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BESTUURSVERSLAG

Voorwoord

Omroep ZWART heeft op 29 januari 2021 haar eerste erkenningsaanvraag voor de 
concessieperiode 2022-2026 ingediend bij de minister van OCW. Na een avontuurlijke 
ledenwervingscampagne, is de organisatie erin geslaagd om meer dan 50.000 leden te 
werven en de urgentie van het initiatief te vatten in een beleidsplan. Daarbij is het gelukt om 
een samenwerking aan te gaan met de host omroep BNNVARA. Ook hebben gevestigde 
omroepen de handen uit de mouwen gestoken om een aanbevelingsbrief te schrijven, die 
de noodzaak van Omroep ZWART onderschrijft. 
Het jaar 2021 heeft vooral in het kader gestaan van ontdekken en bouwen. Er is geen 
handleiding voor hoe een omroep opgericht moet worden. Daarnaast zijn er verschillende 
smaken en gezindten, aan welke ons publieke bestel haar waarde verleent. Er zijn diverse 
codes en gebruiken, die fungeren als handvat voor de inrichting van de eigen organisatie. 
Deze codes in combinatie met de wet- en regelgeving en de smaak van de omroep, vormen 
de basis van de organisatie.  
“Wij gaan nieuwe helden de kracht geven om een thuis voor iedereen te bouwen”. Omroep 
ZWART heeft ervoor gekozen om de organisatie toe te spitsen op nieuwe helden. De 
organisatie creëert draagvlak voor rolmodellen voor en achter de schermen. En gaat 
Nederland kennis laten maken met de verhalen die het land rijk is, maar die nu gemist 
worden.

Amsterdam, 19 april 2022

Het bestuur,
Akwasi Ansah & Gianni (Grot) Lieuw-A-Soe
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• personeel & organisatie;

• financieel economisch;

• juridisch;

• politiek-bestuurlijk;

• mediakennis en ledenwerving.

Naam Start Vervaldatum 
1e periode

Abigail Norville (voorzitter) 17-05-2021 17-05-2025

Xavier van Leeuwe (RvT-lid) 01-12-2021 01-12-2025

Guusje ter Horst (RvT-lid) 01-12-2021 01-12-2025

Machteld Roethof (RvT-lid) 01-12-2021 01-12-2025

Rashied Nurmohamed (RvT-lid) 01-12-2021 01-12-2025

Naam Start Vervaldatum 
1e periode

Mirjam Terpstra (voorzitter) 25-04-2021 25-04-2023
Max Valenkamp (Ledenraad-lid) 01-05-2021 01-05-2023
Lizzy Bermudez (Ledenraad-lid) 01-05-2021 01-05-2023

Edgar Resida (Ledenraad-lid) 01-05-2021 01-05-2023

Johan van Aalst (Ledenraad-lid) 01-05-2022 01-05-2024

Kim Dankoor (Ledenraad-lid) 01-05-2022 01-05-2024
Lindsay Baptista (Ledenraad-lid) 01-05-2022 01-05-2024
Pepijne van Rooijen (Ledenraad-lid) 01-05-2022 01-05-2024
Mohammed Yusuf Boss (Ledenraad-lid) 01-05-2022 01-05-2024

Michael Zeldenrust (Ledenraad-lid) 01-05-2022 01-05-2024

Raad van Toezicht

In 2021 heeft het bestuur de werving van de eerste Raad van Toezicht leden ingang gezet, 
waarna de voorzitter de werving en de selectie heeft afgerond. Het resultaat van de werving 
en selectie omvat de volgende aandachtsgebieden:

De zetels in de Raad van Toezicht zijn belegd door:

Ledenraad

De Ledenraad is in 2021 ingericht, bestaande uit 11 personen. Het bestuur heeft de eerste 
vier leden uit de raad aangetrokken, waaronder de voorzitter. De overige 7 leden zijn door 
de zittende raadsleden geworven.
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Bij Omroep ZWART wordt de omroepbrede gedragscode Richtlijnen Goed Bestuur en 
Integriteit gehanteerd. Een van de onderdelen van de Richtlijnen Goed Bestuur en 
Integriteit is de afgifte van een jaarlijkse bedrijfsvoeringverklaring door de leiding van de 
organisatie.
In de context van Omroep ZWART wordt bedrijfsvoering gedefinieerd als: de sturing en 
beheersing van de bedrijfsprocessen binnen de organisatie om de gestelde doelen te 
realiseren. Hieronder vallen alle primaire en facilitaire processen, ten behoeve van de 
governance. Dit betreft hoofdzakelijk: de administratieve organisatie, de maatregelen van 
interne controle, de informatievoorziening, het personeelsbeleid en de naleving van de wet 
en regelgeving.

