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1. INLEIDING 
De onderzoekscommissie is opgericht naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 
16 januari 2012 naar aanleiding van het aldaar gepresenteerde en ingestemde voorstel Halfjaarlijks 
Besturen. Het doel van deze commissie is om: 

Een concrete uitwerking te beschrijven bij het ingestemde voorstel, bestaande uit een 
praktische invulling en een plan voor implementatie. 

 
In dit verslag zetten wij ons voorstel voor het nieuwe bestuurssysteem uiteen. Hierbij beschrijven wij 
de verschillende vraagstukken die wij tegengekomen zijn. De concrete overwegingen staan kort 
beschreven, maar in de bijlagen is een uitgebreidere beschrijving te vinden. Het voorstel eindigt met 
een reëel tijdspad voor de invoering van het nieuwe systeem. 
 
Tijdens het onderzoeksproces zijn wij grofweg vier hordes tegengekomen welke achtereenvolgens 
beschreven staan in deze update. Allereerst hebben wij onszelf de vraag gesteld hoe de concrete 
wisselmomenten van de bestuursfuncties vorm moeten krijgen. De tweede horde heeft betrekking 
op het beleid, het boekjaar en de activiteitenplanning. De centrale vraag is hierbij of aanpassingen in 
de huidige opzet nodig zijn of niet. Als derde horde is het meerjarenbeleid ter sprake gekomen. 
Hierover is in de vorige ALV uitgebreid gesproken. Tenslotte betreft de laatste horde de 
implementatie van het gehele plan. Hierbij hebben wij tevens een tijdspad opgesteld. Het is onze 
insteek dat de vereniging in het volgende verenigingsjaar (2013-2014) al van start kan gaan met het 
halfjaarlijks besturen. 
Bij het schrijven van dit voorstel is er, net als bij de update, voor de overzichtelijkheid voor gekozen 
om een samenvatting van de vorderingen en keuzes weer te geven. Een uitgebreider overzicht van 
de overwegingen achter de uiteindelijke keuzes is als bijlage toegevoegd. Ook is er een bijlage 
toegevoegd waarin een impressie van de gevolgen voor de statuten en het huishoudelijk reglement 
kort weergegeven worden. 
 
Met dit voorstel hopen wij de ALV een handvat te geven voor een inhoudelijke discussie over de 
vormgeving van het halfjaarlijkse besturen. Wij hebben geprobeerd een duidelijk beeld te schetsen 
van onze mening hierin en, belangrijker nog, onze motivatie hiertoe. 
Bovenal willen wij echter meegeven dat dit een besluit is met verstrekkende gevolgen. Wanneer dit 
voorstel, zelfs in afgeslankte vorm, aangenomen wordt zal dit de grootste wijziging in de structuur 
van de vereniging inhouden sinds de oprichting. Wij vragen ieder lid om zelfstandig en kritisch mee te 
denken, zodat uiteindelijk het beste plan uitgevoerd kan worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
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Wouter Aarts, Koen van Heijster, Casper Joosten, Kathi Künnen,  
Lieke van Lieshout en Maartje Verhees 
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2. WISSELMOMENTEN BESTUURSFUNCTIES 
De eerste stap waar de onderzoekscommissie zich op heeft gericht is het bepalen van welke functies 
op welk moment gaan wisselen. Hierover is door de ALV al bepaald dat vier bestuursleden in oktober 
wisselen en drie bestuursleden in maart. De vorige onderzoekscommissie stelde bovendien voor dat 
de Voorzitter, Penningmeester en bestuursleden Onderwijs en Informeel in oktober wisselen en de 
Secretaris en bestuursleden PR en Formeel in maart. 
In grote lijnen lijkt dit een geschikt systeem. Echter, de huidige onderzoekscommissie neemt in haar 
voorstel twee wijzigingen hier op mee. Ten eerste stelt de commissie voor om ook een aantal 
commissies in februari te laten starten. Hier is al een begin mee gemaakt, bijvoorbeeld bij de 
Skireiscommissie. De onderzoekscommissie wil deze beweging voortzetten, omdat dit een betere 
spreiding van activiteiten kan bieden en bovendien waarborgt dat commissies en 
commissiebegeleiders samen van start kunnen gaan. Ten tweede wil de commissie voorstellen om de 
bestuursfuncties Formeel en Informeel te laten vervallen en in plaats daarvan twee algemene 
bestuursleden te introduceren. Door het halfjaarlijks starten van commissies zijn deze niet 
gemakkelijk meer in te delen als formeel en informeel. 
De indeling zoals de onderzoekscommissie dit voorstelt is als volgt: 
 
