Verslag Ledenraad Evangelische Omroep 1 april 2017
Op zaterdag 1 april jl. heeft de ledenraad van de EO vergaderd. Ook deze
vergadering werd, net als de vorige keer, geleid door extern voorzitter Arie
Slob, voormalig fractievoorzitter van de ChristenUnie. De vergadering stond
in het teken van terugblikken en vooruitkijken. Belangrijke agendapunten
waren onder meer het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag.
Het vooruitkijken betrof de advisering ter voorbereiding op het nieuwe
Meerjarenbeleidsplan.
De ledenraad heeft positief gereageerd op de acties van de RvB naar
aanleiding van de vorige vergadering. Het werkbezoek aan de EO, de
informatievoorziening en de gesprekken met individuele ledenraadsleden
dragen bij aan een betere relatie tussen de ledenraad en de EO. Het
toegezegde onderzoek naar de governance structuur zal nog voor de zomer
starten.
Op 12 juni zal er weer een werkbezoek zijn bij de EO, in eerste instantie
voor de nieuwe ledenraadsleden die per 1 juni benoemd zullen worden.
Maar ook andere ledenraadsleden zijn van harte uitgenodigd om aan dit
bezoek deel te nemen.
Het vertrek van Jaap Kooij als lid van de Raad van Bestuur wordt benoemd
als een groot verlies voor de organisatie. Maar er is ook dankbaarheid en
trots op de nieuwe positie die hij gaat innemen bij de NPO. De RvT is
gestart met de procedure betreffende zijn opvolging.
Na een korte bespreking van jaarverslag en jaarrekening, waarin ook
kritische geluiden te horen waren, is er gestemd en wordt er decharge
verleend aan Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.
Een aantal leden van de ledenraad is dit jaar aftredend en niet herkiesbaar.
Zij nemen vandaag afscheid van de ledenraad. Naast de kandidatenlijst die
door de LR zelf in december is vastgesteld zijn andere leden voorgedragen.
Dat betekent dat er verkiezingen gehouden moet worden. De commissie
werving & selectie van de ledenraad bereidt dit traject qua procedure en
communicatie zorgvuldig voor.

De Ledenraad heeft de heer Pieter Oudenaarden benoemd als lid van de
Raad van Toezicht.
In verschillende commissies wordt ‘s middags aan de hand van een
startnotitie nagedacht over thema’s voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan.
De vier punten die in alle groepen naar voren zijn gekomen:
1. Jezus is de kern waar het om moet gaan.
2. Wat we als EO doen in onze programma’s mag schuren, zowel
richting de NPO als naar onze achterban toe.
3. Het thema hoop moet altijd gelinkt zijn aan geloof en liefde.
4. We moeten als EO altijd op zoek gaan naar verbinding, maar wel
vanuit een ‘fierheid’ op onze eigenheid en identiteit.
De vergadering eindigt met dankwoorden van Willem Smouter aan de
scheidende ledenraadsleden.