Bedrijfsvoering verklaring
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VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT OMROEP ZWART
(Dit hoofdstuk is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de RvT)

De Raad van Toezicht is sinds december 2021 voltallig in functie. Op 31-12-2021 was de 
Raad van Toezicht als volgt samengesteld:

Abigail Norville (voorzitter)
Guusje Ter Horst
Machteld Roethof
Rashied Nurmohamed
Xavier van Leeuwe

De Raad van Toezicht heeft in 2021 1 keer vergaderd (20-12-2021), waarvan 1 maal via 
beeldbellen. 
Vóór die tijd is er tussen de voorzitter van de RvT en het bestuur is meerdere keren contact 
geweest.

De Audit Commissie en de Remuneratiecommissie waren eind 2021 nog niet vastgesteld. Dit 
is in januari 2022 gebeurd.  De auditcommissie zal bestaan uit de heren Nurmohamed 
(voorzitter) en Van Leeuwe en de remuneratiecommissie uit mevr. Ter Horst (voorzitter) en 
mevrouw Norville.

TAKEN EN WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht houdt vanuit zijn zakelijke-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 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 Ledenraad dienaangaande.

Aan de adviesrol ten behoeve van de Ledenraad 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 Ledenraad. De Raad van Toezicht functioneert 
tevens als adviseur en klankbord voor het Bestuur, op zodanige wijze 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 c.q. de remuneratie (de Werkgeverschapscommissie) en 
de financiële controle (de Audit Commissie).
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GOEDKEUREN BESLUITEN BESTUUR
Overeenkomstig de statuten heeft de Raad van Toezicht haar goedkeuring verleend aan de 
hiernavolgende besluiten van het bestuur:
- begroting 2022: besproken op 20 december 2021 (en goedgekeurd op 3 januari 2022)

ADVISERING BESTUUR
De Raad van Toezicht heeft in haar rol als adviseur met het bestuur gesproken over:
- opstellen diverse reglementen
- vaststellen salariëring bestuurders binnen WNT norm
- samenwerkingsovereenkomst met BNNVARA
- de financiën en bedrijfsvoering van Omroep Zwart.

ADVISERING LEDENRAAD OMROEP ZWART
De Raad van Toezicht heeft de Ledenraad OMROEP ZWART geadviseerd over de begroting 
2022.

De Raad van Toezicht legt externe verantwoording over zijn handelen af door middel van dit 
jaarverslag. In dit jaarverslag wordt bericht over de aandachtspunten van de Raad van 
Toezicht in het verslagjaar, op welke wijze inhoud is gegeven aan het toezicht op de 
bedrijfsvoering en de strategie, en op welke wijze advies is gegeven aan de Ledenraad. Ook 
wordt de samenstelling van de Raad van Toezicht vermeld.

De Raad van Toezicht heeft in 2021 nog geen zelfevaluatie uitgevoerd omdat zij nog geen 
volledig jaar in functie is geweest. De Raad van Toezicht beoogt een zelfevaluatie over 2022 
te laten plaatsvinden.
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JAARREKENING
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JAARREKENING 2021

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
Opgesteld na resultaatbestemming

ACTIVA
€ € € €

Vorderingen
Handelsdebiteuren 5.309           -               
Overige vorderingen 4.857           24.000         
Overlopende activa 1.195           -               

11.361          24.000         

Liquide middelen 339.495        452.086       

350.856        476.086       

31 december 2021 31 december 2020
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PASSIVA
€ € € €

Eigen vermogen 4.014               (95.930)        

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden aan leveranciers 2.431           60.349         
Belastingen en premies sociale verzekeringen 53.585         -               
Overige schulden 22.112         2.815           
Overlopende passiva 268.714       508.852       

346.842           572.016       

350.856           476.086       

31 december 2021 31 december 2020
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EXPLOITATIEREKENING OVER 2021

2021 2020
€ €

Baten

Overige bedrijfsopbrengsten (1) 536.856          152.955                
Som der bedrijfsopbrengsten 536.856         152.955               

