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STATUTENWIJZIGING
AVROTROS

Heden, achtentwintig oktober tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr Johan Hendrik
Bennebroek Gravenhorst, notaris te Amsterdam..
de heer Eric Gerardus Johannes van Stade, wonende te Rustenburgherweg 10, 2061 JB
Bloemendaal, geboren te Haarlem op drie april negentienhonderd eenenzestig, gehuwd,
houder van een paspoort met als nummer NNEK455B6.
De comparant verklaarde het volgende.
I. De statuten van AVROTROS, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,
statutair gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende te Witte Kruislaan 55, 1217 AM —
Hilversum, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 58916660, hierna te
noemen: de "Vereniging", werden laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging
op eenendertig december tweeduizend dertien verleden voor mr. J.H. Bennebroek
Gravenhorst, vooritoemd.
II. Bij schriftelijk besluit genomen door de Verenigingsraad van de Vereniging op
negentien september tweeduizend vijftien werd — nadat de Statutaire Directie en de
Raad van Toezicht daaromtrent zijn gehoord - onder andere besloten.
a. de statuten van de Vereniging partieel te wijzigen als nagemeld, en
b. de comparant te machtigen deze akte van statutenwijziging te tekenen.
Een uittreksel van de notulen van deze vergadering zijn in kopie aan deze akte
gehecht.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde hierbij de statuten van de Vereniging
partieel te wijzigen als volgt.
Artikel 18 paragraaf 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt.
"1. De leden van de Statutaire Directie worden door de Raad van Toezicht benoemd op
basis van een profielschets op te stellen door Statutaire Directie en vast te stellen door
de Raad van Toezicht. Voorafgaand aan een benoeming worden de afzonderlijke
leden van de Statutaire Directie, alsmede de ondernemingsraad gehoord en dient de
Verenigingsraad haar goedkeuring te verleden.".
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Artikel 30 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt.
"In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 10 lid 1, 4 en 5 zal tot een januari
tweeduizend achttien de Verenigingsraad bestaan uit maximaal zestig leden, in beginsel
dertig (oud-)leden van AVRO en dertig (oud-)leden van TROS, waarbij de spreiding over regio's in acht wordt genomen.
De Verenigingsraad stelt een rooster van aan- en aftreden op dat ertoe leidt dat vanaf een —
januari tweeduizend achttien een zodanig aantal leden zal aftreden dat het totaal aantal
zittende leden terug wordt gebracht tot maximaal vijftig, waarbij de spreiding over regio's in acht wordt genomen.
Vervolgens bepaalt het rooster dat vanaf een januari tweeduizend een en twintig een
zodanig aantal leden zal aftreden dat het totaal aantal zittende leden terug wordt gebracht —
tot maximaal vijfentwintig, waarbij de spreiding over regio's in acht wordt genomen en
waarbij vijf en twintig nieuwe leden worden benoemd (conform artikel 10 lid 5 van de
statuten) opdat het totaal aantal leden maximaal vijftig bedraagt waarbij ook weer de
spreiding over regio's in acht wordt genomen. Per een januari tweeduizend vier en twintig treden alle dan zittende leden van de Verenigingsraad of en zijn slechts de leden die vanaf een januari tweeduizend een en twintig zijn benoemd (her)verkiesbaar.".
Artikel 31 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt.
"Tot een januari tweeduizend achttien luidt artikel 21 met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt.
"Artikel 21
1. [Ongewijzigd].
2. [Ongewijzigcl].
3. De Raad van Toezicht stelt voor een juni tweeduizend zestien een rooster van aan- en
aftreden op dat ertoe leidt dat per een januari tweeduizend achttien drie leden
terugtreden en twee leden op voordracht warden benoemd op de hieronder
beschreven wijze.
De ondernemingsraad draagt gehoord de Raad van Toezicht een lid voor dat geen
deel uitmaakt van de ondernemingsraad. Het tweede lid wordt voorgedragen door een
voordrachtcommissie bestaande uit twee leden van de Verenigingsraad en twee leden
van de Raad van Toezicht. De voordrachten vinden plaats op basis van een
profielschets op te maken door de Raad van Toezicht en vast te stellen door de
Verenigingsraad.
Alsdan bestaat de Raad van Toezicht vanaf een januari tweeduizend achttien uit vijf —
leden.
Daarnaast voorziet het rooster van aan- en aftreden er in dat de drie overige
langsizittende leden aftreden per een januari tweeduizend
Een volgens het rooster aftredend lid is een maal onmiddellijk herbenoembaar voor —
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een periode van vier jaar.
4. [Ongewijzigd] .
5. [Ongewijzigdf
6. [Ongewijzigdf
7. [Ongewijzigd].
8. [Ongewijzigd] "".
Artikel 33 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt.
"Per een januari tweeduizend vierentwintig komen de artikelen 30 en 33 te vervallen, per —
een januari tweeduizend twintig komt artikel 31 te vervallen en per een januari
tweeduizend zestien komt artikel 32 te vervallen. Vanaf die data maken de respectievelijke
artikelen niet langer deel nit van deze statuten. Per het moment van deponeren van het
besluit als bedoeld in artikel 29 komt ook artikel 29 te vervallen en maakt het niet 'anger —
deel uit van deze statuten.".
Slotbepaling
De overige bepalingen van de statuten van de Vereniging blijven onverkort van toepassing.
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
Doze aide is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de aide is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De
comparant is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De
comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig —
van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
thuniddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en door mij, notaris.
Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid: AVROTROS, statutair gevestigd to Hilversum, na akte houdende partible statutenwijziging op 28 oktober 2015 verleden voor mr. J.H. Bennebroek
Gravenhorst, notaris to Amsterdam.
Hoofdstuk 1 - Vereniging: doel, middelen en organen
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: AVROTROS,
(de "Vereniging").
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Hilversum.
Doel en achtergrond
Artikel 2
1. Het doel van de Vereniging is het verzorgen van media-aanbod op landelijk niveau ter
uitvoering van de publieke mediaopdracht als bedoeld in de Mediawet en het
verrichten van alle activiteiten die daarvoor nodig zijn alsmede het verrichten van
nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten. Hiertoe heeft de Vereniging een
omroepbedrijf.
