAT

Naast onze hoogwaardige reguliere producties als Zembla, dat
in 2016 de wereldpers wist te halen met de uitzending over
kunstgras, en Pauw, waarvan het fragment van Hans Teeuwen over
de grenzen van de grap maar liefst 436.931 is bekeken, waren wij
in 2016 meer dan voorgaande jaren een venster op de wereld.
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Wij trapten het jaar af met het VARA-drieluik De Arabische Storm,
waarvoor journalist Sinan Can de prijs Journalist van de Vrede
ontving en waarin hij de Arabische lente van 2010/11 nader
beschouwde. In het voorjaar vertoonden we de 6-delige serie
De Pen en het Zwaard, over de vrijheid van meningsuiting. De
impact van dit programma blijkt uit het feit dat maar liefst 73%
van de kijkers na uitzending aangaf te beseffen dat vrijheid van
meningsuiting niet vanzelfsprekend is. Ook vermeldenswaardig
zijn de interactieve documentaire Team Gaza, de tweede 6-delige
serie van De Muur en het tweeluik Onze Missie in Afghanistan.
Het laatste programma leidde tot Kamervragen over de vele
burgerdoden bij de slag om Chora.
Ook op radio zoeken we het debat. We hebben er in 2016 voor
gekozen het laatste uur van De Nieuws BV op donderdag en
vrijdag in te zetten voor debat. Een oude bekende titel werd
naar de radio gehaald: Het Lagerhuis, een debatprogramma dat
wordt geleid door Felix Meurders en gejureerd door Francisco
van Jole. De 20 wisselende debaters zijn een afspiegeling van de
Nederlandse samenleving anno 2016.
Het was in 2016 en is in 2017 onze ambitie om in een steeds
complexere wereld de verhalen van ver én dichtbij, dichtbij de
kijker te brengen.

4.3 CONSUMENTENINFORMATIE

BNN-VARA blijft binnen de publieke omroep een belangrijke
speler op het gebied van consumenteninformatie. Met Kassa, met
Rambam, maar ook met het satirische programma Kanniewaarzijn,
brengen we diverse zaken die relevant zijn voor consumenten aan
het licht. In 2016 is hier in een compleet nieuwe vorm #BOOS bij
gekomen, het programma op YouTube waarin Tim Hofman opkomt
voor jong Nederland. Vermeldenswaardig is het feit dat Kassa
al jaren over een grote online community beschikt die in 2016
bijna 14,5 miljoen unieke browsers wist te trekken. Kassa maakt
zaken ook politiek aanhangig en zorgde voor Kamervragen over
woekerkredieten en over lipfillers voor jonge meisjes.
Rambam kent een andere stijl, maar wist in 2016 het welzijn van
dolfijnen op de politieke agenda te krijgen en behoorde in 2016
tot de top 5 van best bekeken programma’s online. #BOOS wist in
korte tijd op YouTube maar liefst 213.000 abonnees te trekken.

4.4 NATUUR EN MILIEU

Vroege Vogels kent al jaren een grote community. Daarmee blijft
BNN-VARA binnen het domein natuur een belangrijke speler
binnen de publieke omroep. Ook binnen dit domein is sprake van
vernieuwing middels een nieuwe site, een app, tevens winnaar
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van de Red Dot Design Award, maar ook met het uitzenden van
een vogelconcert, waarvoor Vroege Vogels een Gouden Roos
won. Vroege Vogels heeft ook een vriendenprogramma uitgerold
waarbij het publiek kan deelnemen aan activiteiten.  
Groen Licht is een relatief nieuw programma waarin duurzaamheid
centraal staat. Het heeft ervoor gezorgd dat 74% van de kijkers
zich meer bewust is van hoe zij kunnen bijdragen aan een beter
milieu. En de actie #IKWILGROENLICHT heeft er toe geleid dat 193
huishoudens en alle bedrijven op het Mediapark zijn overgestapt
op groene stroom.

4.5 HUMAN INTEREST

2016 heeft voor onze human interest-titels in het teken gestaan
van het ontwikkelen van sterke concepten die ook op non-lineaire
platforms onze boodschap uitdragen. Maar ook het uitbouwen van
onze sterke merken kregen in 2016 veel aandacht. Hoogtepunt
was de Gouden Televizier Ring voor Floortje naar het einde van
de wereld. Hiermee werd niet alleen Floortje Dessing geëerd
maar werd wederom duidelijk dat we de hofleverancier zijn van
reisprogrammering in Nederland. Van een hele andere orde is de
launch van Drugslab, een YouTube-kanaal verbonden aan Spuiten
en Slikken en het al eerder genoemde #BOOS, ons kanaal dat
is opgericht om op te komen voor jong Nederland. Beide zeer
succesvolle concepten waarin onze publieke taak wordt vertaald
naar een nieuwe zeer jonge doelgroep online. Bovendien uniek
omdat het een samenwerking betreft tussen de meer traditionele
programmamakers en onze digital afdeling.
Veel impact heeft het indrukwekkende programma Emma wil
leven. De docu over Emma en de speciale talkshow toonden
hoe vernietigend anorexia is. Na de uitzending merkten
hulporganisaties een duidelijke stijging in hulpvragen. Het
behoorde tot het best bekeken programma van BNN online, met
maar liefst 289.000 kijkers. Op de dag van uitzending haalde het
programma op televisie 543.000 kijkers, binnen een week keken er
op televisie nog eens 509.000 terug! Na een week haalde Emma
wil leven dus meer dan een miljoen kijkers (1.052.000). Na een
week, kwamen er nog 38.000 kijkers op TV bij. In de doelgroep 2034 haalde het programma een kijktijdaandeel van 31%, in 13-19 is
dat zelfs 34%. Een geweldige prestatie wat ons betreft.
Ook het nieuwe programma Break Free zette de jonge doelgroep
aan het denken met prachtige hommages aan jongeren die helaas
het leven te vroeg moesten verlaten.
Het merk DWDD overstijgt het speerpunt Human Interest. Het
programma belicht immers nieuwsonderwerpen, wetenschap,

19

media, kunst en cultuur. Bijzonder is dat DWDD zich ook in 2016
bleef ontwikkelen en vernieuwen. Indrukwekkende colleges over
licht, de evolutie en terrorisme werden gegeven, we startten met
de DWDD Summerschool en nieuwe rubrieken binnen DWDD
zagen het licht. Indrukwekkend was het pleidooi van Jan Terlouw
naar aanleiding van de zorgen die hij heeft over de samenleving.
Dit pleidooi werd massaal gedeeld en online teruggekeken.
Maar ook op radio agenderen we maatschappelijke thema’s. Onder
andere door in 2016 mee te varen tijdens de Gaypride met de
genderblender-boot en hier programmatisch aandacht aan te laten
besteden in de middagshow van Frank van der Lende.

4.6 CABARET, SATIRE EN AMUSEMENT

In de top 5 van best bekeken programma’s in 2016 staan maar liefst
drie van onze amusementstitels, te weten De Oudejaarsconference
van Claudia de Breij (meer dan 3 miljoen kijkers), de
theaterregistratie van Jochem Myjer: Even geduld alstublieft en
de speciale Sinterklaas uitzending van Paul de Leeuw, onder de
titel Sint en De Leeuw vanuit het Oude-Luxortheater in Rotterdam.
In de top 5 van hoogst gewaardeerde programma’s kreeg Paul’s
Puber Kookshow een hoge waardering van 8,4 en tevens won
deze show de Gouden Stuiver. Zeer populair was de nieuwe app
voor Kinderen voor Kinderen. De vier live shows van Kinderen voor
Kinderen in de voormalige HMH waren in drie uur tijd uitverkocht!
De Kwis won een TV-beeld voor beste amusementsprogramma en
op prime time zaterdagavond was De Super Freekshow een succes.

4.7 CULTUUR

Muziek vormt een belangrijke pijler in de cultuurprogrammering
van BNN-VARA. Zo deden wij in 2016 verslag van onder andere
Mystery Land, Solar, Zwarte Cross en Pinkpop. Gerard Ekdom
reisde naar Nashville om er op zoek te gaan naar de oorsprong van
de muziek die vaak wordt gedraaid op Radio 2 en naar de artiesten
en hun verhalen. DWDD draagt nog altijd op een belangrijke
manier bij aan de ontwikkeling van (nieuw) muziektalent.
Vermeldenswaardig is ook Giels talentenjacht, waarin Giel Beelen
op een geheel nieuwe manier beginnende muzikanten een
podium bood op radio, YouTube en televisie. 101BARZ blijft nog
altijd het succesvolste hiphop-platform van Nederland en bestond
in 2016 10 jaar. Om het jubileum te vieren trok Barz met een tour
door het land.

4.8 DRAMA

BNN-VARA kiest er voor dramaproducties binnenshuis te
ontwikkelen en te produceren omdat dit series oplevert met een
herkenbare signatuur en het ons een sterke en onafhankelijke
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positie geeft. Wij hebben dit gerealiseerd met Klem, dat in 2016
een Gouden Kalf opleverde voor Jacob Derwig, met A’dam E.V.A. III
(i.s.m. NTR en VPRO) en met Hollands Hoop II (i.s.m. NTR) die in
2016 zijn geproduceerd. In 2016 hebben we ook nieuw drama
ontwikkeld waaronder Buza (over het ministerie van Buitenlandse
zaken) en Zuidas (over snelle bedrijfsadvocaten).
Daarnaast hebben we in 2016 een belangrijke rol gespeeld in de
ontwikkeling en realisering van oorspronkelijk Nederlandstalig
televisiedrama op alle netten. Titels die het vermelden waard zijn,
zijn onder andere Smeris, Jeuk, Vechtershart en Van God Los.
Vernieuwing is er ook in de manier van ‘uitspelen’ en product
ontwikkeling. Zo hebben we in 2016 geëxperimenteerd met het
in één keer uitspelen van een serie op NPOplus, maar ook met
nieuwe vormen van drama, met de webonly-serie Punt Uit, met
ontwikkeling van de webserie Queer Amsterdam over LHBTQ,
maar ook met de ontwikkeling van de drama game-app Skilled.

4.9 TALENTONTWIKKELING EN INNOVATIE
TALENTONTWIKKELING

Binnen al onze speerpunten zetten we fors in op talentontwikkeling
en innovatie. Met de BNN-VARA Academy binden we jong talent
aan ons dat met name bij 101TV vlieguren kan maken. De Academy
heeft zich in 2016 niet langer alleen gericht op presentatietalent,
maar ook op redactie, camjo etc. De eerste editie van de BNNVARA Talentday leverde 7500 aanmelders op, waarvan er 600
deelnemers zijn langsgekomen in het BNN-VARA-pand voor
de selectieronde. Deze selectiedag leverde 21 talenten op die
klaargestoomd worden voor de mediawereld.
Naast de Academy is ook sprake van talentontwikkeling via het
talentenprogramma One Night Stand, door het aanbieden van
een groot aantal stageplekken en door de mogelijkheden die wij
hebben op 101TV en middels onze YouTube-kanalen.
In 2016 hebben we ook geïnvesteerd in talentontwikkeling
op radio. Bij de gehele nieuwe programmering op 3FM,
vanaf half november, heeft ons talent een stevigere plek in de
programmering gekregen. Met bijvoorbeeld Sander Hoogendoorn
die van het weekend naar de dagprogrammering is verschoven en
Eva Koreman die nu in het hart van het weekend zit. Daarnaast zijn
we met nieuwe talenten zoals Kaj van der Ree aan de slag gegaan.
Ook journalistiek talent heeft een plek gekregen op radio met Thijs
Maalderink die is doorgeschoven naar NPO Radio 1.

21

INNOVATIE

Wil BNN-VARA haar ambitie om een duurzame maatschappelijk
betrokken mediaorganisatie te zijn blijvend waar kunnen maken
dan is innovatie onontbeerlijk. Het is onze levenslijn naar de
toekomst. In de turbulentie van het (publieke) medialandschap is
het zaak alert te blijven op de ruimte daarvoor en bedreigingen
zwaar te bevechten. Dat hebben we gedaan bij de totstandkoming
van het Concessiebeleidsplan voor deze concessieperiode, maar
ook bij de laatste mediawetbehandeling. En we doen het nog
steeds.
Er gaan stemmen op in Hilversum die stellen dat innovatie het best
centraal kan worden belegd. Die menen dat centralisering leidt tot
een efficiënte vorm van innovatie. Zelfs tot een meer vruchtbare
opbrengst. BNN-VARA is die mening niet toegedaan. Innovatie
gedijt in omgevingen waar geëxperimenteerd kan worden, waar
creativiteit en eigenzinnigheid gekoppeld aan inhoud tot nieuwe
vertelvormen leidt. Waar je mag falen, mits je er van leert. Om
die reden is BNN-VARA twee jaar geleden met het zogenaamd
Failing Forward-traject begonnen. Vanuit eigen middelen is een
zevental projecten gestart om te achterhalen hoe verhalen op
nieuwe platforms verteld moeten worden, om na te gaan wat
de ontwikkeling van online/on-demand platforms betekenen
voor de journalistiek en de vraag te beantwoorden welke kansen
ons dat biedt. Dit traject heeft tot veel nieuwe energie geleid bij
onze makers. En het heeft ons lessen geleerd. Dankzij het Failing
Forward-traject hebben we nu de kennis en inzicht om de slag
te maken naar onze integrale contentstrategie, één van de zes
speerpunten.
Uiteindelijk is het zaak dat we onze programma’s en verhalen
vertellen op de plaatsen waar onze doelgroep zit. Op de tijden
waarop het publiek ze tot zich wíl en kán nemen. Niet gehouden
aan dat ene uitzendtijdstip. Deze strategie, deze mindset, bieden
iedere mediaorganisatie de komende jaren ontzettend veel kansen
waar het gaat om het bereiken en betrekken van je publiek.
Dit laatste, het betrekken, heeft overigens tot een ander
speerpunt geleid: van transactie naar relatie. Een speerpunt
dat is geformuleerd vanuit de overtuiging dat het voor een
(maatschappelijke) mediaorganisatie noodzakelijk is vanuit de
inhoud en programma’s een directe band met je gebruiker/je
publiek op te bouwen.
Deze innovatieve opstelling heeft het afgelopen jaar tot bijzondere
en opvallende initiatieven geleid, waarvan #BOOS het meest
aansprekend genoemd mag worden. In de eerste plaats omwille
van de relevantie die het programma heeft voor zijn publiek,
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maar zeker ook omdat het de makers een schat aan ervaring heeft
opgeleverd. Daarnaast was het van grote invloed op de debat over
de online-activiteiten van publieke omroepen én heeft het sterk
bijgedragen aan de positionering van BNN-VARA als innovatieve
organisatie.
Maar er zijn meer geslaagde initiatieven te benoemen. Zo wordt
het online platform Drugslab inmiddels vanuit 157 landen met
regelmaat bezocht en bekeken. Daarnaast zijn er door individuele
programma’s, naast de vertrouwde lineaire vertelvormen, nieuwe
innovatie elementen toegevoegd. Een voorbeeld daarvan zijn de
dossiers van Zembla, terug te vinden onder Zembla Extra. Maar ook
de Vroege Vogels-app die het afgelopen jaar is ontwikkeld is hier
een voorbeeld van.

5.
MARKETING, EXPLOITATIE
EN COMMUNICATIE
5.1 BNN- EN VARA-LEDEN

Betrokken leden zorgen voor een levendige vereniging. Immers,
zonder leden geen BNN-VARA. In 2016 zijn tal van activiteiten
georganiseerd exclusief voor de leden van BNN en VARA, met
als doel de relatie met de achterban te verstevigen. Dat dit lukt
zien we natuurlijk aan de opkomst tijdens deze activiteiten en ook
in de Net Promotor Score die ook in 2016 is uitgevoerd. Beide
verenigingen scoren mooie resultaten (zie bijlage 4). Dit jaar
verscheen mijnVARA voor het eerst vier keer per jaar. VARA-leden
waarderen dit speciale ledenmagazine met een dikke 7. Het BNN
Vriendenboekje was het jaarcadeau voor de BNN-leden in 2016.
Bijna zeventigduizend leden hebben het aangevraagd.
In 2016 zijn we gestart met een wervingsprogramma gekoppeld
aan een specifiek televisie- en  radioprogramma. In het
zogenaamde “vriend van”-programma kunnen leden deelnemen
aan verschillende activiteiten die vanuit een programma
worden georganiseerd. Vroege Vogels beet het spits af. Volgens
verwachting wordt in het eerste jaar met de nieuwe wijze van
ledenbehoud en -werving een nog bescheiden resultaat geboekt.
Voor de lange termijn wordt een grotere groei verwacht.