September Voorzitter Penningmeester Bestuurslid Onderwijs Algemeen Bestuurslid 
-wissel ALV  

 
Almanak 
Boeken 

Internationalisering 
Lezing & Debat 
Studiereis 

Gala 
Oriëntatie  
Socialcie 
Sport 

Stedentrip 
Training  
& Informatie 
 

 
Februariwissel Secretaris Bestuurslid PR Algemeen Bestuurslid 
 Tijdschrift Carrière & Excursie 

Acquisitie 
Promotie 

Activiteiten 
Congres 
Feest 

Skireis 
SPiN 

 
 

3. VERENIGINGSJAAR, BOEKJAAR &  
ACTIVITEITENPLANNING 

In het ingestemde voorstel over het halfjaarlijks wisselen is onder meer geopperd om met een 
halfjaarbeleid te gaan werken. Hierbij moet echter rekening gehouden worden met het boekjaar en 
de activiteitenplanning die beiden met het beleid samenhangen.  
Wat betreft het boekjaar lijkt het de onderzoekscommissie niet handig om deze per half jaar te laten 
lopen. Daarnaast lijkt het niet handig om een halfjaarbeleid te combineren met een jaarbegroting. De 
commissie stelt daarom voor om het beleid en de begroting niet aan te passen ten opzichte van het 
huidige systeem. 
De activiteitenplanning levert een potentieel probleem op doordat enkele commissies in februari 
starten in plaats van september. Volgens de onderzoekscommissie zijn deze problemen echter te 
overkomen en zij stelt daarom ook hierin geen wijzigingen voor. 
 
 

4. STRATEGISCHE VISIE & RAAD VAN STRATEGISCHE VISIE 
Met het voorstel voor het Halfjaarlijks Besturen is door de ALV ook bepaald dat er een meerjaren-
beleid moet komen. Hierbij is er echter vanuit gegaan dat er met een halfjaarbeleid gewerkt gaat 
worden. De onderzoekscommissie stelt echter voor om het huidige systeem met een jaarbeleid te 
behouden. Hiermee blijft de situatie dus bij het oude, waardoor de noodzaak voor een 
meerjarenbeleid verdwijnt; er is nu immers ook geen meerjarenbeleid. 
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Het heeft volgens de onderzoekscommissie echter nog steeds meerwaarde om een visie over 
meerdere jaren te introduceren. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn de ontwikkeling van een 
lange termijn visie met een duidelijke richting voor de vereniging en een betere focus op de korte 
termijn in het bestuursbeleid. Binnen de nieuwe structuur komt een sterkere focus op het verloop 
van het beleid doordat er halverwege het jaar een verplicht evaluatiemoment komt met daarbij een 
vervolgplan voor de rest van het jaar. Een overkoepelende visie kan hierbij als leidraad dienen voor 
zowel bestuurders als leden waarbinnen het beleid geplaatst kan worden.  
 
