Commissies
2017 — 2018

Financie
De financie controleert alle geldzaken van de
vereniging en vooral de financiële administratie die de
penningmeester doet. Dit is erg belangrijk, want er
mogen geen fouten gemaakt worden bij de
boekhouding. Het is ook belangrijk dat alle inkomsten
en uitgaven van PAP overzichtelijk worden gemaakt,
zodat we precies weten waar ons geld naartoe gaat en
wat voor geld we binnen krijgen. Deze commissie
controleert of de penningmeester dit goed doet. Dit
gebeurt één keer per maand in een vergadering. Vind
jij het interessant om meer te weten te komen over het
financiële reilen en zeilen van de vereniging, dan is
deze commissie echt iets voor jou!
Dit vragen wij van jou:
– Je telt (één keer per maand) de kas(sen).
– Je controleert de boekhouding.
– Je houdt de voortgang van inkomsten en uitgaven
t.o.v. de begroting bij.
– Je brengt advies uit aan de Algemene
Leden Vergadering (ALV).
Dus vind jij het leuk om inzicht te krijgen in het financiële aspect van een studievereniging? Heb je veel
kennis van begrotingen? Dan is deze commissie iets
voor jou!

We hopen je zo voldoende te hebben
geïnformeerd. Voor vragen kan je altijd
terecht bij zowel het kandidaats– als het
huidig bestuur!

Vakancie

Feestcie

De leden van de vakancie regelen het verloop van het
weekje ontspannende vakantie. Deze week vindt
plaats in de onderwijsvrije week na het derde blok
(halverwege april). Het doel van de vakancie is lekker
ontspannen, gezelligheid met andere PAPpers, na het
drukke derde blok. Het streven is om met een groep
van ongeveer 30 leden op vakantie te gaan. De
commissie is zowel vooraf als tijdens de vakantie
betrokken in de organisatie van de week, bijvoorbeeld
het opstellen van een programma, het regelen van
restaurantjes en het rondbrengen van ontbijt.

De feestcie is niet voor één, maar voor twéé dingen
verantwoordelijk. In de eerste plaats help je, zoals de naam al
doet vermoeden, met de organisatie van de feesten.
Meedenken over de locatie, het thema en de aankleding en
tijdens het feest diensten draaien, horen bij de feestcie (en wie
heeft er nou niet altijd al eens achter dat tosti-ijzer willen
zitten?!?). Daarnaast ontfermt de commissie zich over de
stamkroegavonden. Leuke ideeën verzinnen over de invulling
en natuurlijk het verblijden van de leden met je feestelijke
aanwezigheid horen bij het takenpakketje van de gezelligste
commissie van PAP: de feestcie.

Dit vragen wij van jou:
– Je regelt een accommodatie en het vervoer erheen.
– Je verwerkt inschrijvingen en houdt contact met de
deelnemers.
– Je helpt met de organisatie tijdens de week.
– Je vergadert met je commissie.

Dit vragen wij van jou:
– Je organiseert feesten en/of een gala (i.s.m. andere
verenigingen).
– Je verzint een thema en verzorgt de aankleding.
– Je helpt tijdens de feesten (bar, garderobe, kassa,
voedselverkoop).
– Je regelt stamkroegavonden en onderhoudt contact met de
stamkroeg.

Dus ga jij graag op vakantie? Vind je het leuk om
reizen te organiseren? Vind je het leuk om een grote
groep PAPpers te leren kennen in een heerlijk
ontspannen setting? Dan is deze commissie iets voor
jou!

Dus ben jij een echte partyanimal? Vind jij het leuk om je
creativiteit de vrije loop te laten bij het bedenken en
organiseren van feesten en stamkroegavonden? Dan
is deze commissie iets voor jou!