5.2 VARAGIDS

Dat de VARAgids het beste mediatijdschift van Nederland is weten
wij al jaren. En dat bleef ook niet opgemerkt door de jury van
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de verkiezing van het Magazine van het Jaar ook. De VARAgids
sleepte dit jaar dan ook een nominatie voor deze prijs in de wacht.
De oplage van het gehele televisiegidsen segment daalde in 2016
met -9,7% (NOM Q3-2016). De oplage van de VARAgids daalde
met -7,8% echter minder hard dan de concurrentie. Door op
adequate wijze werving en retentie te bedrijven, daalt de oplage
op gecontroleerde wijze.
De inkomsten uit advertenties lieten in 2016 een kleine stijging
zien ten opzichte van 2015. Er zijn weinig printtitels die dit kunnen
zeggen. Wat ons betreft een mooie prestatie. De inkomsten uit de
losse verkoop van de gids zijn op hetzelfde niveau gebleven. De
gewijzigde prijsstelling en intensieve sturing op de uitzet zijn hier
de reden van.
In 2016 zijn ook ten aanzien van CRM stappen gezet. Abonnees
waarderen de VARAgids (zie bijlage 5). Naast het abonnement
op de gids zullen we extra meerwaarde aan het abonnement
geven om zo het abonneebehoud te bevorderen. De redactionele
formule van de VARAgids laat zich bijvoorbeeld makkelijk vertalen
naar evenementen. Afgelopen jaar organiseerden wij dan ook
wederom verschillende thema-avonden. De Sonja Barend
Award werd dit jaar gewonnen door Humberto Tan. Ook ging de
VARAgids een samenwerking aan met het Nederlands Filmfestival.
Zowel vanuit loyaliteits- als profileringsoogpunt zijn dit succesvolle
initiatieven.

5.3 CONCEPTING & EXPLOITATIE

De ontwikkeling van (commerciële) concepten bij bestaande
programma’s verliep in 2016 minder snel dan verwacht. Daarom
zal in 2017 de positie van Concepting binnen het RTV-proces
veranderen zodat mogelijkheden voor extensies direct bij de
ontwikkeling van nieuwe formats kunnen worden onderzocht en in
werking worden gezet.
Een overzicht van de nevenactiviteiten van BNN-VARA in 2016 is
opgenomen in bijlage 2.Ten aanzien van de rechtenexploitatie
wordt onderzocht of we door een andere inrichting de
buitenlandverkoop van formats kunnen stimuleren. De
muziekuitgeverij van BNN-VARA begint steeds beter gevuld te
raken, waardoor de inkomsten uit muziekrechten stijgen.
Het VOD-beleid van de NPO heeft helaas nog niet geleid tot extra
inkomsten. Er wordt gewerkt aan de oprichting van een Coöperatie
die namens de omroepen de rechtenexploitatie voor haar rekening
zal nemen. Het is nog niet duidelijk wanneer deze operationeel zal
zijn.
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5.4 COMMUNICATIE

Het televisieseizoen 2016/2017 is in augustus gestart met een
grote seizoenprestatie voor alle persrelaties in onze eigen studio.
Naast deze presentatie is BNN-VARA ook op kleinere schaal met
pers- en publieksevenementen aanwezig in het land, passend bij
het programma of thema. Zo waren er viewings van De Aanklagers,
De Arabische Storm, De Muur, Het Laatste Jaar Van FC Twente en
Team Gaza, met elke keer aansluitend een debat.
We hebben geïnvesteerd in een nieuwe, gebruiksvriendelijke
perssite, die we op basis van feedback van journalisten hebben
ontwikkeld. Ook hebben we in 2016 geïnvesteerd in relaties met
vloggers en bloggers.
In 2016 hebben we weer mee gedaan met de Open Studio
Dagen. Vanwege de grootscheepse verbouwing van het Wim
T. Schippersplein lieten we een paar jaar verstek gaan, maar nu
waren we weer klaar en trots om BNN-VARA te presenteren aan het
publiek. Op het Mediapark waren zo’n 30.000 bezoekers aanwezig,
waarvan een groot deel naar BNN-VARA kwam om kennis te maken
met programma’s als DWDD, 2 voor Twaalf, Sanderdome, Kassa en
Kinderen voor Kinderen.

6.
BEDRIJFSVOERING
6.1 PERSONEEL

Bij de fusie was de afspraak gemaakt dat na het eerste fusiejaar
onderzocht zou worden of BNN-VARA een beoordelingssystematiek zou invoeren. Na onderzoek bij de OR, het MT en de directie is
besloten dit niet te doen. De trend is in veel organisaties om meer
te investeren in frequente feedback en begeleiding. Het rendement
van beoordelen wordt betwijfeld. Wij besteden daarom meer aandacht aan het begeleiden van leidinggevenden in het voeren van
gesprekken met hun medewerkers. Daar waar het aan de orde is,
kan bij uitzonderlijk goed functioneren een bonus worden verstrekt.
In 2016 zijn een drietal digitaliseringsprojecten met succes
uitgevoerd. Het betrof het digitaliseren van de personeelsdossiers,
het opzetten van een online sollicitatietool en het opzetten van
een database met veelbelovende sollicitanten. Onze sollicitatietool
staat nu zelfs in de belangstelling van externe partijen.
Vermeldenswaard is onze ambitie om onder het personeel sporten
te stimuleren. Een initiatief van de radioredacties om samen te
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sporten, mondde uit in de ontwikkeling van een bedrijfsbreed
programma waarbij aandacht wordt besteed aan beweging,
voeding en gezondheid. Een pilot moet medewerkers (op
vrijwillige basis) de gelegenheid bieden om, in werktijd, een
bepaalde sport te beoefenen. Voor het programma is subsidie
aangevraagd en we hopen er hiermee in 2017/18 te kunnen
starten.
Ons personeelsbestand zag er in 2015 en 20161 als volgt uit…
Loonkosten incl. sociale lasten
Man-vrouw
Totaal aantal personen
Totaal aantal fte
Bepaalde-onbepaalde tijd2

2016
29.190.000
45,6% :  54,4%
480
444
211,2: 232,8

2015
27.757.000
47,5% : 52,5%
469
409
202 : 207

… en kende de volgende leeftijdsopbouw:
leeftijd
1950-1960
1960-1970
1970-1980
1980-1990
Vanaf 1990

2016
38
81
110
162
89

2015
42
88
115
157
67

6.2 FACILITY EN ICT

De inrichting van het pand aan de Wim T. Schippersplein is na
de grootscheepse verbouwing afgerond. De bar is opgeleverd
en biedt de mogelijkheid om programma’s in huis te registeren.
Helaas is That’s Live gestopt, maar Drugslab wordt wel in de bar
opgenomen. Verder is de bar nu ook een fijne ruimte voor interne
bijeenkomsten, feesten en presentaties.
Ook de vergaderzalen zijn gereed. Ze zijn allemaal thematisch
ingericht. Zo is er een DWDD-zaal en delen wij samen met de NTR
een Klokhuis- en Uur van de Wolf-zaal.
In de BNN-VARA-bar komt een permanente expositie over het
rijke verleden van beide omroepen (VARA en BNN). Met de vele
TV-schermen, uitingen, foto’s en aangepaste vormgeving heeft
het gebouw een media-uitstraling gekregen die hoort bij een
organisatie als BNN-VARA.

1

2

Peildatum 31-12-2016.
Voor afspraken met de OR wordt een afwijkende telling, als in de cao geformuleerd,
gehanteerd.
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In 2016 is op verschillende werkplekken in de organisatie gestart
met het in gebruik nemen van SharePoint. Medio 2017 zal het
gebruik van SharePoint en OneDrive voor zo goed als de gehele
organisatie zijn gerealiseerd.

6.3 PRIVACY OFFICER EN DATA PROTECTION OFFICER

In 2016 is het Meldpunt Datalekken in het leven geroepen en
is een procedure opgesteld voor het vaststellen, registreren en
melden van datalekken. In dat kader zijn ook een ‘privacy officer’
en een ‘data protection officer’ aangesteld. De privacy officer is
bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld als ‘Functionaris
Gegevensbescherming’.
In het kader van de Meldplicht Datalekken is eind september bij de
Autoriteit Persoonsgegevens een hack gemeld van een database
met gegevens van BNN- en VARA-leden. Conform de wet zijn na
de melding bij de AP ook de betrokkenen op de hoogte gebracht.
Mede als gevolg van de actie van de hacker is de al voorgenomen
PEN-test van onze ‘online-omgeving’ versneld uitgevoerd. Uit de
resultaten van de test blijkt dat BNN-VARA goed scoort als het
om de beveiliging van zijn sites gaat, maar dat sommige (oudere)
sites ook zwakke plekken vertonen. Waar nodig zijn deze meteen
aangepakt. Daarnaast is een plan van aanpak gemaakt dat onder
meer voorziet in een extra check van alle online-uitingen. Begin
2017 wordt een PEN-test uitgevoerd die betrekking heeft op de
kantoorautomatisering.

6.4 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

BNN-VARA heeft in 2016 fors ingezet op verdere verduurzaming
van de organisatie. In 2015 hebben wij ons pand voorzien van
Ledverlichting en in 2016 zijn we overgestapt op groene stroom en
betrekken wij ruim 90% van ons elektraverbruik uit windenergie.
Wij onderzoeken of wij ons in 2017 kunnen laten aansluiten op
het warmte-/koudenetwerk van het Mediapark. Daardoor kunnen
onze kachels volledig en de koelmachines voor het overgrote deel
verdwijnen. Hiermee brengen wij ons gasverbruik met ruim 90%
terug en zal ons elektraverbruik ook verder afnemen.
Voorts hebben wij een energie-audit uitgevoerd en aangeleverd
aan de gemeente Hilversum, is intern een werkgroep gestart die
onderzoekt hoe wij de uitstoot in verband met woon-werkverkeer
kunnen terugdringen en hebben wij ons aangesloten bij de
Climate Neutral Group.
Ook NPO-breed zetten we in op het klimaat neutraal produceren.
In 2016 is als onderdeel voor duurzamer produceren een
onderzoek gedaan naar "Albert" (een product van de BBC). Met
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deze Britse online CO² calculator kan worden berekend hoeveel
effect een mediaproductie heeft op het milieu. Het berekent de
hoogte van de CO² uitstoot die het programma direct veroorzaakt.
Nadat de gebruiker een aantal vragen heeft ingevuld die
gerelateerd zijn aan de productieactiviteiten (bijv. gebruik studio,
vervoer) worden de resultaten weergegeven in duidelijke grafieken
en cijfers m.b.t. de CO²-uitstoot gedurende de duur van de
productie. “Albert” is een lerende module waarbij deelnemers
suggesties voor alternatieven kunnen invoeren die logistiek maar
ook programma-inhoudelijk van aard kunnen zijn. BNN-VARA
wordt deelnemer aan dit project dat naar verwachting in 2017 van
start zal gaan.
In 2017 starten we ook met gescheiden afvalinzameling;
voorbereidingen hiervoor zijn getroffen in 2016.
We realiseren ons dat de ‘toon aan de top’ ook hier van groot
belang is. Mede daarom is één van de directieleden overgestapt
op een hybride auto en willen wij in 2017 ons (bescheiden)
wagenpark vervangen door hybride- of volledig elektrische auto’s.
Een klein gebaar: met Sinterklaas hebben we onze medewerkers
voorzien van een duurzame chocoladeletter. En natuurlijk besteden
wij aandacht aan duurzaamheid in onze programma’s Groen Licht
en Vroege Vogels.

Een belangrijk onderwerp in 2016 voor de Ondernemingsraad
was het onderzoek naar hoe de medewerkers denken over de
organisatie en hoe ze het ervaren om er deel van uit te maken
(de BNN-VARA-Barometer). Van belang hierbij is met name ook
de toezegging van het bestuur om dit onderzoek als ‘nulmeting’
te beschouwingen en het later met enige regelmaat te herhalen.
De uitkomsten van het onderzoek worden in maart 2017 met de
medewerkers besproken.
Met OR-verkiezingen in het voorjaar van 2017 in het vooruitzicht,
is de vraag besproken hoe de medezeggenschap bij BNN-VARA
nog beter kan worden ingericht. Door de Ondernemingsraad
is hierover een discussiestuk opgesteld, dat met het bestuur is
besproken en waar uitvoering aan zal worden gegeven na de
installatie van de nieuwe OR in 2017.
In 2016 is door de Ondernemingsraad positief geadviseerd over:
• de opdrachtverlening aan 3Rivers in het kader van het kernthema
“Van transactie naar relatie”
• (mede)oprichting van de gezamenlijke Coöperatie die voorziet
in de gezamenlijke behoefte om het rechtenmanagement en
bepaalde vormen van exploitatie van rechten te faciliteren. Het is
de bedoeling dat alle landelijke publieke media-instellingen en
de NPO lid worden van de Coöperatie.

6.5 ONDERNEMINGSRAAD

Vragen die in 2016 binnen de OR en met het bestuur zijn
besproken waren onder meer: “Beschouwen we het stoppen van
een programma als een reorganisatie”, “Weten collega’s die tijdelijk
worden gedetacheerd bij een extern productiebedrijf wel wat
dan ‘de spelregels’ zijn” en “Wat betekent het voor medewerkers
om geen vaste werkplek meer te hebben”. Drie van de vele
vragen die de nodige aandacht vroegen maar die ook, gegeven
de goede relatie tussen de Ondernemingsraad en bestuur,
goed bespreekbaar waren en daarmee relatief eenvoudig te
beantwoorden.
Onderwerpen die uitgebreider overleg vergden, zowel binnen
de OR als in de vergaderingen met het bestuur, betroffen meer
principiële onderwerpen. Er is gesproken over de merkenstrategie,
over de vraag of we de klassieke registratie van vakantie-uren al
dan niet loslaten, over de vraag waar BNN-VARA als organisatie
in 2018 (en 2020) wil staan en over wat de gevolgen voor
medewerkers zullen zijn van de keuze voor een andere wijze van
werken (de zogenaamde integrale contentstrategie). Onderwerpen
die een vervolg zullen krijgen in 2017.
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6.6 NALEVING GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN
INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP

Richtlijn 1 Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke
omroep
Overeenkomstig Richtlijn 1 wordt het bestuur van BNN-VARA
benoemd door de RvT. De Ledenvergadering BNN-VARA benoemt
de RvT.
Voor de VARA geldt dat de benoeming van het bestuur geschiedt
door de Verenigingsraad VARA. Voor BNN geldt eveneens dat de
benoeming van het bestuur geschiedt door de Ledenraad BNN.
Dit wijkt af van de bepalingen uit Richtlijn 1. Deze benoemingen
geschieden op basis van een voordracht van de Raad van Toezicht
VARA, respectievelijk de Raad van Toezicht BNN. Zeker nu vanaf
2014 in de beide omroepverenigingen geen (bedrijfsmatige)
activiteiten meer plaatsvinden, hoort de benoeming van het
bestuur bij het hoogste orgaan van de vereniging. Door de
rol van de Raad van Toezicht in dezen wordt weliswaar op dit
punt afgeweken van de Gedragscode, maar gelet op de positie
van Omroepvereniging VARA en Omroepvereniging BNN, de
taken en verantwoordelijkheden van de Verenigingsraad VARA,
respectievelijk de Ledenraad BNN én de rol van de Raad van
Toezicht bij de benoeming van het bestuur, achten wij deze
afwijking verantwoord.
Op 1 januari 2016 is de bestuurssamenstelling van BNN gewijzigd.
Zakaria Taouss was reeds penningmeester en heeft de functie van
voorzitter per die datum overgenomen van Judith Kox. Mariëlle
van Kesteren is per die datum penningmeester. En ook bij de
VARA heeft in 2016 een bestuurswissel plaatsgevonden. Marianne
Witvoet heeft per 1 juli 2016 het stokje van vicevoorzitter VARA
overgenomen van Natasja de Vries. Beide benoemingen hebben
plaatsgevonden op voordracht van de RvT van respectievelijk BNN
en VARA.
Richtlijn 2 Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke
omroep
Richtlijn 2 is binnen BNN-VARA vertaald in een eigen integriteits
regeling die deel uit maakt van de Mediagedragscode. De
Mediagedragscode van de VARA en de Mediacode van BNN
zullen in 2017 opgegaan in de nieuwe Mediagedragscode BNNVARA. Vertraging is ontstaan door de wijziging van de Mediawet
waarin op het punt van het redactiestatuut en het instellen van een
omroepbrede ombudsman maatregelen werden aangekondigd.
Inmiddels is duidelijk hoe dit alles is vormgegeven en zal de
integratie van de code in 2017 plaatsvinden.
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Elke BNN-VARA medewerker ontvangt jaarlijks de Integriteits
regeling en wordt daarbij schriftelijk geattendeerd op het belang
van naleving en vereiste opgaven. Iedere medewerker bij een
publieke omroepinstelling moet bovendien jaarlijks, in 2016
was dit in het najaar, een verklaring omtrent nevenfuncties/werkzaamheden indienen (ook als men ze niet heeft). Aan deze
verklaring is tevens toegevoegd een opgave van ontvangen
geschenken en een opgave van financiële belangen. Belangrijke
journalistieke functionarissen dienen eventuele beleggingen in
sector gerelateerde ondernemingen op te geven.
Op de website www.bnnvara.nl is het register financiële belangen,
beleggingen, nevenfuncties en geschenken opgenomen. Wat de
registers financiële belangen, beleggingen en geschenken betreft,
geldt dat deze 1 januari 2014 als ingangsdatum kennen.
Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep
BNN-VARA kent een aantal presentatoren die vallen onder de
uitzondering van het BPPO en waarvoor goedkeuring is verleend
door de NPO. In het aantal presentatoren is geen wijziging
opgetreden ten opzichte van 2015.
Regeling A Klokkenluider
De regeling schrijft voor dat er bij de omroepinstelling
een vertrouwenspersoon moet zijn waarbij medewerkers
misstanden kunnen melden. Voor BNN-VARA geldt dat wij een
meldingsprocedure kennen. Er is één vertrouwenspersoon
integriteit aangesteld.
Het bestuur constateerde in 2016 geen feiten of omstandigheden
die op niet goed naleven van de richtlijnen en de
integriteitsregeling wijzen.

