
Huishoudelijk reglement van de Stichting Geen Grens. 

 

Overweging 
 
In aansluiting op het bepaalde in de akte van 29 januari 2018, waarbij de Stichting Geen Grens 
is opgericht, heeft het Bestuur van deze Stichting behoefte aan de vaststelling van nadere 
bepalingen omtrent de instelling van een Raad van Advies en van Commissies. 
 
Raad van Advies en Commissie(s) 
 
Het Bestuur stelt een Raad van Advies in, die tot taak zal hebben het Bestuur gevraagd en 
ongevraagd te adviseren en actief te ondersteunen bij het realiseren van de in de Statuten 
geformuleerde doelstelling. 
Deze Raad bestaat (behoudens de leden van het Stichtingsbestuur) uit de leden van de 
voormalige Burgerinitiatiefgroep “Waar een wil is, is geen grens”. en kan, mede op basis van 
gewenste algemene resp. specifieke deskundigheid en/of ervaring ook zelf nieuwe leden 
voordragen.  
 
Bij de samenstelling van de Raad van Advies streeft het Bestuur zoveel als mogelijk naar een 
euregionale vertegenwoordiging. 
 
Het Bestuur informeert de Raad van Advies over alle relevante besluiten en voornemens. 
Zulks kan schriftelijk geschieden, maar jaarlijks vinden (minimaal) 2 gemeenschappelijke 
vergaderingen plaats.  
 
Van de leden van de Raad van Advies wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan de 
activiteiten van de Stichting. Zulks impliceert dat zij bijeenkomsten van de Stichting bijwonen 
en dat zij actief zijn in een of meerdere Commissies van de Stichting. 
 
In nauw overleg met het Bestuur zal de Raad zijn ondersteunende en operationele taken 
uitoefenen via een of meerdere Commissies, die in overleg met het Bestuur, al dan niet ad 
hoc, worden ingesteld, afhankelijk van het thema/onderwerp/project. 
Deze Commissies kunnen ook gebruik maken van de deskundigheid, ervaring en/of interesse 
van externe personen en in die zin desgewenst mede dienen als platform voor de  selectie van 
(nieuwe) leden ter versterking van de Raad van Advies.  
 
De Raad van Advies brengt verslag van zijn activiteiten uit aan het Bestuur.  
Het Bestuur beslist vervolgens over de aan hem uitgebrachte adviezen, doch zal daarbij alleen 
gemotiveerd afwijken van een gegeven advies. 
 
De Raad van Advies resp. een Commissie bepaalt zelf wie als secretaris zal optreden. 
 
 
Aldus vastgesteld te Maastricht op 3 mei 2018. 


