Verslag Ledenraad 10 december 2016
Op zaterdag 10 december jl. heeft de ledenraad van de EO vergaderd. Onder
leiding van Arie Slob, voormalig fractievoorzitter van de ChristenUnie, kwamen
belangrijke gespreksonderwerpen aan de orde: de representatietaak van de
kerken en de koers van de EO. Onderwerpen waar de afgelopen maanden zowel
binnen als buiten de EO veel over gesproken en geschreven is. Soms ook met zorg
en vragen over ontwikkelingen.
De vergadering van de Ledenraad is constructief verlopen. Op een open en
indringende wijze werd door de Ledenraad over beide onderwerpen gesproken
met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Afgesproken is dat de Raad van
Bestuur de Ledenraad in deze concessieperiode frequent zal informeren over de
wijze waarop de representatietaak van de kerken wordt ingevuld. Vanuit het besef
dat gezocht zal moeten worden naar een goede balans in het uitvoeren van deze
bijzondere aanvullende taak voor de EO. Ook zal met de Ledenraad tijdig het
gesprek worden aangegaan over de invulling van deze taak in een nieuwe
concessieperiode.
De Ledenraad heeft daarnaast kritisch teruggekeken op de uitvoering van het
huidige beleidsprogramma van de EO (2014-2017). De missie van de EO zal
leidend moeten zijn en blijven bij de programma's die onder verantwoordelijkheid
van de EO uitgezonden worden. Dat vraagt, zo werd algeheel onderkend, ook om
leidinggevenden en medewerkers die daar van harte voor willen gaan. In de
komende maanden zal er door de Raad van Bestuur gewerkt worden aan teksten
voor een nieuw beleidsprogramma. Daar zal de Ledenraad inhoudelijk actief bij
betrokken worden.
Tijdens de vergadering van de Ledenraad is ook afgesproken dat er kritisch
gekeken zal worden naar de huidige verhoudingen tussen Raad van Bestuur, Raad
van Toezicht en Ledenraad. De als knellend ervaren 'dubbele pet' van voorzitter
Ledenraad en Raad van Toezicht zal daar deel van uitmaken.
De Ledenraad heeft de heer Bas Plaisier voor een nieuwe periode benoemd als lid
van de Raad van Toezicht. De vacature na het vertrek van mevrouw Suzan Koning
zal in het voorjaar van 2017 verder ingevuld worden.