6.7 RISICOMANAGEMENT

In 2016 heeft het bestuur van BNN-VARA de eerste stappen
gezet tot een verdere professionalisering en structurering van
het risicomanagementsysteem. In samenwerking met KPMG
is medio 2016 een risico-assessment uitgevoerd waarbij
de afdelingshoofden en het bestuur (ieder vanuit de eigen
verantwoordelijkheid) een aantal significante risico’s hebben
geïdentificeerd. Vervolgens zijn voor deze risico’s de impact en
de kans dat het risico zich voordoet ingeschat. Bij de belangrijkste
risico’s heeft BNN-VARA zich vervolgens de vraag gesteld of
deze in lijn zijn met de eigen risicobereidheid om vervolgens
aanvullende maatregelen of managementacties voor te stellen.
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Deze sessies hebben geleid tot de vaststelling van ruim twintig van
de meest belangrijk geachte risico’s voor de organisatie. Over de
belangrijkste risico’s (impact en/of kans van optreden) rapporteren
wij in dit jaarverslag. Tevens worden van deze risico’s de beheers
maatregelen beschreven om deze risico’s te mitigeren. De
belangrijkste risicogebieden die BNN-VARA heeft geïdentificeerd
zijn:
RISICOGEBIED

RISICO’S

RISICOBEREIDHEID

KANS

IMPACT

Het risico van ver(-der)gaande
politieke bezuinigingen

HOOG

HOOG

3

Het risico dat het medialandschap en
-consumptie sneller verandert dan de
infrastructuur van de politieke omroep mee
beweegt

HOOG

HOOG

1

Het risico dat BNN-VARA niet het personeel
in dienst heeft om te kunnen anticiperen op
de toekomstige ontwikkelingen

MEDIUM

HOOG

3

HOOG

MEDIUM

4

MEDIUM

HOOG

2

Het risico dat BNN-VARA in de toekomst
minder eigen inkomsten heeft en haar
ﬂexibliliteit verliest

HOOG

HOOG

4

Het risico dat de complexe
governancestructuur van de vereniging
voor vertraging zorgt in de besluitvorming
van BNN-VARA als vereniging

HOOG

MEDIUM

2

Het risico dat BNN-VARA niet voldoet
aan de compliance eisen

MEDIUM

HOOG

1

Het risico van overtredingen van de
EU/NL-privacywetgeving

MEDIUM

HOOG

1

Het risico van reputatieschade naar
aanleiding van een (live) uitzending
Het risico dat de veiligheid van
medewerkers in Nederland in het geding is

BEHEERSMAATREGELEN

De beheersmaatregelen die wij m.b.t. de strategische risico’s
hebben genomen, betreffen de onder 1 genoemde lobby die
ook gezamenlijk met de NPO wordt gevoerd. Ook is in het CPB
afgesproken dat wij onze maatschappelijke waarde meer onder
de aandacht van publiek én politiek zullen brengen om zo het
belang van een onafhankelijke publieke omroep te benadrukken.
Wat betreft de veranderingen in het medialandschap en –gedrag
hebben wij maatregelen genomen om onze organisatie hiervoor
klaar te stomen. Wij hebben daartoe in 2016 aan de hand van
de eerder genoemde kernthema’s maatregelen genomen. Ook
investeren wij in de BNN-VARA Academy en in op maat gesneden
opleidingen en kennissessies voor ons personeel.
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Veiligheid en reputatieschade zijn operationele risico’s.
Risico’s die gelet op de type programma’s dat we maken
niet geheel te voorkomen zijn. Wel hebben we maatregelen
genomen om dit soort risico’s te beperken, bijvoorbeeld door
veiligheidsmaatregelen rondom onze live programma’s, maar
ook door onze juridische afdeling aangesloten te houden bij
programma’s waarvan we verwachten dat deze zullen leiden tot
meer of minder publiciteit. Het volgen van duidelijke procedures,
bijvoorbeeld rondom hoor en wederhoor, moet deze risico’s
beperken. Teruglopende OCW-inkomsten proberen wij te
mitigeren door in te zetten op alternatieve inkomsten. Dat laatste
uiteraard binnen de mogelijkheden die de (Media)wet biedt.
Compliance en governance worden steeds ingewikkelder.
Zelf hebben we de mogelijkheid om te kijken naar onze eigen
governancestructuur met drie verenigingen en Raden van
Toezicht. Dit gesprek zijn wij al gestart met onze ledenraden en
zal een vervolg krijgen in 2017. De eisen die aan governance
en compliance worden gesteld zullen met de op handen zijnde
extra regelingen van het Commissariaat voor de Media en de
gewijzigde gedragscode strenger worden. Door middel van het
vastleggen van zaken in protocollen en werkwijzen proberen wij
deze risico’s te mitigeren. Dit maakt nadrukkelijk onderdeel uit
van het vervolgtraject dat wij samen met KPMG in 2017 zullen
uitvoeren inzake het versterken van het risicomanagementproces.
In dit proces zullen we de geformuleerde risicobereidheid op
bovenstaande risico’s verder met onze Raad van Toezicht uitwerken
en preciseren.

7.
FINANCIEEL VERSLAG
RESULTAAT / OMZET

In 2016 heeft BNN-VARA een omzet gegenereerd van 109
miljoen. Dit is bijna 13 miljoen lager dan in 2015. De verlaging is
deels terug te voeren op de bezuinigingen die het kabinet Rutte
eerder al aankondigde. Om die reden zijn er inmiddels enkele
themakanalen verdwenen. Bij TV gaat het om Humor TV; dit kanaal
is opgegaan in 101TV. Bij Radio kreeg NPO Radio 6 een andere,
sobere invulling waardoor wij hiervoor geen OCW-budget meer
ontvingen. Een andere oorzaak van de teruggang in omzet is
de drama-programmering. Hiermee zijn relatief grote bedragen
gemoeid. Om programmatische redenen start bijvoorbeeld de
grote dramaproductie Klem pas in 2017, wat consequenties heeft
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voor het OCW-budget in 2016. Toch zijn in 2016 de kosten voor de
personele bezetting licht gestegen t.o.v. 2015 vanwege de in cao
afgesproken loonsverhogingen. Ook is er in 2016 in verhouding
meer door BNN-VARA zelf geproduceerd. Het is dan ook niet de
verwachting dat de omzet van Radio, TV en Digital structureel op
een lager bedrag uit zal komen. De omzet is en blijft immers sterk
afhankelijk van de intekening en beschikbare timeslots.

zullen worden. Het gaat dan om de series Klem, Vechtershart (serie
2), Smeris (serie 3), Van God Los (serie 4) en Hollands Hoop (serie 2).

In 2016 blijft ook de printmarkt onder druk staan. De abonnee
stand van de VARAgids is in 2016 gedaald en heeft geresulteerd
in half miljoen euro minder omzet. Het resultaat op neven- en
verenigingsactiviteiten is daarentegen vanwege doorgevoerde
kostenreductie nog niet teruggelopen.
Het negatieve exploitatiesaldo in 2016 bedroeg EUR -/-238.000, dit
is minder dan begroot (begroot was EUR -/- 500.000 negatief). De
RMA (Reserve Media Aanbod) biedt, zoals ook opgenomen in de
begroting 2016, ruimte om het verlies over het afgelopen jaar op
af te boeken.

De Reserve Voor Media-aanbod (RMA) is vanwege een bindende
NPO-regeling voor BNN-VARA met ingang van 1 januari 2016
gemaximeerd op 5,5 mln. Het verlies in 2016 is afgeboekt van de
RMA. Het Eigen Vermogen is in 2016, ondanks dit verlies, licht
gestegen van 41,339 mln. naar 41,413 mln. Dit vanwege een
toevoeging aan de Reserve koersverschillen beleggingen die
hoger was dan het verlies op de exploitatierekening.
Met een eigen vermogen van EUR 41,4 miljoen op een balanstotaal
van EUR 70,9 miljoen heeft BNN-VARA een solvabiliteitsratio van
58%. Daarmee is BNN-VARA ruimschoots in staat om aan alle
financiële verplichtingen op lange termijn te voldoen

EIGEN BIJDRAGE

BELEGGINGSPORTEFEUILLE

De neven- en verenigingsactiviteiten realiseren, ondanks de
gedaalde omzet, een hoger bruto resultaat van respectievelijk
EUR 1,8 en EUR 2,7 mln. (totaal bijna EUR 4,5 mln.) dat beschikbaar
is als eigen bijdrage voor onze speerpunten in het kader van de
hoofdtaak.
De inzet van deze Eigen Bijdrage is vooral bij de afdeling Digital
flink toegenomen in 2016 (2,2 mln. in 2016 versus 1,0 mln. in
2015). Dit is een bewuste keuze om zo beter aan te blijven sluiten
bij het huidige en toekomstige mediagedrag van de Nederlanders.
Bij televisie is de inzet van de Eigen Bijdrage gedaald van 3,4 mln.
in 2015 naar 2,9 mln. in 2016. Bij Radio is de inzet gelijk gebleven.

ORGANISATIEKOSTEN

Vanwege de fasering van de OCW-bezuinigingstranches in de
afgelopen jaren vertoonde de OK-vergoeding tot en met 2016 een
grillig beeld. In 2016 was er meer beschikbaar, maar in 2017 zal de
OK-vergoeding met bijna EUR 400K dalen (laatste ‘Rutte-tranche’).
Het is de verwachting dat de kosten en vergoeding daarmee weer
in evenwicht zijn.

LIQUIDITEIT/VOORRAAD

De liquiditeit vertoonde gedurende het jaar een stabiel beeld
met de bekende seizoenpatronen (met een dip in januari en
aan het eind van de zomer). Aan het einde van het jaar 2016 is
de programmavoorraad behoorlijk gestegen vanwege diverse
dramaproducties die in 2016 zijn opgestart en in 2017 uitgezonden
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Verder hebben wij in 2016 extra aflossingen gedaan op de lening
die bij van Lanschot is afgesloten. De voorraadvorming en extra
aflossingen verklaren de daling van de liquiditeit ultimo 2016.

RESERVE

De portefeuille is in 2016 in beurswaarde gestegen van 23,7 mln.
naar 24,5 mln. Het rendement op de portefeuille bedroeg in 2016
3,4% (2015: 4,1%). De inkomsten uit beleggingen zijn eveneens
als eigen bijdrage ingezet voor de programmering. Omdat de
beleggingsresultaten niet liquide worden gemaakt en deze
middelen wel ingezet worden in de programmering, kan er op enig
moment krapte ontstaan in de liquiditeit. De portefeuille is echter
direct opvraagbaar en geeft op korte termijn geen liquiditeits- en
kasstroomrisico’s.

VERENIGINGSINKOMSTEN

Zowel het ledental van BNN als van de VARA is in 2016 iets
teruggelopen, waardoor de verenigingsinkomsten in 2016 lager
uitkomen dan in 2015. Dit is overigens gebruikelijk. Aan het
begin van een nieuwe erkenningsperiode lopen de inkomsten
uit ledencontributie terug omdat er dan geen sprake is van een
actieve wervingsperiode.

FINANCIERING

Na afronding van de verbouwing, waarvoor in 2014 een lening
van EUR 6,0 mln. was afgesloten bij Van Lanschot Bankiers, bleef
er nog een saldo beschikbaar in het bouwdepot. Aangezien er
op creditgeld nauwelijks nog rentebaten gegenereerd kunnen
worden, is dit bouwdepot als extra aflossing ingezet (374K).
Daarnaast is in 2016 400K extra afgelost op de lening. De liquiditeit
liet deze extra aflossing toe. Hierdoor kunnen wij de rentekosten
beperken.
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De rente op het vaste deel van de lening is gedurende de eerste
vijf jaar gefixeerd. Het opvraagbare deel van de lening in rekening
courant is variabel en wordt niet aangesproken. BNN-VARA loopt
hierdoor nauwelijks financierings- of renterisico’s. Dit risico wordt
nog eens verder gemitigeerd door de extra aflossingen in 2016.
Doordat bijna alle leveranciers in de eurozone gevestigd zijn, loopt
BNN-VARA ook nauwelijks valutarisico’s.
De verbouwing van de kantoorpanden, het achterstallig onder
houd aan de verhuurde panden en de vervanging van de ICTinfrastructuur zijn in 2016 volledig afgerond waardoor er voor
2017 alleen reguliere vervangingsinvesteringen zijn gepland. De
afschrijvingen zullen naar verwachting op hetzelfde niveau blijven
als in 2016.

VOORZIENINGEN

Om grote schommelingen in de toekomstige onderhoudskosten
te mitigeren is de voorziening voor groot onderhoud op de
kantoorpanden in 2016 herzien door het laten opstellen van een
meerjaren onderhoudsplan. Voor de panden niet dienstbaar
aan de bedrijfsuitoefening had BNN-VARA de afgelopen jaren te
maken gehad met onverwachte grote onderhoudskosten. Tot 2016
was er geen voorziening gevormd voor groot onderhoud voor
die panden en de voorziening is nu opgenomen in de balanspost
voorzieningen. Met deze opnieuw bepaalde voorzieningen
verwacht BNN-VARA de onderhoudskosten adequaat op te
kunnen vangen.
De overige voorzieningen zijn adequaat vastgesteld om de
toekomstige uitgaven op te kunnen vangen.

VOORUITBLIK 2017

In het jaar 2017 wordt de laatste tranche van het bezuinigings
pakket van het kabinet Rutte II op het mediabudget voor de
landelijke publieke omroepen gerealiseerd. Deze bezuiniging
betreft een structurele korting van 51 miljoen euro. Vanwege deze
bezuiniging daalt in 2017 het garantiebudget voor BNN-VARA met
1,2 miljoen euro ten opzichte van 2016, naar een totaalbedrag
van 55,7 miljoen euro. Het is nog niet duidelijk of deze verlaging
gevolgen zal hebben op het totale budget van 2017. Dit is immers
afhankelijk van het aantal toegekende programma’s in 2017.
Wij zullen in ieder geval onze Eigen Bijdrage op het niveau van
2016 weten te houden, waardoor onze ambities, mochten die
onverhoopt niet uit het normale intekenbudget betaald kunnen
worden, toch verwezenlijkt kunnen worden.
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RTVD

Wij verwachten dat de omzet 2017 van RTVD naar verwachting op
een vergelijkbaar niveau ten opzichte van 2016 zal blijven. In 2016
heeft de NPO de afgesproken 3-3-2-budgetverdeling niet kunnen
realiseren, dit ten nadele van de fusie-omroepen. De afspraak is dat
dit in de daarop volgende jaren gecompenseerd zal worden. Met
deze compensatie zal de bezuiniging op het Mediabudget voor
BNN-VARA enigszins opgevangen kunnen worden. Voorwaarde
is uiteraard wel dat een goed pakket aan programma’s wordt
ingetekend. We gaan in 2017 derhalve uit van een break-even
begroting.

EXPLOITATIE

De druk op het resultaat van de nevenactiviteiten zal ook in 2017
groot blijven. De algehele daling van de printmarkt raakt ook
de VARAgids. Het abonneebestand blijft ondanks alle retentieinspanningen dalen. Door prijsaanpassingen weten we de
gidsomzet en het resultaat in 2017 ten opzichte van de begroting
2016 toch nog iets te verbeteren. Het resultaat op exploitatie
zal naar verwachting de komende jaren licht stijgen. Naast onze
eigen exploitatieafdeling is de NPO in 2016 begonnen met een
businesscase om uiteindelijk namens de publieke omroepen
centraal de SVOD-rechten te gaan exploiteren.
De meerjarenbegroting laat een trend zien van dalende
opbrengsten op onze neven- en verenigingsactiviteiten. De
overige kosten en opbrengsten in de meerjarenbegroting zijn
met een beperkte index ingeschat. Vanwege deze neergaande
meerjarentrend zullen we voor nieuwe uitdagingen komen te staan
om onze Eigen Bijdrage op peil te kunnen houden en deze te
kunnen inzetten voor de programmering.

