Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum: 24 februari 2015
Ledenaantal: 802
Aanwezig:
Eva Bassa
Puck van den Bosch
Marja Erisman
Sanne Dirkse
Lara Fennema
Maarten de Groen
Joris Harteveld
Saskia de Jong
Isabel Koolen

Minke Krijnen
Roy Nijkamp
Myrthe Overbeek
Laura Peters
Marly Pijpers
Stefan Pruijn
Brenda Renes
Bodine Romijn
Anne Smit

Anne Stevers
Linda Taal
Ruud Vaanholt
Roos Vandebriel
Hanneke Vingerling
Annemieke de Vries
Marinda Weeda

Afwezig met kennisgeving: Sanne Gravenberch, Michael van den Kerkhof, Chiel Brouwer, Önder
Duran, Karlijn Wilckens, Karel Tjoelker

1. OPENING
Brenda sluit de deur. Brenda opent de vergadering om 17:02 uur.

2. VASTSTELLEN AGENDA




Premastertarief
Inspraak leden
Logo/naam PAP, dit heeft Joris ingebracht.

3. MEDEDELINGEN






Machtigingen:
Sanne Gravenberch machtigt Eva Bassa om voor haar te stemmen tijdens de HALV van
Studievereniging PAP op 24-2-2015.
Önder Duran machtigt Ruud Vaanholt om voor hem te stemmen tijdens de HALV van
Studievereniging PAP op 24-2-2015.
Chiel Brouwer machtigt Joris Harteveld om voor hem te stemmen tijdens de HALV van
Studievereniging PAP op 24-2-2015.
Micheal van den Kerkhof machtigt Roos Vandebriel om voor hem te stemmen tijdens de HALV
van Studievereniging PAP op 24-2-2015.
Karlijn Wilckens machtigt Isabel Koolen om voor haar te stemmen tijdens de HALV van
Studievereniging PAP op 24-2-2015.
Karel Tjoelker machtigt Maarten de Groen om voor hem te stemmen tijdens de HALV van
Studievereniging PAP op 24-2-2015
Brenda geeft aan dat er opnamen worden gemaakt zodat de notulen later makkelijker uit te
werken zijn.
Saskia moet eerder weg. Om 17:50 zal ze de vergadering verlaten voor een AMO activiteit, ze
komt later wel weer terug.
Roos zal om 18:50 uur de zaal verlaten om het eten te halen.
Brenda maakt haar excuses dat de agenda niet twee weken van te voren is verstuurd, dit zal
volgende keer niet meer gebeuren.

4. GOEDKEURING NOTULEN WISSEL- ALV (WALV)16 SEPTEMBER 2014
De notulen worden per pagina doorgenomen.
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de Wissel-ALV (WALV) van 16 september 2014.
De ALV keurt de notulen van de WALV op 16-9-2014, met inachtneming van de besproken
wijzigingen en opmerkingen, goed.

5. PRESENTEREN EN GOEDKEUREN HALFJAARLIJKS VERSLAG 2014-2015
Het verslag wordt eerst gepresenteerd, daarna wordt het per pagina doorgenomen.
Brenda presenteert het halfjaarverslag.
Het verslag wordt per pagina doorgenomen. Spelfouten mogen naar de secretaris worden gestuurd.
Joris vraagt of iedereen in de whatsappgroep paste. Brenda geeft aan dat er twee groepen zijn, waar
beiden ook een bestuurslid in zit zodat er gelijk een aanspreekpunt is. De groepen zijn willekeurig
ingedeeld om groepjesvorming te voorkomen.
Annemieke vraagt om verheldering over 5% hogere percentage. Hanneke legt uit dat het startpunt de
eerste PAPgenda was, deze is door 50% van de leden geopend, ze wilde vanuit hier een verhoging
van 5%, maar dit is niet gelukt. Dit was geen realistisch doel, de PAPgenda wordt nu gemiddeld door
40% van de leden geopend.
Joris vraagt om wat voor type links het gaat voor de PAPgenda, hij vraagt of een pedagogische
documentaire mag. Brenda geeft aan dat het bestuur daar erg blij mee zou zijn.
Stefan komt om 17:34 uur binnen.
Joris vraagt of er vervolgactiviteiten zijn voor de alumnicommissie. Brenda geeft aan dat er nog twee
activiteiten aankomen, een wijnproefavond en een inhoudelijke barbecue.
Linda vraagt of een alumnilid een afgestudeerde bachelorstudent of masterstudent is. Brenda geeft
aan dat je vanaf afgestudeerde bachelor alumnilid bent.
Saskia verlaat de vergadering om 17:51 uur.
Joris vraagt om een korte plaspauze. Brenda maakt de presentatie af en dan is er tijd voor vijf
minuten pauze.
Er is vijf minuten pauze.
Bodine geeft aan dat ze de kaartjes die Brenda voor haar presentatie gebruikt met een PAP-sticker
erop mooi vindt, Joris vindt de presentatie goed en hij vindt het helder wat er allemaal gebeurd is het
afgelopen half jaar.
Het verslag wordt per pagina doorgenomen, wanneer er geen opmerkingen zijn, wordt de betreffende
pagina niet genoteerd. Spelfouten mogen worden gemaild naar secretaris@svpap.nl.
Pagina 5
Annemieke vraagt om oud bestuur mee te laten denken over de voorinschrijving van commissies. Ze
geeft aan dat het vorig jaar een beetje is misgegaan, ze adviseert dat mensen niet voor de
zomervakantie moeten worden afgebeld, daardoor hadden we nu lege commissies en dat is zonde.
Brenda is het hiermee eens en neemt het mee als tip. Brenda geeft bovendien aan dat er vorig jaar
wel overleg is geweest met het oude bestuur.
Pagina 6
Lara vraagt namens Saskia wat de waarde van een app is. Brenda geeft aan dat dit promotie van
activiteiten is, veel mensen maken gebruik van een app. Als het qua capaciteit kan wil het bestuur ook
foto’s toevoegen, gelijk klikken op activiteiten en direct inschrijven. Roos geeft aan dat het
interactieve aspect ook belangrijk is, je staat direct in contact met de leden met de hele vereniging en
niet met allemaal kleine subgroepjes. Lara vraagt of leden ook iets mogen toevoegen, Roos geeft aan
dat als de mogelijkheden er zijn bij de app wel. Annemieke vraagt of het eenmalig €1000,- is of dat
het om een jaarlijks bedrag gaat, Brenda geeft aan dat dit inderdaad de ontwikkelingskosten zijn, dit
zou dus eenmalig zijn. Er zijn ook apps waarbij je wel jaarlijks moet betalen, als een soort
abonnementskosten, maar als we het op maat zouden laten maken dan is het een eenmalig bedrag.
Bodine vraagt of het mogelijk is om nieuwe functies erbij te laten ontwikkelen over bijvoorbeeld drie
jaar. Brenda geeft aan dat dit bij een op maat gemaakte app wel zou moeten kunnen, bij een gratis
app kan dit niet. Dat is een voordeel van een op maat gemaakte app. Roy vraagt of er met Sticky kan
worden gepraat. Brenda geeft aan dat de website-ontwikkelaar vanuit Sticky is gekomen, er is dus al
contact met iemand van Sticky hierover. Joris vraagt of de website-ontwikkelaar ook wat voor de app
kan betekenen, Brenda geeft aan dat dit een mogelijkheid is. Roos geeft aan dat hij ook de laag heeft
gemaakt achter de website voor de app. Linda vraagt of je ook garantie krijgt van Laurens als de
ontwikkelingskosten zijn gemaakt, mocht de app crashen. Roos geeft aan dat er t.z.t. wel een contract

