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Beknopt verslag Ledenraad 10 april 2021 
 
 
 
Gesprekleider Theo Segers heel de leden welkom en opent de vergadering. De vergadering vindt in verband 
met het coronavirus plaats door middel van videobellen via Teams. De gespreksleider leest Psalm 61 en 
gaat voor in gebed. 
 
Informatie Raad van Bestuur 
De ledentelling heeft plaatsgevonden. Alle bestaande omroepen hebben voldoende leden om de komende 
concessieperiode verder te kunnen.  
 
Jaarverslag ledencontact 2020 
Door telefonisch bereikbaar te willen zijn was de verwerkingstijd van cases bij het KCC zoals brieven en 
mails flink opgelopen. Daarom is besloten met inbound telefonie te stoppen. De jarenlange achterstanden in 
de werkvoorraden zijn opgelost. Hierdoor is de reactietijd en daarmee onze service richting onze leden en 
abonnees en andere belanghebbenden sterk verbeterd.  

 
Jaarplan 2021 
Dit is het laatste jaarplan op basis van het oude MeerJarenBeleidsplan. De grootste beweging in 2021 is de 
beweging van traditionele mediaorganisatie naar een organisatie die in de digitale wereld voldoende ruimte 
biedt om de missie van de EO zichtbaar en hoorbaar te brengen naar het publiek. Er zijn drie domeinen 
waar de EO de komende vijf jaar stevig in wil investeren: Veelkleurigheid van God, Hoopvolle samenleving, 
Echte relaties.  
 
Voordracht commissie benoeming RvT-leden 
Aan het einde van 2021 treden de RvT-leden Jolanda de Heer en Jur Zandbergen af. Zij zijn beide aan het 
einde van hun zittingsperiode en dus niet meer herkiesbaar. Er is een commissie ingesteld bestaande uit 
twee leden van de Raad van Toezicht en drie leden van de Ledenraad.  
 
Jaarrekening en Jaarverslag 2020 
Na bespreking in de vier commissies van het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2020 en 
beantwoording van de vragen door de bestuurder, wordt er gestemd. Daarmee worden deze documenten 
vastgesteld en wordt er décharge verleend aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.  
 
Afsluiting 
De notulen van de vergadering van 12 december 2020 worden vastgesteld. Na de rondvraag sluit de 
gespreksleider de vergadering. Hij bedankt de leden voor hun bijdragen in deze online vergadering en 
spreekt de hoop uit in de volgende vergadering weer live in gesprek te kunnen gaan. Ten slotte leest hij uit 
Psalm 62:2 en gaat voor in gebed.   