VERENIGING BNN, VARA EN BNN-VARA

De contributieopbrengst BNN neemt in 2017 af met 250.000 euro
ten opzichte van 2016. Dit als gevolg van een teruggang in het
aantal leden. Deze teruggang is volgens prognose. Ondanks dat
het aantal VARA-leden daalt, blijven de inkomsten van de VARA
in 2017 nagenoeg gelijk. Dit is het gevolg van het feit dat nieuwe
leden (zonder gidsabonnement) in het eerste jaar geworven
zijn met het minimale contributiebedrag van 5,72 euro en in het
tweede en de daaropvolgende jaren de reguliere contributie van
10 euro per jaar betalen. Het budget voor loyaliteit, retentie en
werving blijft gelijk in 2017 en is als zodanig opgenomen in de
begroting van de vereniging BNN-VARA.
Het werven van nieuwe leden is aan strikte regels is gebonden.
Daarom zetten we in op loyaliteit en behoud. Voor BNN en VARA
volgen we daarin dezelfde marketingaanpak, vanzelfsprekend
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inhoudelijk gebaseerd op de uitgangspunten van respectievelijk
BNN en VARA.
Wij verwachten dat de exploitatie van de verhuurde panden in
2017 zal verbeteren. Het achterstallig onderhoud is na de fusie
aangepakt en er zijn nieuwe huurders geworven. Hierdoor komen
de huurinkomsten weer op een marktconform niveau te liggen.
Op de beleggingsportefeuille wordt, net als in 2016, de verwachte
dividendopbrengst begroot.
De BPPO-bijdrage daalt vanwege een neerwaartse aanpassing van
de honorering van enkele presentatoren.

BEDRIJFSVOERINGS
VERKLARING BESTUREND
ORGAAN 2016
Op alle landelijke publieke omroepinstellingen is een
omroepbrede gedragscode van kracht, te weten de
‘Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep
2012’. Omroepvereniging BNN-VARA conformeert zich aan deze
gedragscode. Een van de onderdelen van de ‘Gedragscode
Goed Bestuur en Integriteit 2012’ is dat ieder jaar een
bedrijfsvoeringverklaring wordt afgegeven door de leiding van
Omroepvereniging BNN-VARA.
Bedrijfsvoering is in deze verklaring als volgt gedefinieerd:
‘de sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen binnen de
organisatie om de gestelde (beleids)doelstellingen te kunnen
realiseren’. Ten behoeve van deze verklaring zijn volgende
onderwerpen nader beschreven:
• R
 isicomanagement: de wijze van sturing en beheersing inzake
de onderstaande risico’s:
o strategische risico’s
o operationele risico’s
o financiële risico’s
o compliance risico’s (naleving wet- en regelgeving).
•	Administratieve organisatie en het systeem van
informatievoorziening
o Managementinformatiestromen
o	Registratie van verplichtingen en contracten.
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• K
 waliteitsborging: de wijze van sturing en beheersing inzake
kwaliteitsdoelstellingen (beleid)
• Personeel: de wijze van sturing en beheersing inzake
personeelsdoelstellingen (beleid)
• Integriteit:
o de wijze van sturing op en beheersing van
integriteitsdoelstellingen (beleid);
o uitleg van afwijkingen betreffende de ‘Gedragscode Goed
Bestuur en Integriteit Publieke Omroep 2012’; en informatie
over misbruik en oneigenlijk gebruik.
• Scheiding van publieke en private geldstromen: sturing en
beheersing inzake de scheiding van hoofd- en neventaken.
Van de bovenstaande onderwerpen is een beschrijving van de
sturing en beheersing op hoofdlijnen  in het bestuursverslag
opgenomen.
Binnen omroepvereniging BNN-VARA is in het bijzonder aandacht
geweest voor risicomanagement. In dit bestuursverslag wordt
nader op dit onderwerp ingegaan.
Op basis van de huidige inzichten en onderkende risico’s
verklaart het besturende orgaan van omroepvereniging BNNVARA dat niet is gebleken dat de bedrijfsvoering in 2016 niet
heeft gefunctioneerd. Deze bedrijfsvoeringsverklaring heeft het
besturende orgaan besproken met het toezichthoudende orgaan.
Hilversum, 27 maart 2017
Namens het bestuur van omroepvereniging BNN-VARA,

G.J. Timmer
Algemeen directeur

J.M. Adriani
Zakelijk directeur
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R. Kievit
Mediadirecteur

JAARREKENING 2016
BALANS OMROEPVERENIGING BNN-VARA NA RESULTAATBESTEMMING

BALANS OMROEPVERENIGING BNN-VARA NA RESULTAATBESTEMMING

ACTIVA

PASSIVA

31-12-2016

Eigen vermogen

(6)

(bedragen x € 1.000,=)

31-12-2016

31-12-2015

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

Algemene reserve

(1)

Bedrijfsgebouwen en terreinen

13.144

13.749

Inventaris en inrichting

1.183

1.450

Andere vaste bedrijfsmiddelen

2

9

Niet aan de bedrijfsuitoefening
dienstbaar

836

659

Financiële vaste activa

15.164

15.867

24.502

23.687

(2)

Overige effecten

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

media-aanbod

19.352

Overige voorraden

118

11.033
135
19.470

11.168

(4)

Handelsdebiteuren

728

2.428

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

12

0

Vooruitbetaalde pensioenpremies

3.600

3.057

Rekening courant BNN

7

2

Rekening courant VARA

2

2

Rekening courant NPO

336

795

Overige vorderingen

1.365

962

Liquide middelen

31-12-2015

33.185

33.142

Herwaarderingsreserve

553

596

Reserve media-aanbod

5.390

5.628

Reserve koersverschillen
beleggingen

2.285

1.973
41.413

41.339

(7)

2.249

2.176

Schulden aan kredietinstellingen

(8)

1.826

3.000

Kortlopende schulden

(9)

Voorzieningen

Langlopende schulden

(3)

Onderhanden werken en gereed
product m.b.t.

Vorderingen

(bedragen x € 1.000,=)

(5)
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Schulden aan kredietinstellingen

400

400

Schulden aan leveranciers

11.845

10.751

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

1.602

1.906

Overgedragen reserve voor mediaaanbod

0

1.660

Overige schulden

11.594

11.646
25.441

26.363

70.929

72.878

							

6.050

7.246

5.742

14.910

70.929

72.878
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EXPLOITATIEREKENING

BNN-VARA

KASSTROOMOVERZICHT
(bedragen x € 1.000,=)

(bedragen x € 1.000,=)
Baten

2015

2014

Media-aanbod

(10)

92.446

103.136

Programmagebonden eigen
bijdragen

(11)

990

2.044

9.607

9.785

Opbrengst programmabladen
Opbrengst overige
nevenactiviteiten

(12)

2.157

3.025

Opbrengst verenigingsactiviteiten

(13)

3.561

3.175

Barteringbaten

(14)

369

353

Som der bedrijfsopbrengsten

109.130

22.650

20.530

Sociale lasten (inclusief
pensioenpremies)

(16)

6.540

7.227

Afschrijvingen op materiële vaste
activa

(17)

1.808

1.523

-238

388

Afschrijvingen materiële vaste
activa

1.808

1.427

Desinvesteringen in materiële vaste activa

0

96

Exploitatieresultaat
Aanpassen voor:

Lasten
(15)

2015

I Kasstroom uit operationele
activiteiten

121.518

Lonen en salarissen

2016

KASSTROMEN

Mutatie voorzieningen

59

-62

Bruto kasstroom uit operationele
activiteiten

1.629

1.753

Mutatie in voorraden

-8.302

7.677

Mutatie vorderingen

1.197

3.114

Mutatie kortlopende schulden

-908

-5.067

Netto kasstroom uit operationele
activiteiten

-6.384

7.573

Directe productiekosten

(18)

71.815

84.462

Overige bedrijfslasten

(19)

6.844

7.872

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten

381

388

Investeringen in materiële vaste
activa

-1.105

-5.297

Investeringen in financiële vaste
activa

-2.673

-4.837

Desinvesteringen in financiële
vaste activa

2.168

4.317

Barteringlasten
Som der bedrijfslasten

110.037

122.002

Bedrijfsresultaat

-907

-484

Rentebaten en inkomsten uit
beleggingen
Rentelasten en soortgelijke kosten

(20)

774

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.000

-106

-128

Som der financiële baten
en lasten

668

872

Saldo uit gewone
bedrijfsuitoefening

-238

388

Over te dragen reserve voor
media-aanbod

0

0

Exploitatiesaldo

-238

388

FTE gemiddeld

426,5

405,8

FTE ultimo

444,0

409,0

-1.610

III Kasstroom uit
financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden

0

0

Aflossing van langlopende
schulden

-1.174

-400

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-1.174

-400

Mutatie liquide middelen
(I - II + III)

-9.168

1.356

Liquide middelen einde boekjaar

5.742

14.910

Liquide middelen begin boekjaar

14.910

13.554

Mutatie liquide middelen

42

-5.817

-9.168
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1.356

ALGEMENE TOELICHTING
ACTIVITEITEN

Omroepvereniging BNN-VARA (hierna: BNN-VARA) is op 11
september 2013 opgericht met als doel om hier per 1 januari
2014 de gezamenlijke omroepactiviteiten van Vereniging BNN en
Omroepvereniging VARA in onder te brengen. BNN-VARA verzorgt
omroepprogramma's in de zin van de Mediawet 2008, en in dat
kader het verzorgen van radio- en televisieprogramma's en andere
audiovisuele producten op het gebied van informatie, cultuur en
ontspanning, die de maatschappelijke, culturele of godsdienstige
dan wel geestelijke behoeften bevredigen die leven bij zowel de
jonge als de oude generaties.

SCHATTINGEN

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van
de jaarrekening vormt het bestuur BNN-VARA zich verschillende
oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven
van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk
is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op
de desbetreffende jaarrekeningposten.

TOELICHTING OP HET KASSTROOMOVERZICHT

Omroepvereniging BNN-VARA is gevestigd op het Wim T.
Schippersplein 3 te Hilversum.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan
uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een
looptijd langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit
hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is
opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten,
voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. Transacties
waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt,
waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het
financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking
heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten
aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de
interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

GROEPSVERHOUDINGEN

VERBONDEN PARTIJEN

CONTINUÏTEIT

De continuïteit van de vereniging is in belangrijke mate afhankelijk
van de financiering van de publieke omroepen door de overheid.
Op dit moment zijn er geen indicaties dat deze financiering
zal worden stopgezet. De in de onderhavige jaarrekening
gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn
dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de
vereniging.

VESTIGINGSADRES

Tussen BNN-VARA, BNN en VARA is ten behoeve van de fusie
een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de (financiële)
verplichtingen over en weer zijn vastgelegd. In combinatie
met hetgeen hierover statutair is vastgelegd betekent dit dat
alle inkomsten van BNN én VARA toekomen aan BNN-VARA.
Tussen BNN-VARA en BNN en tussen BNN-VARA en VARA is een
opdrachtovereenkomst gesloten waarin precies is vastgelegd
welke werkzaamheden BNN-VARA voor respectievelijk BNN en
VARA verricht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over het innen van
contributie, het voeren van het ledenbestand en ledenwervingsen loyaliteitsactiviteiten (zoals het uitbrengen van een
verenigingsperiodiek).
De algemene verenigingsvermogens worden per merk gelabeld
en verantwoord in de jaarrekening van BNN-VARA. Bij een
onverhoopt uiteenvallen van de fusieorganisatie komt dit eigen
vermogen conform het label weer toe aan respectievelijk BNN
en VARA.
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Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt
waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap
of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechts
personen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen
worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de bestuursleden
en andere sleutelfunctionarissen van BNN-VARA zijn verbonden
partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden
toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden
zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang
van de transactie en andere informatie die nodig is voor het
verschaffen van het inzicht.

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN
De wijze waarop de bezoldiging wordt berekend, is
overeenkomstig de berekeningswijze, zoals deze is bepaald
in Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
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semipublieke sector (WNT) die op 1 januari 2013 in werking
is getreden. Volgens artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d, vallen
de landelijke publieke media-instellingen, waaronder BNNVARA, en NPO onder het bezoldigingsmaximum en het
openbaarmakingsregime.

BPPO

Op grond van artikel 2.3, derde lid, onderdeel b, Mediawet 2008
is door de raad van bestuur van de NPO ‘Het Beloningskader
Presentatoren in de Publieke Omroep’ (BPPO) opgesteld. Het
bedrag dat uiteindelijk is toegestaan om boven het maximum van
categorie C aan een presentator toe te kennen, wordt uitsluitend
betaald uit de verenigingsmiddelen. Dit geldt eveneens voor het
deel van het dienstverband dat een bestuurder tevens presentator
bij de media-instelling is.

GRONDSLAGEN VAN
WAARDERING EN
RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen van Titel 9 BW2 en de richtlijnen van de Raad
voor de Jaarverslaggeving voor zover deze niet afwijken van het
financieel handboek voor de landelijke publieke media-instellingen
en de NPO 2016, hierna ‘het handboek’.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en
de exploitatierekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting. Alle bedragen zijn
in EUR maal 1.000 tenzij anders vermeld.

VERGELIJKING MET VORIG JAAR

De gehanteerde grondslagen van waardering en van
resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar. Vanaf 2016 is er een nieuw ‘Handboek Financiële
Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en
STER’ door het ministerie van OCW opgesteld. Voor BNN-VARA
betekent dit dat de Barter-inkomsten en –kosten inzichtelijk zijn
gemaakt in de exploitatierekening en in detail in een bijlage bij dit
jaarverslag.  

FINANCIËLE INSTRUMENTEN

De effecten opgenomen onder de financiële vaste activa
en de vlottende activa, voor zover deze betrekking hebben
op de handelsportefeuille of met betrekking tot eigenvermogensinstrumenten buiten de handelsportefeuille, alsmede
derivaten met een onderliggende beursgenoteerde waarde,
worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Alle overige in de
balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd
tegen de (geamortiseerde) kostprijs.
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden
verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake
goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en
onafhankelijk van elkaar zijn. Indien niet direct een betrouwbare
reële waarde is aan te wijzen, wordt de reële waarde benaderd
door deze af te leiden uit de reële waarde van bestanddelen

46

47

of van een soortgelijk financieel instrument, of met behulp
van waarderingsmodellen en waarderingstechnieken. Hierbij
wordt gebruikgemaakt van recente gelijksoortige ‘at arm’s
length’-transacties, van de DCF-methode (contante waarde van
kasstromen) en/of van optiewaarderingsmodellen, rekening
houdend met specifieke omstandigheden.

GEBOUWEN EN TERREINEN

Conform het handboek financiële verantwoording worden de
panden gewaardeerd tegen verkrijgings-/vervaardigingsprijs
onder aftrek van afschrijvingen. Op terreinen wordt niet
afgeschreven. De afschrijving vindt plaats op basis van een
lineaire afschrijving. Op gebouwen en terreinen die aan de
bedrijfsuitoefening dienstbaar zijn worden geen bijzondere
waardeverminderingen toegepast. De in juli 2000 betrokken
gebouwen worden in 40 jaar afgeschreven. De aanpassingen van
het pand die geen fundamentele wijziging in het gebruik van het
pand tot gevolg hebben, worden in 10 jaar afgeschreven.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfs
gebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De
toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het
geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens
tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

De technische installaties worden in 15 jaar afgeschreven.
Investeringen in kantoormeubilair, computerapparatuur en
kantoormachines wordt in 5 jaar afgeschreven en vervoermiddelen
in 4 jaar.
Waardering vindt plaats tegen aanschafwaarde verminderd
met lineair berekende afschrijvingen. Er wordt geen rekening
gehouden met een restwaarde.
Technische installaties
Inventaris en inrichting
Hardware en software
Vervoermiddelen

:   6,67 % per jaar
: 20,00 % per jaar
: 33,33 % per jaar
: 25,00 % per jaar

NIET AAN DE BEDRIJFSUITOEFENING DIENSTBAAR

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden
aangehouden om huuropbrengsten of waardestijgingen, of
beide, te realiseren. Vastgoedbeleggingen, daaronder begrepen
vastgoedbeleggingen in ontwikkeling, worden bij eerste
verwerking tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd. Gebouwen
en terreinen die niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar zijn,
zijn gewaardeerd op basis van RJ 213, tegen historische kosten.
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Jaarlijks wordt 2,5% van deze getaxeerde waarde afgeschreven.
Op terreinen wordt niet afgeschreven.

