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Notulen Derde Algemene Ledenvergadering 
Datum: 3 mei 2016 

Ledenaantal: ± 908 
 
Aanwezig:  
Marly Pijpers  
Bodine Romijn  
Hanneke Vingerling  
Anne Stevers  
Puck van den Bosch  
Myrthe Overbeek 
Roos Vandenbriel  
Eva Bassa  
Marthe van de Koppel 
Ruud Vaanholt 
Marja Erisman 
Esmée Rouvoet  

Anne Fleur van der Ent 
(mist een deel) 
Saline Goedegebuure 
Sanne Dirkse 
Ryanne van der Wouden  
Veronique Diepmaat 
Valerie Verkuijl (komt 
later) 
Cecile Jeurissen  
Rimke Peters (komt later) 
Marieke Ligterink 
Michelle Blaak 
Willemijn Reijenga 

Ruben Faber 
Ayla van der Pasch 
Robin Langhout 
Karlijn Wilckens 
Maarten de Groen 
Brenda Renes 
Sanne Wensveen 
Ivo Vredendaal 
Inez Boeijen 
Chiel Brouwer 
Iliane Andringa 
Chris van Vliet

 
Afwezig met kennisgeving: Minke Krijnen, Charlene Onyema, Laurens Meijer, Isabel Koolen en 
Maarten van Kapel.  
 
Opening 
Eva sluit de deur. Eva opent de vergadering om 18.00 uur. 
 
Vaststellen agenda 
Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen door leden. Wel wil het bestuur een agendapunt 
toevoegen, namelijk "Inspraak leden". 
 
Mededelingen 
 De secretaris neemt de DALV op. Dit maakt het voor haar een stuk gemakkelijker om de 

notulen naderhand correct uit te werken.  
 Machtigingen: 

-Minke Krijnen machtigt Marthe van de Koppel om voor haar te stemmen tijdens de 
DALV van Studievereniging PAP op 03-05-2016. 
-Charlene Onyema machtigt Michelle Blaak om voor haar te stemmen tijdens de DALV 
van Studievereniging PAP op 03-05-2016. 
-Laurens Meijer machtigt Chiel Brouwer om voor hem te stemmen tijdens de DALV van 
Studievereniging PAP op 03-05-2016. 
-Maarten van Kapel machtigt Ruud Vaanholt om voor hem te stemmen tijdens de DALV 
van Studievereniging PAP op 03-05-2016. 
-Isabel Koolen machtigt Karlijn Wilckens om voor haar te stemmen tijdens de DALV van 
Studievereniging PAP op 03-05-2016. 
-Valerie Verkuijl machtigt Ryanne van der Wouden om voor haar te stemmen tijdens de 
DALV van Studievereniging PAP op 03-05-2016 indien zij te laat is voor de stemming. 
-Anne Fleur van der Ent machtigt Eva Bassa om voor haar te stemmen tijdens de DALV 
van Studievereniging PAP op 03-05-2016 indien zij te laat is voor de stemming. 
-Cecile Jeurissen machtigt Sanne Dirkse om voor haar te stemmen tijdens de DALV van 
Studievereniging PAP op 03-05-2016 indien zij te laat is voor de stemming. 
-Myrthe Overbeek machtigt Anne Stevers om voor haar te stemmen tijdens de DALV van 
Studievereniging PAP op 03-05-2016 indien zij te laat is voor de stemming. 
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 Enkele leden zullen gedurende de vergadering binnen komen, omdat er een inzage van 
het tentamen diagnostiek is.  
 

Ruben komt om 18.03 uur de zaal binnen.  
 
Vaststellen Notulen Halfjaarlijke Algemene Ledenvergadering (HALV) 11 februari 2016 
 
De notulen worden per pagina doorgenomen. Wanneer er opmerkingen/vragen zijn, 
wordt dit bij de betreffende pagina genoteerd. Als er geen opmerkingen/vragen zijn, 
wordt de pagina niet genoteerd. Spelfouten en fouten in de lay-out mogen naar de 
secretaris worden gestuurd per e-mail. 
 