PAPerascie

Almanakcie

Houd jij van schrijven? Of vind jij het leuk om mensen
te interviewen? Dan is de PAPerascie echt iets voor
jou! Deze commissie zorgt dat 3 keer per jaar het
verenigingsblad uit komt, de PAPeras. De invulling van
de PAPeras is een pedagogisch vakblad, dus het zal
bomvol staan met studie-inhoudelijke artikelen en
verslagen van studie-inhoudelijke activiteiten.
Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor testjes en
een mediapagina. Dus wil jij bijdragen aan dit leuke
vakblad? Dan is deze commissie zeker iets voor jou!

De almanakcie maakt het jaarboek van
studievereniging PAP. In dit boek worden de commissies, bestuursleden en andere verenigingen op een
leuke manier voorgesteld. Daarnaast staat het vol
leuke weetjes en ins en outs van de vereniging, en
daar kan jij verantwoordelijk voor zijn! Elk jaar wordt er
een ander thema aan de almanak gekoppeld, wat
gekozen mag worden door de commissie zelf. De
almanakcie is verantwoordelijk voor de hele
samenstelling van het boek, inclusief de vormgeving.

Dit vragen wij van jou:
– Je brainstormt tijdens de vergaderingen over een
leuke inhoud.
– Je schrijft verschillende stukjes of je houdt (mail)
contact met schrijvers.
– Je verzorgt de lay-out van de PAPeras.
– Je helpt met de verspreiding van de PAPeras.

Dit vragen wij van jou:
– Je bedenkt de inhoud en het thema.
– Je schrijft stukjes en houdt contact met schrijvers.
– Je houdt de activiteiten van het jaar bij.
– Je ontwerpt de lay-out en omslag.

Dus vind jij het leuk om stukjes te schrijven? Of vind jij
het leuk om (belangrijke) mensen te interviewen? Of
ben je creatief of zou je juist willen leren hoe je de
vormgeving verzorgt? Dan is deze commissie iets voor
jou!

Dus vind jij het leuk om bij te dragen aan het jaarboek
van PAP? Ben je graag op de hoogte van alle in’s en
out’s van de vereniging? Ben je creatief of zou je
willen leren hoe je zo’n jaarboek vormgeeft? Dan is deze commissie iets voor jou!

Foto/filmcie
De foto/filmcie maakt en bewerkt de foto’s en filmpjes
op activiteiten van PAP. Denk hierbij aan het maken
van de filmpjes op een studiereis of vakantie en het
vastleggen van leuke/mooie/gekke momenten op
activiteiten. Door alles te editen worden deze foto’s en
filmpjes door deze commissie omgezet in een gave
aftermovie!
Dit vragen wij van jou:
– Je gaat naar activiteiten van PAP en maakt hier
foto’s en filmpjes.
–Je beslist welke foto’s of filmpjes bijvoorbeeld in de
aftermovie komen.
–Je zorgt ervoor dat alle foto’s online komen te staan.
–Je edit de gemaakte beelden en zet ze samen met je
commissie om in een aftermovie.
Dus wil jij deel uitmaken van deze creatieve commissie? Vind jij het leuk om foto’s of filmpjes te maken?
Of vind jij het leuk om deze foto’s en filmpjes te editen
in een aftermovie? Dan is deze commissie iets voor
jou!

Sponsorcie
Het doel van deze commissie is ervoor te zorgen dat
externe bedrijven onze vereniging (financieel)
sponsoren. Het voornaamste werk bestaat uit contact
onderhouden met huidige sponsoren en het werven
van nieuwe sponsoren. We zijn als vereniging vooral
opzoek naar bedrijven en organisaties die verbonden
zijn met onze studie of met studenten in het
algemeen, maar ook met bedrijven die hier niet direct
mee verbonden zijn, zijn wij zeer blij. Het leukste aan
deze commissie is dat je met mensen in contact komt
waar je anders niet mee in contact zou komen.
Daarnaast is het ook leuk als je een nieuwe goede
sponsordeal kan afsluiten, want hoe meer geld wij
binnenkrijgen voor PAP, hoe meer leuke activiteiten er
georganiseerd kunnen worden voor de leden.
Dit vragen wij van jou:
– Je benadert bedrijven en instellingen voor
sponsoring.
– Je onderhoudt contact met mensen die advertenties
willen plaatsen in de PAPgenda of PAPeras.
Dus heb jij overtuigingskracht? Vind je het leuk om
PAP iets breder bij kas te laten zitten? Kan je
commercieel denken? Dan is deze commissie iets voor
jou!

