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De heer Jan de Vries, externe gespreksleider van deze vergadering heet iedereen welkom. ‘U zij de 
glorie’ wordt gezongen en de gesprekleider leest Matteüs 26:30vv. 
 
Jaarplan en Begroting 2019 
Het jaarplan en de begroting over 2019 worden door de Raad van Bestuur toegelicht waarbij gewezen 
wordt op de ledentelling die eind dit jaar zal plaatsvinden.  
 
Omroeppolitiek 
De minister is momenteel bezig met een nieuw plan voor de komende concessieperiode. De 
omroepen hebben een gezamenlijk unaniem advies aan de minister gestuurd.  
 
Jaarverslag ledencontact 2018 
In het verslag staat een toelichting op verschillende punten beschreven. Waarbij de ledenraad inzoomt 
op de opzegredenen. Hier lopen nog een aantal onderzoeken naar, wanneer deze afgerond zijn zal dit 
terugkomen in een ledenraadsvergadering. 
 
Gespreksleider 
Naar aanleiding van de vacaturepublicatie in de Visie heeft de commissie Voordracht 
(plaatsvervangend) gespreksleider samen met de Raad van Bestuur met 4 kandidaten het gesprek 
gevoerd. Op voordracht van de commissie wordt de heer Theo Segers benoemd tot gespreksleider 
van de Ledenraad. Eline de Boo (ledenraadslid) wordt benoemd als plaatsvervangend gespreksleider. 
 
Jaarstukken en decharge 
Na bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2018 in kleine groepen wordt er 
gestemd, waarmee deze documenten vastgesteld worden en er decharge verleend wordt aan de 
Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. 
 
Uitslag verkiezingen Ledenraad 
Er zijn ruim 9000 stemmen binnengekomen voor kandidaten van de denominaties PKN en (Oud) 
Gereformeerde Gemeenten en Hersteld Hervormde kerken. De uitslag van de verkiezingen is door de 
notaris vastgesteld. De verkozen kandidaten en de kandidaten van de denominaties waar evenveel 
kandidaten als vacatures waren, en die dus automatisch verkozen waren, zijn per juni 2019 benoemd 
in de Ledenraad. 
 
Evaluatie governance 
De commissie Evaluatie Governance zal de komende jaren de vernieuwde governance en statuten 
evalueren. Zij zijn gestart met het kijken naar de vertrouwelijkheid en toegang van de 
ledenraadsvergaderingen. Het voorstel van de commissie over de bekendmaking van de 
vergaderdata, de agenda en de vergaderorde wordt door de Ledenraad aangenomen. 
 
Afsluiting 
De vergadering wordt afgesloten met het vaststellen va de notulen van de vergadering van 8 
december 2018, en er wordt afscheid genomen van aftredende ledenraadsleden. Zij worden bedankt 
voor hun inzet voor de missie van de EO de afgelopen jaren.  
Na de rondvraag sluit de heer de Vries met gebed de vergadering af. 