Pagina 1: Sanne Dirkse kaart aan dat het niet de Wissel ALV betreft, maar de Halfjaarlijkse ALV. 
Eva bedankt haar voor de tip en geeft aan dat dit zal worden aangepast. 
 
De ALV keurt de notulen van de Halfjaarlijkse ALV op 11-02-2016, met inachtneming van 
de hier besproken wijzigingen en opmerkingen, goed. 
 
Presenteren en goedkeuren herbegroting 2015-2016 
 
De herbegroting wordt per pagina doorgenomen. Wanneer er opmerkingen/vragen zijn, 
wordt dit bij de betreffende pagina genoteerd. Als er geen opmerkingen/vragen zijn, 
wordt de pagina niet genoteerd. Spelfouten en fouten in de lay-out mogen naar de 
secretaris worden gestuurd per e-mail. 
 
Ruud presenteert de herbegroting. 
 
Anne wil namens de financie mededelen dat de boekhouding tot en met maart is goedgekeurd. 
 
Pagina 5: Hanneke vraagt of het bestuur overwogen heeft om voor de weekenden weg geen 
post onvoorzien te doen, of de post onvoorzien kleiner te maken. Ze doelt hier voornamelijk op 
het ledenweekend. Ruud geeft aan dat er risico's blijven bestaan waar je een post onvoorzien 
voor nodig hebt. Hanneke geeft aan dat je hier de algemene post onvoorzien voor kan gebruiken. 
Ruud vertelt dat de argumenten gegeven in het financieel verslag aantonen dat dit niet wenselijk 
is. Hanneke vraagt wanneer de gewone post onvoorzien wel gebruikt kan worden, omdat de 
grote post onvoorzien toch vaak overblijft. Ze vraagt zich af hoe dit opgelost kan worden. 
Hanneke denkt zelf dat de oplossing is om geen post onvoorzien voor de weekenden meer te 
doen en mogelijke onvoorziene kosten op te vangen met de algemene post onvoorzien. Marly 
geeft aan dat doordat er een eigen post onvoorzien voor het weekend is, het niet mogelijk is om 
de algemene post onvoorzien hiervoor aan te raken. Bodine geeft aan dat het wel mogelijk is om 
te blijven schuiven met de posten onvoorzien. Ze vertelt dat ondanks dat het ledenweekend een 
kleinere activiteit is, dit weekend wel een accommodatie heeft waar je borg kwijt kan raken. Dit 
kan al snel oplopen tot 100 euro. Ze licht toe dat het oneerlijk is om dit uit de algemene post 
onvoorzien te halen, omdat hier ook de leden aan mee betalen die niet met het ledenweekend 
zijn meegegaan. Ruud voegt daaraan toe dat de post onvoorzien van het ledenweekend al erg 
klein is, namelijk 80 euro. Bij de wintersport lag dit hoger, namelijk rond de 300 euro. Ruud 
vertelt dat dit alsnog maar 3,3% van het totale bedrag was wat de leden voor de wintersport 
moesten betalen, dus dat het een relatief klein bedrag betreft. Hanneke vraagt of het advies van 
de financie dus inhoudt om de posten onvoorzien niet te verlagen. Marly en Anne bevestigen dit. 
Anne voegt daaraan toe dat er risico's zijn die je op wilt kunnen vangen, zoals het mislopen van 
de borg of een ongunstige wisselkoers. Hanneke snapt dit, maar vraagt waarom de kleinere 