Lasten

Lonen en salarissen (2) 137.414          934                       
Sociale lasten en pensioen (3) 25.177            63                         
Directe productiekosten (4) 10.033            -                        
Overige bedrijfslasten (5) 264.287          247.888                
Som der bedrijfslasten 436.912         248.885               

Bedrijfsresultaat 99.944            (95.930)                 

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 99.944            (95.930)                 
-                  -                        

Exploitatieresultaat 99.944            (95.930)                 
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KASSTROOMOVERZICHT 2021

 (volgens de indirecte methode)
2021 2020

€ € € €

I Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat 99.944       (95.930)    

Aanpassen voor:
Afschrijvingen op vaste activa -           -           

-             -           

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 99.944       (95.930)    

Mutatie vorderingen 12.639     (24.000)    
Mutatie kortlopende schulden (225.175)  572.016   

(212.536)    548.016   

Netto kasstroom uit operationele activiteiten (112.591)   452.086  

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -           -           

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -            -          

Mutatie liquide middelen [I + II] (112.591)    452.086   

Liquide middelen einde boekjaar 339.495   452.086   
Liquide middelen begin boekjaar 452.086   -           

Mutatie liquide middelen (112.591)    452.086   
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING IN DE JAARREKENING

ALGEMEEN

Voornaamste activiteiten

Vestigingsadres

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

Toegepaste standaarden

De functionele en rapporteringsvaluta van de vereniging is de euro.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemene grondslagen
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.  Een actief wordt
in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming
zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans
opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen
die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot 
het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking 
tot het actief of de verplichting. Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien 
een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg 
alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een 
actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de 
voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van 
de bepaling van de waarde.

Baten worden in de exploitatierekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer 
een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Baten, waaronder de bekostiging door het Commissariaat voor de Media, en lasten worden toegerekend aan de
periode waarop zij betrekking hebben.

De bedrijfsactiviteiten van de vereniging betreffen de exploitatie van een landelijke omroeporganisatie.

Op de jaarrekening zijn de bepalingen en inrichtingseisen van toepassing zoals deze zijn vastgelegd in BW2 titel 9 en de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Nadere uitwerking wordt gegeven in het Handboek Financiële Verantwoording Landelijkse 
Publieke Media-instellingen NPO en Ster 2020.

Vereniging Omroep Zwart (statutaire zetel te Amsterdam, geregistreerd onder KvK-nummer 78383420 is gevestigd op de 
Wibautstraat 150 te Amsterdam.
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Gebruik van schattingen

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële  waarde en vervolgens gewaardeerd op de 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met eventuele voorzieningen of  afboekingen in 
verband met bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid.  Deze voorzieningen of afboekingen worden bepaald op basis 
van individuele  beoordeling van de vorderingen. 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en  schattingen en veronderstellingen maakt die 
van invloed zijn op de toepassing van  grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten  en 
lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden  maandelijks beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Hieronder zijn opgenomen de banktegoeden die vrij beschikbaar zijn of binnen een periode van één jaar vrijkomen. De 
buitenlandse valuta zijn gewaardeerd tegen de koers per balansdatum. De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale 
waarde. 

Onder kortlopende schulden en overlopende passiva zijn de bedragen opgenomen  die betrekking hebben op het verslagjaar, 
maar op balansdatum nog niet zijn betaald en bedragen die zijn ontvangen in of voor het verslagjaar en  
aan opvolgende jaren moeten worden toegekend. De kortlopende schulden worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële 
waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na eerste opname worden de kortlopende schulden  en overlopende 
passiva gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van  de effectieve rentemethode. 
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GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Personeelsbeloningen
Beloningen tijdens dienstverband
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode 
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 
opgenomen. Indien de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van 
verrekening met toekomstige betalingen door de vereniging.

Pensioenen
De te verwerken pensioenlast voor de overige pensioenaanspraken is gelijk aan de over de periode aan
het pensioenfoends verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balans-
datum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op de balansdatum 
reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgeno-
men voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst
verschuldigde premies.

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten
opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die
verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouw-
baar kan worden geschat. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen
die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.

De medewerkers hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij PNO Media. Deze pensioenregeling
betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie (aanpassing voor prijsstijging) 
van de toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen van de 
pensioenuitvoerder daartoe ruimte laten en de pensioenuitvoerder daartoe heeft besloten. 

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en de kortlopende schulden aan
kredietinstellingen.

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder bartering, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen.

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. De  baten media-aanbod worden verantwoord 
in het jaar waarop zij betrekking hebben. 



