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De VR is het orgaan dat de leden van AVROTROS vertegenwoordigt. De leden van de
VR hebben elk ziting in een van de vijf Regionale Commissies. Daarnaast zijn er vaste
commissies die de gedachte- en besluitvorming van de VR voorbereiden ten aanzien van
onderwerpen die tot hun werkgebied behoren:
• Financiële Commissie
• Programmacommissie
• Verenigingscommissie
• Commissie Strategie en Beleid
De VR kan desgewenst ad-hoc-commissies instellen. Zo zijn er in 2015 twee
ad-hoc-commissies geweest:
• Ad hoc Lobbycommissie
• Ad hoc Commissie Overgangsbepaling
De statuten kennen de VR bevoegdheden toe zoals de goedkeuring van het
meerjarenplan, het vaststellen van het beleidsplan en de begroting. Daarnaast keurt de
VR het jaarverslag goed en stelt hij de jaarrekening vast. Ook de benoeming van leden van
de Raad van Toezicht is een bevoegdheid van de VR.
Tevens is de VR een klankbord voor de directie en ook voor bijvoorbeeld de programmamakers. Zo zijn in 2015 naar aanleiding van gesprekken met de Programmacommissie de
reconstructies in Opsporing Verzocht iets afgezwakt, omdat er signalen vanuit de achterban waren gekomen dat mensen deze te heftig vonden. Door de lijnen tussen de makers
en de Programmacommissie kort te houden, kan de VR op deze manier de belangen van
de leden van AVROTROS optimaal behartigen. De Verenigingscommissie heeft in 2015
actief gekeken naar het bereik van de achterban en hoe deze op een optimale manier te
bereiken, met alle beperkingen die het Commissariaat voor de Media stelt aan de manier
waarop met leden en communities mag worden omgegaan.
De Commissie Strategie en Beleid heeft gesproken over de speerpunten van het beleid
van AVROTROS. De Financiële Commissie heeft zich in 2015 over de jaarstukken en de
begroting gebogen. Daarnaast is ook naar de tussentijdse financiële rapportages gekeken
en is de Financiële Commissie ook betrokken bij het risicomanagement.
Op grond van de statuten zou de VR in 2016 teruggaan van 60 naar 50 leden en zou
tevens tot een eerste vernieuwing van leden van de VR overgegaan worden. Naar de
mening van de VR is het omwille van de continuïteit niet verstandig dit al op zo’n korte
termijn te laten plaatsvinden. In verband daarmee is een Ad hoc Commissie Overgangsbepaling met voorstellen gekomen die ertoe hebben geleid dat de VR nieuwe statuten
heeft aangenomen. Daarin is opgenomen dat de teruggang van 60 naar 50 leden
plaatsvindt per 1 januari 2018; per 1 januari 2021 zullen via verkiezingen voor het eerst
nieuwe leden toetreden tot de VR.
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De VR heeft continu verbinding met het bedrijf AVROTROS gezocht door zoveel mogelijk
vergaderingen en bijeenkomsten binnen het AVROTROS-gebouw te laten plaatsvinden
en hierdoor de binding tussen de VR-leden en ‘het bedrijf AVROTROS’ te vergroten. In
2015 zijn vanuit de VR onder meer bezoeken gebracht aan opnames van programma’s
als Tussen Kunst en Kitsch, het Junior Songfestival en De Tiende van Tijl. Tevens zijn
muzikale evenementen bezocht als het Hofvijverconcert en een aantal vrijdagavond- en
zondagochtendconcerten van AVROTROS. Rond de jaarwisseling is voor de leden van
de VR een eindejaarsevenement georganiseerd, waarbij aan de leden jong talent met
een AVROTROS-link werd gepresenteerd, zoals deelnemers van Junior Dance en het
Kinderprinsengrachtconcert, maar bijvoorbeeld ook VondelCS ‘artist in residence’ Remy
van Kesteren en enkele Sterren.nl-talenten.
De komende tijd wil de VR, die een hoge activiteit in alle regio’s signaleert, de expertise
die zich binnen de gelederen bevindt meer nadrukkelijk gaan inzetten voor de omroep.
De leden van de VR zijn gekozen door de leden van AVROTROS en zijn zodoende ook een
afspiegeling van de achterban. Met 53 leden is er zo veel kennis op diverse vlakken en zijn
er zo veel lagen van de maatschappij aanwezig, dat AVROTROS hiermee waar nodig extra
ondersteund wordt.
