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Notulen Algemene Ledenvergadering Omroepvereniging VPRO – zaterdag 19 juni 2021 
 
In deze algemene ledenvergadering (ALV) komen de formele besluiten over de jaarrekening, 
het jaarplan en de begroting aan de orde. Ook staan de benoeming van twee nieuwe leden 
van de Raad van Toezicht en de (her)benoeming van enkele leden van de 
Verkiezingscommissie. Een groot deel van het programma bestaat uit gesprekken met 
makers over de programmering van het afgelopen jaar en de komende periode. 
 
De ALV vindt plaats via zoom. In deze notulen is de gang van zaken rond de formele 
besluitvorming weergegeven. Een opname van de gehele vergadering is te bekijken op 
https://vimeo.com/565625939.   
 
Vragen van leden die niet tijdens de ALV aan de orde konden komen zijn beantwoord op 
https://www.vpro.nl/evenementen/2021/registratie-alv-juni2021.html.  
 
 

1. Notulen ALV-vergadering 23 januari 2021 
Moderator Bart Krul nodigt de leden uit hun vragen of opmerkingen over de notulen via de 
chatfunctie te delen. In de week voorafgaand aan de vergadering konden vragen hierover al 
via een online vragenformulier worden ingestuurd. Er zijn geen vragen gesteld of 
opmerkingen gemaakt over de notulen. Vervolgens krijgen de aanwezige leden de tijd om 
via de poll-functie van zoom hun stem uit te brengen. Marise Voskens, voorzitter raad van 
toezicht en voorzitter van de vergadering, maakt bekend dat 308 leden hun stem hebben 
uitgebracht, waarvan 257 voor goedkeuring hebben gestemd, waarmee de notulen door de 
ALV zijn goedgekeurd.  
 
 

2. Benoeming leden raad van toezicht en leden verkiezingscommissie 
Raad van toezicht-voorzitter Marise Voskens licht toe hoe de vacatures zijn ontstaan. 
Conform het aftreedrooster van de raad van toezicht beëindigt Koert van Mensvoort zijn 
lidmaatschap per vandaag en Marije van Mens bij de ALV volgend jaar. Om de continuïteit te 
borgen heeft de raad besloten nu al twee nieuwe leden aan te trekken, waardoor de Raad 
tijdelijk zeven leden telt. Het gaat om een lid met het profiel ‘toekomstdenker met 
bijzondere belangstelling voor media, innovatie, design en maatschappelijke vraagstukken’ 
en een lid met het profiel ‘verbinder met praktische en bestuurlijke ervaring in de wereld 
van cultuur, wetenschap of educatie’.  
 
De voorzitter van de verkiezingscommissie, Ruben Maes, licht de procedure toe. In 
december 2021 heeft de raad van toezicht het profiel voor beide vacatures vastgesteld, 
waarna de bestuurder conform de statutaire bepalingen de verkiezingscommissie heeft 
verzocht de werving in gang te zetten. Via NRC Carrière, indeed.nl, VPRO Gids, VPRO-
nieuwsbrief en sociale media kanalen heeft de VPRO aandacht gevraagd voor de vacatures. 
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De profielschets en informatie over de taken en de samenstelling van de raad van toezicht 
was te lezen op de website van de VPRO. De verkiezingscommissie heeft honderd brieven 
ontvangen, waaruit een selectie is gemaakt voor gesprekken met de leden van de 
commissie. De twee geselecteerde kandidaten, Johan Gijsen en Viola van Alphen, zijn in de 
VPRO Gids #16 aan de leden voorgesteld. Achtergrondinformatie over beide kandidaten is 
meegestuurd met de stukken.  
 
Er volgen korte gesprekken tussen de moderator en de kandidaten. Een vraag via de chat is 
waarom de verkiezingscommissie niet heeft gekozen voor meer diverse kandidaten. Ruben 
Maes licht toe dat diversiteit een belangrijk aandachtspunt was en is. De voorgedragen 
kandidaten voegen via hun professionele achtergrond en netwerk diversiteit en een 
verbinding met een variëteit aan doelgroepen toe aan de raad van toezicht. Er zijn ook 
gesprekken gevoerd met kandidaten met een biculturele achtergrond. Uiteindelijk is in de 
afweging van alle factoren gekozen voor de twee nu voorgedragen kandidaten. Overigens 
heeft een van de zittende RvT-leden een biculturele achtergrond.  
 
