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J.W.H. Berghuis (1958)
Best
		
Vanuit een Katholieke achtergrond
meedenken over een KRO waarin spiritualiteit,
respect en zorgzaamheid belangrijk zijn.		
				
mw P.W. van den Berg-Berkers (1952)
Best				
Betrokken blijven bij de vernieuwing van
de KRO en het veranderingsproces binnen
de KRO.
F.G.F. van Genugten (1982)
Den Bosch		
De KRO is voor mij als een familie omroep:
programma’s voor iedereen, met daarin één
rode draad: relaties, de onderlinge band
tussen mensen, een belangrijke essentie van
het leven. Daar wil ik mij voor de leden voor
inzetten. Daarom KRO!
H.J.M. van de Laarschot (1943)
Sint-Michielsgestel
De K van Katholiek mag niet verworden
tot de K van Konservatief !

Mw. E.H.C.M. van Poppel (1963)
Oisterwijk
Ik wil mijn kennis en netwerk inzetten om de
KRO te ondersteunen bij het bewaken van
haar uniciteit en het verwezenlijken van haar
ambities.
M.W.M. Rijken (1954)				
Nijmegen
			
Om het belang van een zelfstandig
mediabedrijf dat spirituele diepgang aanbiedt
voor een groter publiek, waarmee morele
en levensbeschouwelijke reflectie wordt
gestimuleerd.
D.R. van Schijndel (1993)
Asten
De KRO is voor mij de plek waar ik me thuis
voel en waar ik bij hoor. Bij uitstek de omroep
die mensen bij elkaar brengt en zorgt voor
warmte en gezelligheid in de huiskamer. Voor
een omroep als de KRO wil ik mij inzetten.		
			
mw. M.A.B. van der Sloot (1982)			
s-Hertogenbosch		
		
Het betrekken van jonge mensen bij de KRO		
is noodzakelijk voor de toekomst! Juist nu!		
Hiervoor wil ik me inzetten in de ledenraad.

Afdelingsraad.denbosch@kro.nl

mw. A.C.M. Visker (1964)				
Tilburg 			
Bij de KRO voel ik mij thuis. Met mijn ervaring
met nieuwe media wil ik me graag inzetten
voor u en de KRO. 			
		
Frans Wouters (1953)
Overloon
			
Het lijkt mij goed om een nieuw termijn in
de Ledenraad te zitten om het beleid mede
gestalte te geven.
		