komt. Maarten vraagt waarom de €3000,- die over was van vorig jaar niet wordt gebruikt. Anne geeft
aan dat dit geld in andere posten is gestopt, waaronder in de website. Maarten geeft als tip dat er ook
advertenties kunnen worden geplaatst in de app, op deze manier verdien je het deels ook weer terug.
Eva vraagt zich af in hoeverre we er €1000,- voor over zouden hebben, aangezien het duurder lijkt
dan de website. Brenda geeft aan dat we het er nu niet voor over hebben, maar dat er een
spaarsysteem op wordt gezet zodat het uiteindelijk wel gerealiseerd kan worden. Joris stelt voor om
te stemmen over een app, zodat we het nu al kunnen realiseren, hij is zelf een groot voorstander van
een app. Hij denkt dat er wel geld is en dat het dit jaar al geregeld kan worden. Marly vraagt welk
geld er bedoeld wordt. Annemieke antwoordt dat er veel geld herbegroot wordt in andere dingen dan
de app, dat zou je in de app kunnen stoppen. Anne geeft aan dat we het hier later over gaan hebben
bij het financieel halfjaarverslag.
Ruud vraagt of de CV/sollicitatietraining apart wordt gedaan voor premaster/master en ouderejaars en
eerstejaars leden. Brenda geeft aan dat dit bij elkaar wordt gedaan, studie-inhoudelijke activiteiten
zijn voor alle leden. Joris geeft aan dat een time-managementcursus misschien ook interessant is voor
HBO-instroomstudenten, Centrum Onderwijs en Leren van de universiteit heeft veel cursussen
beschikbaar. Brenda vraagt zich af of dit niet promotie is. Anne geeft aan van niet als wij de leden iets
aanbieden, zoals een cursus, dan wordt het vanuit PAP georganiseerd. Myrthe geeft aan dat ze er al
naar heeft gekeken, maar dat het aantal momenten dat een cursus aangeboden wordt, beperkt is. Ze
gaat verder naar een samenwerking kijken. Linda vraagt of er bij de HBO-instroom is gepeild of de
pogingen die vanuit PAP gedaan worden effect hebben. Brenda geeft aan dat dit achteraf nog niet is
gebeurd, wel vooraf tijdens de SSW, met de vraag wat ze interessant zouden vinden. Hanneke geeft
aan dat ze wel veel premasters spreekt en dat ze merkt dat er weinig behoefte is aan ontspannende
activiteiten, als er iets gepromoot moet worden zijn het de studie-inhoudelijke activiteiten voor de
groep en de bijles. Linda vraagt of de focus op HBO-instroom dan wel de moeite waard is. Hanneke
geeft aan dat het grootste probleem is dat de HBO-instroomstudenten het concept studievereniging
niet kennen en dat ze de associatie studentenvereniging gelijk hebben. Ze denkt dat de grootste taak
ligt bij het informeren wie PAP is en wat de vereniging allemaal doet, ze denkt dat we daar de
universiteit ook bij nodig hebben. Brenda geeft aan dat ze wel denkt dat het werkt, aangezien we ook
van zes naar negentien zijn gegaan, er is een stijgende lijn. Lara geeft aan dat ze vorig jaar heeft
gemerkt dat veel premasters het te druk vonden, ze vraagt of dit nu ook zo is. Brenda geeft aan dat
er halverwege het jaar geen evaluatie onder de pre-master studenten is gedaan. Maarten vraagt of er
niet een commissie kan worden bedacht voor premasters. Annemieke dacht aan een studieinhoudelijke PAPgenda die alleen naar de premasters gaat. Joris geeft aan dat je ze met de commissie
kan paaien, dat ze er wat voor terugkrijgen en dat ze er minimaal in hoeven te investeren. Myrthe
geeft aan dat ze een premaster in de studiecie had, die heeft de commissie verlaten door te hoge
studiedruk. Hanneke denkt dat een paar premasters in de meeloopcie wel handig zouden zijn en ze
denkt dat een nadeel is dat mensen aan het begin van het jaar niet weten of ze aan het eind van het
jaar nog de studie doen. Brenda geeft aan dat premasters van het woord commissie wel schrikken
omdat ze denken dat een commissie veel tijd in neemt, ze vindt het een goede tip, maar gaat kijken
hoe het kan worden georganiseerd. Annemieke vraagt naar een meeloopdag voor premasterstudenten. Puck geeft aan dat ze merkt dat er behoefte is aan een meeloopdag voor premasters en
dat ze hiermee bezig is in samenspraak met de universiteit.
Linda geeft aan dat ze ook mentor van premasters bij de SSW is geweest en dat premasters een
slechte SSW hebben, misschien kan dit al verbeterd worden en kan je hier meer leden door trekken.
Tijdens de SSW kan ook duidelijk worden uitgelegd wat een studievereniging is. Brenda geeft aan dat
de premaster studenten al wel bij het PAP-praatje over de studievereniging horen, maar dit is maar
eenmalig. Bodine heeft als idee om nu nog een PR-actie voor premasters te doen, omdat er een deel
is afgevallen en de rest weet dat ze het overleefd hebben. Een PR-actie kan er dan toe leiden dat
deze premasters alsnog lid worden. Brenda vindt dit een goede tip. Laura vraagt wat Maarten met de
commissie bedoelt. Maarten antwoordt dat er activiteiten worden bedacht voor
premaster/masterstudenten.
Pagina 7
Linda vindt de vernieuwde website erg mooi.
Bodine wil nog een verbetersuggestie doen: het zou handig zijn als je op de activiteiten in de agenda
kan klikken voor de inschrijving. Brenda vindt dit een goede tip.

