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Opening
De voorzitter, Willem Smouter, opent om 10:00 uur de vergadering met een woord van welkom.
Gezang 634 uit het Nieuwe Liedboek, U zij de glorie, wordt gezongen en Willem leest Romeinen 8:
11-16. Daarna zingen we enkele verzen van het gezang 'Ik zeg het allen, dat Hij leeft'. Willem gaat
voor in gebed.

Informatie Raad van Toezicht
De wijze waarop de EO de kerken representeert, is een van de onderwerpen van gesprek geweest.
Dit had met name betrekking op de vertegenwoordiging van de Joodse Omroep. Het Joodse geluid
hoort niet tot de identiteit van de EO, maar het Joodse geluid beschermen en een veilige plek bieden
wel.
De RvB heeft zich op een inspirerende manier ingezet voor identiteit in programma's. De RvT heeft
uitgesproken dat de RvB waardering verdient voor de manier waarop ze de organisatie leidt en
positioneert, zowel intern als naar buiten.
Bas Plaisier voert vanuit de identiteitscommissie het woord. Het jaarverslag 2015 en jaarplan 2016
zijn belangrijke onderwerpen van bespreking. Het gesprek gaat met name over de manier waarop
missie en identiteit aan de orde komen in programma's en producten. Naar aanleiding van het
jaarverslag is met waardering gekeken naar alles wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. De
identiteitscommissie probeert ook te onderscheiden of er bepaalde trends te ontdekken zijn, ook
wordt de vinger gelegd bij bepaalde verwoordingen in het jaarverslag.
Jur Zandbergen brengt verslag uit over het financiële deel; in het jaarverslag focust hij vooral op de
rol van de RvT hierin.
De RvT geeft de opdracht tot controle. Ook is de RvT betrokken bij de feedback en de bespreking van
de managementletter en het accountsverslag. In de managementletter heeft de accountant verwoord
zeer te tevreden te zijn over het financieel beleid binnen de EO.
De jaarrekening is door de accountant goedgekeurd en daarbij zijn amper bevindingen aangegeven.
De accountant heeft zich ook in het gesprek met de RvT lovend uitgelaten over het financieel beheer
binnen de EO. Naar het oordeel van de RvT is de organisatie financieel gezien goed op orde en wordt
ook op een goede manier geanticipeerd op te verwachten ontwikkelingen. De jaarrekening wordt met
een positief advies aan de ledenraad voorgelegd.
Informatie Raad van Bestuur
Arjan geeft een toelichting bij de volgende onderwerpen:
Identiteitsnotitie
De identiteitsnotitie is herzien en ter informatie bij de vergaderstukken gevoegd.
Omroeppolitiek
De totstandkoming van de mediawet is in de afgelopen periode spannend geweest. Het betekent veel
voor de toekomst van het bestel en van de EO. Er staan dingen in de wet die de omroepen beperken
in hun rol, maar tegelijkertijd geeft de wet ook een zekere rust voor de komende concessieperiode tot
en met 2020. Een aantal omroepen hebben een lobby gevoerd om de mediawet niet door te laten
gaan. De EO heeft er voor gekozen met een aantal omroepcollega's te proberen fundamentele
wijzigingen in de wet aan te brengen. Daarbij heeft de ChristenUnie in de Eerste Kamer een
belangrijke rol gespeeld. In een gesprek met de staatssecretaris kon worden aangegeven wat
belangrijke wijzigingen voor de wet zouden zijn om de wet doorgang te laten vinden.
Het is de verwachting dat de nieuwe mediawet voor de zomer is goedgekeurd en daarna in werking
treedt.

Jaarplan 2016
Het Jaarplan 2016 is ter informatie aan de ledenraad toegestuurd.
Willem geeft aan dat er enige tijd geleden besloten is samenvattingen van de
ledenraadsvergaderingen op de website te plaatsen. Dit is tot op heden nog niet gebeurd, maar dat
zal nu wel worden opgepakt. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de leden van de ledenraad als
ambassadeurs uitleg geven over verschillende zaken. Het jaarverslag wordt eveneens op de website
gepubliceerd, maar het Jaarplan niet, dat is een intern document.
Jaarverslag ledencontact 2015
In het verslag is te lezen dat er opnieuw veel contacten met leden zijn geweest. Het aantal
handelingen neemt niet af. Er is wel een verschuiving. Het aantal telefoontjes is aan het afnemen,
maar reacties via sociale media nemen toe.
The Passion
Op 24 maart 2016 heeft The Passion plaatsgevonden in Amersfoort. Het was opnieuw een
hoogtepunt. Er is voor gekozen om het programma wat intiemer te maken en wat dichter tegen de
maatschappelijke onderwerpen aan. Dat paste ook goed bij de herdenking dat er 100 jaar geleden
tijdens de Eerste Wereldoorlog heel veel Belgische vluchtelingen naar Amersfoort kwamen.
De inhoud van het lijdensverhaal kwam expliciet naar voren in de uitgesproken teksten en de liedjes.
De aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 hadden ook impact. Dat leverde heel veel
veiligheidsvragen op. De Burgemeester en de veiligheidsdiensten spelen daarin een grote rol. De EO
schakelt een bedrijf in om dit op een professionele manier uit te voeren.
Het aantal kijkers was opnieuw groot. Analyse van kijkcijfers laat zien dat er een doorsnee van de
Nederlandse bevolking naar het programma kijkt, dat is heel bijzonder en iets om dankbaar voor te
zijn.
Bespreking in commissies
De bespreking van het jaarverslag 2015, de jaarrekening 2015 en het jaarverslag 2015 van de Raad
van Toezicht vindt in de commissies plaats aan de hand van een aantal kernvragen:
Commissies Omroep 1 en Omroep 2: Wat vindt u van de manier waarop de EO in 2015 haar missie
heeft uitgevoerd?
Commissie Beweging: Wat vindt u van de manier waarop de EO in 2015 met haar leden is
omgegaan?
Commissie Organisatie en Financiën: Hoe is de EO volgens u in 2015 omgegaan met de haar
toevertrouwde mensen en middelen?
Daarnaast bespreken de commissies het jaarverslag 2015 van de Raad van Toezicht. De bespreking
in de commissies eindigt met gebed.
Goedkeuring beleid
De Jaarrekening 2015 wordt met algemene stemmen vastgesteld.
De ledenraad keurt het beleid van de RvB in 2015 goed en verleent de RvB decharge. De RvB wordt
hartelijk bedankt.
Het beleid van de Raad van Toezicht 2015 wordt goedgekeurd en er wordt decharge verleend.
Sluiting
De voorzitter sluit om 14:00 uur de vergadering met gebed.