weekenden niet omlaag kunnen aangezien deze posten nooit gebruikt worden. Eva vraagt of 
Hanneke voornamelijk het ledenweekend bedoelt. Hanneke licht toe dat ze eigenlijk alle 
weekenden bedoelt en ook de reizen. Ze geeft als voorbeeld de post onvoorzien van wintersport 
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die dit jaar nauwelijks is aangeraakt. Ruud benadrukt nogmaals dat er risico's zijn die 
opgevangen moeten worden. Hij licht toe dat ondanks dat het nog niet voorgevallen is dat een 
post onvoorzien volledig is verbruikt, er niet vanuit gegaan kan worden dat dit altijd zo zal zijn. 
Hanneke denkt dat je daarvoor dan resten van de overige posten onvoorzien kan gebruiken. 
Marly geeft aan dat dat niet mogelijk is, omdat de leden die meegaan met die weekenden of 
reizen voor die post onvoorzien hebben betaald. Hanneke vraagt of je het geld dan standaard in 
een reünie wilt stoppen. Myrthe geeft aan dat wat Marly zegt niet het geval is geweest. Ze vertelt 
dat het geld dat over was bij het ledenweekend is herbegroot, waardoor er geen reünie mogelijk 
was. Eva geeft aan dat het niet het streven is om geen reünie te organiseren. Ze voegt daaraan 
toe dat het daarom op de HALV is voorgelegd en dat de ALV hier toestemming voor gegeven 
heeft. Anne en Bodine bevestigen dit en geven aan dat de aanwezigen van de ALV dit zelf hebben 
goedgekeurd, dus dat dit op juiste wijze gedaan is. Puck geeft aan dat zij het idee heeft dat een 
reünie niet georganiseerd wordt, omdat dit bij een reis of weekend hoort. Zij denkt dat dit alleen 
maar gedaan wordt, omdat er geld over is van een post onvoorzien. Ze voegt toe dat als er 
sowieso een reünie komt, deze eigenlijk al op je begroting zou moeten staan. Eva bevestigt dit, 
maar geeft aan dat als er geld over is dit in een reünie gestoken moet worden zodat de leden die 
voor de reis of het weekend hebben betaald ook zelf er iets voor terugkrijgen. Roos begrijpt niet 
helemaal dat de financie zegt dat je als gewoon lid die niet mee gaat op reis niet mag betalen 
voor de post onvoorzien voor de studiereis, omdat zij anders betalen voor iets waar zij niet mee 
meegaan, maar dat er op de vorige ALV dus wel naar voren kwam dat de mensen van het 
ledenweekend indirect hebben betaald voor de herbegroting. Zij vindt dit krom. Bodine legt uit 
dat hier dus voor gestemd is en dat de ALV hier toestemming voor heeft gegeven. Ze licht toe dat 
er op de vorige ALV verschillende mensen aangaven dat zij het geld liever zagen in een reünie 
dan in de herbegroting. Bodine vertelt dat zij toen heeft aangegeven dat toen het moment was 
om tegen de herbegroting te stemmen en dus te pleiten voor een reünie. Anne voegt toe dat als 
de mensen van het ledenweekend toen hadden aangegeven dit niet te willen en dit de 
meerderheid betrof, dat dit niet door was gegaan.  
 