2. De Vereniging vertegenwoordigt een stroming binnen de Nederlandse bevolking die
van mening is dat er een omroepvereniging moet zijn:
(i) die een democratische samenleving voorstaat, waarin burgers in geestelijke,
materiele en staatkundige vrijheid leven en die hecht aan individuele waarden als
persoonlijke vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid, alsmede
sociale waarden zoals de gezamenlijke beleving van media-aanbod;
(ii) die onafhanlcelijk is van ideologieen en die zich in haar media-aanbod
ondogmatisch en onathankelijk opstelt;
(iii) die niet gebonden is aan religieuze en/of politieke groeperingen;
(iv) die een media aanbod verzorgt dat verbindend, positief en respectvol,
uitnodigend en betrokken is.
3. De Vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
(i) indachtig het bovenstaande een gevarieerd media-aanbod te verzorgen voor een
zo groot mogelijk publiek, waarbij niemand wordt uitgesloten;
(ii) het samenwerken en deelnemen in andere organisaties en rechtspersonen, waar
wenselijk en mogelijk, in het bijzonder omroeporganisaties, ter bevordering en
verwezenlijking van de in lid 1 van dit artikel vermelde doelstelling;
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(iii) het (doen) verrichten van alle andere met het doel van de Vereniging niet
strijdige activiteiten in de ruimste zin des woords.
4. De Vereniging is het resultaat van het samengaan van de activiteiten van Aigemene
Omroepvereniging AVRO (hierna: "AVRO") en TROS (hierna: "TROS") op een
januari twee duizend veertien (1 januari 2014).
5. AVRO heeft haar oorsprong in de activiteiten die door de Hilversumsche Draadlooze
Omroep (HDO) werden uitgeoefend sinds acht juli negentien honderd drie en twintig
(8 juli 1923). De AVRO ontstond als vereniging op achtentwintig december negentien
honderd zeven en twintig (28 december 1927).
TROS werd op vier november negentien honderd vierenzestig (4 november 1964)
opgericht als stichting onder de naam: Televisie en Radio Omroep Stichting: T.R.O.S.
TROS is voortgekomen uit een maatschappelijke situatie waarin een groeiend aantal
Nederlandse burgers zich niet thuis voelde binnen het gesloten politiek/religieus
gekleurde onutepbestel van de jaren zestig van de twintigste eeuw.
Finaneiele middelen
Artikel 3
De financiele middelen van de Vereniging worden gevormd door:
a. de opbrengsten uit het omroepbedrijf dat onderdeel is van de Vereniging (het
"Omroepbedrijf') en de periodieken;
b. de periodieke bijdragen van de leden;
c. vergoedingen van de overheid;
d. opbrengsten uit het vermogen van de Vereniging;
e. subsidies, giften, schenkingen en legaten;
f. opbrengsten uit nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten; en
g. alle andere inkomsten.
Organen
Artikel 4
1. De Vereniging kent de volgende organen:
a. een Verenigingsraad, waarin alle leden van de Vereniging zijn
vertegenwoordigd;
b. een Raad van Toezicht, als onathankelijk en deskundig toezichthoudend orgaan;
en
c. een Statutaire Directie, als besturend orgaan.
2. De organen richten zich bij de vervulling van hun taken naar het belang van de
Vereniging waarvan het Ornroepbedrijf onderdeel is, rekening houdend met het
gemeenschappelijk belang van het bestel van publieke media-instellingen.
Periodieken
Artikel 5
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De Vereniging heeft een of meer, al dan niet digitale, periodieken om haar leden samen te
brengen, hen te informeren over media-aanbod in het algemeen en het media-aanbod van
de Vereniging in het bijzonder en hen te informeren over de overige
verenigingsactiviteiten.
Hoofdstuk 2 - Lidmaatschap
Leden en leden van verdienste
Artikel 6
1. De Vereniging kent leden. Leden lcunnen slechts natuurlijke personen zijn.
2. Leden zijn zij die zich als zodanig bij de Statutaire Directie hebben aangemeld en zijn
toegelaten. Ingeval van niet-toelating door de Statutaire Directie kan de
Verenigingsraad alsnog tot toelating besluiten.
3. Leden van verdienste zijn leden die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de
Vereniging of in het kader van de doelstelling van de Vereniging als zodanig door de
Verenigingsraad zijn benoemd, alsmede reeds benoemde leden van verdienste van
AVRO respectievelijk TROS. Benoeming als lid van verdienste vindt plaats op
voorstel van een orgaan van de Vereniging.
Einde lidmaatschap
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de Vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van een maand. Opzegging geschiedt schriftelijk aan de Statutaire Directie, dan wel
door het opzeggen door een lid van het abonnement op een periodiek van de
Vereniging.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de Vereniging kan tegen het einde van het
lopende boekjaar door de Statutaire Directie worden gedaan:
wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand niet
volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de Vereniging heeft voldaan;
wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment
door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste een maand.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel omniddellijke beeindiging van het lidmaatschap tot gevolg
hebben, wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet kan worden gevergd het
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lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt of wanneer
het lid de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door de Statutaire
Directie, die het lid hoort omtrent het voornemen en daarna zo spoedig mogelijk van
het besluit in kennis stelt, met opgave van redenen. Het betrokken lid is bevoegd
binnen eon maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de
Verenigingsraad. De Verenigingsraad beslist in de eerstvolgende vergadering na
ontvangst van het beroepsschrift, na de betrokkene te hebben gehoord, althans bij
aangetekend schrijven op een termijn van ten minste veertien dagen daaitoe te hebben
opgeroepen. De betrokkene kan zich in de hoorzittingen door een adviseur doen
bijstaan of zich door een gemachtigde doen vertegenwoordigen. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft
geen stemrecht.
Contributies
Artikel 8
leder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt
vastgesteld door de Verenigingsraad op voorstel van de Statutaire Directie met
inachtneming van de in of krachtens de Mediawet voorgeschreven bijdrage voor een
lidmaatschap.
Hoofdstuk 3 - Verenigingsraad
Verenigingsraad en regio's
Artikel 9
1. De Verenigingsraad bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden zijn gekozen
en fungeert als algemene vergadering als bedoeld in artikel 2:39 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek.
2. De Vereniging is georganiseerd in vijf regio's, te weten:
a. regio Noord: de provincies Friesland, Groningen en Drenthe;
b. regio Centrum Oost: de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland;
c. regio Centrum West: de provincies Noord Holland en Utrecht;
d. regio Zuid West: de provincies Zuid Holland en Zeeland;
e. regio Zuid Oost: de provincies Noord Brabant en Limburg.