De onderzoekscommissie stelt voor om een strategische visie te introduceren. In deze strategische 
visie worden einddoelen beschreven, welke een richting voor de vereniging voor vijf jaar aangeven. 
Bestuurders kunnen met dit kader aan de slag voor hun eigen beleid en leden kunnen dit beleid 
binnen deze visie op waarde schatten; het wordt voor zowel bestuurders als leden duidelijker wat de 
invloed van het huidige beleid is op de algemene richting van de vereniging. 
Het opstellen van de strategische visie kan neergelegd worden bij het bestuur, de Raad van Advies 
(RvA) of een nieuw op te richten orgaan. De onderzoekscommissie wil de oprichting van een Raad 

van Strategische Visie (RvSV) [werktitel] voorstellen met als doel het opstellen van een vijfjarige 
strategische visie. 

Idealiter telt de RvSV volgens de onderzoekscommissie vijf leden welke, deels analoog aan de RvA, 
geworven kunnen worden uit oud-bestuursleden, leden met ten minste drie jaar ervaring, 
medewerkers van de faculteit of universiteit of andere geschikte kandidaten. De 
verantwoordelijkheid om leden te vinden en voor te stellen wil de commissie bij de RvA neerleggen. 
Leden worden aangesteld door de ALV voor de duur van het schrijven en presenteren van de 
strategische visie, hierna houdt hun taak op. 
 
 

5. IMPLEMENTATIE & TIJDSPAD 
Ten slotte is gekeken naar de implementatie van het halfjaarlijks besturen. De commissie acht het 
mogelijk om vanaf het verenigingsjaar 2013-2014 met het nieuwe model te starten. Hierbij denkt de 
commissie aan het volgende tijdspad: 
 
Begin 2013: 
- ALV waarin het definitieve voorstel van de onderzoekscommissie ter stemming wordt gebracht. 

Tevens worden de volgens de onderzoekscommissie noodzakelijke wijzigingen in statuten en 
huishoudelijk reglement ter tafel gebracht. 

 
Begin – medio 2013: 
- Start zoektocht nieuwe bestuursleden. 

- Start zoektocht RvSV leden. 
- Eventueel: tweede (en derde) ALV waarin de aangepaste wijzigingsvoorstellen voor statuten en 

huishoudelijk reglement ingebracht worden. (Wanneer bij de behandeling van de 
wijzigingsvoorstellen amendementen ter tafel komen worden dan kan alleen gestemd worden 
over het al dan niet opnemen van deze amendementen. Een volgende ALV is dan nodig om de 
aangepaste wijzigingsvoorstellen opnieuw te bespreken.) 

- Laten passeren van de statuten bij de notaris. 
 
Medio 2013: 
- Presentatie nieuw 7-koppig bestuur volgens voorgestelde bestuursindeling. 

- Presentatie RvSV leden en start opstellen strategische visie. 
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Oktober 2013: 
- Start nieuw 7-koppig bestuur volgens voorgestelde bestuursindeling. 

 
April 2014: 
- Eerste halfjaarlijkse wissel; secretaris, bestuurslid PR en algemeen bestuurslid. 
- Presentatie eerste strategische visie. 

 
Oktober 2014: 
- Tweede halfjaarlijkse wissel; voorzitter, penningmeester, bestuurslid onderwijs en algemeen 

bestuurslid. 
- Aanvang eerste strategische visie. 

 
Het is mogelijk dat er minder dan zeven nieuwe bestuursleden gevonden worden. In dat geval 
adviseert de onderzoekscommissie dat de volgende functies in volgorde niet opgevuld worden: 

1. Bestuurslid onderwijs; 
2. Algemeen bestuurslid; 
3. Bestuurslid PR. 

Logischerwijs zal er gedurende het jaar wel nog gezocht moeten worden naar kandidaten. Het 
algemene bestuurslid en het bestuurslid PR kunnen vanaf april echter alsnog van start gaan met de 
volgende bestuurswissel. In april kan ook het bestuurslid onderwijs van start gaan, maar dit zal dan in 
principe voor een half jaar zijn. 
De sollicitatiecommissie zal echter moeten kijken naar de concrete situatie en de oplossing die hier 
het meest passend bij is. 
 
