
Reglement Adviesraad Vastenaktie 
 
1. De Adviesraad Vastenaktie heeft drie functies: 

a. advisering ten aanzien van de strategie en actieplannen van Vastenaktie 
b. dienen als klankbord voor nieuwe ideeën of werkwijzen 
c. testen van concepten, materialen en activiteiten 

2. De door de Adviesraad uitgebrachte adviezen vormen een uitgangspunt en zijn 
richtinggevend bij de ontwikkeling van strategieën, actieplannen, materialen en 
activiteiten voor de Vastenaktie-campagne in de vastentijd. 

3. De adviezen van de Adviesraad zijn zwaarwegend,  maar niet bindend. Daardoor 
hoeft de Adviesraad Vastenaktie niet te streven naar unanimiteit. Wel wordt 
desgewenst de zwaarte van zienswijzen gewogen door een peiling per hoofd. 

4. De leden van de Adviesraad gaan vertrouwelijk om met vertrouwelijke (doorgaans 
interne) informatie die ze als Adviesraadlid door Vastenaktie krijgen aangereikt. 

5. De Adviesraad komt bijeen op de derde woensdagen van januari, mei en 
september. Reiskosten (op basis van openbaar vervoer tweede klas en eventueel  
noodzakelijke aanvullende autokilometers) worden na elke vergadering op basis 
van reëele declaratie door Vastenaktie vergoedt. 

6. De agenda voor de bijeenkomsten van de Adviesraad wordt opgesteld door het 
team van Vastenaktie. Leden kunnen gespreksonderwerpen aandragen. 

a. De januari-vergadering staat in het teken van de voorlopige evaluatie van 
de opzet en materialen van de campagne in de daaropvolgende vastentijd. 

b. De mei-vergadering staat in het teken van de definitieve evaluatie en van 
de beoordeling van het concept voor de campagne in het volgende jaar. 

c. De september-vergadering staat in het teken van de evaluatie van de 
fondsenwervingsresultaten van de voorbije campagne en van verbetering 
van de geldinzameling in volgende jaren. 

d. Andere aandachtspunten dan die bij 5a, 5b en 5c worden ondergebracht 
bij één van de drie bijeenkomsten naar gelang de wensen van de 
Adviesraad, de beschikbare tijd en de behoefte van Vastenaktie aan 
advisering over specifieke onderwerpen. 

7. Vastenaktie maakt van de vergaderingen een schriftelijk verslag, maar geen 
officiële notulen. Het verslag dient ter informatie van de leden van het 
Vastenaktieteam en ter herinnering voor de Adviesraadleden. 

8. De leden van de Adviesraad hebben op persoonlijke titel zitting. Ze zijn geen 
vertegenwoordiger namens hun parochie, werkgroep of 
samenwerkingsverband.*¹  

9. De werving van leden voor de Adviesraad geschiedt door Vastenaktie op grond 
van een aantal criteria: 

a. Leden zijn op vrijwillige basis (dat wil zeggen: niet betaald door 
Vastenaktie) actief betrokken bij de campagne in de vastentijd. 

b. Leden zijn in staat te reflecteren, dusdanig dat het de eigen situatie en 
praktijk overstijgt. 

c. De leden zijn samen in leeftijd, sexe en diocesane herkomst een min of 
meer getrouwe afspiegeling van de vrijwilligersachterban van Vastenaktie. 

10. Een lid van de Adviesraad Vastenaktie heeft minimaal drie bijeenkomsten zitting 
en treedt af in het jaar waarin het lid tien bijeenkomsten heeft bijgewoond. 

a. Leden nemen standaard in september afscheid en de Adviesraad 
verwelkomt nieuwe leden in januari.  

 
Naar omstandigheden kan een uitzondering gemaakt worden.  


