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Omroep Zeeland benoemt nieuwe leden Raad van Toezicht
Met ingang van 1 juli 2012 treden twee leden af die gedurende een lange periode actief
zijn geweest in het bestuur van Stichting Omroep Zeeland. De heer Korstanje is vanaf
1995, met een korte onderbreking, verbonden aan Omroep Zeeland. Eerst als lid van het
Dagelijks Bestuur en later als vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. De heer
Hendrikse was lid van het toenmalige Algemeen Bestuur en is vanaf 2004 lid van de
nieuw ingestelde Programmaraad. Namens de Programmaraad is hij tevens lid van de
Raad van Toezicht. Mede door hun bijdrage heeft Omroep Zeeland zich in deze periode
kunnen ontwikkelen tot een professionele, multimediale omroep.
Per 1 juli 2012 treden twee nieuwe leden toe tot de Raad van Toezicht van Omroep
Zeeland. Het betreft de heer Hennekeij, onder meer oud-Gedeputeerde en voormalig
president-commissaris van Delta N.V. en de heer Van der Wel, directeur van
woningcorporatie Woonburg. De heer Van der Wel wordt benoemd op voordracht van de
Ondernemingsraad.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene
gang van zaken binnen Omroep Zeeland. De raad heeft voorts tot taak het vaststellen
van de begroting, de jaarrekening en het beleid van de omroep, met uitzondering van
het programmabeleid. De raad wil voor de directie ook een klankbordfunctie vervullen en
in die zin stimulerend en voorwaardenscheppend zijn voor een succesvolle
bedrijfsvoering.
De directie en Raad van Toezicht hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe leden met
hun bestuurlijke kwaliteiten, creativiteit en inzet een waardevolle bijdrage leveren aan de
verdere ontwikkeling van Omroep Zeeland.
Omroep Zeeland
Omroep Zeeland is dé omroep van Zeeland en laat de vele gezichten zien van Zeeland op
internet, radio en tv. Zeeuws en betrokken, betrouwbaar en onderscheidend.
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