Naast de benoeming van de twee leden voor de raad van toezicht staan ook enkele 
wijzigingen in de samenstelling van de verkiezingscommissie op de agenda. Een lid, Ryclef 
Rienstra, heeft na negen jaar de verkiezingscommissie verlaten. Ter vervulling van de 
vacature die hierdoor is ontstaan, draagt aan de commissie voor om Markha Valenta te 
benoemen. Zij stelt zich kort voor. Daarnaast stellen Marise Voskens, lid van de 
verkiezingscommissie namens de raad van toezicht, Lennart van der Meulen, lid van de 
verkiezingscommissie namens het bestuur, en Marianne Versteegh, lid van de 
verkiezingscommissie namens de algemene ledenvergadering, zich beschikbaar voor 
herbenoeming. Zij zitten allen aan het einde van hun eerste termijn.  
 
De voorzitter van de vergadering vraagt de leden via de poll-functie van zoom om over de 
benoemingen te stemmen. Uit de uitslag blijkt dat 291 leden hebben gestemd en wel met 
een ruime meerderheid voor benoeming van Viola van Alphen en Johan Gijsen. Daarop stelt 
de voorzitter vast dat beide kandidaten per heden tot lid van de raad van toezicht zijn 
benoemd. 
 
Ook heeft een ruime meerderheid gestemd voor de benoeming van Markha Valenta als lid 
van de verkiezingscommissie en de herbenoeming van Marise Voskens, Lennart van der 
Meulen en Marianne Versteegh. Daarop stelt de voorzitter vast dat alle genoemde 
kandidaten per heden tot lid van de verkiezingscommissie zijn benoemd dan wel 
herbenoemd. 
 
De voorzitter van de vergadering dankt Ryclef Rienstra voor zijn langjarige inzet voor de 
verkiezingscommissie en richt een woord van dank tot vertrekkend lid raad van toezicht 
Koert van Mensvoort. 
 

3. Met de hoofdredactie langs de programmering 
De moderator laat de leden van de hoofdredactie aan het woord om te vertellen over het 
afgelopen jaar dat gekenmerkt werd door de coronapandemie. De beperkingen vroegen veel 
improvisatievermogen van de redacties. Het is de VPRO gelukt om de ontwikkelingen tijdens 
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de pandemie te duiden en tegelijkertijd ook programma’s te maken voor het vertier en de 
verbeelding.  
 
Presentator Stef Biemans vertelt over ‘Brieven aan Andalusië’ en ‘Brieven aan de rest van 
Spanje’, en het nieuwe koppel Sophie Derkzen en Tim de Wit stelt zich voor als 
presentatoren van radioprogramma Bureau Buitenland. Verder praten Nicolaas Veul en Tim 
den Besten over hun nieuwe programma, waarbij zij honderd dagen stagelopen in een GGZ-
instelling. Correspondent Nina Jurna geeft een inkijk in haar plannen voor een reisserie door 
het Caribisch gebied. De gesprekken zijn terug te kijken op https://vimeo.com/565625939. 
 
Hoofdredacteur Stan van Engelen kondigt aan dat hij na tien jaar hoofdredacteurschap het 
stokje aan het eind van het jaar graag overdraagt aan een nieuwe hoofdredacteur. Stan gaat 
voortaan weer als eindredacteur journalistieke programma’s begeleiden.  
 
 

4. Stemming over de VPRO jaarrekening 2020 
De leden hebben de jaarrekening en het bestuursverslag met de stukken ontvangen en zijn 
voorafgaand aan de ALV in de gelegenheid gesteld via een online formulier vragen te stellen.  
 
Bestuurder Lennart van der Meulen licht de jaarrekening toe door middel van een korte 
animatie. De VPRO had in 2020 een omzet van 62,4 miljoen euro. Voor video-
programmering (tv) is 32,8 miljoen uitgegeven, voor audio (radio) 3,9 miljoen en voor online 
6,7 miljoen euro. De kosten van de programmering lagen hoger dan de inkomsten die de 
VPRO via de NPO heeft ontvangen. Dankzij de inkomsten via lidmaatschappen, donaties en 
Gids-abonnementen kan de VPRO de programmering financieren. Leden, abonnees en 
donateurs maken daarnaast ook talentontwikkeling, innovatie en partnerschappen mogelijk.  
Met behulp van de organisatiekostenvergoeding vanuit het ministerie van 7 miljoen euro 
kon de VPRO zijn ondersteunende diensten financieren die indirect bijdragen aan het maken 
van de programmering. In 2020 is in totaal bijna evenveel uitgegeven als binnengekomen. 
Het resultaat is een tekort van 49 duizend euro.  
 
