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in haar vergadering d.d. i4 december 2020

De organisatie
Li , met de merken Li en i Limburg, is de regionale publieke omroep voor Limburg.
Het vormt het toonaangevende en betrouwbare informatiemedium van en over
Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, breed toegankelijk, en maatschappelijk en
cultureel relevant. Van belang, duidend en boeiend voor elk deel van Limburg, voor
elke Limburger en voor iedereen die in Limburg is geInteresseerd. Als regionale
publieke omroep voor Limburg voert Li de wettelijk toebedeelde publiek
maatschappelijke taak uit. Dat gebeurt vanuit principes van maximaal
maatschappelijk bereik, een efficiënte en effectieve organisatie en borging van de
redactionele onafhankelijkheid. De organisatie heeft ca. 1 00 fte in dienst, en werkt
daarnaast met ca. 35 fte freelancers.

De komende jaren staan in het teken van het uitbouwen van Li naar een organisatie
die zelfstandig in staat blijft om op aansprekende wijze haar publiek-maatschappe
lijke taak uit te voeren, ten dienste van de Limburgse samenleving. Startpunt
daarvoor is een in ontwikkeling zijnde nieuwe meerjarenstrategie.

Algemeen
De Stichting Qmroep Limburg (SQL) — houder van de zendmachtiging - is i 00%
aandeelhouder van Qmroepbedrijf Limburg BV, Televisiebedrijf Limburg BV en VQF
Reclamemaatschappij Li . De eerstgenoemde twee BV’s verzorgen de feitelijke
media-produktie t.b.v. SQL. De RvC en het bestuur van SQL zijn tevens qualitate
qua RvC en bestuur van deze deelnemingen. Samen worden zij ‘Li ‘ genoemd.

Statutair bestaat de RvC uit minimaal drie en maximaal vijf personen. Momenteel
bestaat de RvC uit drie personen. De RvC heeft besloten tot een uitbreiding naar vier
personen.

Een commissaris wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan maximaal éénmaal
worden herbenoemd. De RvC kent geen eden op voordracht van derden. De RvC
kent op dit moment geen commissies.

Li kent een statutair bestuur.

De RvC handelt te allen tijde binnen de kaders van de statuten, de Beleidsregels
Governance (Commissariaat van de Media) en relevante wet- en regelgeving.

Taak en verantwoordelijkheid
De RvC oefent toezicht uit op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van
zaken binnen Li . De RvC bewaakt de doelstelling en de grondsiagen van Li en staat
het Bestuur met raad terzijde. De RvC fungeert als werkgever van het Bestuur.

Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van de RvC als het gaat om
diversiteit en maatschappelijke oriëntatie van haar leden.
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