
Evaluatie van het plan voor extra leden in de raad van advies van de Algemene leden vergadering 

op 19 mei 2016. 

Het plan geschreven door bestuur 2015-2016 is geëvalueerd op 22 mei 2017 door de huidige raad 

van advies (waaronder bestuursleden van 2015-2016) en het bestuur 2016-2017. 

De volgende punten kwamen naar voren betreffende de vorming van de raad van advies. 

Het doel van dit plan was om ervoor te zorgen dat leden meer betrokken zouden raken bij de 

vereniging door middel van een functie in de raad van advies. Door naast oud-bestuursleden ook niet 

oud-bestuursleden in de raad van advies te laten plaatsnemen zou de informatie kloof tussen (oud) 

bestuursleden en (alumni) VIP-leden vermindert kunnen worden. De (alumni) VIP-leden kunnen de 

onderwerpen die besproken zijn tijdens de raad van advies vergaderingen delen met de andere 

(alumni) VIP-leden, waardoor er ook een verspreiding van informatie plaatsvindt tussen de (alumni) 

VIP-leden en niet slechts vanuit het bestuur. Het is dan ook goed om bij de vorming van de raad van 

advies te kijken naar de betrokkenheid van het (alumni) VIP-lid met de vereniging. Dit jaar was het 

(alumni) VIP-lid in de raad van advies niet actief meer bij VIP, waardoor dit aspect weg viel. Wellicht 

is het voor de toekomst handig om te kijken of het mogelijk is om actieve (alumni) VIP-leden te 

plaatsen in de raad van advies. 

Daarnaast is het bij het vormen van de raad van advies goed om te kijken naar de hoeveelheid taken 

en werktijd die een (alumni) VIP-lid aan zou kunnen in dat jaar. Het is handig het takenpakket van de 

raad van advies voor te leggen aan de sollicitanten, zodat zij kunnen inschatten of zij dat halen. Het 

kan voorkomen dat (alumni) VIP-leden klaar zijn met studeren, waardoor zij een ander ritme hebben 

en niet altijd tijd zullen hebben. Het is goed om van te voren de verwachtingen van alle betrokken 

partijen uit te spreken, zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Dit jaar was het 

(alumni) VIP-lid ook begonnen met werken, waardoor het soms lastig was afspraken te maken. Het 

(alumni) VIP-lid had dit tijdig aangeven, waardoor er niet verwachtingen waren waar het (alumni) 

VIP-lid niet aan voldeed. Bij het vormen van de raad van advies zou aan de hand van onderstaande 

punten gekeken kunnen worden of het (alumni) VIP-lid geschikt kan zijn voor de raad van advies wat 

betreft het takenpakket:  

- Aanwezigheid bij de oefen algemene ledenvergaderingen (vier keer per jaar) 

- Aanwezigheid bij de algemene ledenvergaderingen (vier keer per jaar) 

- Notulen lezen en voorzien van feedback van het VIP-bestuur (ongeveer een keer per twee 

weken) 

- Aanwezig zijn bij de vergaderingen van de raad van advies 

Aan de hand van deze criteria kan worden beoordeeld of iemand geschikt is om deel te nemen aan 

de raad van advies. Alle (alumni) VIP-leden kunnen solliciteren voor de raad van advies. Daarbij 

wordt er gestreefd naar minimaal 2 (alumni) VIP-leden. De oud-bestuursleden worden elk jaar 

opnieuw gekozen door het VIP-bestuur.  

Voor de diversiteit van de raad van advies is het goed om te kijken naar zowel de functies van de 

oud-bestuursleden als de fase waarin iemand zich dat jaar in bevindt. De verschillende functies 

voorzien het bestuur van verschillende invalshoeken van feedback op de notulen en ideeën. Een oud-

bestuurslid met de functie interne contacten zal het bestuur van andere feedback voorzien, dan een 



oud-bestuurslid met de functie penningmeester. Houdt hier rekening mee met het vormen van de 

raad van advies.  

Daarnaast is het goed om te kijken in welke fase iemand zich bevindt. Een betrokken (alumni) VIP-lid 

kan nog veel denken vanuit de leden en een minder actief (alumni) VIP-lid kan de zaken vanuit een 

ander perspectief bekijken.  

Conclusie 

Het (alumni) VIP-lid heeft dit jaar een goede bijdrage geleverd door het bestuur te voorzien  van 

verschillende invalshoek op ideeën en plannen. Het (alumni) VIP-lid was dit jaar niet erg betrokken 

meer bij de vereniging, doordat het lid geen actief lid meer was. Voor komende jaren is het goed om 

hierover na te denken. Het advies is om dit plan de komende jaren zeker voor te zetten, maar spreek 

goed af wat de verwachtingen zijn van alle betrokken partijen.   


