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Opties bestuursvormen 

 

1. Doorgaan zoals nu  

Deze optie is mogelijk, maar wij zijn van mening dat deze niet houdbaar is. De kans bestaat dan 
namelijk dat het hele bestuur van februari tot juli in het buitenland is en er dus een bepaald soort 
vervanging/representatie bij activiteiten/vergaderingen nodig is. Wel is het zo dat waarschijnlijk 
ook een groot deel van de vereniging ook op uitwisseling is. Dat maakt afwezigheid misschien 
minder erg/opvallend.   

  

Voordelen:   

• Geen statutenwijziging/gedoe  


Nadelen:  

• Kans dat een voltallig bestuur afwezig is 

• Vooral de kwetsbare eerstejaars zijn hier de dupe van  

• Mogelijke breuk in Radost  


  

2. Elk half jaar 2 nieuwe leden    

Bij deze optie is er ieder half jaar een wisselmoment binnen het bestuur. Bijvoorbeeld: In februari 
2023 vertrekken er 2 leden die al een jaar lang bestuur hebben gedaan. Er komen dan twee 
nieuwe leden bij, die blijven ook weer een jaar bestuurslid, en wisselen in 2024 met de volgende 
twee. In september hetzelfde: Er komen in 2023 twee nieuwe leden in het bestuur, die samen 
besturen met de twee leden die in februari van dat jaar zijn toegetreden, in september 2024 
wisselen zij weer.  

  

Voordelen:   

• Eerstejaars kunnen ook in het bestuur, mits ze bekwaam zijn. De bestuurstermijn eindigt 

precies als zij op uitwisseling gaan.  

• Er zijn twee leden van het bestuur die al ervaring hebben, en de twee nieuwkomers hierbij 

makkelijker kunnen ondersteunen.  

• Er is altijd een voltallig bestuur aanwezig in Amsterdam.  


  

Nadelen:  

• Je bent nooit een heel jaar met dezelfde mensen bestuur.   

• Statutenwijziging  

• Elk half jaar een bestuursoverdracht/wissel  

• Mogelijk verwarrend voor het bestuur en leden   

• Aanmelden voor functies wordt seizoensgebonden 


  

3. Als bestuurslid ga je niet op uitwisseling, en verder houden we het bestuur zoals het 

nu is    

Dit zou natuurlijk een ideaal scenario zijn, maar wij denken dat het niet helemaal realistisch is om 
er vanuit te gaan dat er dan ook altijd genoeg gegadigden zijn voor het nieuwe bestuur. Ook nu, 
zonder restricties aan bestuur zijn, is de poel al klein.   

  

Voordelen:   

• Geen statutenwijziging  


  

Nadelen:  

• Is er wel genoeg animo?   


  

4. Bestuursjaar van januari tot en met december   



Deze optie is eigenlijk een soort samenwerking tussen de andere mogelijkheden beschreven 
hierboven. Het zou hier dan ook niet mogelijk zijn om als bestuurslid op uitwisseling te gaan 
tijdens je bestuurstermijn. Onze voorkeur gaat uit naar deze optie.  

  

Voordelen:  

• Altijd voltallige bestuur aanwezig  

• In september, het drukste moment door o.a. nieuwe leden, is er een bestuur dat al ervaring 

heeft. 

• Eerstejaars kunnen ook in het bestuur, mits ze bekwaam zijn. De bestuurstermijn eindigt 

precies als zij op uitwisseling gaan. De poel van bestuursleden is dus groter.   

  

Nadelen:  

• Het bestuursjaar komt niet overeen met het academisch jaar  

• Statutenwijziging  

• Overgangsperiode van een half jaar   

• Het bestuursjaar begint wanneer het vorige bestuur op eventuele uitwisseling gaat 

waardoor het oude bestuur eventueel moeilijk het nieuwe bestuur kan helpen (wel is er een 
raad van advies in dit geval)  


 

5. Uiteindelijk een ‘oranje reisadvies’ voor bestuursleden  


Deze optie houdt eigenlijk de bestuursvorm in stand zoals die nu is. Wel is het doel om 
bestuursleden in de toekomst te ontmoedigen om naar het buitenland te gaan. Mocht dit komend 
jaar nog niet haalbaar zijn, kunnen we een soort overgangsperiode instellen waarbij oud-
bestuursleden (met name van dit en vorig jaar) het mogelijke gat dat in het tweede semester 
volgend jaar opvullen. Zij zorgen er dan voor dat de borrels als gewoonlijk doorgaan, en zijn er bij 
de activiteiten/andere belangrijke afspraken en samenkomsten.   

De bedoeling is wel om vanaf nu meer leden te werven door bijv. te gaan kijken bij (Oost-) 
Europese studies zodat er wel altijd genoeg animo is voor een bestuursjaar met mensen die niet 
op uitwisseling gaan. 1 van de bestuursleden mag dan eventueel wel op uitwisseling.  

   

Voordelen:  

• Geen grote ingrijpende verandering  

• Door het ‘oranje reisadvies’ altijd minstens 2 bestuursleden in Amsterdam 


Nadelen:  

• Veel tweedejaars komen niet meer in aanmerking voor bestuursjaar, maar kunnen natuurlijk 

altijd in hun 3e jaar dat wel doen  

• Mogelijke overgangsperiode  

• Geen zekerheid dat dit echt opgelost is in de toekomst  

• Hoe weet je wie op buitenlandverblijf mag? (als bijv. 1 van de 3 de max is?)  


 