Roy heeft een idee voor de whatsappgroepen, hij stelt voor om in de eerstejaarsgroep ook
tweedejaars te stoppen, zodat de eerstejaars vragen kunnen stellen aan tweedejaars over de studie
bijvoorbeeld. Joris geeft aan dat het wel kan leiden tot kliekjesvorming. Laura geeft aan dat het
daarom dit jaar met inschrijflijst is gedaan om de kliekjesvorming te voorkomen. Laura geeft aan dat
zij en Myrthe ook in die whatsappgroepen zitten om vragen te kunnen beantwoorden. Ze merkt
bovendien dat er nog niet heel actief gebruik wordt gemaakt van de whatsappgroepen. Roy denkt dat
er misschien ook tweedejaars zijn die het heel leuk vinden.
Sanne geeft als reactie op Roy dat eerstejaars nu ook een mentor hebben, de eerstejaars maken ook
gebruik van de mentoren voor vragen. Annemieke geeft aan dat dit per mentor-groepje wisselt. Eva
geeft aan ze voor het mixen van jaarlagen in whatsapp groepen is. Brenda geeft aan dat het door de
capaciteit van maximaal honderd personen moeilijk is om groepjesvorming te voorkomen. Ze denkt
dat de mix van jaarlagen ook wel ontstaat in de loop van het jaar. Eva geeft aan dat eerstejaars wel
rustig zijn en dat ouderejaars dit kunnen triggeren. Laura geeft aan dat ze het idee wel goed vindt,
maar dat het wel lastig realiseren is. Joris geeft aan dat dit voorkomen kan worden met de app.
Maarten geeft aan dat whatspap vorig jaar wel halverwege was, niet zoals nu begin van het jaar. Joris
is voor een forum in de app, dan heb je deze problemen niet. Stefan geeft aan deze discussie al jaren
wordt gevoerd, dit probleem hou je en hij stelt Facebook voor als oplossing omdat dit wel draagkracht
heeft. Hij is bovendien voor niet-digitale connectie. Roy vindt whatsapp toegankelijker dan Facebook.
Eva is het met Roy eens, en zegt dat de app hiernaast zou kunnen bestaan. Myrthe geeft aan dat de
gemixte apps later zijn opgestart en dat je dan sowieso actieve leden hebt. In de eerstejaarsgroep
weet je niet wie actief gaat worden. Maarten geeft aan dat je het ook op basis van commissieleden
kan doen, alles bij elkaar en wie wil mag erbij. Ruud geeft aan dat dit niet gaat passen. Brenda geeft
aan dat er nog concrete plannen moeten worden gemaakt. Joris haalt nog eens het voordeel van de
app naar voren.
Roos verlaat om 18:46 de zaal om eten te halen.
Pagina 8
Linda brengt naar voren dat communicatie binnen het bestuur niet echt in een jaarplan past. Brenda
geeft aan dat er momenteel een draaiboek wordt geschreven voor het schrijven van een jaarplan,
maar dit halfjaarverslag is gebaseerd op het eerste verslag en toen was nog onduidelijk wat er wel en
niet in het jaarplan moest. Bodine adviseert dat een dergelijk draaiboek kan worden besproken tijdens
een ALV, voor input. Brenda vindt dit een goede tip. Joris heeft als idee om de ALV anders aan te
pakken, wat interactiever en daarmee constructiever. Linda is het hier helemaal mee eens. Joris geeft
aan dat we de groep die aanwezig is op de ALV moeten benutten. Brenda vindt dit een goed idee.
Pagina 9
Annemieke vraagt wie heeft toegezegd dat de universiteit PAP gaat promoten. Brenda antwoordt dat
dit Harriët is. Annemieke benoemt dat Brenda eerder MT zei over alternatieve studiegids, dit is niet
het geval het is meer het studielid.
Linda vraagt of de vereniging genoeg draagkracht heeft om te gaan samenwerken met de universiteit.
Brenda geeft aan dat we hierover na aan het denken zijn, hoe we dit moeten aanpakken als er teveel
mensen zich aanmelden voor een studie-inhoudelijke activiteit. Er wordt in samenspraak met de
universiteit momenteel een plan gemaakt. Linda geeft aan dat ze binnen de universiteit veel
mogelijkheden en connecties hebben, daar kan PAP ook wel wat aan hebben, op deze manier komt
het van twee kanten.
Pagina 11
Minke vraagt hoe de inbreng in de PAPgenda wordt aangepakt. Als tip geeft ze om tosti’s te
combineren met een poster met ideeën, dan schrijven de leden hun idee op en heb je aan het eind
een heel overzicht. Iedereen vindt dit een heel goed idee.
Roy geeft aan dat we het veel hebben over inschrijvingen, hij vraagt hoe het zit met uitschrijvingen
van het ledenbestand, hij vraagt zich af of de alumni automatisch een mail krijgen als ze afgestudeerd
zijn. Hanneke geeft aan van niet, alleen als ze zichzelf afmelden bij PAP. Hanneke geeft aan dat ze
wel in overleg is met de alumnicommissie. Ze gaat wel onderzoeken wie afgestudeerd zijn, deze leden
zullen een mail krijgen en dit wordt weer met de alumnicommissie besproken. Hanneke geeft aan dat

er ook verwarring was over wanneer je alumni wordt, als je je afmeldt of als je een diploma hebt
behaald. Er is nu afgesproken dat je alumni bent als je een diploma hebt, dit kan zowel bachelor als
master zijn, en deze lijst kan worden verkregen van de universiteit zodat het ledenbestand
opgeschoond kan worden.

