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De heer Theo Segers, de nieuwe gespreksleider van de Ledenraad, heet iedereen welkom. Zijn
opening gaat over emoties; in de evangeliën staat vaak dat Jezus ‘met innerlijke ontferming bewogen’
is. Daarna laat hij zingen Psalm 97:7 en gaat voor in gebed, waarna hij kort zichzelf voorstelt.
Welkom nieuwe leden
De voorzitter spreekt een speciaal welkom uit aan de eenentwintig nieuwe leden van de ledenraad.
Commissie herbenoeming RvT-lid
De commissie beveelt de herbenoeming van de heer Evert Jan Ouweneel voor een tweede periode
als lid van de RvT aan. De ledenvergadering stemt hier schriftelijk over en neemt het voorstel tot
herbenoeming van de heer Ouweneel tot RvT-lid over. De heer Ouweneel aanvaardt deze
herbenoeming.
Informatie Raad van Bestuur
Bestuurder Arjan Lock geeft een toelichting op de huidige situatie en de ontwikkelingen bij de EO.
Tevens wijst hij op de brief van minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met diens visie
op de toekomst van het publieke omroepbestel. Aan de hand daarvan worden onderwerpen als
ledenaantal, financiën, programmering en maatschappelijke verankering besproken.
Programma’s en activiteiten van de EO: bespreking magazine Visie
De leden worden geïnformeerd over het blad Visie. De leden van de raad gaan enige tijd uiteen om
groepsgewijs mee te denken over het aankomende Kerstnummer, waarbij het gaat om ideeën voor
interviews, een onderwerp voor een essay of verdiepend verhaal en een mooi beeld. Daarna komen
de leden weer bijeen voor een korte plenaire terugkoppeling van de diverse door hen bedachte
mogelijkheden voor het Kerstnummer.
Afsluiting
De notulen van de vergadering van 13 april 2019 en de Jaarkalender 2020 worden vastgesteld.
De ingekomen brief van M. Visser met als onderwerp ‘Waar staat de EO wat betreft
homoseksualiteit?’, wordt besproken. Waar eerder vooral het standpunt centraal stond, is dat nu meer
het gesprek, de wens om alle partijen aan het woord te laten en de verschillen te laten zien binnen de
breedte van christelijk Nederland.
Ter afsluiting laat de voorzitter een YouTube-filmpje zien van het lied ‘Turn your eyes upon Jesus’,
waarna hij een gebed uitspreekt en de vergadering sluit.

