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De taken van de EO ledenraad
De Evangelische Omroep is een vereniging met een Ledenraad, een Raad van Toezicht en
een Raad van Bestuur (ook bekend als de directie).
De ledenraad is een belangrijk orgaan binnen de EO. Deze raad bestaat uit 67 personen, die
een afspiegeling van de kerkelijke samenleving vormen. De ledenraad komt tot drie keer per
jaar bijeen.
Enkele belangrijke taken van de ledenraad zijn:
1. het toezien op het realiseren van het doel van de EO en het nakomen van de
statuten,
2. het adviseren van de directie in de eerste fase van het maken van het
meerjarenbeleidsplan,
3. het doen organiseren en bijwonen van bijeenkomsten met leden,
4. het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht,
5. het vaststellen van de jaarrekening en
6. het goedkeuren van het door de directie gevoerde beleid en het gevoerde toezicht
van de Raad van Toezicht.

De uitdagingen van de EO ledenraad
De missie van de EO is en blijft “het bevorderen in de ruimste zin des woords van de
verkondiging van het Koninkrijk Gods door de prediking van het Evangelie van Jezus
Christus via radio en televisie”.
De laatste jaren is er veel veranderd, maar de komende jaren zal er nog meer veranderen in
het medialandschap. Voorbeelden daarvan zijn:
● Een snel veranderend kijkgedrag
● Snel teruglopende budgetten
● Minder mogelijkheden om de directe evangelische boodschap uit te dragen
● Sterk uiteenlopende verwachtingen van de achterban
● Representatie in de media van alle protestantse kerken en de Joodse gemeenschap
● De netmanager die veel meer invloed heeft op de programmering en op de keuze van
presentatoren
Door de veranderingen is er een andere realiteit ontstaan voor de EO, en voor de ledenraad
brengt dat de uitdaging mee om de directie zowel te adviseren, te bemoedigen als te
controleren bij het realiseren van de missie: “Leef je geloof”.

De leden van de EO ledenraad
De leden van de LR dienen globaal te beschikken over de volgende algemene vaardigheden:
● In staat zijn om in samenspraak met andere ledenraadsleden het uitgeoefende
toezicht door de Raad van Toezicht te beoordelen; in staat zijn om specifiek op het
terrein van missie en identiteit het gesprek in de Ledenraad te kunnen voeren en dat
te kunnen verbinden aan de hoofdlijnen van het gevoerde beleid;
● Inzicht in de bestuurlijke verhoudingen tussen de diverse organen en begrip van hun
respectievelijke taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

●
●

Betrokkenheid bij en kennis van wat er binnen de kerkelijke stroming waartoe men
behoort leeft en speelt;
Het vermogen om namens de leden als klankbord te fungeren voor de Raad van
Toezicht en de Statutaire Directie en in staat zijn betrouwbare signalen af te geven
over wat er in de achterban leeft en speelt.

De agenda van de EO ledenraad
Tijdens elke vergadering bericht de directie wat er speelt in omroepland en welke bijzondere
uitdagingen er liggen. De leden stellen daarbij vragen en geven feedback, vanuit eigen
deskundigheid, achterban en compassie voor de EO.
In 
april 
bespreekt de ledenraad de jaarverslagen over het voorbije jaar en het jaarplan voor
het lopende jaar. Het gaat dan apart over identiteit, over financiën en ook over de RvT. Na
bespreking in de verschillende commissies beslist de raad over goedkeuring en decharge
voor directie en RvT.
In 
september 
proberen we steeds een diepteboring te houden waarbij een of meer
programma’s speciaal belicht worden, nadat we daar in de zomer over zijn geënquêteerd. De
missie van de EO is om de wereld te bereiken, maar daarbij dient ook voeling te blijven met
de achterban. Samen noemen we dat het aansluiten bij de Missie en identiteit van de EO.
In 
december
is de agenda wat vrijer en proberen we te focussen op de grote vragen voor de
toekomst. Een meerjarenbeleidsplan. Trends in de samenleving en in de kerk. De toekomst
van het bestel – zulke vragen. De kunst is om daarbij de klankbord functie optimaal gestalte
te geven.
Naast deze thema’s komen ook onderwerpen als werving, selectie en benoeming geregeld
terug. Eens in de twee jaar is voor ongeveer een derde van de leden vervanging nodig, en
rond de jaarwisseling hebben we vaak benoemingen te doen in de Raad van Toezicht.
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