Via de chat komt de vraag binnen in hoeverre het dalende ledenaantal een probleem is. De 
bestuurder legt uit dat andere vormen van betrokkenheid in de plaats komen van 
lidmaatschap. De betreffende inkomsten lopen inderdaad terug, maar gelukkig zijn VPRO-
leden zeer loyaal en werden er ook het afgelopen jaar weer veel donaties gedaan. Voorzitter 
van de auditcommissie Marije van Mens onderschrijft dat de VPRO het ook financieel goed 
heeft gedaan in een ingewikkeld coronajaar.  
 
Een lid merkt via de chat op dat in de jaarrekening wordt gerefereerd aan het opslaan van 
reservekopieën op tapes. De bestuurder licht toe dat het gaat om reservekopieën die in het 
geval van een cyberaanval teruggehaald kunnen worden. Hij gaat kort in op het datalek bij 
de nieuwsbrieftool Qualifio dat ook de aanmelders voor deze ALV heeft getroffen. Gelukkig 
hebben de hackers geen gevoelige informatie buitgemaakt. Dataveiligheid blijft de komende 
jaren een prioriteit van het bestuur, de raad van toezicht en de accountant.  
 
De voorzitter van de vergadering vraagt de leden via de poll-functie van zoom of ze voor 
vaststelling van de jaarrekening stemmen. 305 leden brengen hun stem uit, 283 stemmen 
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voor vaststelling van de jaarrekening 2020 en verlenen daarmee decharge aan de bestuurder 
voor het in 2020 gevoerde beleid. 
 
 

5. Besluit samenwerking VPRO-HUMAN 
Lennart van der Meulen en Marise Voskens lichten toe waarom het besluit tot 
samenwerking met HUMAN is genomen. Het proces wordt geschetst en de kern van de 
samenwerking wordt beschreven: samenwerking van de ondersteunende diensten met 
behoud van de eigen identiteit en programmapakket, de eigen vereniging en eigen merk.  
 
Rvt-voorzitter Marise Voskens vult aan dat de rvt het proces de afgelopen jaren van nabij 
heeft gevolgd, en positief heeft geoordeeld over de voordelen die samenwerking voor de 
VPRO kan opleveren wat betreft slagkracht, ruimte voor meer programmering, profilering en 
financiële middelen. En dat met de gekozen samenwerkingsvorm de eigen identiteit en 
onafhankelijkheid van de VPRO geborgd zijn.  
 
In voorbereiding op de gezamenlijke erkenningsaanvraag zijn statuten opgesteld en is een 
samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt. HUMAN-directeur Willemien van Aalst en Lennart 
van der Meulen zetten tijdens de ledenvergadering hun handtekening onder de 
gezamenlijke aanvraag.  
 
Willemien van Aalst vertelt wat de samenwerking voor HUMAN betekent. HUMAN wordt 
dankzij de samenwerking een volwaardige omroep met een groter programmapakket. Een 
aantal voorbeelden passeren de revue. Willemien praat door met Coen Verbraak, 
presentator van De Publieke Tribune. Het gesprek is te bekijken op 
https://vimeo.com/565625939. 
 
 

6. Gesprek met Kees van Kooten 
Lennart van der Meulen verwelkomt Kees van Kooten om de ALV af te sluiten. Het gesprek 
en het gedicht dat Kees van Kooten voordroeg zijn eveneens via bovenstaande link te 
bekijken. 
 
 

7. Rondvraag en sluiting 
De moderator complimenteert iedereen die meegewerkt heeft aan deze ledenvergadering 
en dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng. De leden zullen een vragenlijst 
ontvangen waardoor de VPRO meer informatie krijgt om de online interactie zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken.  
 
 
Besluitenlijst algemene ledenvergadering VPRO 19 juni 2021 

1. De algemene ledenvergadering keurt de notulen van de algemene ledenvergadering 
van 23 januari 2021 goed. 

2. De algemene ledenvergadering benoemt Viola van Alphen en Johan Gijsen met 
ingang van 19 juni 2021 tot leden van de raad van toezicht. 
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3. De algemene ledenvergadering benoemt Markha Valenta met ingang van 19 juni 
2021 tot lid van de verkiezingscommissie op voordracht van de algemene 
ledenvergadering. 

4. De algemene ledenvergadering herbenoemt Marise Voskens, Lennart van der 
Meulen en Marianne Versteegh met ingang van 19 juni 2021 tot leden van de 
verkiezingscommissie op voordracht van respectievelijk de raad van toezicht, het 
bestuur en de algemene ledenvergadering. 

5. De algemene ledenvergadering stelt de jaarrekening 2020 vast.  
 
 
 
Vastgesteld op 26 mei 2022 
 
 
 
 
 
Marise Voskens       Ute Seela  
Voorzitter raad van toezicht      Bestuurssecretaris/notulist 
 