3. Alle leden van de Vereniging waarvan het door hen aan de Vereniging opgegeven
adres binnen een regio valt, behoren tot die regio, tenzij de Verenigingsraad anders
besluit. Indien het adres niet in Nederland is gelegen, besluit de Verenigingsraad tot
welke regio het lid behoort.
Samenstelling Verenigingsraad
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Artikel 10
1. De Verenigingsraad bestaat uit minimaal veertig en maximaal vijftig leden,
afhankelijk van het aantal leden per regio. De Verenigingsraad wordt gevormd door
acht tot tien leden uit ieder van de vijf regio's. Het aantal leden van een regio wordt,
met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, vastgesteld en kan worden
gewijzigd door de zittende leden van de desbetreffende regio.
Vaststelling respectievelijk wijziging van het aantal leden van een regio kan, evenwel
met inachtneming van het in de tweede volzin van dit lid bepaalde, slechts geschieden
bij een unanieme schriftelijke verklaring hiertoe van alle in de desbetreffende regio
zitting hebbende leden, welke verklaring zo spoedig mogelijk ter kennis van de
Statutaire Directie dient te worden gebracht.
2. Kandidaten voor de Verenigingsraad dienen:
a. lid te zijn van de Vereniging;
b. de statuten van de Vereniging te onderschrijven;
c. belangstelling te hebben voor het media-aanbod van de Vereniging;
d. aantoonbare maatschappelijke interesse te hebben;
e. bereid te zijn om het gedachtegoed van de Vereniging uit te dragen;
f. bereid te zijn om aanwezig te zijn en zich actief op te stellen in de vergaderingen
van de Verenigingsraad en de commissies.
3. Lid van de Verenigingsraad kunnen niet zijn:
a. leden van de Vereniging die op het moment van kandidaatstelling nog geen
achttien jaar zijn;
b. leden van de Statutaire Directie of de Raad van Toezicht;
c. degenen wiens echtgenoot of geregistreerde partner lid is van de
Verenigingsraad, Statutaire Directie of de Raad van Toezicht, met dien verstande
dat ingeval het huwelijk of het geregistreerde partnerschap eerst na de benoeming
is aangegaan, de laatstbenoemde echtgenoot of partner zijn lidmaatschap van de
Verenigingsraad respectievelijk de Statutaire Directie of Raad van Toezicht moet
neerleggen en ingeval beiden gelijktijdig waren benoemd beslist het lot;
d. degenen die op het moment van kandidaatstelling, of op enig moment in de twee
jaar daaraan voorafgaand, als werknemer of opdrachtnemer een relatie hebben/
hadden met de Vereniging, of op enig moment in de twee jaar daaraan
voorafgaand, als werknemer of opdrachtnemer een relatie hebben/ hadden met
andere organisaties waarmee de Vereniging nauw samenwerkt, dit ter
beoordeling van de Verenigingsraad, of waarin de Vereniging deelneemt in het
geplaatste kapitaal respectievelijk vennootschappelijk vermogen voor meer dan
vijf procent.
4. Een lid van de Verenigingsraad wordt gekozen voor een periode van vijfjaar, tenzij
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de benoeming het gevolg is van een tussentijdse verkiezing, in welk geval de
benoeming geldt tot de volgende vijfjaarlijkse verkiezing.
5. Een lid van de Verenigingsraad is na zijn eerste periode eon keer herkiesbaar.
6. Een niet volledig samengestelde Verenigingsraad behoudt zijn bevoegdheden op
grond van de wet en deze statuten.
Kandidaatstelling
Artikel 11
1. Een keer per vijfjaar in de maand december vinden (her)verkiezingen plaats voor
leden van de Verenigingsraad. leder lid van de Vereniging behorend tot een bepaalde
regio kan zich vanuit die betreffende regio kandidaat stellen voor het lidmaatschap
van de Verenigingsraad.
2. Ingeval op de eerste dag van augustus van een kalenderjaar blijkt dat het totaal aantal
leden van de Verenigingsraad minder dan veertig is en/of het aantal leden uit een
bepaalde regio minder dan zeven bedraagt, worden er door de voorzitter van de
Verenigingsraad in de maand december van dat zelfde kalenderjaar tussentijdse
verkiezingen uitgeschreven.
3. Tijdig voor het tijdstip van (her)verkiezing roept de voorzitter van de Verenigingsraad
via de website van de Vereniging alsmede in twee achtereenvolgende nummers van de
periodieken van de Vereniging leden van de betreffende regio op om zich kandidaat to
stellen.
4. Kandidaten melden zich bij de voorzitter van de Verenigingsraad door middel van het
invullen van een hiervoor bedoeld formulier. Deze formulieren worden door de
voorzitter van de Verenigingsraad op aanvraag verstrekt.
5. Een kandidaat dient aan de Verenigingsraad de informatie to geven die de
Verenigingsraad nodig heeft voor de beoordeling van de kandidatuur.
6. De Verenigingsraad kan besluiten een kandidatuur af to wijzen op grond van de
overweging dat deze in strijd is met de bepalingen van de statuten dan wel strijdig is
met het belang van de Vereniging. Deze afwijzing wordt door de voorzitter van de
Verenigingsraad aan de kandidaat meegedeeld, met redenen omkleed.
7. De termijn van kandidaatstelling loopt af op de dag zes weken voor de datum van de
(her)verkiezing.
8. De voorzitter van de Verenigingsraad beoordeelt na het aflopen van de termijn of de
kandida(a)t(en) aan alle statutair gestelde criteria voldoet/voldoen.
9. De voorzitter van de Verenigingsraad brengt vervolgens de naam van de kandidaat of
de kandidaten ter kennis van de leden door publicatie in de periodieken van de
Vereniging en/ of op de website.
10. De voorzitter van de Verenigingsraad zal de in dit artikel genoemde taken uitoefenen
in overleg met de voorzitter van de betreffende regio('s) en met ondersteuning van het
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secretariaat van de Statutaire Directie.
Verkiezing leden Verenigingsraad
Artikel 12
1. Indien de voorzitter van de Verenigingsraad vaststelt dat slechts een kandidaat voldoet
aan de criteria voor een vacature ten aanzien van een bepaalde regio, wordt deze uit
dien hoofde geacht te zijn gekozen door de leden. Hetzelfde geldt indien de voorzitter
van de Verenigingsraad vaststelt dat het aantal vacatures voor een bepaalde regio
gelijk is aan of meer is dan het aantal kandidaten dat voldoet aan de criteria; deze
kandidaten worden dan alien geacht te zijn verkozen door de leden.