Mannencie
Deze commissie is voor de schaarste groep, maar
volgens de insiders de leukste groep van PAP: de
mannen! Een groep die samen vooral gezelligheid en
verbondenheid zoekt, af en toe een biertje doet en
echte mannenzaken bespreekt. Ook organiseert de
mannencie vier activiteiten per jaar (bijvoorbeeld een
casino-avond of een vossenjacht) voor iedereen! Dus
naast gezelligheid met je mede-mannen binnen deze
vrouwenstudie is er ook een gezamenlijk doel.

Promocie
De promocie is als commissie één groot feestje, je
bedenkt namelijk leuke, gezellige en lekkere acties ter
promotie van PAP. Dit betekent dus: gratis voor de
leden en altijd blije hoofden! Naast een aantal
PR-acties op willekeurige dagen zijn er ook twee
PR-weken, vol met promotie voor PAP, bijvoorbeeld;
sushi-maken, wafels bakken, gekke acties doen en
M&M’s raden.

Dit vragen wij van jou:
– Je organiseert ontspannende activiteiten met een
mannelijk tintje.
– Je vergadert met je commissie (of in andere
woorden: drinkt samen bier!).

Dit vragen wij van jou:
– Je helpt met de organisatie van de PR-week.
– Je verzint promotiecampagnes.
– Je voert kleine promotiecampagnes uit.
– Je hebt mail-contact met je commissie en af en toe
een vergadering.

Dus ben jij een man? Wil je graag iets meer
testosteron om je heen? Vind je het leuk om
mannelijke activiteiten te organiseren? Dan is deze
commissie iets voor jou!

Dus vind het het leuk om PAP te promoten? Vind je het
leuk om studenten te verleiden, lokken en te
overtuigen met leuke (gratis!) activiteiten of lekkere
hapjes? Dan is deze commissie iets voor jou!

Goededoelencie
De goededoelencie is de commissie van PAP die
aandacht besteedt aan goede doelen. Dit kan op
verschillende manieren, en het is aan de commissie
zelf om dit in te vullen. Zo kunnen er acties verzonnen
worden om geld op te halen voor een goed doel, het
liefst een doel met een pedagogisch karakter. Ook
kunnen er activiteiten worden georganiseerd waarmee
op vrijwillige basis hulp aangeboden wordt ten
behoeve van een pedagogische instelling zijn die de
maatschappij dient. Het gaat in alle gevallen om het
steunen van kinderen en jongeren die om welke reden
dan ook een ongunstige ontwikkeling doormaken.
Dit vragen wij van jou:
– Je bepaalt met je commissie een goed doel.
– Je bepaalt samen met je commissie een manier om
geld op te halen en brengt dit bij het goede doel.
– Je bedenkt voor en tijdens de RAGweek leuke
activiteiten om geld op te halen.
– Je bent aanwezig tijdens activiteiten voor het goede
doel.
Dus vind jij het leuk om je in te zetten voor goede
doelen? Vind jij het leuk om activiteiten te organiseren? Dan is deze commissie iets voor jou!