 

6. EINDNOOT 
Na goedkeuring van het voorstel Halfjaarlijks Besturen is besloten om de Onderzoekscommissie 
Halfjaarlijks Besturen 2 in het leven te roepen. Wij hebben de taak opgepakt om een voorstel te 
schrijven over de beste vormgeving van het halfjaarlijkse besturen. 
Uitgebreide overwegingen hebben uiteindelijk geleid tot het huidige voorstel. Wij hopen dat wij de 
ALV hiermee een duidelijk beeld hebben kunnen schetsen van onze keuzes en de overwegingen 
hiertoe. Daarnaast hopen wij dat de ALV hiermee voldoende informatie heeft om een weloverwogen 
besluit te nemen. 
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BIJLAGE I. BESLUITVORMING 
 

I.1 WISSELMOMENTEN BESTUURSFUNCTIES 
 

I.1.1 ALGEMENE OVERWEGINGEN 

In het voorstel dat ingestemd is door de ALV wordt erover gesproken dat vier functies wisselen in 
september en drie in februari. Er is door de voorgaande onderzoekscommissie geopperd om de 
Voorzitter, Penningmeester en bestuursleden Onderwijs en Informeel in september te laten wisselen 
en de Secretaris en bestuursleden PR en Formeel in februari te laten wisselen. In grote lijnen wordt 
dit overgenomen. 
Waar de huidige commissie afwijkt in de wisselmomenten van bestuursfuncties is bij de 
bestuursleden Formeel en Informeel. Met name gaat dit over de wisselmomenten van de commissies 
die onder deze bestuursfuncties vallen. Van een aantal commissies, zoals de Skireiscommissie, is al 
besloten dat deze in februari op gaan starten en deze beweging wil de onderzoekscommissie volgen. 
De reden is dat deze commissies hierdoor gelijk gaan lopen met het bestuursjaar van de betreffende 
begeleider. Het voorgestelde takenpakket van de bestuursleden Formeel en Informeel is echter niet 
goed te combineren met het gelijktijdig opstarten van commissie en begeleider. Er is daarom 
gekeken of dit opgelost kan worden door het takenpakket van de functies anders in te delen. 
 

I.1.2 PLANNING & WISSELMOMENTEN COMMISSIES 

Om vast te stellen of het takenpakket heringedeeld kan worden, is eerst gekeken welke commissies 
beter in september en welke commissies beter in februari op kunnen starten. Hiervoor is eerst een 
grove jaarplanning met betrekking tot de reizen en de congres activiteiten opgezet.  
 
Congres activiteiten 
Congres oktober/november 
Bedrijvendag januari/februari 

 
EYF  maart/april 
Therapiëndag mei/juli 

 
Reizen 
1e jaars weekend september 
Skireis   november 
Uitwisseling  januari 

 
Stedentrip maart 
Studiereis mei 
ALW  juni/juli 

 
Septemberstart 
Almanakcommissie  

Aangezien de almanak een jaarboek is, is het praktisch gezien het meest wenselijk om deze 
commissie in september, bij de start van het collegejaar, op te starten.  

Galacommissie  
Praktisch gezien lijkt december/januari de meest aangewezen periode om het gala te 
organiseren. De organisatie hiervan kost echter geen volledig jaar en de commissie kan 
daarom het best in september opgestart worden. Er kan worden overwogen om deze 
commissie extra taken te geven voor de tweede helft van het jaar. 

Oriëntatiecommissie  
Deze commissie organiseert EYF en de Therapiëndag. Omdat deze activiteiten als oriëntatie 
op de vervolgrichting dienen kunnen deze beter in de tweede helft van het jaar 
georganiseerd worden. Hierdoor is het praktisch gezien het best om de commissie in 
september op te starten. 

Socialcie 
Om verschillende redenen is het wenselijk om de Socialcie in september op te starten. De 
belangrijkste hiervan is om de Socialcie gelijk te laten lopen met het verenigingsjaar van de 



      Bijlage I bij Voorstel Halfjaarlijkse Bestuurswissel 

 

Bijlage I 2 

meerderheid van de actieve leden. Daarnaast is, gezien de reisplanning, een Actieve Leden 
Weekend aan het eind van het jaar praktisch gezien wenselijk. 

