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Toelichting 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 wil dat proces ingaan met zeven leden, zoals bedoeld 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. 

 
 
Twee leden verlaten Verkiezingscommissie 
Tamara Witschge, lid van de Verkiezingscommissie namens de Raad van Toezicht, heeft haar 
lidmaatschap van de Raad van Toezicht in 2019 beëindigd. Ter vervulling van de vacature die 
hierdoor is ontstaan, heeft de Raad van Toezicht Jacob de Boer bereid gevonden zich verkiesbaar te 
stellen voor het lidmaatschap van de Verkiezingscommissie.  
 
Jacob de Boer is ruim twintig jaar werkzaam in de Nederlandse en internationale media, de laatste 
12 jaar als leidinggevende aan de internationale productieteams van de BBC. Hij kent de uitdagingen 
van de mediasector als geen ander. Jacob is 51 jaar, heeft twee kinderen en woont in Bussum. 
 
Hellen van Schelven, lid van de Verkiezingscommissie namens het bestuur, heeft eveneens 
aangegeven haar lidmaatschap van de Verkiezingscommissie te willen beëindigen. Het bestuur 
draagt Sakti Khedoe voor om te vacature in te vullen.  
 
Sakti Khedoe werkt als redacteur voor Buitenhof en Vrije Geluiden. Hij is sinds een jaar lid van de 
Ondernemingsraad en is ambassadeur van VPRO Inclusief. Sakti is 38, van Hindoestaanse komaf en 
werkt sinds 2008 voor de VPRO.   
 
 
Gevraagd besluit: 
De algemene ledenvergadering benoemt Jacob de Boer als lid van de Verkiezingscommissie 
namens de Raad van Toezicht en Sakti Khedoe als lid namens het bestuur. 
 
 
De Verkiezingscommissie: 
 
Ruben Maes    voorzitter, namens de Algemene Ledenvergadering 
Ryclef Rienstra    namens de Algemene Ledenvergadering  
Marianne Versteegh   namens de Algemene Ledenvergadering 
Marise Voskens    namens de Raad van Toezicht 
Lennart van der Meulen  namens het bestuur 
 

 