PAUZE (MARINDA EN ANNEMIEKE VERLATEN DE VERGADERING )
Pagina 12
Bodine vraagt of het nuttig is om een premaster of een masterstudent in het bestuur te hebben.
Brenda geeft aan dat Hanneke/Maarten om hun kwaliteiten bestuur zijn geworden, niet om hun
achtergrond. Bodine vraagt of we het actief gaan promoten zodat er weer een master/premaster
volgend jaar in het bestuur komt. Brenda geeft aan dat ze de vraag snapt maar dat het promoten heel
lastig is. Bodine vraagt hoe we doorgaan met het speerpunt om master/premastenstudenten te
trekken, als er geen master/premaster in het bestuur zitten. Brenda geeft aan dat ze dit persoonlijk
ook een belangrijk punt vindt en dat we het enthousiasme moeten overdragen naar volgend jaar.
Puck geeft aan dat we er actief mee bezig zijn en er al een aantal stappen zijn ondernomen en dat
het logisch lijkt dat het volgende bestuur hiermee door gaat.
Ruud vraagt hoe de promotie beter kan dan de borrel van vorig jaar, hij vraagt zich af hoe wij de
premasters kunnen bereiken. Brenda geeft aan dat de universiteit hier een belangrijke rol in heeft.
Lara geeft aan dat de communicatie vanuit de universiteit vorig jaar slecht was, Marly bevestigt dit
ook. Brenda beaamt dit en geeft aan dat dit naar de universiteit wordt gecommuniceerd. Eva geeft
aan dat hoe we het gaan promoten ook beschreven kan worden in het stuk in het halfjaarverslag.
Brenda vindt dit een goede tip.
Pagina 13
Joris vraagt waar Puck zich dit jaar op heeft gefocust. Puck geeft aan dat de commissieledenbattle
haar taak was, hier ging veel tijd in zitten. Ze had ook vier commissies, dit kostte veel tijd. Joris geeft
aan dat ze aan de voorgangers kan vragen hoe ze de tijd kan vullen, mocht ze tijd over hebben.
Minke vraagt waarom de voorzitter in de tripcie erbij zit en niet de vice-voorzitter. Brenda geeft aan
dat dit bij het inwerkweekend is besloten, omdat dit goed bij de interesses van Brenda past. Het hele
bestuur was het hier ook mee eens.
Pagina 14
Linda vraagt naar de stofzuiger of we die van de universiteit kunnen gebruiken of dat we die willen
kopen. Brenda geeft aan dat er een afspraak zou moeten komen met huisvesting/facilitaire dienst,
deze afspraak is er nog niets geweest. We maken nu gebruik van de schoonmakers-stofzuiger.
Maarten geeft aan dat die mensen dit toch zouden moeten doen. Brenda geeft aan dat dit niet
gebeurt. Hanneke geeft aan dat ze het voor geen enkele vereniging doen.
Pagina 16
Eva geeft aan dat in het halfjaarverslag staat dat we ideeën van activiteiten zullen gaan promoten, ze
zou het prettig vinden als we beschrijven hoe we het gaan promoten.
Het valt Linda op dat er soms studie-inhoudelijke activiteiten onder het streefaantal zitten. Ze vraagt
hoe dit kan. Brenda legt uit dat we de verklaring hiervoor meestal wel weten. Eén keer was er
bijvoorbeeld een activiteit georganiseerd tijdens een hoorcollege en bij de excursie naar de
Vreedzame school was er nog geen college van geweest. Daardoor was bij veel PAP-leden nog niet
bekend wat de Vreedzame school is. Myrthe heeft in het draaiboek van coördinator studie-inhoudelijk
tips hierover gegeven. Er moet dus goed gekeken worden naar de promotie en de roosters. Linda
vindt dit een goede oplossing, als je weet hoe het kan, kun je er ook iets aan doen.
Sanne vraagt of het een idee is om iets uitgebreider te vertellen wat het inhoudt en hoe je je kunt
aanmelden, ze zou hier zelf behoefte aan hebben. Brenda vindt dit een goede tip.
Anne Smit heeft als suggestie dat de organisaties zich ook beter voorbereiden en dat ze goed weten
wat de orthopedagoog binnen de organisatie doet. Linda geeft aan dat dit bij bureau jeugdzorg,
hetzelfde als Samen Veilig, ook een probleem was een aantal jaar geleden. Myrthe geeft aan dat
organisaties altijd wel weten van welke studie we zijn, maar dat een orthopedagoog vaak te duur is
voor deze praatjes. Brenda vindt het mooie ideeën.

Pagina 18
Linda vraagt of de promotie verbeterd is, of we effect zien, nu we Facebook en whatsapp gebruiken.
Brenda geeft aan dat dit lastig te beoordelen is. Je weet niet waaraan het heeft gelegen als het vol is.
Laura geeft aan dat de chat wel heel goed heeft gewerkt bij moorddiner bijvoorbeeld. Roy geeft als
tip om tijdens de inschrijving de vraag te stellen hoe iemand van het bestaan van de activiteit afwist.
Linda vraagt aan de mensen in de zaal hoe ze het weten. Het meest wordt Facebook en de
combinatie van het in de PAPkamer benoemen wordt genoemd. Bodine denkt dat je moet uitkijken
dat je het niet bij elke activiteit gaat vragen. Roy denkt dat je het wel achteraf kunt vragen. Stefan
geeft aan dat het wel makkelijk erbij kan bij de inschrijflijst. Minke vindt het bij een inschrijflijst ook
handig, behalve bij iets als studiereis waarbij je tijdsdruk hebt.
Pagina 19
Joris geeft aan dat hij het thema duurzaamheid mooi vindt. Hij vraagt zich af wat we hier als PAP aan
kunnen doen. Hij vraagt wat het bestuur hiervan vindt. Brenda geeft aan dat het inderdaad belangrijk
is en dat we het al proberen met de PAPeras, ze wilt Joris hier ook in betrekken. Joris had als idee ook
het plastic te scheiden en stelt voor om naar de GreenOffice te gaan voor ideeën. Brenda wil het ook
met de universiteit bespreken.
Linda vraagt hoeveel leden de PAPeras op papier zullen ontvangen. Roos geeft aan dat het er in ieder
geval dertig zijn. Het bestuur gaat nog bespreken wie hem precies krijgen, waarschijnlijk oudbesturen, andere verenigingen en docenten ook. Maarten vraagt waarom de docenten hem wel
krijgen. Roos vindt het dit een gebaar naar de docenten toe. Bodine raadt het af om hem digitaal te
geven aan docenten, daar worden ze niet gelukkig van. Joris geeft aan dat het naast bomen voor de
universiteit ook veel geld scheelt. Linda vraagt of de universiteit hiervan weet. Anne geeft aan dat
Ruth hiervan weet. Bodine geeft aan dat er een reminder ook in de PAPgenda kan dat de PAPeras er
aankomt. Brenda vindt dit een goede tip.
Pagina 21
Eva geeft aan Brenda 95 commissieleden zei, en dat er 94 commissieleden staat. Brenda geeft aan
dat we hiernaar gaan kijken.
Joris is blij dat commissievoorzitters goed lopen, hij stelt een soort training voor commissievoorzitters
voor. Puck vraagt of dit van te voren is of dat dit halverwege het jaar is. Joris geeft aan dat het op
meerdere momenten kan. Brenda geeft aan dat twee momenten ook kunnen, een training aan het
begin en een evaluatie halverwege. Joris ziet ook het voordeel van als commissievoorzitters elkaar
zien en met elkaar kunnen overleggen.
Stefan vraagt of er 110 unieke commissieleden zijn, dit is niet het geval. Stefan zag een inconsistentie
in de getallen. Hanneke geeft aan dat ze nog even naar de tabellen gaat kijken, want die kloppen niet
helemaal nog.
Minke vraagt wat het doel is van veel commissievoorzitters. Brenda geeft aan dat grote verengingen
veel op zichzelf staande commissies hebben, het doel voor de toekomst is dat PAP ook met op zichzelf
staande commissies gaat werken. Dit zorgt voor een afname in de werkdruk voor het bestuur. Dan
zou het bestuur zich weer kunnen richten op andere dingen die de vereniging vooruit helpen. Joris
ziet als voordeel ook dat als het bestuur moet gaan krimpen, de commissies minder bestuursleden
nodig hebben. Marja geeft aan dat een draaiboek voor de commissievoorzitters wel heel prettig zou
zijn. Brenda geeft aan dat er ook een draaiboek zal komen.
Pagina 22
Maarten vraagt hoeveel geld er is opgehaald van de foto’s die voor de goededoelencie zijn verkocht.
Hanneke geeft aan dat er met meerdere acties zeker €100,- winst voor de goededoelencie is behaald.
Er zijn rond de 80 tot 100 foto’s verkocht. Maarten vraagt zich af of de camera ook met dit geld wordt
bekostigd. Anne legt uit dat er vanuit PAP namens de RAG-week is geïnvesteerd in de camera, de
camera werd geleverd inclusief 17 foto’s, deze foto’s zijn terug verdiend, de camera (die ongeveer
€50,- was) niet. Maarten vraagt zich af waarom er niet voor is gekozen dat je geld voor de camera
terug verdient met de opbrengsten van de foto’s. Hanneke geeft aan dat dit een afweging is, maar
dat ervoor gekozen is dat PAP investeert in de camera zodat het geld dat mensen aan de foto’s
besteden ook werkelijk naar het goede doel gaat.