Brenda vraagt of een post onvoorzien zomaar naar beneden kan. Zij denkt dat een post 
onvoorzien een bepaald percentage van de gehele begroting moet vormen. Hanneke geeft aan 
dat dit percentage niet vast ligt. Ze licht toe dat dit niet is vastgelegd door de wet, maar dat er 
door verenigingen zelf een veilig percentage gekozen wordt. Eva geeft aan dat de vorige ALV 
deze discussie ook gevoerd is en dat het advies van de financie is om het op de manier te doen 
die beschreven staat in het financieel verslag. Eva vraagt of er nog vragen zijn die van 
toegevoegde waarde zijn. Eva stelt voor om door te gaan naar pagina 6. 
 
Myrthe en Anne Fleur verlaten de zaal om 18.24 uur. 
 
Pagina 6: Puck vraagt zich af waarom er zo'n groot bedrag in de PR-pot komt, terwijl de 
uitjescie het waarschijnlijk gaat organiseren. Ruud legt uit dat het nog niet helemaal duidelijk is 
welke commissie de verantwoordelijkheid krijgt voor het organiseren van de eindactiviteit. De 
PR-pot is het makkelijkst te verantwoorden ook al wordt de activiteit niet door de promocie 
georganiseerd, aangezien onder deze pot ook promotiemateriaal wordt bekostigd waar de 
promocie zich niet voor inzet. Puck vraagt of het dus eigenlijk meer als een soort algemene pot 
dient. Esmée bevestigt dit en licht toe dat het nodig is om het geld onder een pot te laten vallen. 
Ze vertelt dat de eindactiviteit voor zoveel mogelijk leden is, omdat er een groot bedrag is 
gegeven voor het invullen van de NSE waar alle leden aan hebben bijgedragen. Aangezien 
promotie voor iedereen is en de activiteit ook voor zoveel mogelijk leden zijn, is er dus gekozen 
voor de PR-pot. Roos geeft aan dat er uitgekeken moet worden dat het bedrag onder de PR-pot 
valt en niet onder de promocie-pot. Ruud licht toe dat dit een gezamenlijke pot is, dus dat dit 
geen probleem zal zijn. Eva komt terug op Puck haar vraag. Er is voor de PR-pot gekozen om het 
bestuur en de commissies zo veel mogelijk ruimte te geven wat betreft welke commissie de 
activiteit gaat organiseren. Puck vraagt of ze het goed begrijpt dat een andere commissie dus 
geld uit de PR-pot kan gebruiken. Eva geeft aan dat dit niet zo is, want de activiteit zal PR 
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doeleinde hebben. Hanneke concludeert dat een andere commissie dus voor PR doeleinden geld 
uit de PR-pot mag gebruiken. Ruud en Eva bevestigen dit. Puck snapt dit, maar geeft aan dat er 
altijd vrij moeilijk wordt gedaan dat commissies uit andere potjes geld gebruiken voor hun 
activiteiten. Ze vindt het gek dat deze manier wel mag. Ruud licht toe dat als de uitjescie de grote 
activiteit gaat organiseren dit geen probleem is. Hij legt uit dat gekozen is voor deze pot, omdat 
het geld gebruikt gaat worden voor PR-doeleinden en het organiseren van een grote activiteit 
met het oog op promotie van PAP. Anne geeft als voorbeeld het eten voor de ALV. De dinercie 
heeft dit eten verzorgd, maar het wordt gefinancierd vanuit de ALV-pot. Hanneke denkt dat Puck 
haar precieze vraag inhoudt wat het verschil is tussen de uitjescie die zoveel mogelijk mensen 
wil trekken en in die zin ook PAP promoot en een activiteit die opeens afkomstig is uit de PR-pot 
maar hetzelfde doeleinde heeft als de uitjescie. Eva licht toe dat het bestuur geen problemen 
heeft als de uitjescie het geld uit de PR-pot gebruikt om een activiteit te organiseren. Bodine 
geeft aan dat het geld onderbrengen in de PR-pot als voordeel heeft dat het geld ook gebruikt 
kan worden voor het aanspreken van nieuwe leden. Zij denkt dat dit tevens een argument is 
voor deze keuze. Eva voegt daaraan toe dat deze keuze de ruimte geeft om te kijken welke 
commissie of commissies de activiteit gaat organiseren. Roos vraagt of de activiteit ook voor 
niet-leden is. Eva geeft aan dat de activiteit alleen voor leden is, maar dat een deel van het geld 
dus ook gebruikt kan worden voor promotiemateriaal. Marly legt uit dat de potjes er zijn zodat 
er een systeem wordt gecreëerd en niet alles uit één grote PAPpot wordt gehaald. Ze legt uit dat 
je op deze manier orde creëert, maar dat het soms lastig is doordat dit systeem vast legt waar 
het geld voor moet worden gebruikt.  
 
