
KARIN VAN GILST NIEUW LID RAAD VAN TOEZICHT BEELD
EN GELUID

24september 2015

Hilversum – Karin van Gilst, zakelijk directeur van het StedelijkMuseum
Amsterdam, is benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht van het
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Zij volgt hiermee Ernst Veen,voormalig
directeur van de Hermitage/Nieuwe Kerk, op.

De Raad van Toezicht van Beeld en Geluidheeft in totaal zeven leden, waarvan het
ministerie van OCW de voorzitterbenoemt. Drie leden worden door de NPO benoemd
en de drie andere leden doorde raad zelf, zoals in het geval van de benoeming van
Karin van Gilst. Deraad bestaat verder uit voorzitter Guusje ter Horst (o.a. voorzitter
KNGFen toezichthouder cultuur, wonen en energie), Jan de Jong (directeur NOS),Annet
Aris (adjunct Professor of Strategy INSEAD), Henk Hagoort (voorzitterRaad van Bestuur
NPO), Karin de Groot (CEO van televisieproducent IDTV) enMark Minkman (algemeen
directeur Paradiso).

Karin van Gilst is alszakelijk directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam
verantwoordelijk vooralle commerciële, financiële en operationele activiteiten van het
museum.Voor haar overstap naar het Stedelijk was zij directeur bij WeekbladpersMedia,
uitgever van merken als Vrij Nederland, Psychologie Magazine enHappinez. Eerder
werkte zij onder meer bij Wolters Kluwer, VNU en Sanoma.

“De Raad van Toezicht is zeer verheugd dat Karin van Gilst deel gaat uitmaken
van ons team. Met haar ervaring in de museale wereld is ze een aanwinst voor
de Raad.„
—  Guusje ter Horst, voorzitter RvT

“Beeld en Geluid, het audiovisueel geheugen van Nederland, is een prachtig



instituut. Ik hoop met mijn museum-, media- en marketingervaring bij te kunnen
dragen aan een stralende toekomst voor dit icoon op het mediapark. Als kind
fietste ik dagelijks langs ‘de studio’s’ op weg naar school. Nu mag ik er eindelijk
naar binnen.„
— Karin van Gilst
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OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het audiovisuele archief van Nederland en tevens het grootste in
zijn soort in Europa. In het instituut ligt meer dan een miljoen uur radio, televisie en film opgeslagen. Een groot deel
daarvan is de afgelopen jaren gedigitaliseerd. Het instituut heeft als doel om het archief open te stellen voor deze
en komende generaties. Zo presenteert Beeld en Geluid zijn collectie op een bijzondere manier in de Beeld en
Geluid experience.
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