Pagina 24
Maarten vraagt over het stuk van de apresskicie of het bestuur volgend jaar weer een kleine
commissie wil. Puck geeft aan dat het lastig was dit jaar omdat er minder animo was voor de skireis
dan van te voren gedacht, maar qua werken is een kleine commissie heel fijn. Puck denkt dat als
mensen niet in de commissie komen, dat ze wel mee willen op wintersport. Ze denkt wel dat een
voordeel van een grote commissie is dat je skireis wellicht gemakkelijker vol komt. Als Maarten om
een advies vraagt geeft Puck aan dat zij het ook een lastige keuze vindt, maar dat ze een kleine
commissie als prettig heeft ervaren. Brenda geeft aan dat de keuze voor een grote of kleine
commissie ook moeilijker lijkt door de situatie waar dit bestuur in zat, als er veel animo is voor de
skireis heb je dit probleem niet. Bodine vraagt waarom bestuur nuchterheidsdiensten had in de week
en niet de commissie. Puck geeft aan dat de commissie aansprakelijkheidsdiensten had samen met
het bestuur.
Pagina 23
Ruud vraagt over het exacte datum van het liftweekend. Brenda geeft aan dat deze al bekend is en
ook al gecommuniceerd is naar de leden, het is het laatste weekend van mei. Bodine benoemt dat
Ruud tijdens de inschrijving wel moet aangeven dat hij van het bestaan van het liftweekend afwist
door de HALV.
Saskia komt binnen 20:10 uur.
Pagina 25
Linda stelt voor dat de goededoelencie en de sportcie gaan samenwerken. Ze had een jongen op een
plakkaat gezien die sport nodig had, maar dat is te duur. PAP kan dan iets organiseren. Hanneke geeft
aan dat ze hier wel over na heeft gedacht, maar dat het best lastig blijkt om als commissie iets te
organiseren waarbij de leden dan vervolgens actief moeten zijn. Ze is hier in ieder geval over aan het
nadenken. Roy vraagt of het om kinderen gaat die geen geld hebben, of geen fysieke mogelijkheden.
Joris geeft aan dat andere verenigingen een vrijwilligers dag organiseren. Hanneke geeft aan dat er
dergelijke dag aankomt. Minke stelt voor dat PAP zich aanmeldt bij NL-doet. Joris stelt voor om
vrijwilligerswerk gratis te promoten. Anne geeft aan dat het heel moeilijk is, maar dat momenteel wel
een vrijwilligerswerkpromotiedag ook gepromoot wordt. Joris vraagt waarom je geld moet vragen.
Bodine geeft aan dat leden niet zitten te wachten op elke week een mail met reclame, het is lastig om
één lijn te trekken. Joris geeft aan dat je ook van PAP een platform voor banen maakt, dat het niet
alleen maar spam is. Brenda geeft aan dat je een lijn moet trekken, ze ziet het goede er wel van in,
maar het is nu even niet mogelijk. Daarom sturen we nu alleen vacaturemails voor geld. Anders moet
het bestuur gaan beslissen welke organisaties wel en welke organisaties niet gratis mogen adverteren.
Joris had als idee om een prikbord met vacatures voor vrijwilligerswerk te maken in de PAP-kamer,
dan spam je niet en bied je het wel aan. Brenda zegt dat het bestuur er wel over gaat hebben. Ruud
heeft als idee om op de site een kopje te plaatsen. Brenda geeft aan dat je ook dan aan dat
geldbedrag vast zit. Sanne is benieuwd hoeveel mensen reageren op de vacaturemail. Anne geeft aan
dat de antwoorden direct naar de organisatie gaan, het bestuur heeft dus geen idee. Bodine heeft als
compromis een prikbord op de PAPkamer, dit zei Joris eerder ook. Maarten geeft aan dat dit in de hal
ook al hangt. Meerdere mensen zien het voordeel ervan in als het in de PAPkamer hangt.
Pagina 27
Roy vraagt waar het grote verschil in aantal bezochte leden tussen feesten vandaan komt. Laura geeft
aan dat het tweede feest sowieso kleiner zou zijn, er was kortere promotietijd, PAP zou eigenlijk
misschien niet meedoen. Daarom is er ingezet op 15 kaarten verkopen, nu zijn er 22 verkocht, de
commissie is niet meegerekend. Maarten vraagt naar wat voor feesten er komen. Laura antwoordt:
mannenfeest, gala en eindfeest. Het gala is op een varende boot met lampjes. Ook komt er nog een
kroegentocht aan. Ook het social-7 feest komt eraan. Maarten vraagt naar de DJ’s. Brenda zegt dat
Kav Verhouzer met life saxofonist komt en Hitjeskanon.
Ruud vraagt of er een goede planning is voor komend half jaar voor de uitjescie. Laura geeft aan dat
er nu een planning is, en dat het in het eerste halfjaar heel ongelukkig viel met grote activiteiten en
feestdagen en tentamenweken. Met de uitjescie is de rest van het jaar nu vol gepland tot het eind van
het jaar. Het plannen is ook lastig omdat de sportcie dit jaar wat actiever is dan vorig jaar.
Joris verlaat de zaal 20:20 en komt binnen.