Studiecie
Deze populaire commissie organiseert studieinhoudelijke activiteiten voor alle leden van PAP. Zoals
bezoekjes aan pedagogische instituten, lezingen of
workshops. Denk hierbij aan een bezoek aan het
Wilhelmina kinderziekenhuis, interactieve workshop
EHBO voor kinderen of een lezing over eetstoornissen.
Er zullen gemiddeld 2 studie-inhoudelijke activiteiten
per maand worden georganiseerd. De studiecie is
verantwoordelijk voor het zoeken naar geschikte
activiteiten en de volledige organisatie hiervan.
Dit vragen wij van jou:
– Je bedenkt onderwerpen en regelt sprekers.
– Je regelt een zaal en apparatuur.
– Je regelt de NVO informatie- en netwerkavond.
– Je benadert verschillende instellingen om een
excursie te regelen.
– Je vergadert met je commissie.
Dus vind je het leuk om inzicht te krijgen in het
werkveld? Wil je meer praktijk naast je studie? Vind je
het leuk om serieuze activiteiten te organiseren? Wil je
graag al een netwerk opbouwen met mensen in het
werkveld? Dan is deze commissie iets voor jou!

Meeloopcie
De meeloopcie is verantwoordelijk voor de
meeloopdagen. Hierbij zijn zij niet zo zeer
verantwoordelijk voor de organisatie vooraf, maar wel
voor de organisatie tijdens de meeloopdagen. Tijdens
deze dagen begeleiden de commissieleden de
geïnteresseerden in de studie pedagogische
wetenschappen. De scholieren krijgen een hoorcollege
en een werkcollege. Ook worden commissieleden aan
het woord gelaten om te vertellen over de studie. Vaak
worden er in een jaar 2 grote meeloopdagen en
eventueel enkele kleinere meeloopdagen
georganiseerd.
Dit vragen wij van jou:
– Je organiseert meeloopdagen.
– Je begeleidt een groepje scholieren op de
meeloopdagen.
Dus vind je het leuk om deze dagen te organiseren?
Kan jij je enthousiasme over geven op aankomende
studenten? Vind je het leuk om contact te hebben met
docenten van de Universiteit? Dan is deze commissie
iets voor jou!

Dinercie
PAPpers houden van eten! Daarom organiseert de
dinercie een aantal grote diners in het jaar. Denk
hierbij aan moorddiners, cycling diners, kerstdiners,
etc. Daarnaast verzorgt deze commissie het eten
voorafgaande aan Algemene Leden Vergaderingen
(ALV’s). Dit is dus zeker een commissie die door
PAPpers wordt gewaardeerd!
Dit vragen wij van jou:
– Je bedenkt thema’s voor de diners.
– Je verzorgt de promoties van de diners.
– Je regelt een locatie, doet inkopen, KOOKT! en kleed
de ruimte gepast aan.
– Je bent aanwezig tijdens de diners voor de
organisatie.
Dus ben jij een echte keukenprins(es)? Vind je het
leuk om voor anderen te koken en een diner leuk aan
te kleden? Dan is deze commissie iets voor jou!

Weekendcie
De weekendcie organiseert het ledenweekend dat
plaatsvindt na de tentamens van blok 1, in november.
Dit weekend staat in het teken van bijkomen na het
eerste blok en het programma staat bomvol gezellige
activiteiten. Na het ledenweekend houdt deze
commissie op, dus je bent alleen tijdens het eerste
blok actief als Weekendciër.
Dit vragen wij van jou:
– Je regelt het weekend en het vervoer erheen.
– Je maakt dagprogramma’s met allerlei activiteiten.
– Je verwerkt inschrijvingen en houdt contact met de
deelnemers.
– Je verzorgt de promotie van het weekend.
– Je helpt met de organisatie tijdens het weekend.
Dus vind jij het leuk om in het begin van het jaar al
een leuk weekend neer te zetten? Kan je goed
organiseren? Vind je het leuk om ontspannende
activiteiten te verzinnen en uit te werken? Dan is deze
commissie iets voor jou!

