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VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2020  

Fonds Podiumkunsten 

 

In veel opzichten was 2020 een bewogen jaar. De meerjarige subsidieregelingen 2021-2024 werden 

uitgevoerd. Daarnaast stond dit jaar in het teken van covid-19 en de maatregelen die in dat kader 

werden genomen. Tot slot was dit het vierde en laatste jaar van de beleidsperiode 2017-2020. 

Gedurende een groot deel van het jaar stond de uitvoering van de meerjarige regelingen 2021-2024 

centraal. De Raad van Toezicht liet in en buiten de vergaderingen zijn blik gaan over de uitvoering 

van de regelingen en de resultaten hiervan. Leden van de raad waren aanwezig bij de 

informatiebijeenkomsten met de adviseurs van de meerjarige adviescommissies. Tijdens de 

vergaderingen zijn de uitkomsten van de meerjarige regeling en de reacties hierop vanuit het veld, de 

lokale overheden en de media uitgebreid besproken.  

In het najaar van 2020 werd gestart met de bezwaarprocedures over aanvragen voor een meerjarige 

subsidie. Iedere vergadering krijgt de raad een update over deze procedures en in het bijzonder over 

de mogelijke financiële consequenties.  

Het jaar stond uiteraard ook voor de raad in het teken van covid-19. Toen het nog mogelijk was 

vergaderde de raad op kantoor, maar in de loop van het jaar zijn we overgestapt op (gedeeltelijk) 

digitaal vergaderen. De raad heeft zich zowel tijdens vergaderingen als op andere momenten 

uitgebreid laten informeren over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sector en de rol en 

positie van het Fonds in dit kader.  

Om de aanvullende steunpakketten te kunnen verdelen heeft het Fonds verschillende nieuwe 

regelingen opgesteld. De raad kreeg dan ook een hoger aantal regelingen ter goedkeuring 

voorgelegd dan in andere jaren. Ook is met de raad regelmatig gesproken over de impact van de 

maatregelen op de interne organisatie en in het bijzonder op het personeel, de werkwijzen en de 

financiën. In april vond een extra vergadering met de auditcommissie plaats. Tijdens deze 

vergadering zijn potentiële risico’s van de coronacrisis voor het Fonds besproken, in het bijzonder de 

onderwerpen liquiditeit en doelmatigheid.  

Het vierde jaar van de beleidsperiode 2017-2020 stond in het teken van de beleidsvoorbereiding van 

de nieuwe periode. Tijdens de vergaderingen zijn wijzigingen van het beleid in de komende periode 

besproken, zoals de herziening van de programmeringsregeling. Daarnaast is aan het eind van het 



2 
 

jaar de werkbegroting voor de periode 2021-2024 besproken. De werkbegroting is eerst uitgebreid 

aan de auditcommissie voorgelegd.  

In 2020 bereikte de Raad van Toezicht het droevige nieuws van het overlijden van Stef Oosterloo, 

oud-lid van de Raad van Toezicht. Stef Oosterloo was vijf jaar lang een zeer gewaardeerd lid van de 

Raad van Toezicht. De raad betreurt zijn overlijden ten zeerste.  

 

Functies en nevenfuncties leden Raad van Toezicht  

 

Kete Kervezee (voorzitter)  

 

Toezicht- en bestuursfuncties  

• Lid Raad van Toezicht CAOP te Den Haag 

• 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  

 

Jacobina Brinkman (tot en met 14 september 2020)  

Partner bij PWC  

 

Toezicht- en bestuursfuncties  

• Lid Raad van Toezicht Van Gogh Museum 

• Voorzitter Raad van Toezicht WOMENInc. 

• Lid Raad van Commissarissen Stadsherstel 



3 
 

Frits Lintmeijer  

Zelfstandig adviseur  

 

Toezicht- en bestuursfuncties  

• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Ondersteuning Bieb op de Neude  

 

Overig  

• Interim-directeur designmuseum Complex 

• Voorzitter Portal Audiovisuele Makers 

• Voorzitter adviescommissie beeldende kunst en vormgeving (gemeente Utrecht)  

 

Fernand Izeboud (vanaf 1 februari 2020)  

Partner bij PWC 

 

Toezicht- en bestuursfuncties 

• Penningmeester Stichting Havenstraat 

 

Hester Maij (vanaf 1 februari 2020)  

Corporate director public & quality affairs bij FrieslandCampina  

 

Toezicht- en bestuursfuncties  

• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Doen  

• Lid bestuur Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)  

• Lid bestuur ZuivelNL  

• Lid bestuur VNO-NCW  
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• Lid bestuur Courage  

• Lid bestuur Choises  

 

Overig  

• Adviescollege stikstof (in opdracht van ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij)  

 

Andrew Makkinga  

Presentator NPO radio en debatleider  

 

Toezicht- en bestuursfuncties  

• Voorzitter bestuur Stichting Voice4Thought  

 

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 Raad van Toezicht Reclassering Nederland  

• Lid bestuur Stichting Femi  

• Voorzitter bestuur Humanistisch Verbond 

 

Overig  

• Voorzitter Adviescommissie voor de Erepenning en Bonifatiusspeld gemeente Almere  

• Lid Adviesraad Diversiteit in Bedrijf  
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• Raad van Advies Inspectie J&V  

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

 

Marieke Bax en Stef Oosterloo hebben de raad per 1 februari 2020 verlaten. Hun nevenfuncties zijn 

in januari 2020 niet gewijzigd ten opzichte van het overzicht in het jaarverslag 2019. 

 

Rooster van aftreden 

 Datum benoeming Datum van aftreden Termijn 

Kete Kervezee (v) (voorzitter) 1 januari 2019 1 januari 2024 2e 

Fernand Izeboud (m) 1 februari 2020 1 februari 2025 1e 

Frits Lintmeijer (m) 1 februari 2020 1 februari 2025 2e 

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

Hester Maij (v) 1 februari 2020 1 februari 2025 1e 

Mardjan Seighali (v) 1 september 2017 31 december 2020 1e 

 

 