Op 1 januari 2015 bestond de Verenigingsraad AVROTROS uit de volgende 56 personen
(tevens vermelding van de lidmaatschappen van Commissies in 2015):
Regionale Commissie Centrum Oost:
Mevrouw M. van der Burgh (tevens lid Financiële Commissie)
De heer A.P.M. ’t Hoen (tevens lid Commissie Strategie en Beleid)
Mevrouw H.D. Koops (tevens lid Commissie Strategie en Beleid)
Mevrouw M. Leenders (tevens lid Verenigingscommissie)
De heer E.G.S. Omta (tevens lid Financiële Commissie en lid Ad hoc Commissie
Overgangsbepaling)
Mevrouw A.M.M. Smits-Cowan (tevens lid Programmacommissie)
Mevrouw C.J.G. Vermeer (tevens lid Programmacommissie)
Mevrouw B. Wansink (tevens lid Verenigingscommissie)
De heer J. Wijers (tevens lid Programmacommissie)
Regionale Commissie Centrum West:
De heer Th.P.C. Borst (tevens lid Programmacommissie)
De heer Th.J. van den Breul (tevens lid Verenigingscommissie)
Mevrouw A. Derlagen (tevens lid Verenigingscommissie)
Mevrouw M.A.C. van der Gulik
Mevrouw P.C.E. Jansen (tevens lid Financiële Commissie)
De heer A.M. de Jong
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De heer L.W.M. van der Kolk (tevens lid Programmacommissie en lid Ad hoc Commissie
Overgangsbepaling)
Mevrouw M.S. Mackay (tevens lid Financiële Commissie)
De heer mr. O. Mulder (tevens lid Commissie Strategie en Beleid; uit VR 1-1-2016)
Mevrouw A.R. van Netten (tevens lid Commissie Strategie en Beleid)
Mevrouw J.Th.M. Veldkamp
De heer drs. J.A. Zonderman
Regionale Commissie Noord:
Mevrouw M.J.G.A. Assendorp
Mevrouw M. Bernauer-Kuis (tevens lid Commissie Strategie en Beleid; uit VR 1-1-2016)
De heer H.F. Eshuis
De heer H.Th. Jansen
De heer D. de Jong (tevens lid Verenigingscommissie)
Mevrouw L.V. Kloek (tevens lid Commissie Strategie en Beleid)
De heer Th.L. Koning (tevens lid Financiële Commissie en lid Ad hoc Commissie
Overgangsbepaling)
De heer C.H.M. Oprins
Mevrouw G.B. Röhr-Dubbeld (tevens lid Programmacommissie)
De heer E. Schuten (tevens lid Programmacommissie)
De heer R. Sijtsma (tevens lid Verenigingscommissie)
De heer P.J. Smink (tevens lid Financiële Commissie)
Regionale Commissie Zuid Oost:
Mevrouw Y.M.J. Brosens (tevens Voorzitter Verenigingsraad en lid Verenigingscommissie)
Mevrouw drs. D.G. van Gils (tevens lid Commissie Strategie en Beleid en Ad hoc
Lobbycommisie)
De heer P.W.J. Mutsaers (tevens lid Programmacommissie)
De heer K.H.E. van Nunen (tevens lid Financiële Commissie)
Mevrouw A. Reijven
De heer R.F.M. van Scheijndel
De heer M.J.F. Smeets (tevens lid Programmacommissie en lid
Ad hoc Commissie Overgangsbepaling)
Mevrouw H. van Stiphout-Schouten (tevens lid Verenigingscommissie)
De heer M.G. Strijbos (tevens lid Financiële Commissie)
Mevrouw P. Verhoeven
De heer P.W.M. de Wit (tevens lid Commissie Strategie en Beleid)
Regionale Commissie Zuid West:
De heer mr. J.J.P.M. Asselbergs (tevens lid Verenigingscommissie)
De heer drs. ing. M.P.A. Beverwijk
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De heer drs. A.J. Breeuwsma (tevens vicevoorzitter Verenigingsraad en lid
Ad hoc Lobbycommissie)
De heer C.G. Dallau (tevens lid Programmacommissie)
De heer W.J.M. Gijben
De heer drs. G.G. Luder (tevens lid Financiële Commissie)
Mevrouw D.E. Maat-Barends (uit VR 1-1-2016)
Mevrouw M.J.E. van der Meijden (tevens lid Programmacommissie)
Mevrouw mr. M. van Paridon (tevens lid Commissie Strategie en Beleid, Ad hoc
Lobbycommissie en Ad hoc Commissie Overgangsbepaling)
Mevrouw mr. A.C.H.Q. Pleunis (tevens lid Commissie Strategie en Beleid en Ad hoc
Lobbycommissie)
Mevrouw C.J.W. van Vuuren-Verberne (tevens lid Verenigingscommissie)
De heer O.H.J. Zuidwijk (tevens lid Financiële Commissie en Ad hoc Commissie
Overgangsbepaling)
De VR is tot medio september 2015 voorgezeten door Harry Eshuis, die om persoonlijke
redenen terugtrad. Yvonne Brosens is hem in september opgevolgd; tevens heeft de VR
toen Relus Breeuwsma tot vicevoorzitter benoemd.
In 2015 gaven drie leden van de VR te kennen hun lidmaatschap per 1 januari 2016 niet te
willen continueren; daarmee is het aantal VR-leden per 1 januari 2016: 53.
De VR is in 2015 drie keer bijeengeweest; tevens is er in april een algemene
ledenvergadering gehouden. De vergaderfrequentie van de commissies is in 2015 als
volgt geweest:
• Regionale Commissies: elk van de vijf Regionale Commissies is vier keer bijeengeweest;
• Financiële Commissie: vier keer;
• Programmacommissie: twee keer;
• Verenigingscommissie: drie keer;
• Commissie Strategie en Beleid: drie keer;
• Ad hoc Commissie Overgangsbepaling: één keer (het grootste gedeelte van de
werkzaamheden van deze commissie vond in 2014 plaats); de commissie is in
november 2015 opgeheven;
• Ad hoc Lobbycommissie: leden van deze commissie hebben afzonderlijk, dan wel in
voltalligheid diverse activiteiten ontplooid, bijeenkomsten bijgewoond, enz.

