
 
 

 
Aan:  algemene ledenvergadering 
Van:  verkiezingscommissie 
 
 
Betreft: Benoeming leden raad van toezicht  
Twee leden van de huidige raad van toezicht verlaten de raad. Koert van Mensvoort beëindigt zijn 
lidmaatschap dit jaar en Marije van Mens volgend jaar. Om de continuïteit te waarborgen heeft de 
raad besloten om twee nieuwe leden aan te trekken, waardoor de raad tijdelijk zeven leden telt.  
 
Afgelopen december heeft de raad van toezicht het profiel voor beide vacatures vastgesteld, waarna 
de bestuurder de verkiezingscommissie heeft verzocht de werving in gang te zetten.  Via NRC 
Carrière, indeed.nl, de VPRO Gids, de VPRO-nieuwsbrief en sociale media kanalen heeft de VPRO 
aandacht gevraagd voor de vacatures. 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 mogen ontvangen, waaruit een selectie is gemaakt 
voor gesprekken met leden van de commissie. De twee gekozen kandidaten zijn in de VPRO Gids #16 
aan u bekendgemaakt.  
 
De voordracht van de verkiezingscommissie ter benoeming in de raad van toezicht luidt als volgt: 

- Voor de vacature ‘een verbinder met praktische en bestuurlijke ervaring in de wereld van 
cultuur, wetenschap of educatie’: Johan Gijsen 

- Voor de vacature ‘een toekomstdenker met bijzondere belangstelling voor het snijvlak 
media/innovatie/design/maatschappelijke vraagstukken: Viola van Alphen 
 

Achtergrondinformatie over beide kandidaten is bijgevoegd. Zij zullen zich tijdens de Algemene 
Ledenvergadering aan u presenteren. 
 
 
Gevraagd besluit: 
De algemene ledenvergadering benoemt  

- Johan Gijsen als lid van de raad van toezicht, vacature cultureel profiel 
- Viola van Alphen als lid van de raad van toezicht, vacature toekomstdenker profiel 

 
 
 
 
De Verkiezingscommissie: 
 
Ruben Maes     namens de algemene ledenvergadering  
Ryclef Rienstra   namens de algemene ledenvergadering 
Marianne Versteegh   namens de algemene ledenvergadering 
Marise Voskens   namens de raad van toezicht 
Jacob de Boer     namens de raad van toezicht 
Sakti Khedoe    namens het bestuur 
Lennart van der Meulen  namens het bestuur  