Brenda geeft aan dat het bestuur nu wil herbegroten, maar dat er nog geen concreet doel is waar 
de €415,- naar toe gaat. Brenda vraagt zich af of er niet gestemd moet worden. Eva licht toe dat 
het geld wordt gebruikt voor een grote PR-activiteit en promotiemateriaal. Ruud voegt daaraan 
toe dat ideeën voor de eindactiviteit altijd aangedragen kunnen worden. Bodine geeft aan dat 
het wel waar is wat Brenda zegt. Ze legt uit dat het mogelijk is om op deze ALV tegen te 
stemmen, omdat er nog geen concreet doel voor de €415,- is. Roos vraagt zich af wat het nut 
daarvan is, omdat er op die manier nog steeds geen concreet doel is. Eva geeft aan dat het 
mogelijk is om dan een concreet doel te opperen. Brenda geeft aan dat het goed is dat de zaal 
hier even goed over nadenkt. 
Hanneke vraagt of het klopt dat alles uit de post onvoorzien wordt begroot, aangezien het nu 
lijkt alsof dat maar €150,- is. Ruud bevestigt dit. Hij licht toe dat de inkomsten van de NSE en de 
€85,- van de niet geïncasseerde factuur ook onvoorziene inkomsten zijn die onder de post 
onvoorzien vallen. Hanneke zou het persoonlijk prettig vinden als er een duidelijke toelichting in 
het financieel verslag komt te staan dat deze drie bedragen worden begroot en waar het geld 
afkomstig van is.  
 
Bodine geeft aan dat ze de spiegelreflex camera een leuk idee vindt, maar dat het wel zeer prijzig 
is. Ze vertelt dat er een aantal jaar geleden door PAP eveneens een camera is aangeschaft, maar 
dat deze uiteindelijk is gestolen. Ze vraagt zich af hoe het bestuur ervoor gaat zorgen dat de 
camera netjes blijft en hoe ervoor gezorgd wordt dat de camera niet gestolen wordt. Ruud geeft 
aan dat hij in de kast achter slot en grendel bewaard zal worden. Hanneke vraagt of het niet 
mogelijk is om de camera te verzekeren. Bodine, Ruud en Eva denken dat dit inderdaad een goed 
idee is om dit uit te zoeken, aangezien het om een redelijk geldbedrag gaat. Roos denkt dat het 
goed is om een plan op te stellen hoeveel jaar er met de camera gedaan zal worden en hierbij te 
kijken naar een passende verzekering. Daarnaast geeft ze de tip om op feesten een persoon aan 
te stellen die heel de avond verantwoordelijk is voor de camera en die voor de camera zorgt. 
Hanneke geeft aan dat andere verenigingen er vaak commissies voor hebben. Roos geeft als tip 
om bij VOCUS informatie hierover te vragen.  
Maarten vraagt zich af wat de toegevoegde waarde van een goede camera is, aangezien iedereen 
tegenwoordig een goede camera heeft op zijn of haar mobiel. Hanneke geeft aan dat 
kwaliteitsfoto's voor de almanak wel noodzakelijk zijn. Maarten denkt niet dat dit de enige reden 
voor het aanschaffen van een dure camera moet zijn. Eva licht toe dat je in het algemeen ook 
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graag goede foto's wil hebben die mooi zijn en bijvoorbeeld een plekje verdienen op de site of op 
de Facebook. Maarten geeft aan dat er van de €415,- ook een app gemaakt kan worden. Eva geeft 
aan dat deze discussie al vaak genoeg is gevoerd. 
 