2. Indien voor een vacature ten aanzien van een bepaalde regio zich meer leden
kandidaat hebben gesteld dan dat er vacatures zijn, organiseert de voorzitter van de
Verenigingsraad een openbare verkiezing voor de leden van de regio waar de zetel
vacant is.
3. Elk stemgerechtigd lid van de Vereniging uit de betreffende regio, dat aan een in het
voorgaande lid bedoelde verkiezing wenst deel te nemen, dient ten blijke daarvan
tijdig schriftelijk of elektronisch aan de voorzitter van de Verenigingsraad een
ondertekend verzoek om toezending van een stembiljet te richten. De voorzitter van
de Verenigingsraad zendt, schriftelijk dan wel elektronisch, een stembiljet aan het
betreffende lid. Het stemmend lid moet op het stembiljet per vacature aangeven voor
welke kandidaat hij kiest en het stembiljet per post of elektronisch binnen een door de
voorzitter van de Verenigingsraad te bepalen termijn zenden aan de voorzitter van de
Verenigingsraad.
4. De Verenigingsraad stelt het resultaat van de stemming vast. Degene die voor een
vacature het hoogste aantal stemmen op zich verenigd heeft, is gekozen. Bij een gelijk
aantal stemmen beslist het lot. Indien geen stemmen zijn uitgebracht, bepaalt de
Verenigingsraad welke kandidaat is gekozen.
5. Ingeval de Verenigingsraad het resultaat van de stemming heeft vastgesteld is de
gekozen kandidaat lid van de Verenigingsraad per 66n januari van het jaar volgend op
het jaar van de vaststelling door de Verenigingsraad als in lid 4 bedoeld.
6. Uiterlijk een maand na de vaststelling als bedoeld in lid 1 of 4 wordt de naam van
gekozen kandidaat ter kennis van de leden gebracht in de periodieken van de
Vereniging en/ of op de website.
7. Het bepaalde in artikel 11 lid 10 is van overeenkomstige toepassing op dit artikel.
Linde lidmaatschap Verenigingsraad
Artikel 13
1. Het lidmaatschap van de Verenigingsraad eindigt ten aanzien van het desbetreffende
lid van de Verenigingsraad:
a. vijf jaar na de datum waarop zijn lidmaatschap van de Verenigingsraad van
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kracht werd, onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 4 en 10 lid 5;
door het einde van zijn lidmaatschap van de Vereniging;
doordat het bepaalde in artikel 10 lid 3 onder b. of c. op hem van toepassing is
geworden;
d. door zijn aftreden;
e. door zijn overlijden;
f ten tijde van de eerstvolgende vijtjaarlijkse verkiezing nadat hij zijn regio
metterwoon heeft verlaten;
g. door zijn ontslag conform artikel 13 lid 2 tot en met 13 lid 6.
2. Een lid van de Verenigingsraad kan door de Verenigingsraad worden geschorst dan
wel ontslagen, uitsluitend in geval van handelen of nalaten door het lid:
a. in strijd met statuten en/of besluiten van de Vereniging;
b. in strijd met aan het lid gegeven volmachten;
c. waardoor de Vereniging wordt benadeeld.
3. Schorsing en ontslag van een lid van de Verenigingsraad treden in werking terstond
nadat het desbetreffende besluit genomen is.
4. Schorsing of ontslag kan niet plaatsvinden dan nadat de betrokkene is gehoord door
de Verenigingsraad, althans daartoe in de gelegenheid is gesteld. De betrokkene kan
zich daarbij door een adviseur doen bijstaan.
5. Schorsing heeft tot gevolg dat de betrokkene zijn functie binnen de Verenigingsraad
niet kan uitoefenen, geen vergaderingen meer mag bijwonen en geen stemrecht heeft;
betrokkene is dan nog wel lid van de Verenigingsraad. Zolang een procedure tot
ontslag loopt blijft de betrokkene geschorst.
6. De Verenigingsraad besluit uiterlijk binnen drie maanden na de schorsing of de
schorsing wordt bekrachtigd door ontslag. Indien een schorsing binnen drie maanden
na ingang niet door ontslag is gevolgd, vervalt de schorsing van rechtswege en kan de
betrokkene ter zake van de feiten die tot schorsing hebben geleid niet opnieuw worden
geschorst.
7. Besluiten als bedoeld in dit artikel worden binnen veertien dagen nadat zij zijn
genomen aan de betrokkene medegedeeld bij aangetekend schrijven door of namens
de voorzitter.
Taken en bevoegdheden
Artikel 14
1. De Verenigingsraad heeft de in de wet en deze statuten toegekende bevoegdheden,
waaronder:
a. goedkeuring van het meerjarenplan, en het vaststellen van het beleidsplan en de
begroting;
b. goedkeuring van het jaarverslag en vaststelling van de jaarrekening;
b.
c.

benoeming, schorsing en ontslag van de leden van Raad van Toezicht;
schorsing en ontslag van leden van de Verenigingsraad;
de verlening van decharge aan de leden van de Statutaire Directie voor het door
hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit
de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de Verenigingsraad bekend is gemaakt;
f. de verlening van decharge aan de leden van de Raad van Toezicht voor het door
hen gevoerde toezicht;
g. het verlenen van voorafgaande goedkeuring aan een voorgenomen benoeming
van een lid van de Statutaire Directie;
h. wijziging van de statuten van de Vereniging;
i. ontbinding van de Vereniging;
j. vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement van de Vereniging;
k. in een naar het oordeel van de Financiele Commissie van de Verenigingsraad
bijzondere omstandigheid, na overleg met de Raad van Toezicht, horen van de
accountant van de Vereniging in het bijzijn van een lid van de auditcommissie
van de Raad van Toezicht;
1. in een naar het oordeel van de Verenigingsraad bijzondere omstandigheid, na
overleg met de Raad van Toezicht, raadplegen van een extern deskundige;
m. het vaststellen van de profielschets voor de Raad van Toezicht;
n. ontvangen van financiele informatie nodig bij de uitoefening van zijn taken.
2. Het staat de Verenigingsraad vrij om de Statutaire Directie gevraagd en ongevraagd to
adviseren.
3. De Verenigingsraad kan op voorstel van de Raad van Toezicht aan leden van de
Verenigingsraad vacatiegeld en/of een onkostenvergoeding toekennen.
4. Een lid van de Verenigingsraad mag noch direct noch indirect voordeel genieten ten
Taste van de Vereniging, behoudens in bijzondere gevallen en zulks met toestemming
van de Verenigingsraad. Vacatiegeld en onkostenvergoeding bedoeld in artikel 14 lid
3 worden hier niet onder begrepen.
Vergaderingen Verenigingsraad
Artikel 15
1. De Verenigingsraad kent drie reguliere vergaderingen per jaar. Een vergadering
waarin het jaarverslag wordt besproken en goedgekeurd en waarin de jaarrekening
wordt vastgesteld. Een vergadering waarin de begroting wordt behandeld en
vastgesteld en een vergadering waarin het meeijarenplan en het beleidsplan worden
besproken. De bespreking van het meeijarenplan en het beleidsplan en de goedkeuring
respectievelijk vaststelling daarvan worden verspreid over verschillende
vergaderingen. De Verenigingsraad vergadert tevens wanneer de voorzitter of de
Statutaire Directie zulks nodig oordeelt.
c.
d.
e.
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2.

De vergaderingen van de Verenigingsraad worden bijeengeroepen door de voorzitter
van de Verenigingsraad. De oproeping geschiedt schriftelijk of — indien het
desbetreffende lid van de Verenigingsraad daarmee heeft ingestemd door toezending
van zijn e-mailadres aan de voorzitter van de Verenigingsraad - elektronisch aan de
(e-maiBadressen van de leden van de Verenigingsraad. De termijn voor de oproeping
bedraagt tenminste veertien dagen, behoudens het bepaalde in artikel 25 lid 1 en
artikel 26.
3. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden van de
Verenigingsraad als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de
stemmen in de Verenigingsraad, is de voorzitter van de Verenigingsraad verplicht tot
het bijeenroepen van een vergadering van de Verenigingsraad binnen vier weken na
indiening van het verzoek.
4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onvenninderd het
bepaalde in de artikelen 25 en 26.
5. De vergadering van de Verenigingsraad waarin conform artikel 24 lid 6 het
jaarverslag en de jaarrekening worden uitgebracht wordt aangeduid als de
jaarvergadering. Leden van de Vereniging hebben het recht de jaarvergadering bij te
wonen.
6. De leden van de Verenigingsraad hebben in de Verenigingsraad ieder een stem. Leden
van de Verenigingsraad stemmen zonder last of ruggenspraak.
7. Een lid van de Verenigingsraad kan aan een ander lid van de Verenigingsraad een
schriftelijke volmacht verstrekken om namens hem eon stem uit te brengen op een in
de volmacht aangegeven vergadering van de Verenigingsraad. Een lid van de
Verenigingsraad kan voor maximaal een ander lid van de Verenigingsraad als
gevolmachtigde optreden.
Alle
besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is
8.
voorgeschreven, worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in
een vergadering van de Verenigingsraad waarin ten minste meer dan de helft van het
aantal leden van de Verenigingsraad aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens het
bepaalde in artikel 25 lid 3 en 4 en artikel 26. Blanco stemmen worden geacht te zijn
uitgebracht en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Staken de
stemmen dan is het voorstel verworpen. De stemming omtrent personen geschiedt
schriftelijk.
9. De Verenigingsraad voorziet zelf en uit zijn midden in zijn voorzitter. De leden van
de Statutaire Directie en de Read van Toezicht wonen de vergaderingen bij en nemen
aan de beraadslagingen deel, tenzij de Verenigingsraad - met redenen oinkleed anders beslist.
10. Van de vergaderingen van de Verenigingsraad worden notulen opgemaakt. Deze

notulen worden in de eerstvolgende vergadering van de Verenigingsraad vastgesteld
en ten blijke daarvan door de voorzitter van die vergadering ondertekend.
Commissies
Artikel 16
I . De Vereniging kan de volgende commissies instellen:
a. Financiele commissie;
b. Programmacommissie;
c. Verenigingscommissie;
d. Commissie Strategie en Beleid;
en zoveel andere commissies als de Verenigingsraad nuttig en/of noodzakelijk acht.
2. De commissies bereiden de besluitvorming en of gedachtevorming van de
Verenigingsraad voor ten aanzien van onderwerpen die tot hun werkgebied horen.
3. De Verenigingsraad bepaalt het aandachtsgebied van een commissie, hoe de
commissie is samengesteld alsmede haar werkwijze in het Huishoudelijk reglement.
Hoofdstuk 4 - Statutaire Directie
Statutaire Directie
Artikel 17
1. De Vereniging wordt bestuurd door een Statutaire Directie die onder toezicht staat van
een Raad van Toezicht. De Statutaire Directie bestaat uit ten minste een en ten
hoogste drie natuurlijke personen to weten: een Algemeen Directeur, een Zakelijk
Directeur en een Directeur Media. De Algemeen Directeur is tevens de voorzitter van
de Statutaire Directie. Indien de Statutaire Directie uit minder dan drie personen
bestaat kunnen een of meer van deze functies door een en dezelfde persoon worden
vervuld.
2. De voorzitter van de Statutaire Directie bepaalt de agenda van de vergaderingen en
leidt deze, ziet toe op het goed functioneren van de Statutaire Directie, draagt zorg
voor een adequate informatievoorziening aan de Raad van Toezicht en de
Verenigingsraad en zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor besluitvorming.
3. De Statutaire Directie heeft onder meer de volgende taken:
a. het besturen van de Vereniging, waaronder het dagelijks leiding geven aan het
Omroepbedrijf dat onderdeel is van de Vereniging;
b. het zorgdragen voor een transparante, onafhankelijke en integere media
instelling;
c. het naleven van alle relevante wetten en regels en zelfregulering;
d. het beheersen van risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten alsmede de
juiste besteding van middelen van de Vereniging;
e. het initieren, bepalen en uitvoeren van het beleid;
f. het vertegenwoordigen van de Vereniging in en buiten rechte;

- 12 -

g.
h.

het benoemen van personen in de organen genoemd in de Mediawet;
het jaarlijks opstellen van een beleidsplan en begroting, ter goedkeuring door de
Raad van Toezicht en ter vaststelling door de Verenigingsraad, met in
achtneming van het bepaalde in het meerjarenbeleidsplan van de publieke
omroep;
i. het jaarlijks opstellen van een jaarrekening, ter goedkeuring door de Raad van
Toezicht en ter vaststelling door de Verenigingsraad, met in achtneming van de
regelgeving ten aanzien van de publieke omroep;
j. het jaarlijks opstellen van operationele plannen, in samenhang met de begroting
en met het oog op de uitvoering van het beleidsplan;
k. het inrichten van het Omroepbedrijf waarvoor de Vereniging verantwoordelijk is,
ten behoeve van de uitvoering van de plannen;
I. het verschaffen van alle informatie die de Rand van Toezicht en de
Verenigingsraad nodig heeft voor de uitoefening van hun taken;
m. het doen van een voorstel aan de Verenigingsraad over de hoogte van de
jaarlijkse contributie.
4. De Statutaire Directie behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Verenigingsraad
voor besluiten die (i) van ingrijpende betekenis zijn voor de Vereniging; (ii) niet zijn
genoemd in het beleidsplan; en (iii) vallen buiten de normale bedrijfsvoering.
5. De Statutaire Directie behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van
Toezicht voor besluiten omtrent:
a. het huren en verhuren van registergoederen;
b. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen;
c. het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
d. het bezwaren van roerende zaken;
e. het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere
ondernemingen, het overdragen of liquideren van bedoelde deelnemingen;
f. het verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een titel aan een
procuratiehouder;
g. het sluiten - overdragen in eigendom of in gent daaronder begrepen - van het
bedrijf van de Vereniging of van een belangrijke deelneming van de Vereniging;
h. het doen van een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing van de
Vereniging;
i. het aangaan van alle rechtshandelingen, andere dan hiervoor genoemd, waarvan
het belang of de waarde een bedrag van een miljoen euro (EUR 1.000.000) per
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jaar te boven gaat waarbij met elkaar samenhangende handelingen als óón
handeling worden beschouwd.
6. In geval van belet of ontstentenis van een of meer van de leden van de Statutaire
Directie berust het bestuur van de Vereniging bij de overige leden van de Statutaire
Directie. Ingeval van belet of ontstentenis van de gehele Statutaire Directie, berust het
bestuur van de Statutaire Directie bij een door de Raad van Toezicht aangewezen
persoon.
7. De Statutaire Directie ontwikkelt een directiereglement waarin de verdeling van taken
en werkzaamheden is omschreven en stelt dit reglement, gehoord de Raad van
Toezicht, vast.
8. De Raad van Toezicht stelt in lijn met de Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit
Publieke Omroep 2012 of een daarvoor in de plaats komende code de beloning vast
voor de leden van Statutaire Directie.
Benoeming, schorsing en ontslag leden Statutaire Directie
Artikel 18
1. De leden van de Statutaire Directie worden door de Raad van Toezicht benoemd op
basis van een profielschets op to stellen door Statutaire Directie en vast te stellen door
de Raad van Toezicht. Voorafgaand aan een benoeming worden de afzonderlijke
leden van de Statutaire Directie, alsmede de ondernemingsraad gehoord en dient de
Verenigingsraad haar goedkeuring te verlenen.
2. De leden van de Statutaire Directie kunnen geschorst worden door de Raad van
Toezicht, gehoord de Statutaire Directie.
Na een besluit tot schorsing van de Raad van Toezicht dient de Raad van Toezicht
binnen drie maanden na de ingang van de schorsing to besluiten tot ontslag of tot
opheffing van de schorsing of tot handhaving van de schorsing. Indien de Raad van
Toezicht niet binnen deze termijn tot ontslag, opheffing of handhaving heeft besloten,
vervalt de schorsing. De Raad van Toezicht informeett de Verenigingsraad zo spoedig
mogelijk omtrent de schorsing van een lid van de Statutaire Directie.
3. De leden van de Statutaire Directie kunnen ontslagen worden door de Raad van
Toezicht, gehoord de Statutaire Directie en de ondernemingsraad. De Raad van
Toezicht informeert de Verenigingsraad zo spoedig mogelijk omtrent het ontslag van
een lid van de Statutaire Directie.
4. Het lidmaatschap van de Statutaire Directie eindigt tevens:
a. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
b. door overlijden van het desbetreffende lid van de Statutaire Directie;
c. ingeval het desbetreffende lid van de Statutaire Directie in staat van faillissement
wordt verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval
een lid van de Statutaire Directie surseance van betaling verlcrijgt, of ten aanzien
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van hem een vonnis tot definitieve schuldsanering wordt uitgesproken, of onder
curatele wordt gesteld of op welke andere wijze ook het vrije beheer over zijn
vermogen verliest.
Vertegenwoordiging
Artikel 19
1. De Vereniging wordt vertegenwoordigd door de Statutaire Directie alsmede door ten
minste twee gezamenlijk handelende leden van de Statutaire Directie.
2. De Statutaire Directie is, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht,
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als bong of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt.
Besluitvorming
Artikel 20
1. De Statutaire Directie vergadert minimaal zes keer per jaar en verder zo dikwijls een
lid van de Statutaire Directie dit verlangt.
2. De Statutaire Directie kan ook besluiten buiten een vergadering nemen mits dit
schriftelijk geschiedt en alle leden van de Statutaire Directie zich voor het voorstel
hebben uitgesproken.
3. Een gelijktijdige telefonische of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen
alle leden van de Statutaire Directie, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht
gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de Statutaire Directie
te vormen, mits alle leden van de Statutaire Directie zich hiermee akkoord hebben
verklaard.
De door de voorzitter van de Statutaire Directie gewaarmerkte notulen van het
verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het in acht nemen
van alle noodzakelijke formaliteiten.
4. De Statutaire Directie besluit met meerderheid van stemmen. De voorzitter van de
Statutaire Directie kan evenveel stemmen uitbrengen als de overige leden van de
Statutaire Directie samen. Indien de stemmen staken, wordt de Raad van Toezicht
geraadpleegd.
5. De leden van de Statutaire Directie wonen de vergaderingen van de Verenigingsraad
bij, tenzij de Verenigingsraad - met redenen omkleed - besluit dat de aanwezigheid
van leden van de Statutaire Directie bij een specifieke vergadering of een specifiek
agendapunt niet gewenst is. Bij aanwezigheid hebben de leden van de Statutaire
Directie in deze vergaderingen een adviserende stem.
6. In geval van tegenstrijdig belang tussen de Vereniging en eon of meer leden van de
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Statutaire Directie, wordt de Vereniging vertegenwoordigd door don of meer personen
aan te wijzen door de Raad van Toezicht.
7. De Vereniging kan eveneens worden vertegenwoordigd door een of meer
procuratiehouders, met inachtneming van de daartoe door de Statutaire Directie
verleende bevoegdheid. Deze volmacht dient schriftelijk te worden verleend en te
worden ingeschreven in het Handelsregister. De betreffende titulatuur wordt door de
Statutaire Directie bepaald.
Hoofdstuk 5 - Raad van Toezicht
Raad van Toezicht, samenstelling
Artikel 21
1. De Vereniging heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf natuurlijke personen.
Leden van de Verenigingsraad of de Statutaire Directie kunnen geen lid van de Raad
van Toezicht zijn.
2. De leden van de Rand van Toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de
Verenigingsraad. Benoeming vindt plaats op basis van voordrachten. De
ondernemingsraad draagt gehoord de Rand van Toezicht een lid voor dat geen deel
uittnaakt van de ondernemingsraad. De overige vier leden worden voorgedragen door
een voordrachtcommissie bestaande uit twee leden van de Verenigingsraad en twee
leden van de Raad van Toezicht. De voordrachten vinden plaats op basis van een
profielschets op te maken door de Raad van Toezicht en vast te stellen door de
Verenigingsraad.
3. De Verenigingsraad stelt de beloning van de leden van de Raad van Toezicht vast.
4. De bovengenoemde voordrachtcommissie wordt steeds samengesteld op het moment
dat er een vacature is in de Raad van Toezicht waarvoor deze commissie een
voordracht doet. De voorzitter van de Statutaire Directie heeft een adviserende stem in
de beraadslagingen van de voordrachtcommissie. Hij wordt uit dien hoofde voor elk
overleg uitgenodigd tenzij de voordrachtcommissie - met redenen omkleed - beslu it
dat de aanwezigheid van de voorzitter van de Statutaire Directie niet gewenst is.
5. Leden van de Rand van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal
vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht treden of volgens een door de Raad van
Toezicht op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend lid is een maal
onmiddellijk herbenoembaar.
6. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
a. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
b. door overlijden van een lid van de Raad van Toezicht;
c. ingeval een lid van de Raad van Toezicht in staat van faillissement wordt
verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een lid
van de Raad van Toezicht surseance van betaling verkrijgt, of ten aanzien van
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hem een vonnis tot definitieve schuldsanering wordt uitgesproken, of onder
curatele wordt gesteld of op welke andere wijze ook het vrije beheer over zijn
vermogen verliest;
d. door dat een lid van de Raad van Toezicht niet Langer voldoet aan de eisen van
lid 1 van dit artilcel.
7. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter.
8. In geval van belet of ontstentenis van een of meer van de leden van de Raad van
Toezicht berust het toezicht op het bestuur van de Vereniging bij de overige leden van
de Raad van Toezicht . Ingeval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van
Toezicht, berust het toezicht bij door de Verenigingsraad, al dan niet uit zijn midden,
aangewezen personen.
Raad van Toezicht, functioneren
Arfikel 22
1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Statutaire
Directie en op de algemene gang van zaken in de Vereniging, waarvan het
Omroepbedrijf onderdeel is. Hij staat de Statutaire Directie gevraagd en ongevraagd
met raad en advies ter zijde.
Daarnaast heeft de Raad van Toezicht in het bijzonder de volgende taken:
a. het verlenen van goedkeuring aan besluiten van de Statutaire Directie als
beschreven in artikel 17 lid 5;
b. het goedkeuren van het jaarlijks op te stellen beleidsplan en de begroting;
c. het goedkeuren van de jaarrekening;
d. benoeming, schorsing en ontslag van leden van de Statutaire Directie;
e. het bijwonen van de vergaderingen van de Verenigingsraad;
f het in geval van ontstentenis of belet van de gehele Statutaire Directie aanwijzen
van een persoon die de Vereniging bestuurt;
g. het vaststellen van de beloning van de leden van de Statutaire Directie;
h. het aanwijzen van een persoon die de Vereniging vertegenwoordigt in geval van
een tegenstrijdig belang;
i. het jaarlijks opstellen van een verslag van de Raad van Toezicht ten behoeve van
het jaarverslag van de Vereniging.
2. De leden van de Raad van Toezicht wonen de vergaderingen van de Verenigingsraad
bij, tenzij de Verenigingsraad - met redenen omkleed - besluit dat de aanwezigheid
van leden van de Raad van Toezicht bij een specifieke vergadering of een specifiek
agendapunt niet gewenst is. Bij aanwezigheid hebben de leden van de Raad van
Toezicht in deze vergaderingen een adviserende stem.
3. leder lid van de Raad van Toezicht heeft te alien tijde toegang tot de kantoren van de
Vereniging; de Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen in de boeken en andere
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4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

bescheiden van de Vereniging en kennis te nemen van alle handelingen die hebben
plaats gevonden.
De Raad van Toezicht kan zich bij de uitoefening van zijn taak voor rekening van de
Vereniging doen bijstaan door een of meer deskundigen.
De Raad van Toezicht kan een of meer van zijn leden benoemen tot gedelegeerd lid
die meer in het bijzonder met het dagelijkse toezicht op de handelingen van de
Statutaire Directie zijn belast.
De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar of zoveel vaker als een
lid van de Raad van Toezicht dit nodig acht. Indien een lid van de Raad van Toezicht
naar het oordeel van een gewone meerderheid van de overige leden frequent niet
deelneemt aan vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt het betreffende lid
daarop door de voorzitter aangesproken. Het verslag van de Raad van Toezicht
vermeldt welk lid frequent niet heeft deelgenomen aan vergaderingen.
Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen
alle leden van de Raad van Toezicht, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht
gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de Raad van Toezicht
te vormen tenzij een lid van de Raad van Toezicht zich daartegen verzet.
De door de voorzitter van de Raad van Toezicht gewaannerkte notulen van het
verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van inachtneming van
alle noodzakelijke formaliteiten.
De Raad van Toezicht besluit bij meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen
heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.
De Raad van Toezicht kan ook besluiten buiten een vergadering nemen mits dit
schriftelijk geschiedt en alle leden van de Raad van Toezicht zich voor het voorstel
hebben uitgesproken.
Bij reglement kurmen de leden van de Raad van Toezicht onder meer commissies
instellen op het gebied van selectie, beloning, financien en audit.
De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van
leden van de Statutaire Directie zowel zijn eigen functioneren als dat van de
individuele toezichthouders en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de Raad
van Toezicht besproken.
De Raad van Toezicht bespreekt voorts tenminste eenmaal per jaar buiten
aanwezigheid van leden van de Statutaire Directie zowel het functioneren van de
Statutaire Directie als orgaan als dat van de individuele directieleden en de conclusies
die hieraan moeten worden verbonden. Van het houden van deze besprekingen wordt
melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht.
In het jaarverslag van de Vereniging wordt een verslag van de Raad van Toezicht
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opgenomen.
Hoofdstuk 6 - Boekjaar, jaarverslag en jaarrekening
Boekjaar
Artikel 23
Het boekjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Jaarverslag en jaarrekening
Artikel 24
1. De Statutaire Directie is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en
van alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging, naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren
en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige
wijze te bewaren, dat te alien tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging
kunnen worden gekend.
2. De Statutaire Directie stelt jaarlijks na afloop van het boekjaar een balans en een staat
van baten en lasten over dat boekjaar op alsmede een toelichting op deze stukken,
tezamen vormende de jaarrekening.
3. De Statutaire Directie legt de jaarrekening tijdig voor aan de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht verleent jaarlijks opdracht aan een exteme registeraccountant
tot onderzoek van de jaarrekening.
5. De Statutaire Directie stelt de audit commissie van de Raad van Toezicht in staat om
haar advieswerkzaamheden jegens de Verenigingsraad uit te oefenen.
6. De Statutaire Directie brengt op de jaarvergadering van de Verenigingsraad, die wordt
gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een jaarverslag over de
gang van zaken in de Vereniging en het gevoerde beleid alsmede de jaarrekening uit.
Onderdeel van het jaarverslag is een verslag van de Raad van Toezicht.
7. De Verenigingsraad stelt de jaarrekening vast.
8. Vaststelling van de jaarrekening strekt de Statutaire Directie niet automatisch tot
decharge voor het over het desbetreffende boekjaar gevoerde bestuur nosh strekt
vaststelling automatisch tot decharge van de Raad van Toezicht voor het door hem
gevoerde toezicht daarop. Hiertoe zijn separate besluiten van de Verenigingsraad
vereist.
Hoofdstuk 7 - Statutenwijziging. Ontbinding. Huishoudelijk reglement
Statutenwijziging
Artikel 25
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit genomen in
vergadering van de Verenigingsraad, waartoe ten minste drie weken van te voren is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld. Alvorens tot besluitvorming wordt overgegaan worden de Statutaire
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Directie en de Raad van Toezicht gehoord.
Zij, die de oproeping tot de vergadering van de Verenigingsraad ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste drie weken voor
de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter
inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de Verenigingsraad worden besloten met
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste
twee/derde van de leden van de Verenigingsraad aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien het benodigde aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is wordt zo
spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zes weken een tweede vergadering gehouden
die, eveneens met twee/derde deel van de geldig uitgebrachte stemmen, bevoegd is to
besluiten tot wijziging van de statuten, met dien verstande dat in deze tweede
vergadering ten minste de helft van de leden van de Verenigingsraad aanwezig of
vertegenwoordigd moet zijn. Is dat aantal niet aanwezig dan wordt het voorstel geacht
to zijn verworpen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werk ng nadat daarvan een notariele akte is
opgemaakt.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de Verenigingsraad
alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De leden van de Statutaire Directie zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte
van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze
na de wijziging luiden, neer to leggen bij de Kamer van Koophandel.
Ontbinding en vereffening
Artikel 26
1. Het bepaalde in artikel 25 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een
besluit van de Verenigingsraad tot ontbinding van de Vereniging.
2. De Verenigingsraad stelt bij zijn in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast
voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de
Vereniging.
3. De vereffening geschiedt door de Statutaire Directie.
4. Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de Vereniging uitgaan, moeten aan haar naam
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten
2.
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meer aanwezig zijn.
De boeken en bescheiden van de ontbonden Vereniging moeten worden bewaard
gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de
vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Huishoudelijk Reglement
Artikel 27
De Vereniging heeft een huishoudelijk reglement, waarin nadere regels worden gegeven
over het functioneren van de Vereniging. Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld
door de Verenigingsraad en kan worden gewijzigd door de Verenigingsraad.
Onvoorziene omstandigheden
Artikel 28
Aan de Verenigingsraad komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Hoofdstuk 8 - Overgangsbepalingen
Artikel 29
Totdat de Raad van Toezicht een schriftelijk besluit neemt en deponeert bij de kamer van
koophandel waar de Vereniging is ingeschreven met de strekking dat dit artikel 29 komt to
vervallen, luidt artikel 17 lid 1 als volgt:
"De Vereniging wordt bestuurd door een Statutaire Directie die onder toezicht staat van
een Road van Toezicht. De Statutaire Directie bestaat uit ten minste een en ten hoogste
vier natuurlijke personen to weten: een Algemeen Directeur, een Zakelijk Directeur en ten
minste een Directeur Media. De Algemeen Directeur is tevens de voorzitter van de
Statutaire Directie. Indien de Statutaire Directie uit minder dan drie personen bestaat
kunnen een of meer van doze functies door een en dezelfde persoon worden vervuld.".
Artikel 30
In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 10 lid 1, 4 en 5 zal tot een januari
tweeduizend achttien de Verenigingsraad bestaan uit maximaal zestig leden, in beginsel
dertig (oud-)leden van AVRO en dertig (oud-)leden van TROS, waarbij de spreiding over
regio's in acht wordt genomen.
De Verenigingsraad stelt een rooster van aan- en aftreden op dat ertoe leidt dat vanaf een
januari tweeduizend achttien een zodanig aantal leden zal aftreden dat het totaal aantal
zittende leden terug wordt gebracht tot maximaal vijftig, waarbij de spreiding over regio's
in acht wordt genomen.
Vervolgens bepaalt het rooster dat vanaf een januari tweeduizend een en twintig een
zodanig aantal leden zal aftreden dat het totaal aantal zittende leden terug wordt gebracht
tot maximaal vijfentwintig, waarbij de spreiding over regio's in acht wordt genomen en
waarbij vijf en twintig nieuwe leden worden benoemd (conform artikel 10 lid 5 van de
statuten) opdat het totaal aantal leden maximaal vijftig bedraagt waarbij ook weer de
6.