Sportcommissie  
Naast een aantal kleine activiteiten organiseert deze commissie de SPiN-delegatie voor de 
Batavierenrace. Aangezien deze race eind april plaatsvindt is het praktisch wenselijk om de 
commissie in september op te starten. 

Stedentripcommissie  
De belangrijkste taak van deze commissie is de organisatie van een stedentrip. Om 
concurrentie met andere reizen te voorkomen is de periode rond maart de meest ideale 
reisperiode. Hierdoor is het praktisch om de commissie in september op te starten. 

Studiereiscommissie  
De periode rond mei wordt als meest ideale periode voor een studiereis gezien. Praktisch 
gezien kan de commissie daarom het best in september opgestart worden.  

 
Februaristart 
Carrière & Excursiecommissie  

Deze commisse organiseert onder meer de bedrijvendag. Om overlap met het congres, EYF 
en de Therapiëndag te voorkomen kan deze dag het best in januari/februari plaats vinden. 
Door in februari te starten heeft deze commissie veel ervaring op het moment dat de 
bedrijvendag georganiseerd moet worden. 

Congrescommissie  
Om concurrentie met EYF en de Therapiëndag te voorkomen en om een betere spreiding van 
activiteiten te hebben is het wenselijk om het congres in het begin van het collegejaar te 
plannen. Hierdoor is het praktisch handig om de commissie in februari op te starten.  

Skireiscommissie  
De skireis vindt idealiter plaats in de winter. Hierdoor geniet het praktisch gezien de voorkeur 
om de commissie in februari op te starten. 

SPiNcommissie   
Deze commissie organiseert onder meer het 1e jaars weekend. Aangezien dit weekend in 
september plaatsvindt is het praktisch wenselijk om de commissie in februari op te starten. 
Overwogen kan worden om deze commissie ook in te gaan zetten voor de organisatie van 
activiteiten tijdens de introductie. 

 
Overige commissies 
Van de overige commissies lijkt het wisselmoment niet zo belangrijk, of zij passen vanwege het 
takenpakket het best bij een specifieke bestuursfunctie. Hierdoor is er geen discussie over het 
opstartmoment van deze commissies gevoerd.  
 

I.1.3 WISSELMOMENTEN & TAKENPAKKET BESTUURSFUNCTIES 

Het bovenstaande leidt tot de volgende indeling van de bestuursfuncties. Hierbij is ervoor gekozen 
om de functies bestuurslid Formeel en Informeel te laten varen en in plaats daarvan twee algemene 
bestuursleden te introduceren, omdat de taken van deze bestuursleden niet als formeel of informeel 
te classificeren zijn. 
 
September Voorzitter Penningmeester Bestuurslid Onderwijs Algemeen Bestuurslid 
-wissel ALV  

 
Almanak 
Boeken 

Internationalisering 
Lezing & Debat 
Studiereis 

Gala 
Oriëntatie 
Socialcie 
Sport 

Stedentrip 
Training  
& Informatie 
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Februariwissel Secretaris Bestuurslid PR Algemeen Bestuurslid 
 Tijdschrift Carrière & Excursie 

Acquisitie 
Promotie 

Activiteiten 
Congres 
Feest 

Skireis 
SPiN 

 
 

