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Toelichting benoeming leden Verkiezingscommissie  
 
De Verkiezingscommissie werft en selecteert kandidaten voor de Raad van Toezicht. De 
samenstelling van de commissie is beschreven in artikel 23 lid 2 van de Statuten van de VPRO: 
 

De leden van de Verkiezingscommissie worden voor een termijn van vier jaar benoemd door 
de algemene ledenvergadering, twee daarvan op voordracht van het bestuur, twee op 
voordracht van de raad van toezicht en drie op voordracht van de algemene 
ledenvergadering. Voor deze laatste drie kandidaten kunnen vóór de behandeling van het 
agendapunt ter zake tegenkandidaten gesteld worden door tenminste tien leden van de 
vereniging. 

 
 
Nieuw lid op voordracht van de algemene ledenvergadering 
Ryclef Rienstra, lid van de Verkiezingscommissie namens de algemene ledenvergadering, verlaat 
naar 9 jaar de commissie. Ter vervulling van de vacature die hierdoor is ontstaan, stelt de 
Verkiezingscommissie voor om Markha Valenta te benoemen.  
 
Markha Valenta is politicoloog aan de Universiteit Utrecht, waar ze zich bezighoudt met diversiteit, 
democratie en migratie in Europa, Amerika en India. Daarnaast is ze momenteel Urban Citizen 
Fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS). Eerder deed ze voor de WRR 
onderzoek naar religie in het publieke domein. Amerikaanse van oorsprong, leeft ze al 20 jaar in 
Amsterdam, samen met haar vrouw en dochter. 
 
Herbenoeming drie leden 
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 zitten aan het einde van hun eerste 
termijn. Ze zijn beschikbaar voor herbenoeming.  
 
 
Gevraagd besluit: 
De algemene ledenvergadering benoemt Markha Valenta als lid van de Verkiezingscommissie 
namens de algemene ledenvergadering. 
  
De algemene ledenvergadering herbenoemt Marise Voskens als lid van de Verkiezingscommissie 
namens Raad van Toezicht, Lennart van der Meulen namens het bestuur en Marianne Versteegh 
namens de algemene ledenvergadering. 
 
 
Namens de Verkiezingscommissie, 
 
Ruben Maes     
voorzitter 
 

 


