
 

 

Samenstelling en rolverdeling Raad van Toezicht  
 
De directie staat onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht 
bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden en heeft tot taak toezicht te 
houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de 
stichting en de met haar verbonden instelling(en). De Raad van Toezicht staat de 
directie met raad terzijde. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol ten 
opzichte van algemeen directeur waaronder begrepen benoeming, ontslag en het 
vaststellen van de arbeidsvoorwaarden en heeft instemmingsrecht voor het 
benoemen en ontslaan alsmede het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden voor 
de algemeen directeur/bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht van de 
Melkweg werken onbezoldigd. 
 
De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een 
vicevoorzitter. De Raad van Toezicht heeft een aantal profielen opgesteld om te 
waarborgen dat de Raad een evenwichtig beeld vormt wat betreft diversiteit en 
deskundigheid.  
 
De Raad van Toezicht houdt zich aan het Reglement Raad van Toezicht.  
Zowel de algemeen directeur als de controller hebben een directe rapportagelijn 
naar de Raad van Toezicht. De formele kaders (statuten/reglement) en het 
functioneren van het bestuur en de Raad van Toezicht zijn conform de normen 
zoals vastgelegd in de Governance Code Cultuur. Een rooster van aftreden is 
vastgesteld.  
 
De Raad van Toezicht heeft een aantal (expertise) domeinen waarin de 
verschillende leden zich bewegen. Dat zijn: Financiën, Bedrijfsvoering, HR, 
Marketing & Communicatie, Juridische Zaken en (Jeugd)cultuur & Popular Culture.  
 
In de samenstelling van de Raad van Toezicht is naast de domeinen in termen van 
expertise ook het criterium diversiteit in geslacht, afkomst en leeftijd 
meegenomen. Dit conform de Code Culturele Diversiteit. 
 
Schema van aftreden Raad van Toezicht 
 

 Termijn Datum eerste benoeming Lopende termijn 

Gyuri Vergouw (voorzitter) 1e  25-06- 2014 25-06-2014 - 30-04-2018 

Dick Molenaar 2e  27-09-2011 27-09-2015 - 30-04-2019 

Khalid Boutachekourt 1e  25-06-2014 25-06-2014 - 30-04-2018 

Martin Plak 1e  25-09-2017 25-09-2017 - 30-04-2021 

Eva Schieveld 1e  13-04-2016 13-04-2016 - 12-04-2020 

Lara Ankersmit 1e  01-01-2017 01-01-2017 - 30-04-2021 

 