VOORRADEN

Hieronder zijn opgenomen de kosten voor nog uit te zenden radio
en televisieprogramma's, voorraden boeken, dvd's en cd's en
kantoorbenodigdheden.
Waardering van een eigen productie geschiedt tegen de directe
kosten. Onder de directe kosten vallen de personele kosten van
eigen medewerkers en overige medewerkers, de facilitaire kosten
en de overige programmakosten. Kosten die niet direct aan het
programma zijn toe te rekenen (bijvoorbeeld die van de directie/
programmaleiding en planning media-aanbod, netcoördinatie)
maken deel uit van de organisatiekosten. De waardering van
media-aanbod wordt verminderd met de voor dit mediaaanbod ontvangen bijdragen van derden. Dit betreft bijdragen
van commerciële sponsors, de Stichting Co-productiefonds
Binnenlandse Omroep (CoBO), het Mediafonds en overige derden.
Gereed voor uitzending maar nog niet verspreid media-aanbod
wordt op balansdatum individueel beoordeeld. Bepaald mediaaanbod wordt volledig afgewaardeerd als er door de landelijke
publieke media-instelling in overleg met de raad van bestuur van
de NPO of de door hem gemandateerden definitief is besloten
het media-aanbod niet te verspreiden. Als twee jaar na de eerste
voorraadwaardering nog steeds geen beslissing is genomen ten
aanzien van het verspreiden van bepaald media-aanbod, wordt het
betreffende media-aanbod volledig afgewaardeerd. In specifieke
gevallen kan hiervan worden afgeweken. Het gaat dan om gevallen
waarin wel voldoende zekerheid over de verspreiding van het
media-aanbod, maar niet over het jaar waarin de verspreiding zal
plaatsvinden of de verspreiding later dan 2 jaar na aankoop of
productie zal plaatsvinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aankoop
van (licenties voor) speelfilms en series die minimaal 2 jaar na
aankoop ingaan.
Voorraden boeken, dvd's en cd's en kantoorbenodigdheden
worden gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van bijzondere
waardeverminderingen.

OVERIGE EFFECTEN

De effecten worden duurzaam aangehouden en gewaardeerd
tegen beurswaarde. Ongerealiseerde waardemutaties vinden
plaats via de balanspost ‘Reserve Koersverschillen Beleggingen’.
Een uitzondering hierop geldt voor de situatie dat de balanspost
“Reserve Koersverschillen Beleggingen’’ onvoldoende omvang
heeft om een waardevermindering volledig op te vangen. In
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een dergelijke situatie wordt de waardevermindering verwerkt
via de exploitatierekening nadat eerst de balanspost ’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 gewaardeerd tegen de
reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond
van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de
reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van
de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve
rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

VOORZIENING PENSIOENVERPLICHTINGEN

In 2005 is onder invloed van wetgeving terzake het pensioen
reglement versoberd. In het aangepaste pensioenreglement is een
overgangsbepaling opgenomen dat medewerkers die op 1 januari
2006 de leeftijd van 56 jaar hebben bereikt recht hebben op
voortzetten van hun pensioenopbouw volgens het oude reglement.
In het oude pensioenreglement was een artikel opgenomen waarin
bepaald werd dat voor medewerkers, die op 1 januari 1997 in
dienst waren, bij het bereiken van de 60 jarige leeftijd de premie
voor het ouderdomspensioen vanaf 65 jaar ineens als koopsom
door de werkgever wordt afgestort. Daarnaast kunnen deze
medewerkers gebruik blijven maken van de vervroegde uittreding
op 60 jarige leeftijd.

Deze is gevormd op basis van een in 1990 uitgevoerde taxatie van
de niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare panden. Jaarlijks
valt het afschrijvingsdeel van deze reserve vrij ten gunste van de
algemene reserve.

In 2006 is in de CAO opgenomen dat medewerkers die op
1 januari 2006 nog niet de 56-jarige leeftijd hebben bereikt,
maar wel reeds per 1 januari 1997 in dienst waren eveneens in
aanmerking komen voor een compensatieregeling. De regeling
houdt in dat voor deze medewerkers bij het bereiken van de
60 jarige leeftijd, mits deze voor 1 januari 2020 wordt bereikt,
het verlies van de koopsomstorting door de werkgever deels
gecompenseerd wordt. Voorwaarde is wel dat de medewerker
onafgebroken tot de 60-jarige leeftijd in dienst blijft.
De voorziening is gebaseerd op een door het Pensioenfonds
Nederlandse Omroep voor alle aangesloten werkgevers gemaakte
berekening van de contante waarde van de overgangsbepaling
en de compensatieregeling. In deze actuariële berekening
is een inschatting gemaakt van de kans op overlijden en de
blijfkans. De uitkomsten van de berekening wordt als voorziening
pensioenverplichtingen in de balans verantwoord.

EIGEN VERMOGEN (RESERVE MEDIA-AANBOD)

VOORZIENING GROOT ONDERHOUD GEBOUWEN

EIGEN VERMOGEN (RESERVE KOERSVERSCHILLEN
BELEGGINGEN)

VOORZIENING JUBILEA

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met
een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden
bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.

EIGEN VERMOGEN (HERWAARDERINGSRESERVE)

Op dit fonds worden de over- en onderbestedingen Radio en
Televisie gemuteerd. Een negatief saldo geeft een verrekenbaar
tekort weer en een positief saldo een bestedingsverplichting
voor de toekomst. De raad van bestuur van de Publieke Omroep
heeft bepaald dat de programmareserve voor een fusieomroeporganisatie niet meer mag bedragen dan EUR 5.500.

Positieve ongerealiseerde waardemutaties worden verwerkt
via een Reserve Koersverschillen Beleggingen. Dit geldt ook
voor negatieve ongerealiseerde waardemutaties, voor zover
deze reserve dit toelaat. Indien de reserve niet beschikbaar is,
verloopt een negatieve ongerealiseerde waardemutatie via de
exploitatierekening.
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Op basis van een onderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag
gereserveerd. Bedragen voor daadwerkelijk uitgevoerd groot
onderhoud worden ten laste van de voorziening gebracht.
Vanwege de verbouwing van het pand op het Mediapark is er
vanaf 2016 een nieuw meerjarig onderhoudsplan opgesteld en is
de voorziening opnieuw bepaald.
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante
waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het
dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder
meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de
blijfkans. Bij het contant maken is de marktrente gehanteerd.
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LANGLOPENDE SCHULDEN

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking
gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn
toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden
worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen.
Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en
de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve
rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende
schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

OVERGEDRAGEN RESERVE VOOR MEDIA-AANBOD
(ORMA)

Een positief exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de Reserve
voor Media-aanbod (RMA) tot het toegestane maximum van 5%
van de bedrijfslasten (exclusief verenigingslasten). Een eventueel
surplus van het exploitatieresultaat wordt verantwoord in de post
ORMA. Deze schuld staat ter beschikking van de NPO en kan
ingezet worden in de programmering of teruggevorderd worden
door de NPO.

OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaar
deerd tegen reële waarde. Kortlopende 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 VOOR
HET BEPALEN VAN HET
RESULTAAT
Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode
waarop deze betrekking hebben.

SUBSIDIES

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winsten-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten
zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een
gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten
worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden
ontvangen.
Overheidsheffingen worden ten laste van het resultaat gebracht op
het moment dat aan alle voorwaarden voor de overheidsheffing is
voldaan.

PERSONEELSBELONINGEN

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de
belastingautoriteit.

PENSIOENEN

De pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds PNO is
te kwalificeren als een toegezegd pensioen. Bij een tekort van
PNO heeft BNN-VARA geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen anders dan eventuele hogere toekomstige
premies. Als gevolg hiervan heeft BNN-VARA de pensioenregeling
in de jaarrekening verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde
bijdrage regeling. De te betalen jaarlijkse pensioenpremies
worden als last verwerkt in het jaar waarover ze verschuldigd
zijn. BNN-VARA heeft geen informatie beschikbaar omtrent de
hoogte van toekomstige pensioenpremies op basis van een
mogelijke overschot of tekort van het bedrijfstak pensioenfonds.
De beleidsdekkingsgraad van PNO Media is per 31-12-2016
uitgekomen op 91,3% (31-12-2015: 97,3%).

AFSCHRIJVINGEN OP MATERIËLE VASTE ACTIVA

Op materiële vaste activa wordt vanaf het moment van gereedheid
voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt
niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt
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van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de
incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder
de afschrijvingen.

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN

Onder de directe kosten zijn opgenomen de personele kosten van
eigen medewerkers en overige medewerkers, de facilitaire kosten
en de overige programmakosten.

ORGANISATIEKOSTEN

Alle kosten van BNN-VARA die niet rechtstreeks samenhangen
met de kernactiviteiten van de organisatie en dus samenhangen
met ondersteunende activiteiten, worden aangemerkt als
organisatiekosten.

BARTERING

de fiscale winst dient te worden bepaald. De Belastingdienst heeft
de bestaande vaststellingsovereenkomst opgezegd per 1 januari
2017.
Sinds het maken van deze afspraak zijn relevante omstandigheden
(met name de Mediawet) ingrijpend gewijzigd. BNN-VARA heeft
daarom in 2016 haar vennootschapsbelastingplicht heroverwogen.
Er is sprake van een vennootschapsbelastingplicht voor zover een
vereniging één of meer ondernemingen drijft. BNN-VARA heeft
goede argumenten zich op het standpunt te stellen dat zij niet
belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Dit is bij de
Belastingdienst aan de orde gesteld.
De vennootschapsbelastingpositie in deze jaarrekening
is in overeenstemming met de thans geldende afspraak
vastgesteld. De discussie met de Belastingdienst over de
vennootschapsbelastingplicht en een eventuele nieuwe invulling
daarvan met ingang van 1 januari 2017 is momenteel nog gaande.

Na afloop van een boekjaar worden bartertransacties verantwoord
in de exploitatierekening. Baten uit bartering dienen afzonderlijk
te worden verantwoord in de exploitatierekening op basis van de
geldelijke waarde van de ontvangen goederen of diensten. De
lasten worden opgenomen in de exploitatierekening op basis van
de geldelijke waarde van de geleverde goederen of diensten. Er
kan een verschil ontstaan tussen de barterinkomsten en uitgaven
vanwege transacties waarop onverrekenbare BTW van toepassing
is op ontvangen goederen en/of diensten.

OPERATIONELE LEASE

Operationele leasecontracten worden als kosten direct ten laste
van de verlies-en-winstrekening gebracht.

HUURCONTRACTEN

Huurcontracten worden als kosten direct ten laste van de verliesen-winstrekening gebracht.

RENTEBATEN EN RENTELASTEN

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt,
rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen.

BELASTINGEN

Omroepvereniging BNN-VARA heeft in het verleden
met de Belastingdienst afgestemd dat zij integraal
vennootschapsbelastingplichtig is. Met de Belastingdienst is een
vaststellingsovereenkomst gesloten aangaande de wijze waarop
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(bedragen x € 1.000,=)

VASTE ACTIVA
1
MATERIËLE VASTE ACTIVA
		
Stand per 1 januari 2016

Bedrijfsgebouwen
en terreinen

Inventaris en
inrichting

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Niet aan de
bedrijfsuitoefening
dienstbaar

Totaal

Aanschaf- herwaarderingswaarde

19.727

3.032

54

1.484

24.297

Cumulatieve afschrijving

-6.121

-1.581

-45

-683

-8.431

13.606

1.450

9

801

15.866

568

447

-

91

1.105

Boekwaarde 1 januari 2016

Mutaties 2016
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen

-

-289

-

-

-289

-1.030

-714

-7

-56

-1.808

-

289

-

-

289

-462

-267

-7

35

-702

Stand per 31 december 2016
Aanschaf- herwaarderingswaarde

20.295

3.189

54

1.575

25.113

Cumulatieve afschrijving

-7.151

-2.006

-53

-739

-9.949

13.144

1.183

2

836

15.164

Boekwaarde 31 december 2016

GEBOUWEN EN TERREINEN

De investeringen betreft de revitalisering van de panden op het
Mediapark en Westergasterrein.
De WOZ-waarde van de gebouwen en terreinen bedraagt per 1
januari 2017 € 8.193 (2016: € 8.041).
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INVENTARIS/INRICHTING

De investeringen hebben voornamelijk betrekking op facilitaire- en
ICT-apparatuur.

ANDERE VASTE BEDRIJFSMIDDELEN

Deze post heeft betrekking op een tweetal vervoersmiddelen.
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BEDRIJFSUITOEFENING DIENSTBAAR

BNN-VARA exploiteert een aantal panden. In 2016 bestaan de
investeringen uit renovatie van achterstallig onderhoud. De panden
zijn in maart 2016 getaxeerd tegen een waarde van EUR 3.155.
De exploitatie ziet er als volgt uit:

Huurinkomsten
Exploitatiekosten voor activa die huurinkomsten
hebben gegenereerd
Exploitatiekosten voor activa die geen
huurinkomsten hebben gegenereerd

2016

2015

€

€

230

164

-166

-53

-

-20

64

91

2
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
OVERIGE EFFECTEN

De effecten worden duurzaam aangehouden. Het beleggingsbeleid
luidt als volgt:
• maximaal 15% wordt belegd in aandelen van Europese
bedrijven of beleggingsfondsen die voldoen aan de criteria voor
maatschappelijk verantwoord beleggen
• maximaal 15% wordt in indirecte, zich op Europa richtende
vastgoed beleggingsfondsen
• minimaal 75% wordt belegd via een fonds voor gemene rekening
in vastrentende Euro waarden of liquiditeiten.
De waardering van de portefeuille vindt plaats tegen de
beurswaarde. De waarde van de effecten tegen verkrijgingsprijs
bedraagt per 31 december 2016 € 22.217.
De portefeuille is voor een bedrag van € 10.000 verpand aan van
Lanschot Bankiers ter zekerheidstelling van de lening van € 6.000.

De effectenportefeuille is als volgt te specificeren:
31-12-16

31-12-16

31-12-16

Aanschaf-waarde

Beurs-waarde

Ongerealiseerd
resultaat

4.818

5.603

785

Aandelen
Vastgoed

1.774

2.315

541

Obligaties

13.821

14.780

959

Liquiditeiten
Totaal

1.804

1.804

0

22.217

24.502

2.285

3
VOORRADEN
31-12-16

31-12-15

€

€

Onderhanden werken en gereed product

20.619

11.590

Bijdrage Mediafonds op onderhanden werken

-1.267

-557

Overige voorraden

118

135

19.470

11.168

Alle in onderhanden zijnde en aangekochte producties zijn
courant en zullen de komende jaren in het uitzendschema worden
opgenomen.
De toename van de voorraad en onderhanden werk mediaaanbod wordt veroorzaakt doordat er in 2016 relatief veel drama
geproduceerd is dat in 2017 wordt uitgezonden.

4
VORDERINGEN
HANDELSDEBITEUREN
Debiteuren

31-12-2016

31-12-2015

728

2.428

De daling van het debiteurensaldo wordt verklaard doordat een
aantal fondsbijdragen aan het eind van 2015 zijn gefactureerd.
Deze fondsbijdragen zaten ultimo 2016 niet meer in het
debiteurensaldo.
In het debiteurensaldo zitten geen posten ouder dan 1 jaar en er
zijn geen dubieuze vorderingen aanwezig.
Derhalve is er geen voorziening wegens oninbaarheid getroffen.

58

59

PASSIVA

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
31-12-2016

31-12-2015

12

0

Omzetbelasting

Vanwege het uitstellen van de facturering van fondsbijdragen is er
per saldo een vordering op de omzetbelasting ontstaan.

6
EIGEN VERMOGEN
ALGEMENE RESERVE
Samenstelling Algemene Reserve

VOORUITBETAALDE PENSIOENPREMIES
Pensioenpremie PNO

31-12-2016

31-12-2015

3.600

3.057

De pensioen jaarpremies worden vooruitbetaald. De premie is in
2017 gestegen ten opzichte van 2016 waardoor de vooruitbetaling hoger is dan ultimo 2015.

OVERIGE VORDERINGEN

Algemene Reserve per 1 januari 2015

BNN

VARA

TOTAAL

750

32.349

33.099

43

43

Vrijval herwaarderingsreserve 2015
Saldo Algemene Reserve
per 31 december 2015

750

32.392

33.142

Algemene Reserve per 1 januari 2016

750

32.392

33.142

43

43

32.435

33.185

Vrijval herwaarderingsreserve 2016
31-12-2016

31-12-2015

Rekening courant BNN

7

2

Rekening courant VARA

2

2

336

795

1.365

962

1.710

1.761

Rekening courant NPO
Overige vorderingen

De vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.
De post overige vorderingen daalt licht vanwege een lagere
vorderingspositie op de NPO en een lichte stijging op vooruit
betaalde kosten.

Saldo Algemene Reserve
per 31 december 2016

750

HERWAARDERINGSRESERVE
2016

2015

Saldo 1 januari 2016

596

639

Onttrekking

-43

-43

553

596

Saldo 31 december 2016

De herwaarderingsreserve valt vanaf 1991 gedurende 40 jaar in
jaarlijks gelijke delen vrij ten gunste van de algemene reserve. Over
de komende 14 jaar zal derhalve deze reserve verdwenen zijn.