I.2 VERENIGINGSJAAR, BOEKJAAR &  
ACTIVITEITENPLANNING 

 
I.2.1 VERENIGINGS- & BOEKJAAR 

Voor het overzicht voor de leden lijkt een jaarbeleid en een jaarplanning het meest voor de hand 
liggend. Vanuit het oogpunt van het bestuur lijkt een halfjaarbeleid en een halfjaarplanning echter 
meer voor de hand te liggen. Elk jaar heeft het bestuur immers een nieuwe samenstelling en kunnen 
nieuwe afspraken gemaakt worden over wat zij samen willen bereiken in hun bestuursperiode. 
Bovendien lijkt het gemakkelijk om een realistisch beeld te schetsen voor een half jaar dan voor een 
jaar.  
Daarnaast moet rekening gehouden worden met het boekjaar. Het lijkt niet erg voor de hand te 
liggen dat de begroting van SPiN voor een half jaar geldt, omdat er veel contracten en geldstromen 
minimaal een jaar lopen. Het wordt dan lastig om een begroting voor een half jaar te bepalen. Als 
gewerkt wordt met een jaarbegroting wordt het echter weer lastig om een beleid voor een half jaar 
te schrijven. Op die manier zou een deel van het beleid met betrekking tot financiën voor een jaar 
zijn, terwijl een ander deel met betrekking tot het activiteitenaanbod voor een half jaar is. De meest 
ideale optie volgens de onderzoekscommissie is om het beleid en de begroting gelijk te laten lopen in 
de constructie zoals deze nu ook al gehanteerd wordt. 
 

I.2.2 ACTIVITEITENPLANNING 

Een ander probleem dat ontstaat heeft betrekking op de planning. Aangezien een deel van de 
commissies in de tweede helft van het jaar begint zullen deze commissies in twee beleidsperiodes 
gaan opereren. Met betrekking tot grote activiteiten zoals de skireis is hierover al besloten dat het 
zittende bestuur een reservering kan doen voor de activiteit die plaats heeft in de volgende 
bestuursperiode. Voor kleinere commissies is dit een lastiger probleem. Er ontstaan twee 
verschillende belangen: vanuit de commissies wil je een jaarplanning van februari tot februari 
maken, terwijl je vanuit het bestuur een jaarplanning van september tot september wilt maken.  
Een mogelijke oplossing is dat er een planning voor anderhalf jaar gemaakt wordt. Bij de planning 
van het eerste half jaar moet rekening gehouden worden met commissies die al gestart zijn. De 
tweede helft kan volledig door het zittende bestuur bepaald worden. Voor het derde half jaar maakt 
het zittende bestuur een planning met betrekking tot de commissies die in februari starten. Het 
bestuur kan dan ook reserveringen doen voor deze commissies. Hierdoor krijg je echter verschillende 
activiteitenplanningen die door elkaar gaan lopen en vanuit bestuurlijk oogpunt is deze optie erg 
onoverzichtelijk. 
Een andere oplossing is dat het bestuur een planning voor een jaar maakt. Hierbij kunnen zij 
aangeven welke activiteiten door de oude commissie georganiseerd worden en welke door de 
nieuwe commissie. De commissie weet hierdoor echter nog niet concreet hoeveel activiteiten zij in 
de eerste helft van het volgende jaar moeten gaan plannen of hoeveel geld zij hiervoor gaan krijgen. 
Het valt echter te verwachten dat het bestuur aan kan geven welke richting zij het volgende jaar op 
willen gaan en dat de verschillen tussen het beleid van twee jaren niet erg groot zullen zijn. De 
commissie kan voor zichzelf dus al een planning maken en moet hooguit een activiteit meer of 
minder organiseren. Dit is de oplossing die de onderzoekscommissie wil gaan voorstellen.  
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I.3 STRATEGISCHE VISIE & RAAD VAN STRATEGISCHE VISIE 

 
I.3.1 ALGEMENE OVERWEGINGEN 

Voor het opstellen van het strategische visie kan gekeken worden naar het bestuur, de RvA of een 
nieuw op te richten orgaan.  Het bestuur lijkt daarin geen voor de hand liggende kandidaat, omdat 
het bestuur zich moet richten op de eigen beleidsperiode. Ook de RvA lijkt niet het geschikte orgaan. 
De rol van de RvA is er een van onafhankelijke adviseur en daarin is het opstellen van een lange 
termijn beleid niet passend. Daarmee valt de keus volgens de onderzoekscommissie op een nieuw op 
te richten orgaan; de Raad van Strategische Visie [werktitel]. 
 

