
	  
	  

ANBI	  gegevens	  
	  
Statutaire	  naam	  
	  
Vereniging	  Investeer	  in	  Human	  
	  
	  
Bekend	  bij	  het	  publiek	  als	  
	  
Human	  en	  Omroep	  Human	  
	  
	  
RSIN	  nummer	  
	  
852787303	  
	  
	  
Post-‐	  en	  bezoekadres	  
	  
Postbus	  135	  	  
1200	  AC	  	  Hilversum	  
	  
Wim	  T.	  Schippersplein	  1	  
	  
	  
Doelstelling	  
	  
Uitvoering	  geven	  aan	  de	  publieke	  taak	  zoals	  beschreven	  in	  de	  Mediawet,	  het	  op	  landelijk	  
niveau	  verzorgen	  van	  publieke	  mediadiensten	  door	  het	  aanbieden	  van	  media-‐aanbod	  en	  
alle	  activiteiten	  met	  betrekking	  tot	  programmaverzorging	  en	  uitzending	  daarvan	  te	  
verrichten	  die	  nodig	  zijn	  voor	  	  Nederlanders	  die	  binnen	  en	  buiten	  de	  landsgrenzen	  
verblijven.	  	  
	  
De	  vereniging	  vertegenwoordigt	  de	  seculiere	  en	  humanistische	  levensbeschouwing.	  
	  
	  
KvK	  nummer	  	  
	  
57906289	  
	  
	  
BTW	  nummer	  
	  
NL	  8527.87.303.B.01	  



	  
	  

	  
Hoofdlijnen	  van	  het	  beleidsplan	  

Voor	  het	  gehele	  beleidsplan	  verwijzen	  wij	  u	  graag	  naar	  de	  site;	  Beleidsplan	  2016-‐2020.



	  
	  

	  

	  

Bestuurders	  en	  beloningsbeleid	  

	  
RAAD	  VAN	  TOEZICHT	  
De	  Raad	  van	  Toezicht	  wordt	  benoemd	  door	  de	  Algemene	  Ledenvergadering.	  De	  
zittingstermijn	  is	  4	  jaar	  en	  kan	  met	  1	  termijn	  van	  4	  jaar	  verlengd	  worden.	  	  
De	  leden	  van	  de	  Raad	  van	  Toezicht	  ontvangen	  een	  vacatievergoeding	  per	  bezochte	  
vergadering	  en	  bijeenkomst	  waarin	  ze	  de	  raad	  vertegenwoordigen.	  Daadwerkelijk	  
gemaakte	  onkosten	  worden	  ook	  vergoed.	  
	  
Samenstelling	  Raad	  van	  Toezicht	  3-‐12-‐2020	  
Magdeleen	  Sturm	  (voorzitter)	  
Benoemd	  op	  1	  juni	  2013	  als	  voorzitter	  van	  het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  Humanistische	  
Omroep.	  Benoemd	  op	  29	  september	  2015	  als	  voorzitter	  van	  de	  Raad	  van	  Toezicht	  van	  
de	  Vereniging	  Investeer	  in	  Human.	  Herbenoemd	  tot	  1	  juli	  2022	  en	  treedt	  dan	  af.	  	  
	  
Sem	  Bakker	  (vicevoorzitter)	  
Benoemd	  op	  6	  november	  2014	  als	  bestuurslid	  van	  de	  Stichting	  Humanistische	  Omroep.	  
Benoemd	  op	  29	  september	  2015	  als	  lid	  van	  de	  Raad	  van	  Toezicht	  van	  de	  Vereniging	  
Investeer	  in	  Human.	  Is	  herbenoemd	  tot	  6	  november	  2022	  en	  treedt	  dan	  af.	  
	  
Haroon	  Sheikh	  
Benoemd	  op	  29	  september	  2015	  als	  lid	  van	  de	  Raad	  van	  Toezicht	  van	  de	  Vereniging	  
Investeer	  in	  Human.	  Is	  herbenoemd	  tot	  29	  september	  2023	  en	  treedt	  dan	  af.	  
	  
Yvonne	  Zonderop	  	  
Benoemd	  op	  11	  juni	  2017	  als	  lid	  van	  de	  Raad	  van	  Toezicht	  van	  de	  Vereniging	  Investeer	  
in	  Human.	  Mogelijkheid	  tot	  herbenoeming	  per	  11	  juni	  2021.	  
	  
Beril	  Kutluer	  
Benoemd	  op	  16	  juni	  2019	  als	  lid	  van	  de	  Raad	  van	  Toezicht	  van	  de	  Vereniging	  Investeer	  
in	  Human.	  Mogelijkheid	  tot	  herbenoeming	  per	  16	  juni	  2023.	  
	  
	  
DAGELIJKS	  BESTUURDER	  
De	  dagelijks	  bestuurder	  is	  mevrouw	  W.E.	  van	  Aalst.	  
De	  beloning	  van	  bestuursleden	  wordt	  vastgesteld	  door	  de	  raad	  van	  toezicht	  en	  jaarlijks	  
openbaar	  gemaakt	  in	  het	  Jaarverslag	  van	  het	  betreffende	  jaar.	  
	  
BELONINGSBELEID	  
Voor	  zowel	  het	  personeel	  als	  de	  dagelijks	  bestuurder	  geldt	  het	  beloningsbeleid	  zoals	  
vastgelegd	  in	  de	  CAO	  voor	  het	  Omroeppersoneel.	  



	  
	  

	  
	  
Actueel	  verslag	  van	  de	  uitgeoefende	  activiteiten	  
	  
Voor	  het	  verslag	  van	  het	  bestuur	  en	  de	  Raad	  van	  Toezicht	  verwijzen	  wij	  u	  naar	  het	  
Jaarverslag	  van	  het	  betreffende	  jaar,	  openbaar	  gemaakt	  op	  deze	  site.	  
	  
Onze	  programmatische	  activiteiten	  zijn	  te	  vinden	  op	  onze	  site	  onder	  programma’s.	  
	  
Financiele	  verantwoording	  
	  
Voor	  de	  financiele	  verantwoording	  verwijzen	  wij	  u	  naar	  het	  Jaarverslag	  van	  het	  
betreffende	  jaar,	  openbaar	  gemaakt	  op	  deze	  site	  onder	  officiële	  stukken.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