Puck geeft aan dat de almanakcie een probleem heeft gehad met Indesign. Ze vertelt dat de 
besturen hiervoor gebruik maakten van de illegale versie van Sanne Gravenberch, maar dat dat 
nu niet meer mogelijk is omdat zij op reis is. Ze vraagt of het een idee is om Indesign te kopen 
van het geld dat nu beschikbaar is. Ruud geeft aan dat dit besproken is op de afgelopen 
bestuursvergadering. Hij wil hier graag op de volgende ALV op terugkomen. Hij is van mening 
dat het volgend jaar moet worden opgenomen in de begroting, zodat het aangeschaft kan 
worden. Marja licht toe dat Indesign alleen te verkrijgen is in abonnementsvorm.  Ze geeft aan 
dat het zonde zou zijn van het geld om nu Indesign al aan te schaffen, aangezien de almanak al 
bijna af is en het voor de Paperas niet nodig is. Daarom denkt Marja dat het iets is voor het 
volgende bestuur om te beslissen of zij het willen aanschaffen. Ze licht toe dat hier wel een 
dwingende aanbeveling voor wordt gedaan door het huidige bestuur. Eva voegt hieraan toe dat 
het nu al aanschaffen van het abonnement gepaard gaat met verlies van het her te begroten geld. 
Ze legt uit dat er voor deze maanden al betaald zal moeten worden terwijl er niet of nauwelijks 
gebruik meer van wordt gemaakt. Dit zorgt ervoor dat dit al van het bedrag af gaat wat nu 
herbegroot zou kunnen worden voor volgend jaar. Puck snapt dit zo werkt, maar vindt het 
doodzonde dat het geld nu niet herbegroot wordt en zo maar in dingen wordt gestopt om er 
maar iets voor te vinden. Eva licht toe dat er daarom voor is gekozen om een camera aan te 
schaffen en dus niet zomaar iets te kiezen waar het geld naar toe gaat. Ruud voegt daaraan toe 
dat het volgend jaar wel in de begroting op zal worden genomen, dus dat er wel degelijk iets met 
Indesign wordt gedaan. Hanneke reageert dat het dan nog helemaal opgestart moet worden. 
Puck voegt daaraan toe dat je nu beschikt over het geld en ze dus niet snapt waarom het niet nu 
wordt geïnvesteerd. Marja reageert dat het geen eenmalig bedrag is wat je betaalt voor Indesign. 
Ze legt uit dat zelfs als we het nu aanschaffen het volgende bestuur aan een maandelijks bedrag 
vastzit wat wij niet nu al vooruit kunnen betalen. Puck zegt dat ze het snapt dat het niet anders 
kan, maar blijft het wel stom vinden. Bodine geeft aan dat als de leden op de ALV vinden dat 415 
euro te veel is voor een camera, er ook gekozen kan worden om 100 euro opzij te zetten voor de 
aanschaf van Indesign voor volgend jaar. Eva geeft aan dat zij dacht dat dit niet mocht, aangezien 
alles wat vorig jaar opzij is gezet naar de spaarrekening moest. Hanneke vraagt of het niet 
vastgezet kan worden in de potje van de almanak, net zoals dat bij de alumnicommissie wordt 
gedaan. Bodine legt uit dat vorig jaar een trend stop is gezet. Die trend hield in dat altijd al het 
geld dat over was binnen een boekjaar opnieuw werd begroot in het volgende boekjaar. 
Hierdoor leek het dat er meer geld was dan eigenlijk het geval is. Ze legt uit dat ondanks dat 
