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Beknopt verslag Ledenraad 12 december 2020 
 
 
 
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 aantal verzen uit 
Jesaja 40 en gaat voor in gebed. 
 
Informatie Raad van Bestuur 
Er wordt met de programmering ingespeeld op het corona-tijdperk. Het Concert van Hoop is daar een mooi 
voorbeeld van. Er is ook weer begonnen met #NietAlleen samen met de kerken en christelijke organisaties. 
Er zijn ook kosten gemaakt voor programma’s die niet zijn doorgegaan. De EO heeft bijna 700.000 euro 
frictiekosten vergoed gekregen.  
 
Omroeppolitiek 
De nieuwe Mediawet is in de Eerste Kamer goedgekeurd. Deze wet geeft aan onder welke voorwaarden in 
de nieuwe concessieperiode de omroepen aan het werk kunnen gaan.  

 
Concessiebeleidsplan 
Het CBP beschrijft hoe de NPO de komende concessieperiode in wil vullen. Dit is van belang voor de EO 
omdat alle omroepen dienstbaar zijn aan de algemene doelstellingen van de NPO. De omroepen hebben 
een positieve zienswijze gegeven omdat de beweging op hoofdlijnen een goede is. Daarnaast hebben zij 
een aantal kritiekpunten.  
 
Evaluatie representatietaak 
De afgelopen periode is er een goede bijeenkomst geweest met de vertegenwoordigers van de kerken. Zij 
spraken hun waardering uit voor de manier waarop de EO invulling geeft aan de representatietaak. Aan de 
hand van de memo met de Rapportage Representatie wordt hier nader over gesproken in de vier 
commissies, waarna een plenaire terugkoppeling volgt. Hierna wordt gebruik gemaakt van een poll waarin 
de leden aangeven of zij de gekozen lijn om door te gaan met de representatietaak steunen. Een 
meerderheid van de Ledenraad geeft aan de gekozen lijn te steunen.   
 
(Her)benoeming RvT leden 
De commissie (her)benoeming leden Raad van Toezicht geeft een toelichting op de procedure waarin 
gezocht is naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht naar aanleiding van het aftreden van dhr. Bas 
Plaisier. De commissie draagt mw. Elvira Sweet voor als nieuw RvT-lid, met een meerderheid stemt de 
Ledenraad in met haar benoeming. 
De commissie geeft ook een toelichting op hun voorstel om dhr. Pieter Oudenaarden te herbenoemen als lid 
van de Raad van Toezicht. Ook hierbij wordt met een meerderheid van de Ledenraad ingestemd. 
 
Vacatieregeling 
De vacatieregeling wordt vastgesteld door de Ledenraad.  
 
Afsluiting 
De notulen van de vergadering van 12 september 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 spreekt hij 
een gebed uit.  