Ruud vraagt naar het streven van de introcie, voor het introweekend. Vorig jaar waren er 65 leden.
Laura geeft aan dat tachtig heel optimistisch is, maar dat ze meer hoopt op zestig leden. Eva geeft
aan het goed is om commissieleden voor het bestuur om de aantallen nog eens door te nemen.
Brenda geeft aan dat het bestuur dit gaat doen.
Pagina 28
Roy vraagt zich af of vijf leden niet te krap is voor de promocie. Het minimum wat er staat is vier
leden. Roos geeft aan dat voorbereidingen niet veel werk zijn, alleen het bedenken is wat werk. Voor
Roos is vijf commissieleden zeker voldoende, je wilt ook niet met teveel personen zitten. Joris geeft
aan dat hij voorkeurgetallen hoort, het lijkt hem handig dat dit ook in het draaiboek voor commissies
komt.
Pagina 30
Stefan wilt graag weten hoeveel alumnileden er zijn. Brenda geeft aan dat het bestuur hier achteraan
gaat.
Eva vraagt of de briefjes van PAPpie teruggekoppeld wordt naar de leden, of dat er niets mee gedaan
wordt. Het is een goede tip om hier actief iets mee te doen. Brenda geeft aan dat er soms ook geen
namen bij staan, dan kan het niet. Laura heeft als idee om een foto met briefjes op Facebook te
plaatsen. Zodat de leden weten dat hun idee gelezen is. Puck geeft aan dat het soms ook niet gelijk
duidelijk is of het mogelijk is, dan gaat er tijd overheen. Marja vraagt of er winst wordt gemaakt met
de kamerverkoop en wat we daarmee doen. Brenda geeft aan dat we geen winst maken. Maarten wil
wel winst maken en dan taart uitdelen. Niet iedereen is het hiermee eens. Roos geeft aan dat leden
die gebruik maken van de kamerverkoop dan betalen voor de taart van andere leden, dat is niet
eerlijk.
Overig
Bodine mist nog in het halfjaarlijks verslag, dan kan dit in het draaiboek erbij:
 Evaluatie van de RvA samenwerking
 Comité van Aanbeveling
 Contact met de Inspraak
 Contact met Social-7
Pagina 32
Eva vraagt waar we de volgorde van de commissies op gebaseerd hebben. Brenda geeft aan dat er
geen logica in zit, het is misschien goed om hier over na te denken. De rechtse kolom moet bovendien
weg. Maarten stelt voor om achter het getal van de commissie een /streefgetal te doen. Brenda vindt
dit een goede tip. Marja vraagt of als er een commissievoorzitter bij is de bestuursleden zijn
meegeteld. Brenda geeft aan dat in principe het bestuur niet meegeteld is.
Pagina 33
Roy vraagt namens Annemieke naar de streefgetallen bij de feesten, dit lijken vreemde getallen. Hij
vraagt bovendien hoe het zit met de percentages. Anne geeft aan dat het streven 50 is plus zeven
bestuursleden. Laura geeft aan dat er bij het apresski-feest 22 kaarten zijn verkocht, maar dat er niet
zoveel leden aanwezig waren. Want het bestuur en de commissie mogen gratis. Dus die worden niet
in de kaartverkoop meegerekend, maar wel in het aantal aanwezigen. Roy vraagt waar het streefgetal
op gebaseerd is. Het streven is gebaseerd op hoeveel kaarten we denken te gaan verkopen. Roy
vraagt waarom we het eerste feest 50 kaarten dachten te verkopen en het tweede feest 15, hij vindt
dit een nogal groot verschil. Brenda geeft aan dat het apresskifeest een kleiner feest was, vlak voor
de tentamens en vlak na de vakantie. Niet een heel handig moment, en daarom heeft het bestuur
laag ingezet.
Maarten vraagt welke lijn we trekken voor de commissie en bestuur laten betalen voor feestjes. Laura
geeft aan dat commissie en bestuur niet betalen voor feestjes, voor gala betalen bestuur en
commissie wel. In K-sjot hebben bestuurs- en commissieleden bijvoorbeeld ook diensten, daarom
hoeven ze niet te betalen. Maarten vraagt hoe het zit met de mannencie. Roy geeft aan dat ze hier
nog naar moeten kijken.

Joris vindt het aantal studie-inhoudelijke activiteiten voor de tijd van het jaar laag is. Myrthe geeft aan
dat dit ook tot begin januari is en dat begin van het jaar goed is, ook zegt ze dat december en januari
lastige maanden zijn. Ze geeft aan dat dit aantal activiteiten wel een trend is van de afgelopen jaren.
Minke vraagt wat er is gebeurd bij de excursie Al Amal, uit de bijlage blijkt dat er weinig leden mee
waren. Myrthe geeft aan dat dit tijdens een hoorcollege was. Minke vraagt of de mensen het wel leuk
vonden. Brenda geeft aan dat de leden die er waren heel enthousiast waren. Minke vraagt of het wel
nog iets voor volgend jaar is, of de instelling het nog wel aan zou willen bieden. Myrthe geeft aan dat
de leden de interactie heel prettig vonden en dat dit ook meer een activiteit voor MOV studenten is,
die zijn er niet zoveel.
Bodine heeft als idee de activiteiten per maand in te delen, voor het overzicht. Brenda en Myrthe
vinden dit een goed idee. Laura wilt nog even terugkomen op wat Joris zei over een laag aantal
studie-inhoudelijk activiteiten, ze geeft aan dat niet voor elke excursie ‘excursie’ staat en het daarom
misschien onduidelijk is hoeveel het er werkelijk zijn.
Eva vindt het niet helemaal eerlijk dat de feestcie niet hoeft te betalen, andere commissies moeten
ook betalen en die hebben ook verantwoordelijkheden. Brenda geeft aan dat je het laat afhangen van
de prijs of de commissie wel of niet moet betalen. Laura geeft aan dat het afhangt van de activiteit en
wat voor feest en of er winst wordt gemaakt. Myrthe geeft aan dat je niet altijd één lijn kan trekken,
bij studie-inhoudelijke activiteiten is er ook een wachtrij. Eva vindt het een beetje krom klinken.
Brenda geeft aan dat we ook geen winst mogen maken, dat is ook de insteek. Bodine verbaast zich
over het geen winst maken bij feesten. Ze dacht dat het geld van het feest een welkome aanvulling
was op de begroting. Stefan geeft aan dat je als vereniging geen winst wilt maken. Laura dacht dat
het idee juist is dat leden niet betalen voor onze winst, de begroting die wordt gemaakt voor het feest
is gericht op kiet spelen. Joris hoorde ook op LOOP dat veel verenigingen juist winst willen maken op
feesten. Bodine beaamt dit en geeft als tip mee om bij feesten niet te zwart-wit te kijken dat PAP
geen winst mag maken. Brenda neemt dit mee als tip. Stefan zegt dat je ideaal gezien niet winst wilt
maken als vereniging en kiet wilt spelen bij de begroting. Eva vindt het iets anders of je de kaarten
gratis gaat weggeven of dat je de bierprijs omhoog gooit.
Pagina 34
Stefan vindt dat alle cijfers veel inzicht geven.
De ALV keurt het Halfjaarlijks Verslag 2014-2015, met inachtneming van de besproken
wijzigingen en opmerkingen, goed.