I.3.2 SAMENSTELLING RAAD VAN STRATEGISCHE VISIE 

De RvSV bestaat, volgens de onderzoekscommissie, idealiter uit mensen met hart voor en ervaring 
binnen SPiN. Daarnaast hebben de leden idealiter ervaring met het bepalen van beleid en een lange 
termijn visie voor SPiN. Hiervoor komen oud-bestuursleden, actieve leden, gewone leden en alumni 
in aanmerking. Het lijkt daarbij wenselijk om een zekere kwaliteit en kennisbasis te waarborgen door 
te stellen dat leden ten minste drie jaar ervaring moeten hebben binnen SPiN. Daarnaast kan het 
waardevol zijn om medewerkers vanuit het Onderwijsinstituut in de Raad van Strategische Visie te 
hebben, zodat directe communicatie tussen SPiN en het Onderwijsinstituut mogelijk is over de koers 
die beide partijen willen gaan. 
De onderzoekscommissie heeft ook gekeken naar het potentiële nut van leden die niet betrokken zijn 
bij SPiN of het Onderwijsinstituut. Het is echter moeilijk te bepalen of deze leden een meerwaarde 
kunnen bieden. De meest geschikte oplossing lijkt om de Raad van Strategische Visie hier enige 
vrijheid en flexibiliteit in te geven. 
Verder is er door de onderzoekscommissie nagedacht over het aantal leden dat de RvSV moet 
hebben. Minder dan drie leden lijkt te weinig om een voldoende brede kennisbasis te hebben. Meer 
dan zeven leden lijkt te groot om een enkele mening te vormen waarin alle stemmen gehoord 
worden. Vijf leden lijkt de beste balans tussen een brede kennisbasis en een werkbare 
groepsgrootte. 
 

I.3.3 TAKENPAKKET RAAD VAN STRATEGISCHE VISIE 

De taak van de RvSV zal zijn het opstellen van de strategische visie. Deze visie overstijgt het beleid en 
beschrijft de richting van de vereniging op de lange termijn. Voor de geldigheidsduur van de 
strategische visie lijkt, volgens de onderzoekscommissie, een periode van vijf jaar het meest voor de 
hand liggend. Is de termijn korter dan wordt het beleid onvoldoende overstegen; is de termijn langer 
dan wordt het moeilijk om een voorspelling voor een richting te maken. 
 

I.3.4 TERMIJN & OPVOLGING 

Gezien de taak van de RvSV lijkt het voldoende dat lidmaatschap duurt voor de periode van schrijven 
en presenteren. Dit houdt in dat om de vijf jaar een nieuwe RvSV samengesteld moet worden. Een 
alternatief is dat lidmaatschap van de RvSV dynamisch wordt, zoals dit ook het geval is met de RvA. 
Dit lijkt echter een onnodige belasting voor de Senatoren, aangezien zij slechts enkele maanden per 
vijf jaar actief zouden zijn. 
Om de onafhankelijkheid te waarborgen lijkt het niet geschikt dat het bestuur de leden van de RvSV 
bepaald. Ook is het niet efficiënt dat de ALV telkens weer een sollicitatiecommissie aanstelt. Daarom 
lijkt de meest praktische optie dat de RvA hier zorg voor draagt. Aanstelling van leden zal wel door de 
ALV geschieden.  
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BIJLAGE II. BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN 
STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
II.1 BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN STATUTEN 

 
II.1.1 BESTUURSLEDEN 

In het wijzigingsvoorstel voor de statuten wordt in veel gevallen niet meer gesproken over ‘het 
bestuur’, maar over ‘bestuursleden’. Bijvoorbeeld zal er niet meer gesproken worden over een 
bestuur future tempore, maar over bestuursleden future tempore.  
[artikel 11, 14, 15, 16] 
 