5
LIQUIDE MIDDELEN

RESERVE VOOR MEDIA-AANBOD (RMA)
31-12-2016

Direct opeisbare tegoeden
Contanten

31-12-2015

5.719

14.896

23

14

5.742

14.910

De stand van de liquide middelen daalt ten opzichte van 2015
vanwege een hogere voorraadpositie per 31-12-2016 en extra
aflossingen op de lening bij Van Lanschot.
De bankrekeningen van de direct opeisbare tegoeden leveren
een rente op van 0% tot 0,1%. De liquide middelen staan tot
een bedrag van € 11 niet ter vrije beschikking. Dit betreft een
afgegeven bankgarantie ten behoeve van de Stichting Stemra.
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Stand per 1 januari
Exploitatieresultaat boekjaar

Over te dragen reserve voor Media-aanbod
Stand per 31 december

2016

2015

5.628

5.240

-238

388

5.390

5.628

0

0

5.390

5.628

De Reserve voor Media-aanbod is gemaximeerd op EUR 5.500
conform een bindende regeling van de NPO. Het negatieve
exploitatieresultaat over 2016 van € 238 wordt volledig afgeboekt
van de Reserve voor Media-aanbod conform de voorschriften uit
het handboek.
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RESERVE KOERSVERSCHILLEN BELEGGINGEN
Stand per 1 januari
Dotatie
Stand per 31 december

2016

2015

1.973

1.621

312

352

2.285

1.973

Het ongerealiseerde resultaat op de beleggingsportefeuille wordt
intra-comptabel verantwoord onder de reserve koersverschillen
beleggingen.

7
VOORZIENINGEN

8
LANGLOPENDE SCHULDEN

				
2016

In 2014 is een verbouwing van het pand op het Mediapark gestart.
Medio 2016 is er een nieuw meerjaren onderhoudsplan opgesteld.
Op basis van dit plan is vanaf boekjaar 2016 de voorziening
herzien. Tevens is er in 2016 voor de verhuurde panden een
meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Op deze panden was tot en
met 2015 geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De
voorziening voor het pand Mediapark bedraagt EUR 541 en voor
de verhuurde panden EUR 30.
De voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen die meer dan
1 jaar na balansdatum kunnen ontstaan en worden derhalve als
langlopend beschouwd.

2015
Bouwdepot-lening F. van Lanschot Bankiers

Voorziening pensioenverplichtingen
Stand per 1 januari

344

2016

2015

3.400

3.800

Aflossing

-1.174

-400

Stand per 31 december

2.226

3.400

413

0

0

Stand per 1 januari

Onttrekking

-16

0

Opgenomen gelden

Vrijval

-32

-69

296

344

Dotatie

Stand per 31 december

Aflossingsverplichting komend boekjaar
Langlopend deel per 31 december

Voorziening groot onderhoud gebouwen
Stand per 1 januari

416

416

Dotatie

155

0

0

0

571

416

975

968

0

7

Onttrekking
Stand per 31 december

Voorziening jubilea
Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking
Vrijval
Stand per 31 december

-7

0

-40

0

928

975

441

406

Voorziening loopbaantraject
Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking
Vrijval
Stand per 31 december

62

52

62

-38

-27

0

0

455

441

-400

-400

1.826

3.000

Hoofdsom
: € 4.000.000
Voor de financiering van de verbouwing in 2014-2015 is een
bouwdepot-lening aangegaan bij F. van Lanschot Bankiers NV.
Hoofdsom
Ingangsdatum
Looptijd
Rente
Renteherziening per
Aflossing
Verstrekte zekerheden

: € 4.000
: 01-09-2014
: 10 jaar
: 3,25% vast voor 5 jaar
: 31-8-2019
: € 100 per kwartaal
: verpanding effectenportefeuille

Voorts is er een krediet in rekening courant verstrekt:
Hoofdsom
Ingangsdatum
Looptijd
Rente
Renteherziening
Aflossing
Verstrekte zekerheden

: € 2.000
: 01-09-2014
: 10 jaar
: drie-maands EURIBOR + 2,50%
: n.v.t. (variabel)
: € 50 per kwartaal
: verpanding effectenportefeuille voor een
bedrag van € 10.000.
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Van dit deel van de lening is per 31 december 2016 geen gebruik
gemaakt en is nog EUR 1.500 beschikbaar.
In 2016 is het restant van het niet gebruikte deel van het
bouwdepot ingezet als extra aflossing. Daarnaast is er aanvullend
boetevrij een extra aflossing gepleegd van 400 waardoor de totale
aflossing in 2016 EUR 1.174 bedroeg.

9
KORTLOPENDE SCHULDEN 		

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

BNN-VARA heeft 4 operationele leasecontracten lopen voor
personenauto’s. De leaseovereenkomsten lopen tot uiterlijk
oktober 2021.
Verder heeft BNN-VARA huurverplichtingen aangegaan op het
Westergas-terrein tot juni 2020.
De totale verplichtingen bedragen € 720.
In contractduur zijn deze verplichtingen als volgt samengesteld:

2016

2015

Stand per 31-12-2016:

Schulden aan kredietinstellingen
Aflossingsverplichting komend boekjaar

400

400

Lease-contracten auto's
Huurverplichtingen

Schulden aan leveranciers
Crediteuren

11.845

10.751

1.601

1.625

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Kansspelbelasting

1

4

Omzetbelasting

0

247

Vennootschapsbelasting

0

30

1.602

1.906

0

1.660

Vooruit ontvangen abonnementsgelden

7.231

7.242

Reservering vakantiedagen

1.008

941

Overig nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen

3.355

3.463

11.594

11.646

Overgedragen reserve voor Media-aanbod
ORMA

Overige schulden

Het crediteurensaldo is licht gestegen en betreft een
momentopname.
Van het saldo van de ORMA is door de NPO in 2016 voor een
bedrag van € 1.220 teruggevorderd. Het restant is ingezet in de
programmering van 2016. In 2016 vindt er vanwege het negatieve
resultaat geen dotatie plaats aan de ORMA.
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.
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<1 jaar

2-5 jaar

44

82

> 5 jaar
-

TOTAAL
126

132

463

-

595

176

545

-

721

Aan leasekosten is in de exploitatierekening over 2016 EUR 60
verantwoord. Aan huurlasten is in 2016 EUR 239 verantwoord.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum
voorgedaan.

TOELICHTING OP DE
EXPLOITATIEREKENING
PER 31 DECEMBER 2016
(bedragen x € 1.000,=)

10. MEDIA-AANBOD

De mediabaten zijn gedaald ten opzichte van 2015 vanwege
de NPO-brede bezuinigingen op Overig Media Aanbod
(themakanalen en Radio 6). Daarnaast heeft BNN-VARA in 2016
minder drama-series uitgezonden ten opzichte van 2015. In 2016
komt 85% van de omzet uit Media-aanbod en wordt 15% van de
omzet gegenereerd door neven- en verenigingsactiviteiten. In
2015 was deze inkomstenverhouding exact hetzelfde.

11. PROGRAMMAGEBONDEN EIGEN BIJDRAGEN

Door het kleinere volume aan drama dat is uitgezonden in 2016 is
er ook minder programmagebonden eigen bijdrage gerealiseerd
ten opzichte van 2015.
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12. OPBRENGST OVERIGE NEVENACTIVITEITEN

De opbrengsten uit de sales-activiteiten zijn in 2016 lager vanwege
een lagere inschatting van de VIDEMA-en SEKAM-baten. Een
mogelijke claim van een derde partij bij Videma is hiervan de
reden. Hierdoor is er vertraging ontstaan in het vaststellen van de
verdeling van de opbrengsten. De claim zal ten koste kunnen gaan
van de afdracht aan BNN-VARA.
Daarnaast is er in 2016 geen Kinderen Voor Kinderen-concert in de
omzet terecht gekomen, omdat dat evenement in januari 2017 is
uitgevoerd.

13. OPBRENGST VERENIGINGSACTIVITEITEN

In 2016 zijn de bruto-opbrengsten verantwoord in de jaarrekening
omdat de samenwerkingsovereenkomst tussen BNN-VARA, BNN
en VARA voorschrijft dat alle baten integraal beschikbaar worden
gesteld aan BNN-VARA. In 2015 werden de baten verantwoord
onder vooraftrek van eigen verenigingskosten en waren daarom
lager.
Per 31 december 2016 had de vereniging BNN 275.811 leden
(2015: 302.235 leden).
In 2016 is er voor BNN-ledenwerving EUR 507 in de
exploitatierekening van de vereniging verantwoord.
Per 31 december 2016 had omroepvereniging VARA 267.865
leden (2015: 270.180 leden).
In 2016 is er voor VARA-ledenwerving EUR 664 in de
exploitatierekening van de vereniging verantwoord.

17. AFSCHRIJVINGSLASTEN OP MATERIELE VASTE ACTIVA
In 2016 zijn de laatste grote investeringen gepleegd vanwege
de verbouwing van het pand en de ICT-infrastructuur (totaal EUR
1.105). Dit verklaart een hogere afschrijvingslat in 2016 ten opzichte
van 2015.

18. DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN

Vanwege het lagere volume in met name drama op Televisie in 2016
en de bezuinigingen op themakanalen en Radio 6, is de post directe
productiekosten lager dan 2015.

LASTEN ONAFHANKELIJK PRODUCT

In de directe productiekosten is een bedrag opgenomen van €
23.086 aan kosten voor onafhankelijk product.

19. OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

De overige bedrijfslasten zijn o.a. gedaald vanwege lagere
huisvestingskosten. In de bedrijfslasten zijn de accountantshonoraria
verwerkt. De honoraria van de onafhankelijke accountant met
betrekking tot controle gerelateerde werkzaamheden hebben
betrekking op het betreffende boekjaar. De honoraria van de
adviesdiensten op fiscaal terrein zijn gebaseerd op de werkelijk
gemaakte kosten gedurende het jaar.
De accountantskosten zijn als volgt gespecificeerd:
Werkzaamheden

2016

2015

75

70

3

3

Totaal controle gerelateerde werkzaamheden

Controle jaarrekening

14. BARTERINGBATEN

Conform het handboek 2016 worden de barteringbaten en -lasten
separaat verantwoord. Voor 2015 zijn hiervoor de vergelijkende
cijfers aangepast.

Overige controlewerkzaamheden

78

73

Adviesdiensten op fiscaal terrein

13

0

15. LONEN EN SALARISSEN.

Totaal

91

73

Er is relatief meer zelf geproduceerd waardoor het aantal FTE en
salariskosten op een hoger niveau liggen dan in 2015. BNN-VARA
heeft in 2016 geen werknemers in dienst die buiten Nederland
werkzaam zijn.
In de verenigingslasten is op deze kostenpost voor 4
presentatoren de toerekening van het BPPO-surplus ex art 3.4 van
de regeling verantwoord voor een bedrag van EUR 679.

16. SOCIALE LASTEN INCLUSIEF PENSIOENPREMIES

Vanwege de daling van de pensioenpremie en er minder
afvloeiingskosten zijn uitbetaald in 2016, dalen de sociale lasten
ten opzichte van 2015.
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20. RENTEBATEN EN INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN

In 2016 is de exploitatie op de verhuurde panden onder deze
post verantwoord. Hiervoor zijn de vergelijkende cijfers van 2015
aangepast. In  2016 dalen de huurinkomsten ten opzichte van 2015
vanwege het wegwerken van achterstallig onderhoud. Alle panden
zijn in 2016 verhuurd.
Tevens zijn in 2016 de inkomsten uit rente gedaald. De overtollige
middelen zijn beperkt aanwezig en leveren geen creditrente meer
op sinds medio 2016.
De beleggingsportefeuille levert een rendement op van 3,4% in
2016. In 2015 was het rendement op de portefeuille 4,1%.
Dit verklaart de daling in 2016 ten opzichte van 2015.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING
VOLGENS DE CATEGORIALE INDELING

JAARREKENING 2016

(bedragen x € 1.000,=)

Radio

Televisie

Overig media
aanbod

7.199

65.270

6.122

900

90

Nevenactiviteiten

Verenigingsactiviteiten

Organisatiekosten

Totaal

13.855

92.446

Baten
Media-aanbod
Programmagebonden eigen bijdragen

990

Opbrengst programmabladen

9.607

9.607

Opbrengst overige nevenactiviteiten

2.157

2.157

Opbrengst verenigingsactiviteiten

3.561

3.561

Overige bedrijfsopbrengsten
Barteringbaten

369

Som der bedrijfsopbrengsten

369

7.199

66.170

6.212

12.134

3.561

13.855

109.130

2.752

9.727

2.880

1.682

679

4.929

22.650

849

2.728

1.036

519

1.407

6.540

61

1.690

1.808

150

5.878

Lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten (incl. pensioenpremies)
Afschrijvingen op materiële vaste activa

10

Directe productiekosten
Overige bedrijfslasten

47

3.671

56.959

3.899

7.285

43

-357

597

532

71.815
6.844

Barteringlasten

381

Toerekening organisatiekosten

544

21

-565

0

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

7.326

69.057

8.413

10.990

911

13.340

110.037

-127

-2.887

-2.201

1.144

2.650

644

-907

Rentebaten en inkomsten uit beleggingen
Rentelasten en soortgelijke kosten
Resultaat uit bedrijfsvoering

381

-127

-2.887

-2.201

774

774

-106

-106

1.812

2.650

515

-238

Toerekening niet prog.gebonden eigen bijdragen

0

Over te dragen reserve media-aanbod

0

Exploitatiesaldo

-127

-2.887

-2.201

1.812

2.650

515

-238

FTE gemiddeld

50,83

197,61

70,09

40,17

0,89

66,88

426,47

FTE ultimo

53,44

210,22

76,22

38,06

0,89

65,17

443,99
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MODEL VII SPONSORBIJDRAGEN EN BIJDRAGE VAN DERDEN

JAARREKENING 2016
(bedragen x € 1)

Programmatitel

Afl.

Naam organisatie

spijkers met koppen 2016

51

De Kleine Komedie

Totaal Radio, verwerkt in exploitatie

Totale
bijdrage

Commerciële
sponsoring

Specificatie bijdragen derden
CoBO

Mediafonds

Overig

1.469
1.469

1.469
-

-

5 jaar na de lente

3

Cobofonds

24.000

24.000

Jochem myjer - even geduld aub

1

Cobofonds

35.541

35.541

Nieuwjaarsconcert 2016

1

Cobofonds

30.000

30.000

Gluckauf (bios)

1

Mediafonds

200.000

200.000

Helium (altijd zondag) (bios)

1

Mediafonds

190.250

190.250

Princeton research ll

1

Mediafonds

14.128

14.128

25.000

25.000

Als we zo vrij mogen zijn

1

Mediafonds

Buitenspel

4

KNVB

5.372

1.469

5.372

Het jongerenlagerhuis 2015/2016

1

Hope XXL Foundation

20.000

20.000

Jan vs. Geraldine

8

African Toerist Board

125.000

125.000

De Strijd

10

Fonds 21

37.500

37.500

De Strijd

10

Fonds voor de Vrede

91.479

91.479

De Strijd

10

VSB Fonds

100.000

100.000

Totaal Televisie, verwerkt in exploitatie

898.270

Wie heeft Willem vermoord

-

Mediafonds

Team Gaza

-

Mediafonds

Totaal Nieuwe Media, verwerkt in exploitatie
Aansluiting exploitatierekening
klem 2017

10

-

89.541

15.000

429.378

75.000

75.000

90.000

-

-

90.000

-

989.739

-

89.541

519.378

380.820

Cobofonds

99.390

99.390

Genderbende

1

Mediafonds

106.000

106.000

How to create a superstar

1

Mediafonds

67.000

67.000

Project a perfect game

1

Mediafonds

85.000

85.000

Gamechangers

1

Mediafonds

89.000

89.000

Hollands hoop serie 2

8

Mediafonds

52.000

52.000

Operatie syrie

1

Mediafonds

12.662

12.662

Princeton

1

Mediafonds

136.000

136.000

600.000

600.000

Van god los IV vj 2017

6

Mediafonds

Op weg naar het lagerhuis 2017

1

Hope XXL Foundation

Aansluiting vermindering van voorraad in balans
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379.351

15.000

20.000
1.267.052

20.000
-

99.390

71

1.147.662

20.000

Programmatitel

Afl.