6. PRESENTEREN EN GOEDKEUREN HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2014-2015
Het financieel verslag wordt per pagina doorgenomen.
Pagina 3
Joris merkt op dat er veel geld is op de passiva, hij vraagt of dit spaargeld is. Anne geeft aan dat dit al
het geld is wat wij op dit moment bezitten. Anne geeft aan dat er wel wat op de spaarrekening staat,
maar dit is meer noodgeld, voor als er iets heftigs gebeurt. Joris stelt voor om een groot bedrag op
een spaarrekening te zetten om winst te maken op de rente. Anne gaat hiernaar kijken. Marly vult
Anne aan dat de passiva de activa is min de schulden. Er moet ook geld vanaf voor de
alumnicommissie bijvoorbeeld.
Pagina 5
Anne geeft aan dat ze sinds vandaag de €1200,- van de sponsoring binnen heeft.
Pagina 6
Maarten vraagt waar het sponsorgeld vandaan komt. Anne zegt dat PAP nog €50,- krijgt van Enter the
Wave en ze verwacht dat er nog meer geld aankomt, want ze blijft doorgaan met sponsoren trekken.
Joris geeft aan dat Johannes geld heeft geregeld bij Ruth voor de almanak en dat is de afgelopen
jaren steeds minder geworden. Misschien krijgen we nu meer voor de almanak omdat de PAPeras
goedkoper is. Anne geeft aan dat Puck hiermee bezig is. Maarten geeft als tip dat dat het bestuur een
hele ruime begroting moet laten zien bij Ruth, dan krijgen we ook meer geld.

Pagina 9
Bodine geeft aan dat bij andere verenigingen de financie advies uitbrengt voor de ALV op financieel
gebied. Marly vindt dit ook een goed idee. Anne vraagt zich af wanneer de financie dit advies dan zou
moeten geven, Bodine denkt dat bij de inleiding handig zou zijn.
Linda geeft aan dat ze het heel belangrijk vindt om uit te zoeken wat we met de spaarrekening
kunnen doen. Anne is het hiermee eens en gaat ernaar kijken wat we hiermee kunnen. Roy geeft aan
dat hij het onduidelijk vindt waarom de app niet kan aangezien iedereen enthousiast is. Anne geeft
aan dat we het niet uit het vermogen mogen halen. Bodine geeft aan dat dit wel mag als de ALV
meestemt. Brenda geeft aan dat we een offerte kunnen aanvragen voor de app en met een plan
kunnen komen op de derde ALV. Bodine geeft aan dat de financie daar dan qua financiën naar moet
kijken. Linda geeft aan dat ze nog wel een informaticamannetje weet voor de app, mocht dit nodig
zijn.
Pagina 11
Maarten vraagt of er niet meer geld is voor het feest. Roy geeft aan dat dit niet meer haalbaar is op
deze korte termijn, ook in verband met de andere verenigingen.
Linda geeft aan dat er onrust was over het vooraf uitgeven van de herbegroting. Anne geeft aan dat
ze weet dat deze onrust er was, maar dat ze niet snapt waar deze onrust vandaan kwam aangezien
de regel is dat het pas uitgegeven wordt na goedkeuring op de ALV.
De ALV keurt het Halfjaarlijks Financieel Verslag 2014-2015, met inachtneming van de
besproken wijzigingen en opmerkingen, goed.

7. TARIEF HBO-INSTROOMSTUDENTEN /PREMASTERS
Brenda geeft aan dat Anne de beste uitleg heeft ten aanzien van dit punt. Brenda geeft aan dat we dit
vooral zien als een overlegmoment, ze is benieuwd wat de rest van het idee vindt. Anne geeft aan dat
we de afgelopen periode premasters op de kamer hebben gehad die wel naar een activiteit willen,
maar PAP voor een jaar te duur vinden. Het idee is om het contributiebedrag te verlagen. Het idee
van het bestuur was €12,50 voor twee jaar, dit geldt dan alleen voor de HBOinstroom/premasterstudenten. Het bestuur denkt op deze manier meer premasters te trekken en dit is
voor PAP voordelig, maar ook voor deze doelgroep, omdat ze ook naar de studie-inhoudelijke
activiteiten willen.
Minke vraagt zich af waarom er niet een hoger tarief voor studie-inhoudelijke activiteiten kan komen
voor niet-leden, als premasters blijkbaar alleen studie-inhoudelijk bezoeken. Anne geeft aan dat dit
incasserings-technisch niet mogelijk is. Marja vindt het eerlijk zoals Brenda het uitgelegd heeft. Sanne
vraagt waar dat geld voor is; wat de premasters hiervoor krijgen. Brenda geeft aan dat dit hetzelfde is
als wat bachelors ervoor krijgen alleen voor een kortere periode.
Maarten stelt voor om iedereen jaarlijks te laten betalen, ook reguliere leden. Marly vindt dit een goed
idee. Dit idee was volgens haar vorig jaar ook geopperd, een nadeel is dat wanneer je hiermee begint
PAP de eerste jaren heel erg omlaag gaat qua inkomsten. Ze denkt dat je ook minder leden krijgt.
Bodine vraagt zich af of je dit wilt uitstralen als vereniging. Joris vindt een jaarlijkse bijdrage wel slim,
dan maak je het laagdrempeliger. Joris vindt dat dit ook voor iedereen moet gelden. Mocht je minder
leden trekken, dan kan je het bijtrekken met het eigen vermogen. Maarten geeft aan dat het hetzelfde
is als JOHO, je merkt het niet als er een klein bedrag wordt geïncasseerd. Laura vraagt of het een
automatische incasso is zal zijn, dit is zo. Ruud merkt op dat er ook bachelorstudenten zijn die
stoppen met de studie, hij vraagt zich af of het voor deze leden eerlijk is. Hanneke geeft aan dat dit
percentage bij premasters wel een stuk hoger ligt dan bij bachelorstudenten, ongeveer op de helft.
Bodine benoemt dat dit wel meevalt, bij de bachelor pedagogiek is de uitval ook heel hoog, ongeveer
1/3 van de bachelorstudenten stopt met de studie.
Bodine vraagt wat het doel is van dit hele plan; winst halen, of premasters binnen halen, ze is tegen
jaarlijks betalen. Joris geeft aan dat we niet Alcmaeon willen zijn. Hij vindt jaarlijks €7,50 betalen
laagdrempeliger, eerlijker tegenover hbo-instroom en master, eerlijker tegenover studenten die
uitstromen en misschien vergeten mensen zich uit te schrijven, dit levert ook veel op. Laura geeft aan

