
Reglement Wetenschappelijke Adviesraad Waddenacademie 

 

Artikel 1 Samenstelling, benoeming en ontslag 

1. De Waddenacademie heeft een Wetenschappelijke Adviesraad bestaande uit zes leden;                   
vijf leden zijn afkomstig vanuit de disciplines die binnen de Waddenacademie zijn 
vertegenwoordigd en er is een onafhankelijk voorzitter. 

2. De leden van de WAR worden benoemd door de Raad van Toezicht op voorstel van de 
directie. 

3. De leden van de WAR worden benoemd voor een periode van vijf jaar en zijn eenmaal voor 
een periode van vijf jaar herbenoembaar. 

4. De leden van de WAR zijn op het moment van benoeming of herbenoeming nog geen 67 jaar. 

 

Artikel 2 Taken 

5. De WAR heeft tot taak om de directie van de Waddenacademie gevraagd en ongevraagd 
advies te geven over de wetenschappelijke koers van het instituut. Hiertoe behoort 
tenminste: 
- Adviseren over het jaarlijkse werkplan en de daarin genoemde activiteiten 
- Feedback geven over uitgevoerde zaken zoals benoemd in het jaarlijkse jaarverslag; 
- Signaleren van voor de Waddenacademie relevante belangrijke nationale en 

internationale ontwikkelingen.   
6.  De WAR vormt tevens de jury van de Waddenacademieprijs, die eens per twee jaar wordt 

uitgereikt voor het beste Wadden gerelateerde proefschrift. 
 

Artikel 3 Werkwijze en ondersteuning 

7. De WAR wordt ambtelijk ondersteund door de secretaris van de Waddenacademie. 
8. De WAR vergadert tenminste twee maal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter of 

twee andere leden dit nodig achten. 
9. De WAR nodigt de portefeuillehouders uit voor haar vergaderingen. 

 

Artikel 4 Vacatievergoeding 

10. De leden van de WAR ontvangen een vacatievergoeding van 300 euro per bijgewoonde 
vergadering. 

 

Artikel 5 Slot- en overgangsbepalingen 

11. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht. 
12. De Raad van Toezicht kan besluiten dit reglement te wijzigen, op voorstel van de directie of 

de WAR. 
13. Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2020. 

    