hiermee gestopt is, dit niet inhoudt dat als het bestuur een goede bestemming ziet voor 
overgebleven geld voor volgend jaar dit niet is toegestaan. Dat mag namelijk wel. Ze voegt toe 
dat dit hetzelfde is als dat je elk jaar een reservering maakt voor het lustrum. Ruud geeft aan dat 
als ervoor gekozen wordt om het maandelijkse abonnement door te laten lopen volgende jaren, 
het beschouwd kan worden als vaste last en dus opgenomen kan worden in het potje vaste 
lasten. Bodine geeft aan dat dit mogelijk is, maar dat hiertegenover staat dat je het geld van 
andere posten af moet halen of je vaste inkomsten omhoog moet gooien. Een andere 
mogelijkheid die zich nu voordoet is dat een deel van het geld wat extra is van de NSE wordt 
vrijgespeeld en gereserveerd voor een tegemoetkoming voor Indesign. Bodine vervolgt dat er 
volgend jaar vanuit daar gekeken kan worden of Indesign wordt opgenomen in de vaste lasten. 
Ruud denkt dat het mogelijk is dit niet nu al vast te stellen, maar op de WALV, zodat het geld wat 
niet opgemaakt is uit de post onvoorzien hier eveneens herbegroot kan worden voor Indesign en 
niet verdwijnt op de spaarrekening. Hanneke vraagt aan andere aanwezigen en voornamelijk 
aan oud besturen of er voorgaande jaren niet altijd al NSE-geld is binnengekomen. Er wordt 
door meerdere aanwezigen geantwoord dat het pas gestart is in het studiejaar 2014-2015. 
Hanneke geeft aan dat als dit wel elk jaar binnen zou komen je er voortaan op zou kunnen 
rekenen en vast in de begroting op zou kunnen nemen, maar als het nu nog maar het tweede jaar 
is lijkt dat haar niet zo verstandig. Ruud stemt hiermee in. Roos geeft aan dat zij vindt dat het 
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geld er nu is. Wanneer dit wordt doorgegeven aan het volgende bestuur is iedereen weer een 
jaar verder en heeft dit jaar niemand er iets aan gehad. Daarom vindt zij dat het geld besteden 
aan Indesign een goed doel is. Ruud geeft aan dat hij het hiermee eens is, maar dat dit ook tijdens 
de WALV kan zodat het extra geld van de post onvoorzien hier ook in opgenomen kan worden. 
Bodine geeft aan dat het niet mogelijk is om de volgende ALV pas vast te stellen wat er met het 
geld wordt gedaan, omdat het bestuur voor dit jaar dan vrij spel heeft met het geld en zij dus het 
geldbedrag volledig op kunnen maken zonder dat hier tot overeenstemming is gekomen 
waaraan het geld opgemaakt mag worden. Ze legt uit dat het her te begroten bedrag deze ALV 
een bestemming moet krijgen en dat het wel mogelijk is om hiervoor een reservering voor 
volgend jaar te maken als de ALV hiermee instemt. Eva denkt dat Ruud bedoelt dat als er op de 
WALV blijkt dat er geld over is, dit herbegroot kan worden op de WALV voor het boekjaar van 
het volgende bestuur. Bodine snapt dit, maar geeft aan de aanwezigen op de vergadering nu 
mogen beslissen of zij gaan afwachten tot aan de wissel of er geld over is, of dat er nu vastgesteld 
wordt waar het geld aan besteed mag worden. Eva en Ruud stemmen hiermee in. 
 