Transit Havana

Naam organisatie

1

Totale
bijdrage

Commerciële
sponsoring

Specificatie bijdragen derden
CoBO

Mediafonds

Cobofonds

12.500

12.500

Het Verlangen

1

Cobofonds

210.000

210.000

Het andere geluid van Volendam

1

Cobofonds

15.000

15.000

Shinewereld

1

Cobofonds

3.000

3.000

De Surprise

1

Cobofonds

1.040

1.040

Gay Babyboom

1

Cobofonds

18.000

18.000

De Koekoek en het Prikkeldraad

1

Cobofonds

10.000

10.000

Schneider vs. Bax

1

Cobofonds

23.432

23.432

Mano Bouzamour,
Schrijver tegen elke prijs

1

Cobofonds

26.000

26.000

My Fucking problem

1

Cobofonds

38.000

38.000

150.000

150.000

Rivonia

1

Cobofonds

De pen en het zwaard

6

Stichting Free Press Unlimited

De pen en het zwaard

6

Stichting Democratie en Media

Nationale natuurquiz

1

Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten

Totaal ontvangen bijdragen derden door buitenproducent

72

Overig

50.000

50.000

50.000

50.000

269.316

269.316

876.288

-

506.972

73

-

369.316

TOELICHTING OP NEVENACTIVITEITEN PER CLUSTER
(bedragen x € 1.000,=)

De exploitatie van onverkort media-aanbod of
publieke formats buiten de publieke media-opdracht
Overige

Kinderen
Voor
Kinderen
CD 37 - voor
altijd jong

Exploitatie
VARAfragmenten

Het verkopen
van
producten of
diensten van
derden

Het op de
markt (laten)
brengen
van overige
producten
of diensten;
overig

Uitgeverij
incl.
marketing
activiteiten

Overige

Totaal

-

-

-

-

-

Baten
Programmagebonden
eigen bijdragen

-

Opbrengst programmabladen

-

Opbrenst overige
nevenactiviteiten

831

Overige bedrijfsopbrengsten

250

289

-

Som der bedrijfsopbrengsten

831

250

289

-

-

9.942

-

9.942

11

371

440

-

2.191

-

-

-

-

-

11

371

10.382

-

12.134

Lasten
187

-

-

1.495

-

1.682

52

-

-

467

-

519

Afschrijvingen op immateriele
en materiele vaste activa

-

-

-

47

-

47

Bijzondere waardevermindering
van vlottende activa

-

-

-

-

-

7.666

Lonen en salarissen
Sociale lasten

8

253

7.061

-

Overige bedrijfslasten

Directe productiekosten

178
0

164

2

-

128

403

-

532

Toerekeningorganisatie kosten

-

-

-

544

-

544

Som der bedrijfslasten

417

164

2

8

381

10.018

-

10.990

Bedrijfsresultaat

414

86

288

2

-10

364

-

1.144

-

-

774

774

Opbrengst van vorderingen die
tot de vaste activa behoren
Rentebaten en inkomsten uit
beleggingen
Waardeverandering van
vorderingen die tot de vaste

-

Waardeverandering van
beleggingen resp. effecten

-

activa behoren

-106

-106

668

668

-

668

668

364

668

1.812

Rentelasten en soortgelijke  
kosten (-/-)

Som der financiële
baten en lasten

-

Exploitatieresultaat voor
toerekeningen Eigen Bijdragen

414

86

288

Het cluster ‘op de markt (laten) brengen van overige producten
of diensten; overig’ laat in 2016 een beperkt incidenteel verlies
zien. Het was de planning dat het winstgevende project ‘Kinderen
voor Kinderen-concert in Afas Live’ in 2016 zou plaatsvinden en

74

-

-

2

-10

daarmee zou bijdragen aan een positief resultaat voor 2016 in
dit cluster. De concerten zijn echter net over de jaargrens (januari
2017) uitgevoerd waardoor er ruim EUR 100 aan resultaat in 2017
gerealiseerd zal worden in plaats van 2016.
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2016 BARTERING-CONTRACTEN
Nr

Participant

Aanvang

Einde

Prestatie aan de
omroepinstelling

Prestatie door de
omroepinstelling

Factuurbedrag

1

SPN BV

01-01-16

31-12-16

Adressen van Plus
Magazine

Bijsluiter VG 19 / 37 +
Meehecter VG 43

2

Persgroep

01-01-16

31-12-16

Advertenties

Advertenties

3

De Harmonie

01-01-16

31-12-16

50 x Hirameki kleurboeken

1/1 winactiepagina VG 21

846

4

Keukenhof

01-01-16

31-12-16

50 x toegangskaarten
Keukenhof

1/1 winactiepagina VG 21

846

5

Paradiso

01-01-16

31-12-16

30x bioscooptickets /
15 boeken

1/1 advertentiepagina

846

6

New Skool Media

01-01-16

31-12-16

Insteker in oplage
Knipmode / Zin

Insteker VARA gids in
oplage

7

Sunweb

01-01-16

31-12-16

Vliegreis

Winactie /
advertentiepagina VG 15

01-01-16

31-12-16

47.550
238.175

19.156
423

8

SBS Broadcasting

01-01-16

31-12-16

Bart Boos Tapes

Advertentiepagina
Q2 / Q3 / Q4

25.359

9

BBNC Uitgevers

01-01-16

31-12-16

200 x Kleurglossy

Advertentie VG 12

1.776

10

Bruna

01-01-16

31-12-16

Display / Kassa actie

Advertentie

33.812
Totaal 2016
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€ 368.789

VERANTWOORDING WNT BEZOLDIGING
TOPFUNCTIONARISSEN
					

LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARISSEN
							
2016

bedragen x € 1

J.M. Adriani

G.J. Timmer

R. Kievit

Zakelijk
directeur

Algemeen
directeur

Mediadirecteur

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

1

1

1

nee

nee

nee

ja

ja

ja

150.360

170.360

159.208

Belastbare
onkostenvergoedingen

20.075

17.475

20.075

Beloningen betaalbaar
op termijn

12.241

12.541

12.241

Functie(s)
Duur dienstverband
in 2016

Omvang dienstverband
(in fte)
Gewezen
topfunctionaris?
(Fictieve)
dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning

Totaal bezoldiging

182.676

200.376

191.524

Toepasselijk WNTmaximum

179.000

179.000

179.000

Motivering indien
overschrijding: zie

1)

1)

1)

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

1

1

1

nee

nee

nee

(Fictieve)
dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Zo niet, langer dan 6
maanden binnen 18
maanden werkzaam?

ja

ja

ja

2015

bedragen x € 1

J.M. Adriani

G.J. Timmer

R. Kievit

Bezoldiging
Beloning

150.360

170.360

159.274

Belastbare
onkostenvergoedingen

21.650

19.610

21.650

Beloningen betaalbaar
op termijn

14.965

15.325

14.965

186.975

205.295

195.889

178.000

178.000

178.000

Totaal bezoldiging
Toepasselijk WNTmaximum

1)		 Vanwege de overgangsregeling niet in strijd met de WNT.

2015
Duur dienstverband
in 2015
Omvang dienstverband
(in fte)
Gewezen
topfunctionaris?
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TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN

2016

bedragen x € 1

W.E.L. van
Kerkvoorden

R.A.
Koole

F.I.M.
Houterman

D.
Lauwen

G.E.M.
Hermens

Functie(s)

RvT-voorzitter

RvT-lid

RvT-lid

RvT-lid

RvT-lid

Duur dienstverband

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 30/06

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

nee

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

nee

nee

nee

Nee

Nee

Bezoldiging
Beloning

14.051

11.709

4.684

9.367

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

-

-

Totaal bezoldiging

14.051

11.709

4.684

9.367

9.367

Toepasselijk WNT-maximum

26.850

17.900

8.950

17.900

17.900

Motivering indien
overschrijding: zie

1)

1) 2)

1) 3)

1)

1) 4)

Functie(s)

RvT-voorzitter

RvT-lid

RvT-lid

RvT-lid

Duur dienstverband

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/05 - 31/12

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

nee

nee

nee

nee

Bezoldiging
2015

9.367

Beloning

14.051

11.709

9.367

6.245

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

-

14.051

11.709

9.367

6.245

26.700

17.800

17.800

11.867

Totaal bezoldiging
Toepasselijk WNT-maximum

1)	Er zijn geen uitkeringen gedaan uit hoofde van art. 4.2 lid 3 WNT. De bezoldiging is niet in
strijd met de WNT
2) Bezoldiging inclusief de vergoeding over het laatste kwartaal van 2015 in 2016.
3) Uit dienst getreden per 30-06-2016.
4) In dienst getreden per 01-01-2016.
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NIET-TOPFUNCTIONARISSEN
bedragen x € 1
Duur dienstverband in 2016
Omvang dienstverband (in fte)

presentator

presentator

presentator

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

1

1

1

1

1

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

380.000

580.000

206.569

181.360

288.000

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

9.140

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

12.706

-

380.000

580.000

206.569

203.206

288.000

179.000

179.000

179.000

179.000

179.000

1) 3)

1) 3)

1)

1)

1) 2) 3)

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/09 - 31/12

1

1

1

1

1

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

440.410

580.000

230.844

182.941

96.000

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

11.583

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

15.523

-

440.410

580.000

230.844

210.047

96.000

178.000

178.000

178.000

178.000

59.333

(Fictieve) dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning

Totaal bezoldiging
Toepasselijk WNT-maximum
Motivering van overschrijding: zie

Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

2015

presentator

nee

Gewezen topfunctionaris?

2016

presentator

Bezoldiging
Beloning

Totaal bezoldiging
Toepasselijk WNT-maximum

In 2015 zijn 10 niet-topfunctionarissen verantwoord in het WNT-overzicht. In 2016 is dit aantal
gedaald naar 5 niet top-functionarissen.
1.	Er zijn geen uitkeringen gedaan uit hoofde van art 4.2 lid 3 WNT; De bezoldiging is
marktconform en niet in strijd met de WNT en BPPO.
2.	De presentator is een gedeelte van 2015 en het hele jaar 2016 in dienst van BNN-VARA.
3.	De salariskosten van deze presentator wordt voor het deel boven de BPPO-norm niet
gefinancierd uit publieke middelen.
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OVERIGE GEGEVENS
BEPALINGEN INZAKE WINSTBESTEMMING

Conform het financieel handboek wordt het exploitatieresultaat
toegevoegd of onttrokken aan de Reserve Voor Media-Aanbod
(RMA).

CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is op de
volgende pagina’s opgenomen.

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Omroepvereniging
BNN-VARA

VERKLARING OVER DE
JAARREKENING 2016
ONS OORDEEL

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016
van Omroepvereniging BNN-VARA te Hilversum (‘de vereniging’)
gecontroleerd.

NAAR ONS OORDEEL:

• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Omroepvereniging BNN-VARA op 31 december 2016 en van
het resultaat over 2016 in overeenstemming met de Regeling
vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke
Publieke Media-instellingen 2016
• voldoen de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en
balansmutaties over 2016 in alle van materieel belang zijnde
aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. 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
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Mediainstellingen 2016.

DE JAARREKENING BESTAAT UIT:

• de balans per 31 december 2016
• de exploitatierekening over 2016
• het kasstroomoverzicht en
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grond
slagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands
recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het
Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de Regeling

84

85

vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke
Publieke Media-instellingen 2016 en het controleprotocol WNT
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Omroepvereniging BNN-VARA zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assuranceopdrachten (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.

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 bestuursverslag
• 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 Mediainstellingen 2016 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen 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
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere
informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens
in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen
2016.
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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 opmaken en getrouw
weergeven van de jaarrekening en voor het opstellen van het
bestuursverslag, beide in overeenstemming met de Regeling
vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke
Publieke Media-instellingen 2016 en de bepalingen bij en
krachtens de WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk
voor de financiële 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 vaststelling 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 jaarrekening 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 zetten. 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
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 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.
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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-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle materiële fouten 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 economische 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 professioneelkritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Publieke
Media-instellingen van de Regeling vaststelling Handboek
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen
2016, het controleprotocol WNT, 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 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
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing.
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing 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.
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• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen
voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële
rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in
de jaarrekening staan.
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens op basis van
de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen
en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit
kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
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 controleverklaring. 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, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing.
Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante
ethische voorschriften over onafhankelijkheid 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, 27 maart 2017
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door drs. J.W. Middelweerd RA

89
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MEDIA-AANBOD 2016

BIJLAGEN
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Speerpunt

Activiteiten

Platform

Merk

Cabaret, satire,
amusement

Cojones

NPO1

VARA

De Kwis

NPO1

VARA

TV Monument: Toon Hermans

NPO1

VARA

TV Monument: De oergeschiedenis
van het VARA cabaret

NPO1

VARA

Koningsdag & De Leeuw

NPO1

VARA

Paul & Sint

NPO1

VARA

Bureau Vooroordeel

NPO2

VARA

De Nationale Natuurquiz

NPO2

BNN

Cabaretregistraties

NPO1, 2 & 3

VARA

3Lab: Jelte's one men show

NPO3

VARA

3Lab: Greenroom

NPO3

BNN

Alpaca’s

NPO3

BNN

Bureau Rio

NPO3

VARA

Bureau Sport

NPO3

VARA

Bureau Sport test

NPO3

VARA

Dynamo impossible

NPO3

BNN

First Dates

NPO3

BNN

Valhalla

NPO3

BNN

De Nationale BN-ers test

NPO3

BNN

De verknipte dieren test

NPO3

BNN

De Nationale reistest

NPO3

BNN

I Love the 90'test

NPO3

BNN

Nationale 2016 test

NPO3

BNN

Padoem Patsss The onliner show

NPO3

BNN

Pauls Puberkookshow

NPO3

VARA

De super Freekshow

NPO3

BNNVARA

Ranking the stars

NPO3

BNN

Sluipschutters

NPO3

BNN

The Graham Northon Show

NPO3

VARA

Troy

NPO3

BNN

Kinderen voor Kinderen + website

NPO3 (Zapp)
& internet

VARA
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Speerpunt

Activiteiten

Platform

Merk

Speerpunt

Activiteiten

Platform

Merk

3FM Awards

3FM & NPO3

VARA
VARA

NPO1 &
Internet

VARA

Zapp

Consumenteninformatie

Kassa + website*

KvK Voor altijd jong
KvK pakt uit

Zapp

VARA

Informatie &
debat

Enkele reis naar het Kalifaat

NPO1

VARA

De avond van de filmmuziek

NPO1

VARA

Pauw + website

NPO1 &
Internet

VARA

Nieuwjaarsconcert NBE

NPO2

VARA

Buitenhof

NPO1

VARA

Giel's Talentenjacht

NPO3

VARA

De Arabische Storm

NPO2

VARA

Pinkpop

NPO3

VARA

De aanklagers

NPO2

VARA

Zomer muziekfestivals

NPO3

BNN

De pen en het zwaard

NPO2

VARA

Serious Request

NPO3

BNN

Docu Onze missie in Afganistan

NPO2

VARA

Informatie &
debat

Debbie Patter: Ik ben er nog

NPO2

VARA

Docu Racing Extinction

NPO2

VARA

Kennisquizzen

3Lab: Quickest Quiz

NPO3

BNN

Docu De klimaatontkenners

NPO2

VARA

2v12 + website

NPO2 &
Internet

VARA

Docu De moskeemannetjes

NPO2

VARA

Docu Transit Havanna

NPO2

BNN

Per seconde wijzer + website

NPO2 &
Internet

VARA

Docu Team Gaza

NPO2

VARA

3Lab: In Kropsdam is
iedereen gelukkig

NPO3

BNN

Docu Het laatste jaar van FC Twente

NPO2

VARA

NPO2

VARA

3Lab: Eigen

NPO3

BNN

Docu Calais: Welkcome to the
jungle

Alles is familie

NPO1

VARA

Docu Cartoonisten:
verdedigers van de democratie

NPO2

VARA

Coach

NPO1

VARA

De Meesterwerken

NPO2

VARA

Folow the money

NPO2

VARA

De Muur

NPO2

VARA

One night stand

NPO2 & 3

VARA

Stephen Fry - Out there

NPO2

VARA

All stars

NPO3

VARA

De strijd

NPO2

VARA

Adam en E.V.A.

