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2018 is het tweede jaar van de beleidsperiode 2017-2020. Hoewel er dus gewerkt wordt aan de uitvoering van 
het lopende beleidsplan, betekent dat in de praktijk ook dat er alweer naar voren moet worden gekeken naar de 
nieuwe beleidsperiode. 2018 was daarmee voor de Raad van Toezicht een jaar waarin de Raad in en buiten de 
vergaderingen zijn blik liet gaan over de beleidsvoorbereiding van het Fonds. Wat speelt er in de samenleving in 
brede zin? Welke ontwikkelingen zijn er binnen de podiumkunsten en wat betekent dat voor de rol en positie van 
het Fonds? Deze vragen liepen als een rode draad door het jaar in de vijf reguliere vergaderingen. Ook werden 
diverse nieuwe regelingen besproken, zoals #NieuweStukken, het programma urban projecten en Upstream. De 
opbrengsten van deze trajecten zullen naar de raad verwacht van grote waarde kunnen zijn voor de toekomstige 
koers van het Fonds. 
 
Daarnaast waren de bijeenkomsten van Fonds on Tour een belangrijk ijkpunt. Leden van de Raad van Toezicht 
woonden deze bij en constateerden een levendige en vooral heel open discussie over vragen die van vitaal 
belang zijn voor de podiumkunsten. Het bijwonen van dit soort bijeenkomsten is voor de raad om meerdere 
redenen belangrijk. Enerzijds neemt de raad zo direct kennis van discussies die spelen en de opvattingen 
daarover in het veld. Daarnaast ziet de raad het ook als onderdeel van zijn taak om de te volgen hoe het Fonds 
het gesprek aangaat met zijn meest directe stakeholders. Ook andere bijeenkomsten die het Fonds organiseert, 
zoals de uitreiking van de Nederlandse Muziekprijs, zijn een gelegenheid om het gesprek met het veld te voeren. 
 
De relatie met de accountant heeft in 2018 bijzondere aandacht gevraagd. Bij de totstandkoming van de 
jaarrekening 2017 was sprake van een interne review bij het accountantskantoor. Niet alleen liep het 
controleproces hierdoor vertraging op, ook was de werklast voor de organisatie veel groter dan in voorgaande 
jaren. De auditcommissie heeft naar aanleiding daarvan met de accountant gesproken over de vraag welke eisen 
aan het controleproces moeten worden gesteld, zowel vanuit het perspectief van de accountant als vanuit het 
perspectief van de organisatie. Een goede inrichting van de accountantscontrole die aansluit op veranderende 
eisen in de samenleving, is vanzelfsprekend van groot belang. 
De raad constateert dat aangescherpte accountancyeisen leiden tot een meer formele benadering van de 
controle. Dat leidt tot een aanzienlijke extra belasting van de organisatie. Aandachtspunt voor de raad is de wijze 
waarop de accountantscontrole juist en effectief kan worden ingericht. 
 
2018 was ook het jaar waarin het Fonds werd gevisiteerd door een externe visitatiecommissie. Dat proces, waarin 
een delegatie van de raad ook direct met de leden van de commissie sprak, was een aanleiding om met elkaar 
kritisch te kijken naar de rol en positie van het Fonds. Dat gesprek sluit aan op de gesprekken die de Raad van 
Toezicht en de Raad van Bestuur tijdens de reguliere vergadering voeren. Belangrijke onderwerpen waren het 
gesprek met de stakeholders en de wijze waarop het Fonds het evenwicht zoekt tussen wensen en 
verwachtingen van het veld aan de ene kant en die van de politiek aan de andere kant. Een luisterend oor voor 
wat er in het veld speelt is daarbij van belang. 
 
Vanuit zijn rol heeft de Raad van Toezicht bijzondere aandacht voor de manier waarop het Fonds ook aandacht 
heeft voor de rijke verscheidenheid in het podiumkunstenveld. Van individu tot organisatie, van vrijwilligerspodium 
tot grootstedelijke schouwburg, van urban danser tot klassiek musicus. Ruimte bieden voor verbindingen in en 
tussen de podiumkunsten en het publiek in al zijn verscheidenheid ziet de raad als een belangrijk element van het 
werk van het Fonds in de aanloop naar de nieuwe beleidsperiode. 
 
 
Functies en nevenfuncties leden Raad van Toezicht 
 
Kete Kervezee (voorzitter) 
Toezicht- en bestuursfuncties 
• Voorzitter commissie Innovatie Zorgberoepen en 
 Opleidingen van Zorginstituut Nederland (tot 1 juni 2018) 
• Lid bestuursraad CAOP te Den Haag 
• Lid Raad van Toezicht Stichting Kinderpostzegels 
• Lid Raad van Toezicht Stichting leerKRACHT 
Overig 
• Lid Forum AtotZ Stichting Lezen en Schrijven 
 
Marieke Bax 
Toezicht- en bestuursfuncties 
• Lid bestuur EESA (Euroclear) en voorzitter audit/ 
 riskcommissie 
• Lid bestuur Credit Lyonnais Securities Asia 
• Lid Raad van Commissarissen VastNed Retail en voorzitter remuneratie/benoemingscommissie 
• Lid Raad van Commissarissen 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 NTR 
• Lid Raad van Toezicht Van Gogh Museum 
 
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 
Overig 
• Lid Eerste Kamer voor GroenLinks 
• Voorzitter Portal Audiovisuele Makers 
 
Stef Oosterloo 
Bijzonder adviseur Kennis & Strategie, Bestuurdienst Gemeente Rotterdam 
Toezicht- en bestuursfuncties 
• Lid bestuur Stichting Art / Disruption 
Overig 
• Waarnemend directeur Museumvereniging  
 (tot 1 juli 2018) 
 
Mardjan Seighali 
Directeur Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF 
Toezicht- en bestuursfuncties 
• Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie de Alliantie 
• 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. 
• Lid Adviesraad woningcorporatie Ymere - Almere 
 
Er is eind 2018 een vacature uitgezet. Bij het invullen daarvan wordt specifiek gelet op de bijdrage aan het 
algemene profiel van de Raad van Toezicht. 
 
 
Rooster van aftreden 
 

 Datum benoeming Datum van aftreden Termijn 

Kete Kervezee (vz) 1 januari 2019 1 januari 2024 2e 

Marieke Bax 1 mei 2016 1 mei 2021 2e 

Jacobina Brinkman  1 mei 2016 1 mei 2021 2e 

Frits Lintmeijer  1 februari 2015 1 februari 2020 1e 

Stef Oosterloo  1 februari 2015 1 februari 2020 1e 

Mardjan Seighali  1 september 2017 1 mei 2022 1e 

 
 
     
    
    
    
    
    
    