dat instroombachelor ook €12.50 zouden moeten betalen. Roy wil de eerstejaars ook €25,- laten
betalen en premaster een jaarlijks tarief van €7.50. Dan hou je de inkomsten voor het eerste jaar.
Puck geeft aan dat dit lastig is omdat eerstejaars dan misschien ook wel weinig willen betalen. Brenda
vraagt zich af wat het voordeel is van het jaartarief op het eenmalige €12.50. Roy vindt het
aantrekkelijker klinken. Minke vraagt naar wanneer je €12.50 zou moeten betalen, ze denkt dat je een
grijs gebied creëert, omdat er veel manieren zijn om binnen de studie te komen. Brenda geeft aan dat
het voor bachelorstudenten altijd €25,- blijft. Het lijkt Minke oneerlijk als er twee tarieven zijn. Laura
geeft aan dat ze denkt dat mensen niet op die manier kijken. Minke geeft als tip om het heel goed te
communiceren. Saskia vindt €25,- heel weinig als contributie, ze vindt het eerlijker voor premasters
om €12.50 te betalen, ze vindt dit een goed idee. Bodine vult aan dat je premasters wilt lokken. Roy
geeft aan dat PAP pas sinds twee jaar actief met premasters bezig is, waarom niet nog doorgaan en
kijken hoe het werkt. Maarten geeft aan dat je ook op moet passen dat je niet te veel leden krijgt,
omdat PAP dat misschien als vereniging niet aankan. Anne Smit wilt graag aanvullen dat ze het
vermoeden heeft dat premasters niet lid gaan worden als het geldbedrag lager is als ze zich
halverwege het jaar in willen schrijven voor een activiteit, als er dan €12.50 bij komt is het nog steeds
veel geld voor een activiteit. Marly denkt dat als het bedrag lager is, dat je in het begin sneller lid
wordt en dan heb je een grotere draagkracht. Brenda stelt voor om gewoon te gaan stemmen
Stemmen over: Premasterstudenten betalen €12.50 voor hun gehele lidmaatschap.
Voor: 27
Tegen: 1
Geen stem: 0
Conclusie: Het plan om pre-masters €12.50 te laten betalen wordt verder uitgewerkt in het HR.
Ruud geeft aan dat het wel goed gepromoot moet worden omdat er dan twee keer zoveel
premasterstudenten lid moeten worden van PAP. Joris vindt het jaartarief nog wel iets om nog eens
over te hebben, bij een brainstormsessie of iets dergelijks, hij ziet er meer voordelen van in dan
nadelen. Roos benoemt dat het ledenaantal dan wel heel erg gaat fluctueren elk jaar, dit lijkt niet
handig en veel administratiewerk. Bodine geeft aan dat als veel premasters lid worden, we de
universiteit ook meer kunnen betrekken. Maarten stelt voor om dit te koppelen aan de
alumnicommissie.

8. LOGO/NAAM JORIS
Joris vindt de naam en het logo van PAP niet ideaal. Hij vindt het vervelend dat niet bekend is wat het
betekent. Stefan geeft aan dat het Petra’s Activiteiten Platform is. Iedereen vindt dat Joris wel met
een idee moet komen. Brenda denkt wel dat het lastig is om alles om te gooien, onder andere in
verband met de statuten. Brenda wilt wel heel graag een concreter idee. Roy heeft als idee om er een
betekenis aan te koppelen: het idee is pedagogisch activiteiten platform. Saskia geeft aan dat je wel
met het logo alvast aan de slag kunt. Brenda geeft aan dat we het inderdaad kunnen inventariseren.
Joris geeft aan dat er ook verenigingen zijn die jaarlijks het logo veranderen. Hij denkt dat het
bovendien ook naamsbekendheid oplevert als je de naam verandert. Eva geeft aan dat je ook de
leden kan betrekken bij de betekenis van de naam, bijvoorbeeld met een opdracht voor de
commissieledenbattle. De conclusie is dat Joris op de volgende ALV met een concreter idee moet
komen, dan kunnen we het er uitgebreid over hebben.

9. INSPRAAK LEDEN
Linda vindt het idee van Joris van een Parlo nadoen geniaal, de volgende ALV is redelijk vrij, dus dan
kan dat goed georganiseerd worden. Myrthe geeft aan dat ze al wel leuke ideeën heeft, en hier over
na kan denken.

10. W.V.T.T.K.
Er komt niets verder ter tafel.

11. RONDVRAAG
Joris geeft complimenten aan het bestuur voor de HALV.
Bodine heeft als idee om een kobo te organiseren, kandidaat-en oud besturen overleg. Stefan geeft
aan dat een OBO (oud besturen overleg) ook mag, dit kan goed werken. Bodine raadt het bestuur

bovendien af om nog een verslag te schrijven voor volgende ALV, dit is zonde van de tijd. De wisselALV en HALV zijn om te evalueren, de derde is meer voor discussies.
Linda vindt dat het bestuur doorpakkracht heeft.
Ruud zegt: “Goed gedaan”.
Maarten geeft aan dat zijn concentratie niet heel goed is, maar dat hij het wel heel boeiend vond.
Eva vindt dat het bestuur het goed gedaan heeft.
Minke vond het leuk om erbij te zijn.

12. SLUITING
Brenda sluit de vergadering om 21:36 uur.