NPO3

VARA

The Choice

NPO2

VARA

Darknet

NPO3

BNN

Op weg naar het Lagerhuis

NPO2

VARA

Bloedlink

NPO3

BNN

Sonita

NPO2

VARA

Helium

NPO3

VARA

Docu Parijs een lang jaar

NPO2

VARA

Gluckauf

NPO3

VARA

VARA

NPO3

VARA

Movies that Matter:
The men who mends woman

NPO2

Schneider vs Bax
Jeuk II

NPO3

VARA

MtM: Driving with Selvi

NPO2

VARA

Jeuk III

NPO3

VARA

MtM: Taxi Teheran

NPO2

VARA

De grote Zwaen

NPO3

VARA

MtM: Mandela:
Long way to freedom

NPO2

VARA

Smeris

NPO3

BNN

Witteman ontdekt: Het geluk

NPO2

VARA

Van God Los

NPO3

BNN

NPO3

BNN

Zembla + website
(onderdeel van NPO Journalistiek)

NPO2 &
Internet

VARA

Valentino
Feuten het feestje

NPO3

BNN

Breek Free

NPO3

BNN

Cold Feet

NPO3

VARA

Docu Verloren dochters

NPO3

VARA

Cultuur

Cabaret, satire,
amusement

Drama
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Speerpunt

Natuur & Milieu

Cabaret, satire,
amusement

Cultuur

Activiteiten

Platform

Merk

Activiteiten

Platform

Merk

Docu Bittersweet

NPO3

BNN

Speerpunt

Je zal het maar hebben

NPO3

BNN

Docu Typhoon, Blues & Blessings

NPO3

BNN

Linda's mannen

NPO3

BNN

Docu Who the f*ck is Jett Rebel

NPO3

BNN

NPO3

BNN

Docu Schorem

NPO3

BNN

De gevaarlijkste wegen
van de wereld

Docu Doe maar: Is dit alles

NPO3

BNN

Jan vs Geraldine

NPO3

BNN

Docu Voetbalmiljonair uit Oost

NPO3

BNN

Baby te huur

NPO3

BNN

Docu Mijn Jodenbuurt

NPO3

BNN

Sophie in de kreukels

NPO3

BNN

Docu Ruilen van konijn tot fortuin

NPO3

BNN

Rare jongens

NPO3

BNN

Docu Panopticon

NPO3

BNN

Het instituut

NPO3

BNN

Docu Wolf Lady

NPO3

BNN

Staying Alive

NPO3

BNN

Anorexia Special en
docu Emma wil leven

NPO3

BNN

Spuiten en slikken op reis

NPO3

BNN

Obsessions

NPO3

BNN

Docu Vogelvrij

NPO3

VARA

United shades of America

NPO3

BNN

Groen licht

NPO2

VARA

Catfisch

NPO3

BNN

Vroege Vogels + website

NPO2 &
Internet

VARA

101 BARZ

NPO3 &
Internet

BNN

Freek tegen de stropers

NPO3

BNN

3 Op reis + website

BNN

Rambam

NPO3

VARA

NPO3 &
Internet

Spuiten en slikken

NPO3 &
Internet

BNN

NPO3 &
Internet

BNN

Proefkonijnen + website

Week tegen pesten

NPO3

BNN

DWDD presenteert:
Een Saluut-Mart Smeets

NPO1

VARA

Kanniewaarzijn

NPO1

VARA

De TV draait door

NPO1

VARA

Floortje naar Syrië

NPO3

VARA

De wereld draait door + website

NPO1 &
Internet

VARA

Valerio International

NPO3

BNN

Dictator

NPO3

BNN

BNN.nl

Internet

BNN

VARA.nl

Internet

VARA

Ha! Die Yora

Radio 2

VARA

Het Platenpaleis

Radio 2

BNN

Vroeg op Frank

Radio 2

VARA

Ekdom in de ochtend

Radio 2

VARA

Spijkers met Koppen

Radio 2

VARA

Ekdoms funcky weekend trip

Radio 2

VARA

Thijs

Radio 2

BNN

Yora en Sander en Sander en Yora

Radio 2

VARA

Met Sander de Heer

Radio 2

VARA

Radio 2

VARA

DWDD University

NPO1

VARA

Floortje naar het einde
van de wereld

NPO1

BNN/
VARA

Over mijn lijk + website

NPO1 &
internet

BNN

Klonen: Wens of waanzin

NPO2

BNN

3 op Reis Roadtrip

NPO3

BNN

3Lab: Cupida's

NPO3

BNN

Buitenspel

NPO3

BNN

Vier handen op één buik

NPO3

BNN

Vier handen op één buik Hoe is het nu met…?

NPO3

BNN

Informatie &
debat

Algemeen

De undateables

NPO3

BNN

Afslag Thunder Road

Filemon staat strak

NPO3

BNN

De Croisandershow

3FM

BNN

VARA

Dit is Domien

3FM

BNN

DWDD Summerschool
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NPO3
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Speerpunt

Human interest

Informatie &
debat

Activiteiten

Platform

Merk

Release

Titel

Product

Open radio met Timur en Ramon

3FM

BNN

feb-16

DWDD-Pop Up museum

Museum

Eva

3FM

BNN

feb-16

Sophie in de Kreukels

Buitenland verkoop

That’s life

3FM

BNN

feb-16

Spuiten en Slikken op reis

Buitenland verkoop

Jouw ochtendshow

3FM

BNN

feb-16

Zembla

Buitenland verkoop

Eva en Giel

3FM

BNN

feb-16

Vechtershart

DVD

Superradio

3FM

BNN

mrt-16

Smeris serie

Airline

Frank <3

3FM

BNN

mrt-16

De Terugkeer van de IJsvogel,

DVD

Anoûl

3FM

BNN

Lex

3FM

BNN

apr-16

Kinderen voor Kinderen
Waanzinnig Gedroomd 2016

CD

Sanderdôme

3FM

BNN

jul-16

3FM

BNN

Kinderen voor Kinderen
Vakantie Doe-boek

Doe-boek

Mark en Ramon
Kaj

3FM

BNN

sep-16

CD

Giel + website

3FM &
Internet

VARA

Kinderen voor Kinderen 37
Voor altijd jong

sep-16

Airline

101 TV

Digitaal
themakanaal

BNN

Jeuk! Fryslan Boppe en de
Jerrebarre

okt-16

De Affaire

DVD

De overnachting

Radio1

VARA

okt-16

Floortje Naar het Einde Van
De Wereld St Helena

Airline

okt-16

Jeuk 1t/m 3

DVD

nov-16

Per Seconde wijzer

Bordspel

nov-16

Kinderen voor Kinderen 37
Voor altijd jong

DVD

nov-16

Kinderen voor Kinderen 37
Voor altijd jong

CD en DVD

Torenvalk en Bever

Joop.nl

Internet

VARA

Vroege Vogels radio en internet

Radio1 &
Internet

VARA

De druktemakers

Radio1

BNN

De wereld van BNN

Radio1

BNN

Topradio

Radio1

VARA

Start!

Radio1

BNN

nov-16

Jeuk! It's a jungle down there

Airline

De Nieuws BV

Radio1

BNNVARA

dec-16

Floortje Naar het Einde Van
De Wereld Canna Island en
Schotland

Airline

BIJLAGE 2: OVERZICHT
NEVENACTIVITEITEN 2016
NEVENACTIVITEITEN BNN-VARA 2016
Release

Titel

Product

jan-16

Volgens Jacqueline

DVD

jan-16

DWDD Pop-Up museum boek

Boek

jan-16

Floortje Naar het Einde Van
De Wereld serie

Buitenland verkoop

jan-16

Floortje Naar het Einde Van
De Wereld Afghanistan

Airline

jan-16

De Arabische Storm

Boek
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dec-16

Nu We Er Toch Zijn

Buitenland verkoop

dec-16

Pen & het Zwaard

Buitenland verkoop

dec-16

Muziekuitgeverij

muziekrechten

dec-16

Lama's Back in Action

Theater

dec-16

Don Byas

CD

dec-16

Kinderen voor Kinderen
merchandise webshop

webshop
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BIJLAGE 3: OVERZICHT
VERENIGINGSACTIVITEITEN 2016
VERENIGINGSACTIVITEITEN BNN EN VARA 2016
Maand

Omroep

Omschrijving

Doel

jan. t/m dec.

BNN

Iedere twee weken nieuwe BNN-ledenacties
op de online ledenportal winnen.bnn.nl

behoud

VARA

Iedere twee weken nieuwe VARAledenacties op de online ledenportal
winnen.vara.nl

behoud

BNN

Kortingen op culturele events, zoals het
PAC-festival, Pop-Up Museum, DWDD
University, Kinderen voor Kinderen etc.

behoud

VARA

Word Lid VARA / Ticketshop - Toegang voor
leden en nieuwe leden.

werving/
behoud

BNN

Word Lid BNN / Ticketshop - Toegang voor
leden en nieuwe leden.

werving/
behoud

VARA

mijnVARA ledenmagazine: vier keer per jaar
gratis en exclusief voor VARA-leden. Met
interviews en winacties.

behoud

VARA

Tien keer per jaar toegang tot
voorpremières tijdens de VARA Preview

behoud

BNN

Ledendag met thema Spuiten en Slikken

behoud

VARA

Leden event - Naar musical van Willem Ruis
- op diverse locaties en data met exclusieve
ledenkorting

behoud

februari

BNN

BNN Verjaardagskaart - ontbijtvoucher voor
op 'the day after'

behoud

maart

VARA

mijnVARA ledenmagazine #1 voor alle
VARA-leden

behoud

BNN

de BNN Snowtrip 2016 - inclusief Ledendag

behoud

VARA

Grutto Dag - Vroege Vogels

behoud

BNN

Lidnummer = Lotnummer Winactie

behoud

VARA

Van der Laan en Woe - ledenactie

behoud

BNN

Lidnummer = Lotnummer Winactie

behoud

VARA

Lezing Daan Roosegaarde in het DWDD
Pop-Up Museum

behoud

VARA

DWDD Douwe Bob Uitzwaaiconcert
(Songfestival)

behoud

VARA

Spijkers met Koppen op locatie

behoud

VARA

Bijwonen van de Vroege Vogels
Jubileumuitzending i.s.m.
Natuurmonumenten

behoud

VARA

mijnVARA ledenmagazine #2 voor alle
VARA-leden

behoud

VARA

Lezing Paul de Leeuw in het DWDD Pop-Up
Museum

behoud

Januari

april

mei

98

VERENIGINGSACTIVITEITEN BNN EN VARA 2016
Maand

Omroep

Omschrijving

Doel

juni

BNN

Lidnummer = Lotnummer Winactie

behoud

VARA

Lidnummer = Lotnummer Winactie

behoud

VARA

VARA Vaartochten Naardermeer

behoud

BNN

KEIweek Studenten Introweek Groningen

werving

VARA

Heropening radiostudio De Nieuws B.V.

behoud

september

VARA

mijnVARA ledenmagazine #3 voor alle
VARA-leden

behoud

oktober

VARA

Jan Wolkers Vroege Vogels Event - Lakenhal
Leiden

behoud

VARA

Het Wildlife filmfestival

behoud

VARA

Spijkers Met Koppen op locatie

behoud

VARA

mijnVARA ledenmagazine #4 voor alle
VARA-leden

behoud

BNN

De grote BNN Ledenenquête

behoud

VARA

Lidnummer = Lotnummer Winactie

behoud

BNN

Lidnummer = Lotnummer Winactie

behoud

BNN

BNN Jaarcadeau - Het BNN Vriendenboekje

behoud

VARA

DWDD University - toegang exclusief voor
leden

werving/
behoud

augustus

november

december

99

BIJLAGE 4: KLANTTEVREDENHEID
BNN EN VARA
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BIJLAGE 5 :
KLANTTEVREDENHEID VARAGIDS
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BIJLAGE 6:
OVERZICHT PRIJZEN 2016
Prijzen 2016
Gouden Televizier-ring

Floortje naar het einde van de Wereld

Eervolle vermelding Nipkow jury

Floortje naar het einde van de Wereld

Gouden Roos voor Europees Vogelconcert

Vroege Vogels

Mr. Eva Meillo prijs

De Aanklagers

Journalist voor de Vrede

Sinan Can

Gouden Notenkraker

Thekla Reuten in Tessa

TV Beeld

Vechtershart

TV Beeld

One Night Stand: Een goed leven

TV Beeld

One Night Stand:
Geen koningen in ons bloed

TV Beeld

Beste amusementsprogramma De Kwis

Gouden Stuiver

Pauls Puber Kookshow

Beeld en Geluid Oeuvre Award

Paul de Leeuw

Gouden Kalf – Beste acteur

Jacob Derwig in Klem

Gouden Kalf – Beste televisiedrama

One Night Stand: Horizon

Gouden Kalf – Beste actrice

Nazmiye Oral in One Night Stand:
In Vrijheid

Zilveren YouTube Play Button

#BOOS en Kinderen voor Kinderen

Erepenning Rode Kruis

Eric Corton

Nominatie Mercuur Magazine van het jaar

VARAgids

BIJLAGE 7:
SAMENWERKINGSPARTNERS
2016
WETENSCHAP

• Donders Instituut/ Radboud Universiteit Nijmegen
• Institute For Advanced Study
• Nederlands Herseninstituut
• TU Delft
• TU Twente
• Solar Team Twente
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CULTUUR

• Allard Pierson Museum
• Bonnefantenmuseum
• Cabaretimpresariaten
• Concertgebouw
• De Balie
• EBU
• FunX
• Het Scheepvaartmuseum
• IDFA
• Kröller-Müller Museum
• Lucia Marthas Institute for Performing Arts
• Mauritshuis
• Metropole Orkest
• Movies That Matter
• Museum Boerhaave
• Museum Boijmans van Beuningen
• Museum de Lakenhal Leiden
• Museum Volkenkunde
• Muziekcentrum van de Omroep
• Nationaal Archief
• Nationaal Militair Museum
• Nederlands Film Festival
• RTE Ireland
• Teylers museum
• Tropenmuseum
• Universiteitsmuseum Groningen
• de Volkskrant

STICHTINGEN, FONDSEN VERENIGINGEN

• Amnesty International
• Anne Frank Stichting
• BlinkNow
• COC Nederland
• CoBo Fonds
• Desert Lion Conservation Foundation
• Esperanza Verde
• Jeugd- en Jongerenwerk Combiwell Rivierenbuurt/Buitenveldert
• Johan Cruyff Foundation
• Krajicek Foundation
• Liberaal Joodse Gemeenschap Amsterdam
• Filmfonds
• Free a Girl
• Mediafonds
• Nationaal Comité 4 en 5 mei
• Nierstichting Nederland
• Rode Kruis
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BNN VARA

• Stichting CPNB
• Stichting Korrelatie
• Stichting Meer Dan Gewenst
• Stichting Vlinder

LEDENVERGADERING

NATUUR

• Dutch Caribbean Nature Alliance
• Landschap Noord Holland
• Natuurmonumenten
• Save Our Sharks
• Staatsbosbeheer
• Vogelbescherming Nederland
• Werkgroep Fort bij Krommeniedijk
• WNF

OVERHEID

• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
• Mediacollege Amsterdam-Zuid
• Montessori College Amsterdam-Oost

ZAKELĲK DIRECTEUR
CONTROLLER

MARKETING &
EXPLOITATIE

RvT

OR

ALGEMEEN DIRECTEUR

MEDIA DIRECTEUR

BEGELEID &
STRATEGIE

FINANCIËN

P&O

VERENIGING

JuZa

ICT

COMMUNICATIE

FACILITY

SECRETARIAAT

HR BNN

PROGRAMMA’S
INFORMATIE
AMUSEMENT
INFOTAINMENT
DRAMA
RADIO
NIEUWE MEDIA

VERENIGING
PRODUCTIEZAKEN
& PROMOTIE

Bestuurder

Functie

Periode

Gerard Timmer

Algemeen Directeur

01-01-2016 t/m 31-12-2016

Marc Adriani

Zakelijk Directeur

01-01-2016 t/m 31-12-2016

Robert Kievit

Media Directeur

01-01-2016 t/m 31-12-2016

Raad van Toezicht

Functie

Specifieke deskundigheid

Periode

Wanda van
Kerkvoorden

Voorzitter

Juridische expertise en ICT

01-01-2016 t/m
31-12-2016

Gemmie Hermens

Lid

HRM

01-01-2016 t/m
31-12-2016

Ferry Houterman

Lid

Maatschappelijke en mediadeskundigheid

01-01-2015 t/m
30-06-2016

Ruud Koole

Lid

Politieke en bestuurlijke
deskundigheid publieke sector

01-01-2016 t/m
31-12-2016

David Lauwen

Lid

Financiële en bedrijfsmatige
deskundigheid

01-01-2016 t/m
31-12-2016

ZORG

• Jellinek
• Trimbos Instituut

BIJLAGE 8:
ORGANOGRAM, SAMENSTELLING
BESTUUR EN RVT
LEDENRAAD
BNN

RvT
BNN*

RvT
VARA*

VERENIGINGS
RAAD VARA

AFVAARDIGING

AFVAARDIGING

LEDENVERGADERING
BNN-VARA
RvT
BNN-VARA
BESTUUR

* Ik kan niet lezen wat hier staat
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BIJLAGE 9:
GELIEERDE STICHTINGEN/
DEELNEMINGEN
BNN-VARA was in 2016 betrokken in twee stichtingen: Stichting
Nationaal Natuur- en Milieuspektakel 1994 en Stichting VARA
Speciale Akties.

STICHTING NATIONAAL NATUUR- EN MILIEUSPEKTAKEL
1994

Deze stichting was een overblijfsel van de Vroege Vogelsjubileummanifestatie in dat jaar. In het bestuur namen, naast enkele
(voormalige) VARA-functionarissen, vertegenwoordigers zitting
van een aantal in de manifestatie participerende organisaties.
Alle activiteiten zijn afgewikkeld en de stichting is in feite leeg en
inactief. Formele opheffing is in 2016 gerealiseerd.

STICHTING VARA SPECIALE AKTIES

Eveneens inactief is de Stichting VARA Speciale Akties. In 1984
werd deze stichting de voortzetting, met een zoals de naam
aangeeft wat verbrede doelstelling, van de vanaf de jaren ’50 tot
de jaren ’80 roemrijke Stichting VARA Speelgoed Aktie. Formele
opheffing is in 2016 gerealiseerd.
Bij geen van deze stichtingen was personeel in dienst.

COLOFON
Tekst & redactie
Omroepvereniging BNN-VARA
Vormgeving
Das Buro B.V.
Beeldmateriaal met dank aan
Johannes Dolislager | Ymke Frijters | Bart Heemskerk | Esther Meijer | Paco Nunez | Tjitte Jan
Nieuwkoop | Michel Schnater | Olivier Thijssen | Annemieke van der Togt | Feye Zuidema
Contact
Bezoekadres: Wim T Schippersplein 3, 1217 WD Hilversum
Postadres: Postbus 175, 1200 AD Hilversum
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