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Raad Van Advies Studenten Net Twente

20 december 2018

Inleiding

De senaat van Studenten Net Twente (SNT) wordt momenteel volgens het Huishoudelijk Reglement
(HR) omschreven als het adviesorgaan van SNT. De exacte bewoording uit het HR is hieronder te
vinden:

Huishoudelijk Reglement Senaat

• De senaat is een adviesorgaan van het bestuur. De senaat en leden van de senaat kunnen het
bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.

• Leden van de senaat zijn die personen waarvan het bestuur van mening is dat hun advies een
belangrijke bijdrage levert aan het functioneren van de

• vereniging.

• Het bestuur beslist over de samenstelling van de senaat.

• De senaat, het bestuur en de Algemene Ledenvergadering kunnen leden voor de senaat voordra-
gen.

• Ook niet-leden kunnen gevraagd worden deel uit te maken van de senaat.

• Voor zover leden van de senaat geen lid zijn van de vereniging hebben zij spreekrecht tijdens de
Algemene Ledenvergadering, maar geen stemrecht.

• Leden van de senaat worden door het bestuur regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken.
De verstrekte informatie dient vertrouwelijk behandeld te worden.

• Leden van de senaat kunnen te allen tijde hun lidmaatschap opzeggen.

Huidige situatie

Momenteel gaat elke (oud-)bestuurder in de senaat in zodra hij begint met zijn bestuursperiode. Een
lid van de senaat gaat uit de senaat als hij aangeeft dit te willen. Dit houdt in dat er mensen zijn die
zolang SNT bestaat in de senaat zitten.
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Veel oud-SNTers zijn inmiddels aan het werk. Dit maakt het erg lastig om de senaat als adviesorgaan
te gebruiken; het veroorzaakt immers soms belangenverstrengeling. Omdat de senaat in zijn totaliteit
het adviesorgaan is, gaan vragen om advies ook naar iedereen. Het bestuur kan niet bijhouden welk
senaatslid waar werkt om zo te controleren of een vraag wel of niet aan de senaat gesteld kan worden
om belangenverstrengeling te voorkomen. Tevens is het niet gewenst om een vraag niet te kunnen
stellen, omdat het wellicht zorgt voor belangenverstrengeling.

Voorstel

De senaat an sich is een hele belangrijke groep om wel af en toe speci�ek advies aan te vragen en het
is een hele goede manier om oud-SNTers betrokken te houden bij de vereniging. Echter zien wij ook
dat het HR momenteel niet wordt nageleefd, aangezien de senaat niet verkozen wordt, maar bestaat
uit alle (oud-)bestuurders. Hierom willen wij voorstellen om een Raad Van Advies (RVA) op te stellen.

Een RVA moet niet de senaat vervangen; deze groep blijft bestaan om oud-SNTers betrokken te
houden bij SNT, echter wordt de senaat niet de eerste groep om advies aan te vragen, meer een groep
om op terug te vallen.

De volgende wijzigingen aan het HR worden voorgesteld:

Huishoudelijk Reglement Raad van Advies

• De RVA is een adviesorgaan van het bestuur. De RVA kan het bestuur gevraagd en ongevraagd
van advies voorzien.

• Leden van de RVA zijn die personen waarvan het bestuur van mening is dat hun advies een
belangrijke bijdrage levert aan het functioneren van de vereniging.

• Leden van de RVA zijn onafhankelijk.

• De RVA zal bestaan uit ten minste 3 en maximaal 6 leden, die geen deel uitmaken van het
bestuur.

• Ook niet-leden kunnen gevraagd worden deel uit te maken van de RVA.

• De RVA wordt gechargeerd tijdens een algemene ledenvergadering. Het bestuur zal tijdens de
algemene ledenvergadering een samenstelling van de RVA voordragen. Deze voordracht zal met
de rest van de stukken van die algemene ledenvergadering gepubliceerd worden.

• Voor zover leden van de RVA geen lid zijn van de vereniging hebben zij spreekrecht tijdens de
Algemene Ledenvergadering, maar geen stemrecht.

• Leden van de RVA worden door het bestuur regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken.
De verstrekte informatie dient vertrouwelijk behandeld te worden.

• Leden van de RVA worden in principe aangesteld voor een bestuursperiode, maar kunnen te allen
tijde hun lidmaatschap opzeggen. Indien hierdoor niet meer het minimale aantal van 3 leden
der RVA wordt behaald, dient op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering een nieuwe RVA
samengesteld te worden.
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Huishoudelijk Reglement Senaat

• De senaat bestaat uit (oud-)bestuurders en oud-actievelingen en bestaat voor betrokkenheid met
SNT.

• Voor zover leden van de senaat geen lid zijn van de vereniging hebben zij spreekrecht tijdens de
Algemene Ledenvergadering, maar geen stemrecht.

• Leden van de senaat kunnen te allen tijde hun lidmaatschap opzeggen.

Voorstel Raad van Advies

De volgende RVA leden worden voorgesteld om plaats te nemen in de RVA:

• Wouter Bakker

• Erik Frentrop

• Silke Hofstra

• Martijn Verkleij


