VEVAM BESTUUR
Het bestuur van VEVAM bestaat uit 7 leden. Twee bestuursleden worden uit de aangeslotenen
benoemd door de vergadering van aangeslotenen. Daarnaast worden twee bestuursleden benoemd op
voordracht van de beroepsvereniging Dutch Directors Guild (DDG). Overige bestuursleden worden op
voordracht van het bestuur benoemd door de vergadering van aangeslotenen. De voorzitter wordt in
functie voorgedragen en benoemd. Er kunnen ook onafhankelijke bestuursleden (niet-aangeslotenen)
worden voorgedragen voor benoeming. Een meerderheid van het bestuur dient te bestaan uit bij de
stichting aangesloten regisseurs.
De bestuursleden van VEVAM worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn terstond voor een
aansluitende periode herbenoembaar. Ze treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster
en wel zo dat ieder jaar niet meer dan de helft van het aantal bestuursleden aftreedt. Het in een
tussentijdse vacature benoemde bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van
degene die hij opvolgt.
Door VEVAM worden de volgende profielen voor het bestuurslidmaatschap gehanteerd:
Regisseur – Aangeslotene van VEVAM











Beroepservaring als regisseur van audiovisuele producties
Gebleken belangstelling voor de voorwaarden waaronder film- en televisieregisseurs in Nederland
werken
Positief staande tegenover collectief beheer van auteursrechten waar dat vanuit een oogpunt van
belangenbehartiging en/of efficiency als wenselijk en soms als noodzakelijk moet worden gezien
In staat tot het beargumenteren en formuleren van een onafhankelijk oordeel
Bij voorkeur met enig gevoel voor/kennis van/inzicht in het auteursrecht
Ervaring als bestuurder van een auteursorganisatie of een collectief beheersorganisatie strekt tot
aanbeveling
Goed passend in het bestuur van VEVAM, mede gezien de samenstelling qua ervaring en
achtergrond: VEVAM streeft naar een evenwichtige verhouding tussen de makers van speelfilm,
drama, documentaire en andere televisieproducties
Betrokkenheid bij behartiging van belangen van makers in de zin van de Auteurswet
Qua gedrag integer handelend
In voldoende mate beschikbaar en een ruime bereidwilligheid om met de achterban van VEVAM te
communiceren

Onafhankelijk bestuurder











Iemand met een gebleken belangstelling voor de voorwaarden waaronder regisseurs in Nederland
werken en een gebleken affiniteit met de beroepsgroep
Positief staande tegenover collectief beheer van auteursrechten waar dat vanuit een oogpunt van
belangenbehartiging en/of efficiency als wenselijk en soms als noodzakelijk moet worden gezien
Kennis van/inzicht in het auteursrecht en auteursrechtelijke contracten
In het bezit van competenties waaraan in het bestuur van VEVAM behoefte bestaat, zoals
bijvoorbeeld juridische kennis of ervaring bij een financiële instelling
In staat tot het beargumenteren en formuleren van een onafhankelijk oordeel
Ervaring als bestuurder van een belangenorganisatie, een collectieve beheersorganisatie of een
verwante organisatie strekt tot aanbeveling
Goed passend in het bestuur van VEVAM
Betrokkenheid bij behartiging van belangen van makers in de zin van de Auteurswet
Qua gedrag integer handelend
In voldoende mate beschikbaar en een ruime bereidwilligheid om met de achterban van VEVAM te
communiceren

Thans hebben de volgende personen zitting in het bestuur, waarbij tevens wordt vermeld
welke relevante nevenfuncties zij vervullen:
Sander Jansen (voorzitter)
Bestuurslid Stichting Filmnetwerk
Eigenaar Twilight Produkties
Vennoot in v.o.f. Filmpeople
Bestuurslid Stichting CEDAR
Bestuurslid Stichting ISAN NL
Lid van raad Federatie Auteursrechtbelangen
Casper Verbrugge (secretaris)
Eigenaar Casper Verbrugge Film&Beleid
Bestuurslid Stichting Zoommedia
Lid Geschillencommissie Auteurscontractenrecht
Hans Bosscher (penningmeester)
Regisseur
Eigenaar Loman Productions & Consultancy
Voorzitter Stichting Dutch Independents (Dutch Indies)
Voorzitter Stichting VEVAM Fonds
Bestuurslid Beyond Innocence Foundation
Eric Blom
Regisseur/Creative Producer
Eigenaar Geluidsstudio BEARproject
Componist
Beeldend kunstenaar
Doesjka van Hoogdalem
Regisseur
Bestuurslid DDG
Eigenaar van De Does Producties
Co-Producent
Gast Docent
Jon Karthaus
Regisseur
Eigenaar Johnnywood Productions BV
Voorzitter Stichting Johnnywood
Scenarist
Componist
Co-Producent
Stella van Voorst van Beest
Regisseur
Scenarist
Adviseur NPO Fonds
Voorzitter Stichting Botlek