Concept-jaarrekening 2021 Vereniging Omroep Zwart

16

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
31-12-2021 31-12-2020

€ €
Handelsdebiteuren
Nominale waarde van de debiteuren 5.309                -               

5.309                -               

31-12-2021 31-12-2020
€

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen 4.857                24.000         
Vooruitbetaalde bedragen 1.195                -               

6.052                24.000         

LIQUIDE MIDDELEN

Bunq 339.495            452.086       

339.495            452.086       

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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PASSIVA

GROEPSVERMOGEN

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Eigen vermogen
Algemene reserve 4.014                (95.930)        

4.014                (95.930)        

2021 2020
€ €

Algemene reserve
Stand per 1 januari (95.930)             -               
Resultaatbestemming 99.944              (95.930)        

Stand per 31 december 4.014                (95.930)        

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2021 31-12-2020

Schulden aan leveranciers 2.431                60.349         

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting en premies sociale verzekeringen 21.087              -               
Pensioenpremie 29.170              -               
Omzetbelasting 3.328                -               

53.585              -               

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten 13.392              2.500           
Vooruitontvangen ledengelden 256.757            473.299       
Netto salaris 8.721                315              
Overige overlopende passiva 11.957              35.553         

290.826            511.667       
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2021

BATEN

2021 2020
€ €

Overige bedrijfsopbrengsten (1)
Ontvangen ledengelden 519.968            126.905       
Donaties -                    26.050         
Overige opbrengsten 16.888              -               

536.856            152.955       

LASTEN
2021 2020

€ €
Lonen en salarissen (2)
Salarissen 120.349            934              
Vakantiegeld 14.658              -               
13e maand 2.407                -               

137.414            934              

2021 2020
€ €

Sociale lasten (3)
Werkgeversaandeel sociale verzekeringswetten 25.177              63                

25.177              63                

De opbrengst ledengelden is dankzij de ledenwerving voor de concessieperiode gestegen tot een bedrag van 
EUR 520K.

De stijging in de lonen en salarissen wordt veroorzaakt doordat de bestuursleden in 2021 officieel in dienst zijn 
getreden. Ultimo 2021 zijn er 2 FTE's in dienst.

De stijging in de sociale lasten hangt samen met de stijging in de lonen en salarissen en wordt veroorzaakt 
doordat er medewerkers in dienst zijn getreden.
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2021 2020
€ €

Directe productiekosten (4)
Inhuur freelancers 10.033              

10.033              -               

2021 2020
€ €

Overige bedrijfslasten (5)
Overige kosten CAO personeel 348                   -               
Uitbesteed werk aan bedrijven 151.022            101.238       
Algemene kosten 9.274                5.352           
Promotiekosten 58.187              126.665       
Huisvestingskosten 7.616                788              
Overige kosten 37.839              13.845         

264.287            247.888       

2021 2020
€ €

Overige kosten CAO personeel
Overige personele lasten 348                   -               

348                   -               

Uitbesteed werk aan bedrijven
Werk derden 42.879              8.869           
Accountants- en advieskosten 45.837              48.417         
Werkzaamheden bestuur 54.958              38.795         
Automatisering 103                   1.666           
Ondersteunende diensten 7.245                3.490           

151.022            101.238       

Algemene kosten
Vergarderkosten 9.022                5.287           
Overige algemene kosten 252                   65                

9.274                5.352           

Promotiekosten
Promotiekosten 19.256              87                
Publiciteit 37.713              124.079       
Overige promotiekosten 1.218                2.499           

58.187              126.665       

De directe productiekosten bevat kosten voor het inhuren van freelancers.
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2021 2020
€ €

Huisvestingskosten
Huur 6.380                532              
Onderhoud- en schoonmaakkosten 979                   -               
Overige huisvestingskosten 258                   256              

7.616                788              

Overige kosten
Kosten betalingsverkeer 22.894              13.490         
Contributies 203                   -               
Overige kosten 14.742              355              

37.839              13.845         
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ONDERTEKENING
De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Amsterdam, 19 april 2022

Namens het bestuur
Origineel getekend door Gianni (Grot) Lieuw-A-Soe, Algemeen Directeur en Akwasi Ansah, Creatief Directeur.

Namens de Raad van Toezicht
Origineel getekend door Abigail Norville (voorzitter), Xavier van Leeuwe, Guusje ter Horst, Machteld Roethof en 
Rashied Nurmohamed
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OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring










