
VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2019 

Fonds Podiumkunsten 

2019 was het derde jaar van de beleidsperiode 2017-2020 en stond daarmee in het teken van de 

voorbereiding van de nieuwe beleidsperiode. De Raad van Toezicht liet in en buiten de vergaderingen 

zijn blik gaan over de beleidsvoorbereiding van het Fonds. Tijdens de vergaderingen werden 

verschillende beleidsbepalende documenten uitgebreid besproken, waaronder het advies van de 

Raad voor Cultuur over het cultuurbestel 2021-2024 en het beleidskader 2021-2024.  

In de tweede helft van het jaar lag de focus op de meerjarige regelingen 2021-2024 en het meerjarig 

beleid 2021-2024. De regelingen zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad. In dit kader is tijdens 

de vergadering uitvoerig gesproken over de ontwikkelingen die spelen in de podiumkunsten en de 

gevolgen hiervan voor de rol en positie van het Fonds. In november 2019 werden de meerjarige 

regelingen 2021-2024 gepresenteerd aan het veld. Leden van de Raad woonden deze bijeenkomst bij 

en constateerden dat positief werd gereageerd op de voorgenomen wijzigingen van het 

subsidiesysteem. Het bijwonen van dit soort bijeenkomsten is voor de Raad om meerdere redenen 

belangrijk. De Raad neemt zo direct kennis van discussies die spelen en de opvattingen daarover in 

het veld. Daarnaast ziet de Raad het als onderdeel van zijn taak om de interactie tussen het Fonds en 

het veld te volgen. Ook andere bijeenkomsten die het Fonds organiseert, zoals de uitreiking van de 

Nederlandse Muziekprijs en de Toneelschrijfprijs, zijn voor de Raad een gelegenheid om het gesprek 

met het veld te voeren.  

In 2019 werd de dienstverlening van de accountant geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie 

werd besloten om de samenwerking niet voort te zetten. Middels een tenderprocedure werd een 

nieuwe accountant geworven. Centraal bij de werving stond het belang van een goede inrichting van 

de accountantscontrole die aansluit op veranderende eisen in de samenleving. De auditcommissie 

heeft gesproken met alle potentiële kandidaten. Op basis van deze gesprekken, de selectiecriteria en 

de offertes heeft de auditcommissie advies uitgebracht aan de andere leden van de Raad van 

Toezicht over de nieuw te benoemen accountant. 

Eind 2019 is in samenwerking met een werving- en selectiebureau de werving gestart van twee 

nieuwe leden. Er zijn twee profielschetsen opgesteld, waarbij rekening is gehouden met het profiel van 

de vertrekkende leden. De potentiële kandidaten hebben gesproken met de voorzitter van de Raad 

van Toezicht en twee leden. De werving heeft geresulteerd in de voordracht van twee nieuwe leden 

voor de Raad van Toezicht.  

 

Functies en nevenfuncties leden Raad van Toezicht 

Kete Kervezee (voorzitter) 

Toezicht- en bestuursfuncties 

 Lid Raad van Toezicht CAOP te Den Haag (waarnemend voorzitter in 2019) 

 Lid Raad van Toezicht Stichting Kinderpostzegels 

 Lid Raad van Toezicht Stichting leerKRACHT 

Overig 

 Lid Comité van Aanbeveling Indisch Herinneringscentrum     

 Lid Forum AtotZ Stichting Lezen en Schrijven 

 

Marieke Bax 

Senior advisor Deloitte 

Toezicht- en bestuursfuncties 

 Lid bestuur Credit Lyonnais Securities Asia 



 Lid Raad van Commissarissen VastNed Retail en voorzitter 

remuneratie/benoemingscommissie 

 Lid Raad van Commissarissen en voorzitter auditcommissie Vion Food Group 

Overig 

 Gastdocent Erasmus Universiteit (Program for Commissioners and Supervisors) 

 Lid curatorium Governance University 

 Lid RvA ZIFO (Zuidas Instituut voor Financieel    recht en Ondernemingsrecht) 

 Lid Raad van Advies Faculteit Rechten, UvA 

 

Jacobina Brinkman 

Partner bij PWC 

Toezicht- en bestuursfuncties 

 Lid Raad van Toezicht Van Gogh Museum 

 Voorzitter Raad van Toezicht WOMENInc. 

 Lid Raad van Commissarissen Stadsherstel  

 

Frits Lintmeijer 

Zelfstandig adviseur 

Toezicht- en bestuursfuncties 

 Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Ondersteuning Bieb op de Neude 

 Lid Raad van Toezicht Theater De Kom in Nieuwegein (tot en met 1 december 2019) 

Overig 

 Lid Eerste Kamer voor Groen Links (tot en met 10 juni 2019) 

 Voorzitter Portal Audiovisuele Makers 

 

Andrew Makkinga 

Presentator NPO radio en debatleider  

 

Stef Oosterloo 

Bijzonder adviseur Kennis & Strategie, Bestuurdienst Gemeente Rotterdam 

Toezicht- en bestuursfuncties 

 Lid bestuur Stichting Art / Disruption 

 

Mardjan Seighali 

Directeur Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF 

Toezicht- en bestuursfuncties 

 Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie de Alliantie 

 Lid Raad van Toezicht Paleis Het Loo  

 Lid bestuur Stichting Femi 

 



Overig 

 Voorzitter Adviescommissie voor de Erepenning en Bonifatiusspeld gemeente Almere 

 Lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens 

 

Rooster van aftreden 

 

 Datum benoeming Datum van aftreden Termijn 

Kete Kervezee (v) 
(voorzitter) 

1 januari 2019 1 januari 2024 2e 

Marieke Bax (v) 1 mei 2016 1 mei 2021 2e 

Jacobina Brinkman (v) 1 mei 2016 1 mei 2021 2e 

Frits Lintmeijer (m) 1 februari 2015 1 februari 2020 1e 

Andrew Makkinga (m) 1 juni 2019   1 juni 2024 1e 

Stef Oosterloo (m) 1 februari 2015 1 februari 2020 1e 

Mardjan Seighali (v) 1 september 2017 1 mei 2022 1e 

 

 

 


