Reglement Raad van Advies (RvA)
Het reglement van de RvA is vastgesteld door het Bestuur XXXIVe der Ad Informandum en bevat
definities en nadere regels betreffende het functioneren van de Raad van Advies. Tot doelstelling heeft dit
reglement de reikwijdte, de bevoegdheden van de Raad van Advies alsmede de wederzijdse
verwachtingen te verhelderen voor de direct en indirect betrokkenen.

Artikel 1: Definities
●
●
●

Ad Informandum: de studievereniging voor strafrecht en criminologie, verbonden aan de
Universiteit Utrecht;
Bestuur: het Bestuur der Ad Informandum zijnde de natuurlijke personen die statutair bevoegd
zijn;
Lid of leden van de Raad van Advies: oud-bestuursleden die benoemd zullen worden bij
Algemene Ledenvergadering.

Artikel 2: Reikwijdte Reglement
Vaststelling en wijziging
●
●

●
●

Het reglement regelt het functioneren van de Raad van Advies.
Het reglement kan door een meerderheid van de aanwezige leden op de Algemene Leden
Vergadering op voorstel van het Bestuur worden gewijzigd. De Raad van Advies heeft hierbij een
adviserende stem en kan voorstellen doen, echter is dit niet bindend.
De regels dienen door de Raad van Advies, het Bestuur, alsmede overige colleges, als door de
individuele leden te worden nageleefd.
Op verzoek kan aan ieder lid van de Raad van Advies door het Bestuur een afschrift van de
statuten van de vereniging Ad Informandum en van het huishoudelijk reglement worden
uitgereikt.
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Artikel 3: Taken en bevoegdheden
●
●
●
●
●

●

De Raad van Advies geeft het Bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Dit advies is echter niet
bindend.
Het is voor de leden van de Raad van Advies noch voor de Raad van Advies niet mogelijk de
vereniging te vertegenwoordigen en te binden.
De Raad van Advies functioneert tevens als klankbord voor het Bestuur.
Elk academisch jaar verschaft het Bestuur binnen een maand na de Wissel Alegemene
Ledenvergadering aan de Raad van Advies een beleidsplan voor het academisch jaar.
Gedurende het academisch jaar verschaft het Bestuur informatie over de stand van zaken
omtrent de vereniging Ad Informandum aan de Raad van Advies. Dit geschiedt onder andere op
basis van ten minste drie bijeenkomsten per academisch jaar tussen het Bestuur van Ad
Informandum en de Raad van Advies.
Een financiële uitgave van boven de 750 euro dient voorgelegd te worden aan de Raad van
Advies.

Artikel 4: Voordracht, benoeming, aantal leden en benoemingsperiode
●
●
●
●
●
●
●
●

De leden worden voorgedragen door het Bestuur, na overleg met de Raad van Advies.
De benoeming van de leden geschiedt bij meerderheid van stemmen op de Algemene
Ledenvergadering.
Een lid wordt in beginsel aangesteld voor een periode van twee (2) jaar.
In het jaar 2020-2021 zullen twee leden worden aangesteld voor een periode van twee (2) jaar.
Na een periode van één jaar zullen opnieuw twee leden worden aangesteld naast de al twee
bestaande leden. Deze leden zullen tevens voor een periode van twee jaar worden aangesteld.
Elk volgend jaar zullen de twee langstzittende leden worden vervangen door twee nieuw
aangestelde leden.
Een lid mag niet tegelijkertijd bestuurslid zijn.
De Raad bestaat, behoudens het jaar 2020-2021, uit vier (4) leden.

Artikel 5: Functieverdeling
●
●
●
●

De Raad van Advies stelt een voorzitter aan van de Raad van Advies.
De voorzitter van de Raad stelt een agenda op voor de vergadering.
De vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Advies.
Het Bestuur is bevoegd extra vergaderingen uit te schrijven indien bijzondere omstandigheden dit
rechtvaardigen. Dit kan tevens op verzoek van (de leden van) de Raad van Advies.
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Artikel 6: Geschillenregeling
•
•

Indien er geschillen ontstaan tussen de Raad van Advies en het Bestuur dient er door middel van
extra vergaderingen gekeken te worden of er tot een oplossing gekomen kan worden.
Wanneer er geen consensus bereikt kan worden omtrent het geschil, dan dient het geschil
voorgelegd te worden aan de beschermheer van Ad Informandum.

Artikel 7: Slotbepaling
●
●
●
●

In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet/voorzien,
beslist het Bestuur.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Ad Informandum kan dit reglement gewijzigd
worden.
Dit reglement treedt met onmiddellijke ingang, derhalve vanaf bovenstaande datum, in werking
en is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
Alle voorgaande versies van het reglement Raad van Advies komen door deze laatste versie te
vervallen.
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