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Beknopt verslag Ledenraad 4 april 2020 
 
Gespreksleider Theo Segers heet 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 een 
aantal verzen uit Daniël 9 en gaat voor in gebed. 
 
Informatie Raad van Bestuur 
De zondagochtend heeft een andere invulling gekregen: om 09.30 uur wordt er een kerkdienst verzorgd 
door de PKN en later op de ochtend is er een BEAM-kerkdienst. We zijn gestart met Niet Alleen, een 
platform met daaraan gekoppeld een tv-programma waarbij meer dan 1000 organisaties samenwerken om 
hulp en aanbod op elkaar aan te sluiten.  
Een aantal evenementen zijn niet doorgegaan: NLZ-dag, The Passion (krijgt een andere invulling), EO-
Jongerendag en Matthäus aan de Maas 
 
 
Omroeppolitiek 
Het is de vraag of de nieuwe mediawet door de Tweede Kamer voor de zomer behandeld zal worden.  
 
Jaarverslag ledencontact 2019 
Er zit verschil in registratie van de verschillende jaren. In 2018 was er een vrij grote post ‘Overig’, die in 
2020 is gereduceerd tot 0 omdat vragen meer specifieker werden opgedeeld in verschillende categorieën. 
Rond het onderwerp Beleid is een stijging. 
 
Voordracht commissie (her)benoeming RvT-leden 
Bas Plaisier is aftredend en niet herkiesbaar in verband met het einde van zijn zittingsperiode. Pieter 
Oudenaarden is aftredend en wel herkiesbaar. Er is een commissie ingesteld bestaande uit drie leden van 
de Ledenraad, te weten Farshid Seyed Mehdi, Corine de Jong en Rob Zigter en twee leden van de Raad 
van Toezicht, te weten Jolanda de Heer en Evert Jan Ouweneel.  
 
Jaarrekening en Jaarverslag 2019 
Na bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2019 en beantwoording van de vragen 
door de bestuurder wordt er gestemd, waarmee deze documenten vastgesteld worden en er decharge 
verleend wordt aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. 
 
 
Afsluiting 
De vergadering wordt afgesloten met het vaststellen va de notulen van de vergadering van 7 december 
2019. 
De gespreksleider sluit na de rondvraag de vergadering af. Hij bedankt de leden voor hun bijdragen in deze 
online vergadering en spreekt de hoop uit in de volgende vergadering met elkaar weer live in gesprek te 
kunnen gaan. Ten slotte leest hij een aantal verzen uit Psalm 37 en gaat voor in gebed. 