Uitjescie
De uitjescie zorgt gedurende het jaar voor een groot
aanbod aan ontspannende activiteiten. Dit kan alles
zijn: van lasergamen tot het organiseren van een
openluchtbioscoop en van sinterklaas vieren tot
karaoke. Als uitjesciër bedenk je leuke activiteiten en
help je met de uitvoering hiervan! Daarnaast is het de
bedoeling dat je bij zoveel mogelijk van je eigen
activiteiten aanwezig bent, waardoor je veel nieuwe
PAPpers leert kennen.
Dit vragen wij van jou:
– Je bedenkt ongeveer twee keer per maand leuke
ontspannende activiteiten.
– Je organiseert deze activiteiten (incl. bellen/emailen, boodschappen doen, zaal reserveren, etc.).
– Je gaat mee met het uitje/dagje.
Vind je het leuk om naast je serieuze studie deel veel
te nemen aan gezellige en ontspannende activiteiten?
Vind je het leuk om betrokken te zijn bij PAP en veel
PAPpers te leren kennen? Vind je het leuk om
ontspannende activiteiten te organiseren? Dan is deze
commissie iets voor jou!

Sympocie
Misschien verraadt de naam van de commissie het al
een beetje want de sympocie organiseert PAP´s
symposia. Op deze twee avonden zullen verschillende
sprekers spreken over één thema. Als je plaatsneemt
in de sympocie help je bij het bedenken van een
geschikt thema, ga je opzoek naar sprekers, help je bij
de promotie en alle andere dingen die bij een
symposium komen kijken.
Dit vragen wij van jou:
– Je bedenkt een thema voor het symposium.
– Je legt en onderhoudt contact met de sprekers.
– Je organiseert de dag (denk aan voorzien van hapjes
en drankjes, een zaal reserveren, etc.).
– Je bent tijdens het symposium aanwezig ter
organisatie.
Vind jij het leuk om samen met je commissie een grote
activiteit neer te zetten? Ben je opzoek naar een
commissie die aansluit op je studie? Vind je het leuk
om contact te leggen met (belangrijke) mensen uit het
werkveld? Dan is deze commissie iets voor jou!

Vrijwilligerscie
De vrijwilligerscie organiseert tegen het eind van het
jaar een weekend vol vrijwilligerswerk! Een weekend
lang gaat deze commissie met leden die mee willen
zich inzetten voor een goed doel. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan helpen op een school in Boekarest of
bij een AZC in Nederland.
Dit vragen wij van jou:
–Je bedenkt een bestemming van het weekend.
–Je regelt het vervoer heen en terug van het weekend.
–Je regelt het vrijwilligerswerk.
–Je gaat mee op het weekend.
Ben jij iemand die graag studie-gerelateerde dingen
organiseert? Vind jij het leuk om vrijwilligerswerk te
organiseren én te doen? Dan is deze commissie iets
voor jou!

Alumnicommissie
Deze commissie organiseert samen met de universiteit activiteiten voor alumni. Alumni zijn (ex-)PAP- leden
die zijn afgestudeerd. Per jaar worden er 1 of 2 activiteiten georganiseerd voor alumni. Denk hierbij aan
speeddaten met alumni of een alumniborrel.
Dit vragen wij van jou:
– Je organiseert een paar keer per jaar een borrel of
activiteit.
– Je onderhoudt het contact met oud-leden.
Dus vind jij het leuk om contact te hebben met exPAPpers die al werkzaam zijn als pedagoog? Vind je
het leuk om voor en met deze mensen leuke activiteiten te organiseren? Dan is deze commissie iets voor
voor jou!

Studiereiscie
De leden van de studiereiscie organiseren een studieinhoudelijke reis vol met interessante excursies, uitjes
en andere activiteiten. Deze week vindt plaats in de
onderwijsvrije week aan na het tweede blok (eind
januari). De commissie regelt dingen als het reserveren van de restaurantjes, het verzorgen van het ontbijt
en het hele verloop van de reis.
Dit vragen wij van jou:
–Je bedenkt een bestemming van de reis.
–Je regelt een accommodatie en het vervoer heen en
terug.
–Je regelt de activiteiten op de reis.
–Je gaat mee op de reis zelf.
Dus ja jij graag op vakantie? Ben jij iemand die graag
studie-gerelateerde dingen organiseert? Vind jij het
leuk om een vakantie te
organiseren? Dan is deze commissie iets voor jou!

