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Notulen Algemene Ledenvergadering Omroepvereniging VPRO – zaterdag 23 januari 2021 
 
Deze extra algemene ledenvergadering is door het bestuur bijeengeroepen om leden in de 
gelegenheid te stellen te stemmen over het VPRO-meerjarenbeleidsplan. Uiterlijk 31 januari 
2021 dienen de omroepen een aanvraag in voor een nieuwe erkenning als onderdeel van de 
publieke omroep voor de periode 2022 – 2026. Volgens de statuten is een van de 
bevoegdheden van de algemene ledenvergadering (hierna: ALV) het goedkeuren van het 
meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting die ten grondslag liggen aan de 
erkenningsaanvraag. In de afgelopen tien dagen is deze ALV voorafgegaan door drie digitale 
meet-ups met leden die zich hiervoor hadden opgeven, waarbij VPRO-makers en leden van 
het management team onderdelen van het beleidsplan hebben toegelicht en uitgebreid is 
ingegaan op vragen van de leden.  
 
De ALV is evenals de vorige twee algemene ledenvergaderingen online, via zoom. In deze 
notulen is de gang van zaken rond de formele behandeling van de agendaonderwerpen 
weergegeven. Een opname van de gehele vergadering is te bekijken op 
https://vimeo.com/504037084/3cf883b2a2. Vragen van leden die niet tijdens de ALV 
konden worden beantwoord zijn te vinden op 
https://www.vpro.nl/evenementen/2021/registratie-alv-jan2021.html   
 
 

1. Notulen ALV-vergadering 19 september 2020 
Voorafgaand aan de goedkeuring van de notulen van de vorige ALV nodigt moderator Bart 
Krul de leden uit om hun vragen of opmerkingen over de notulen via de chatfunctie te delen. 
In de week voor 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 van de vergadering, maakt bekend dat alle leden die 
hun stem hebben uitgebracht voor goedkeuring hebben gestemd waarmee de notulen door 
de ALV zijn goedgekeurd.  
 
 

2. Stemming over het VPRO-beleidsplan 2022 – 2026 
De leden hebben in aanloop naar de ALV inzage gekregen in het VPRO-beleidsplan 2022 – 
2026 dat in concept op de website werd gepubliceerd. Via een online vragenformulier en de 
chat tijdens de drie online meet-ups op 14, 19 en 21 januari jl. konden leden vragen stellen 
over het beleidsplan en verwante onderwerpen. Tijdens de meet-ups zijn ca. 40 vragen van 
leden aan de orde gekomen.  
 
Ter vergadering lichten bestuurder Lennart van der Meulen en de hoofdredactie de 
hoofdpunten uit het beleidsplan toe. Zo gaat het over de rol van de VPRO op de marktplaats 
van ideeën, over wat vrijzinnigheid nu voor de VPRO betekent, wat het betekent om een 
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makersomroep te zijn, waarom de VPRO een jonger en diverser publiek wil bereiken en hoe 
dit vorm krijgt in lopende en nieuwe programma’s in onder meer de genres journalistiek, 
kunst & cultuur, kennis & wetenschap, documentaire, drama en jeugd. Ook gaat de 
bestuurder verder in op het voornemen van de VPRO om een samenwerkingsomroep te 
vormen met HUMAN. Dit voornemen maakt deel uit van het voorliggende 
meerjarenbeleidsplan. Wanneer zowel de VPRO als HUMAN medio dit jaar een individuele 
erkenning hebben verkregen zullen de bestuurders van beide verenigingen een stichting 
oprichten en een gezamenlijke erkenning aanvragen voor de samenwerkingsomroep.  
 
De voorzitter van de vergadering Marise Voskens vraagt de leden via de poll-functie van 
zoom of zij voor goedkeuring van het VPRO-meerjarenbeleidsplan 2022 - 2026 stemmen. Uit 
de uitslag blijkt dat 99% van de leden die hun stem hebben uitgebracht voor goedkeuring 
heeft gestemd. De voorzitter stelt vast dat het plan daarmee door de ALV is goedgekeurd.  
 
Bestuurder Lennart van der Meulen informeert de aanwezigen dat de vragen en 
opmerkingen van de leden worden meegenomen in de uitwerking van de plannen.  
 
 

3. Benoeming leden Verkiezingscommissie 
De Verkiezingscommissie werft en selecteert kandidaten voor de Raad van Toezicht. In de 
loop van 2021 en 2022 ontstaan twee vacatures in de Raad. De Verkiezingscommissie start 
binnenkort het selectieproces en bestaat uit zeven leden, zoals bepaald in artikel 23 lid 1 en 
2 van de statuten van de VPRO. 
 
Twee leden hebben recent de Verkiezingscommissie verlaten. Tamara Witschge, lid van de 
Verkiezingscommissie namens de Raad van Toezicht, heeft haar lidmaatschap van de Raad in 
2019 beëindigd. Ter vervulling van de vacature die hierdoor is ontstaan, draagt de Raad van 
Toezicht uit zijn midden Jacob de Boer voor. Hellen van Schelven, lid van de 
Verkiezingscommissie namens het bestuur, heeft aangegeven haar lidmaatschap van de 
Verkiezingscommissie te willen beëindigen. Het bestuur draagt Sakti Khedoe, lid van de 
ondernemingsraad, voor om in deze vacature te voorzien. Beide kandidaten stellen zich kort 
aan de leden voor.  
 
De voorzitter van de vergadering vraagt de leden via de poll-functie van zoom of ze voor 
benoeming van Jacob de Boer en Sakti Khedoe stemmen. Uit de uitslag blijkt dat 98% van de 
leden die hun stem hebben uitgebracht voor benoeming van Jacob de Boer heeft gestemd. 
Eveneens 98% van de uitgebrachte stemmen is voor benoeming van Sakti Khedoe. Daarop 
stelt de voorzitter vast dat beide kandidaten per heden tot lid van de Verkiezingscommissie 
zijn benoemd. 
 
 

4. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter van de vergadering complimenteert en bedankt iedereen die meegewerkt 
heeft aan deze ledenvergadering en de voorbereidende online meet-ups en dankt de leden 
voor hun aanwezigheid en inbreng. Ze hoopt iedereen weer online te ontmoeten tijdens de 
volgende ALV op 19 juni 2021.  
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Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering VPRO 23 januari 2021 

1. De Algemene Ledenvergadering keurt de notulen van de Algemene 
Ledenvergadering van 19 september 2020 goed. 

2. De Algemene Ledenvergadering keurt het VPRO-meerjarenbeleidsplan 2022-2026 
inclusief de meerjarenbegroting 2022-2026 goed. 

3. De Algemene Ledenvergadering benoemt Jacob de Boer met ingang van 23 januari 
2021 tot lid van de Verkiezingscommissie op voordracht van de Raad van Toezicht. 

4. De Algemene Ledenvergadering benoemt Sakti Khedoe met ingang van 23 januari 
2021 tot lid van de Verkiezingscommissie op voordracht van het bestuur. 

 
 
 
Vastgesteld op 1 juni 2021 
 
 
 
 
 
Marise Voskens       Ute Seela  
Voorzitter Raad van Toezicht      Bestuurssecretaris/notulist 
 
 


