Raad van Advies der Faculteitsvereniging Utrechtse
Filosofiestudenten
1. Doel Raad van Advies
De Raad van Advies (RvA) is een onafhankelijk orgaan binnen de Faculteitsvereniging Utrechtse
Filosofiestudenten, die zich enerzijds ten doel stelt een klankbord te vormen voor het bestuur,
anderzijds de organisatie en continuïteit van de vereniging in het oog te houden. Zij kan problemen
constateren en daarover een advies uitbrengen aan het bestuur. Hierbij heeft de RvA uitdrukkelijk geen
rechten anders dan de rechten die alle leden bezitten. De RvA speelt slechts een adviserende rol.
Er zijn 3 vaste momenten van samenkomst van de RvA en het bestuur: eenmaal in september samen
met het KB en het zittende bestuur voor de wissel; eenmaal ongeveer een maand na de wissel met het
nieuwe bestuur; eenmaal voor de halfjaarlijkse ALV. Daarnaast kunnen er naar behoeven meer
afspraken worden gemaakt.
2. Deelnemers Raad van Advies.
De RvA bestaat uit minimaal 5 personen voor een duur van minimaal 1 jaar. In de RvA zitten minstens
3 oud-bestuursleden van de FUF. Geschikte oud-bestuursleden zijn minimaal een halfjaar geen bestuur
meer geweest. De voorkeur gaat uit naar oud-bestuursleden uit meerdere jaren: een RvA van uitsluitend
oud-bestuursleden van een specifiek jaar is onwenselijk.
Daarnaast is er plaats voor maximaal 2 leden, en minimaal 1 lid, die geen bestuursfunctie hebben
bekleed. Deze leden mogen plaatsnemen in de RvA indien zij actief lid zijn en grote betrokkenheid
tonen ten opzichte van de vereniging. Dit ter beoordeling van de zittende RvA.
De Raad van Advies kiest haar eigen opvolgers voor het komende jaar. Zitting in meerdere jaren is
mogelijk. Een wisseling van de RvA gebeurt steeds op de halfjaarlijkse ALV: zodoende lopen
bestuursjaar en jaar van zitting in de Raad van Advies niet gelijk. Dit om een betere continuïteit te
waarborgen. Wederom: een zitting bestaat uit minimaal een jaar, van halfjaarlijkse ALV tot de
opvolgende halfjaarlijkse ALV. Opzegging van deelname aan de RvA is dan mogelijk, maar niet nodig.
Een zitting van langer dan een jaar is dus mogelijk. Opzegging daarna is te allen tijde mogelijk, mits in
overleg met de RvA: het is niet wenselijk dat de RvA leegloopt.
3. Inhoud Raad van Advies
De Raad van Advies komt gemiddeld eens per twee maanden samen voor een vergadering. Deze
vergadering kan eventueel plaatsvinden via Skype. Leden kunnen zelf extra vergaderingen oproepen.
Het is de bedoeling dat de bestaande Raad van Advies zelf haar opvolgers benoemt, het is immers een
onafhankelijk orgaan. Bij de halfjaarlijkse ALV kan ieder lid kritiek uiten op, danwel vragen stellen
aan de RvA. Mocht dit leiden tot een ontevredenheid onder de leden jegens de RvA, dan is dit reden
voor de RvA om haar samenstelling te veranderen en/of om haar beleid te wijzigen. Nogmaals: de
Raad van Advies heeft slechts een adviserende rol, het heeft geen andere rechten dan de overige leden.
4. Contact Raad van Advies
De eerste Raad van Advies (2010-2011) bestaat uit de volgende leden:
• Voorzitter: Rick van Putten (bestuur 2006-2007)
• David Dijkzeul (bestuur 2006-2007)
• Dascha During (bestuur 2006-2007)
• Gert Crielaard (bestuur 2007-2008)
• Jasmijn Wienk (bestuur 2007-2008)
• Mike Lourens (bestuur 2008-2009)
• Henk van Gils (bestuur 2008-2009)
• Mette Bruinsma (actief lid)
• Benjamin van de Velde (actief lid)
E-mail: rva@list.phil.uu.nl
Post: nvt