II.1.2 HALFJAARVERGADERING & STRATEGIEVERGADERING 

De halfjaarvergadering krijgt in het wijzigingsvoorstel een belangrijkere rol. Analoog aan de jaar-
vergadering wordt er een striktere termijn voorgesteld waarin deze gehouden moet worden. 
Daarnaast wordt er meer waarde aan het halfjaarverslag en de halfjaarrekening gehecht, omdat, 
analoog aan het jaarverslag en de jaarrekening, op basis van deze documenten décharge plaats gaat 
vinden. Verder moeten bestuursleden een vervolg schrijven op het bestuursbeleid en worden 
nieuwe bestuursleden, analoog aan het beleid, op basis van dit voorgenomen vervolg ingestemd. 
In het voorstel wordt ook een Strategievergadering geïntroduceerd. Deze vergadering vindt eens in 
de vijf jaar plaats binnen een maand na de halfjaarvergadering en staat in het teken van de 
strategische visie. 
[artikel 13, 15a, 15b] 
 

II.1.3 RAAD VAN STRATEGISCHE VISIE 

In het voorstel wordt een nieuw artikel opgenomen over de RvSV. 
[artikel 18a] 
 
 

II.2 BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN  
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
II.2.1 BESTUURSFORMATIE 

De meest voor de hand liggende wijziging in het huishoudelijk reglement gaat over het aantal 
bestuursleden, de bestuursfuncties en de sollicitatieprocedure. De sollicitatie gaat logischerwijs in 
twee periodes verlopen. 
[artikel 5, 8, 16, 17, 17a, 18, 22] 
 

II.2.2 COMMISSIEFORMATIE 

Ook de procedure omtrent het vormen van commissies wordt aangepast om het voorgestelde plan 
van halfjaarlijkse commissiewissels te faciliteren. Concreet houdt dit een extra bijeenkomst voor 
potentiële actieve leden in. 
[artikel 25] 
 

II.2.3 RAAD VAN STRATEGISCHE VISIE 

In het wijzigingsvoorstel komen een nieuwe titel en drie nieuwe artikelen voor met betrekking tot de 
rol, samenstelling en benoeming van de RvSV. 
[titel VIa; artikel 33a, 33b, 33c] 
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BIJLAGE III. BIJKOMENDE WIJZIGINGEN 
STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
Gedurende het proces van het kritisch bekijken van de statuten en het huishoudelijk reglement zijn 
ook een aantal minder belangrijke punten opgevallen die de onderzoekscommissie aan wil passen. 
Dit zijn wijzigingen die niet direct van belang zijn voor het voorstel; zonder deze wijzigingen kan het 
voorstel doorgaan. 
 
 

III.1 BIJKOMENDE WIJZIGINGEN STATUTEN 
 

III.1.1 KASCONTROLECOMMISSIE 

De formulering van het lid waarin de kascontrolecommissie beschreven wordt is enigszins aagepast 
ter verduidelijking van de inhoud van het lid. 
[artikel 15] 
 
 

III.2 BIJKOMENDE WIJZIGINGEN  
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
III.2.1 RAAD VAN ADVIES 

De onderzoekscommissie wil de taak van de RvA iets uitbreiden zodat ook de RvSV, de 
kascontrolecommissie en eventuele onderzoekscommissies van de kennis en ervaring gebruik 
kunnen maken. De gebruikte constructie moet voorkomen dat individuele leden of commissies bij de 
RvA aankloppen waardoor een belangensconflict zou kunnen ontstaan. 
Tenslotte stelt de onderzoekscommissie concretere richtlijnen voor om het verkrijgen van advies 
voor een algemene ledenvergadering te versoepelen en om communicatieproblemen tegen te gaan. 
[artikel 30] 
 

III.2.2 OVERGANGS- & SLOTBEPALINGEN 

Logischerwijs zal de datum bij de inwerkingtreding aangepast moeten worden. 
[artikel 34] 


