Verslag Ledenraad Evangelische Omroep 24 september 2016
Opening
De vergadering wordt door voorzitter Willem Smouter geopend. Daarna lezen we Filippenzen 1: 2730 en Filippenzen 2: 1-4. Willem gaat voor in gebed en aansluitend zingen we Opwekking 267 ‘Groot
is de Heer’.
Notulen van de vergadering d.d. 2 april 2016
De notulen van de vergadering van 2 april 2016 worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen
Een van de ledenraadsleden wil graag de identiteitsnotitie onder de aandacht brengen. Hierin staat
beschreven op welke manier de medewerkers zich hebben te binden aan de grondslag van de EO.
Daarin is onderscheid gemaakt tussen werknemers die bij de EO in dienst zijn en zij die via de
constructie van het productiehuis bij de EO werkzaam zijn.
Willem Smouter geeft aan dat er wellicht in deze vergadering zaken aan de orde komen die hiermee
samenhangen. Het stuk dat het ledenraadslid heeft ingediend, zal zo nodig in de voorbereiding van
de volgende vergadering worden meegenomen.
Vergaderdata 2017
De vergaderdata voor 2017 zijn vastgesteld, te weten:
● 8 april
● 16 september
● 9 december
Ledenraadsverkiezingen
Peter van der Bijl stelt de commissieleden voor die de afgelopen tijd gesprekken hebben gevoerd met
potentiële nieuwe ledenraadsleden. Er zijn in totaal 24 vacatures en met 27 mensen zijn gesprekken
gevoerd. Op dit moment missen we alleen nog een kandidaat voor de Rooms-Katholieke
denominatie. Peter vraagt aandacht voor de kandidatenlijst. Willem dankt de commissieleden voor
hun inzet. Hij stelt voor de commissie te machtigen om het gesprek te voeren met de kandidaat met
een Rooms-Katholieke achtergrond en zijn/haar naam aan de lijst toe te voegen. Iedereen kan
hiermee instemmen. De kandidatenlijst wordt vastgesteld.
Commissie (her)benoeming leden Raad van Toezicht
Omdat Kees van Kranenburg (voorzitter van de commissie) niet aanwezig is, geeft Willem aan dat de
selectiecommissie in de volgende vergadering een kandidaat hoopt voor te dragen voor de vacature
in de Raad van Toezicht in verband met het vertrek van Suzan Koning. De OR mag voor deze
vacature een kandidaat aandragen. De OR had iemand op het oog maar de kandidaat was niet
beschikbaar. Er worden nu gesprekken gevoerd met een andere kandidaat.
Ook het gesprek met het aftredende en herbenoembare RvT-lid zal binnenkort plaatsvinden.
Informatie Raad van Bestuur
Aannamebeleid nieuwe medewerkers
Arjan geeft een toelichting op de commotie ontstaan rond de mededeling dat Tom Mikkers als
programmamaker bij de EO aan de slag is gegaan. In de zoektocht naar mensen waarvan de RvB
gelooft dat ze op een geloofwaardige manier de breedte van de taak vorm kan geven zijn ze bij Tom
Mikkers terechtgekomen. Hij heeft het identiteitsbeleid van het productiehuis ondertekend waarin
staat dat je van harte een bijdrage wilt leveren aan de missie van de EO en dat hij vanuit zijn rol gaat
bijdragen aan de representatie vanuit protestantse kerken.
De ledenraadsleden krijgen uitgebreid de gelegenheid vragen te stellen en te reageren. De RvB
beantwoordt alle vragen waarbij het hema representatietaak uitgebreid aan bod komt.

Vervolgens reageert Willem op een aantal opmerkingen en vragen.
De vraag aan de Raad van Toezicht om verschillende onderwerpen tijdens de tweedaagse van de
Raad van Toezicht te bespreken wordt zeker meegenomen.
Naast de missie hebben we een taak aangenomen, namelijk om de kerken te representeren.
Daarvoor krijgen we apart geld. De achterliggende vragen moeten zeker onderwerp van gesprek zijn.
In de december vergadering van de Ledenraad zal dit o.a. gebeuren door het bespreken van de
eerste aanzet voor het nieuwe Meerjarenbeleidsplan.
Over de vraag wat er vanuit de Ledenraad mag worden gedeeld met de pers, wordt aangegeven dat
het een besloten vergadering is. Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur om iets met
de pers te delen. In overleg met de voorzitter van de RvT zal worden bepaald wat er met de pers
gedeeld zal worden.
Het was een belangrijke vergadering met twee moeilijke onderwerpen waar uitgebreid de tijd voor is
genomen.
Sluiting
De voorzitter sluit om 14.10 uur de vergadering met gebed.