 Marja vraagt hoeveel geld de aanwezigen voor zich zien om te besteden aan Indesign. Roos geeft 
aan dat het abonnement twaalf euro per maand kost en dat dit een totaalpakket is van 
Photoshop, Indesign en nog meer. Eva dacht dat het om 25 euro ging. Er worden door meerdere 
aanwezigen verschillende bedragen genoemd. Esmée denkt dat het goed is om eerst de opties 
die er zijn goed op een rij te hebben. Zij denkt dat als het alleen nodig is voor de almanak, je 
genoeg hebt aan een halfjaar. Saline reageert hierop dat dit niet helemaal handig is, aangezien zij 
ook gebruik maakt van Indesign en Photoshop voor de Paperas en posters. In dat geval lijkt het 
haar handiger om een jaarabonnement aan te schaffen, zodat het abonnement meerdere 
doeleinden heeft dan alleen de almanak. Eva vraagt of het een idee is om nu te peilen wie van de 
aanwezigen voorstander zijn om een deel van het bedrag te herbegroten voor Indesign. Hanneke 
vraagt of Indesign voor één computer is of dat het een abonnement is waarbij de programma's 
op meerdere computers geïnstalleerd kunnen worden. Saline geeft aan dat ze dit niet precies 
weet, maar dat zij het idee heeft dat dit eigenlijk niet mogelijk is, maar dat dit al jaren illegaal 
gebeurt. Saline geeft aan dat het belangrijk is dit eerst helder te krijgen, voordat er besloten kan 
worden hoeveel geld er nodig is. Sanne denkt dat er een groot verschil zit tussen het 
herbegroten van het geld dat verkregen is als bedankje voor het invullen van de NSE en het 
overige geld dat bijvoorbeeld over is uit de post onvoorzien. Sanne is van mening dat het geld 
van de NSE moet gaan naar alle leden als bedankje voor het invullen zoals bijvoorbeeld in de 
vorm van een gratis grote activiteit. Ze vindt dat het overige geld eerder een bestemming als 
Indesign moet hebben. Ruud reageert dat indirect ook alle leden profijt hebben als het geld van 
de NSE ook naar Indesign gaat. Eva vraagt of iemand een idee heeft hoeveel geld er nu precies 
naar Indesign moet. Chiel vraagt zich af of het geen optie is om een jaarbedrag in te begroten 
voor Indesign, zeker omdat het meerdere bestemmingen heeft zoals de almanak, Paperas en 
posters. Hij licht toe dat op deze manier de kans wordt gegeven aan het Kandidaats Bestuur (KB) 
om er direct mee aan de slag te gaan, omdat het er vanaf het begin dat jaar is. Esmée vraagt 
hoeveel dat jaarbedrag dan moet zijn. Hanneke reageert dat het bedrag dan nog geen specifiek 
getal wordt, maar dat je het onder de noemer "jaarbedrag" stelt en dat er later, als er meer 
bekend is, gespecificeerd wordt hoeveel dit jaarbedrag zal zijn. Eva stelt voor om te gaan 
stemmen wie voor het begroten van geld voor Indesign  zijn, om daar vanuit verder te kijken 
naar de mogelijkheden. Roos vraagt of het niet een idee is om op een X-bedrag te stemmen en 
dat dit bedrag bestemd zal zijn voor Indesign en dat op goed vertrouwen van de aanwezigen het 
bestuur dit bedrag na de ALV verder uitwerkt. Ruud vindt dit geen goed idee, omdat zijn 
opvolger dan eveneens weer dat bedrag inbegroot en er dus een te groot bedrag voor Indesign 
in totaal wordt begroot. Eva heeft een ander voorstel. Zij stelt voor dat er nu een korte pauze 
wordt ingelast waarin Marthe op kan zoeken wat de mogelijkheden zijn en wat de kosten voor 
de verschillende mogelijkheden zijn. Iedereen stemt hiermee in. Marthe en Marja kijken 
gezamenlijk naar de mogelijkheden.  
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Marja presenteert de opties. Het is alleen mogelijk om een jaarabonnement aan te schaffen. Als 
eerste is er de optie om als bedrijf een abonnement aan te schaffen. Dit heeft als voordeel dat 
Indesign op meerdere computers geïnstalleerd kan worden. Daarbij kan er gekozen worden om 
een losse app aan te schaffen voor 19.99 euro per maand. Daarnaast kan er gekozen worden 
voor een totaalpakket van alle Apps voor 49.99 euro per maand. De andere optie is om een 
abonnement aan te schaffen als student. Hierbij zijn de kosten per losse App 12.09 euro per 
maand en een totaalpakket is 44.99 euro per maand. Hierbij kunnen de Apps maar op één 
computer geïnstalleerd worden. Marja legt uit dat het handig is om een bedrijventotaalpakket te 
kiezen, zodat meerdere commissies er gebruik van kunnen maken en daarnaast Photoshop voor 
de coördinator PR aan te schaffen via het studentenpakket, zodat zij ook thuis haar werk kan 
doen. Cecile vraagt zich af of het nog nut heeft om dit nu aan te schaffen. Esmée geeft aan dat wij 
er dit jaar niks meer aan zullen hebben, maar dat dit wel handig is voor volgend jaar omdat het 
plan bestaat om een PR in elke commissie te hebben die zelf de posters maakt. Eva vindt het 
persoonlijk lastig dat het bestuur nu herbegroot voor het bestuur van volgend jaar wetende dat 
het geld er nu is, maar dat de mogelijkheid bestaat dat er voor het jaar daarop geen geld 
beschikbaar is om door te gaan met het abonnement. Chiel geeft aan dat dat iets is voor de 
opvolgers en niet zo zeer voor dit bestuur. Hij vindt het gek om het dit jaar niet te doen, omdat 
het mogelijk het jaar daarop niet lukt terwijl de opvolgers dat moeten beslissen. Ruud reageert 
dat als deze beslissing wordt genomen er nu ook besloten wordt voor onze opvolgers. Chiel 
reageert dat met het enorme geld dat nu beschikbaar is, de mogelijkheid bestaat om de 
commissies die dit jaar in de knel zitten volgend jaar beter te laten functioneren. Eva vraagt zich 
af of er dan geen vaste last van gemaakt moet worden die standaard in de begroting wordt 
opgenomen, aangezien de kosten elk jaar zullen blijven bestaan als Indesign aanschaffen een 
succes blijkt te zijn. Ruud geeft een overzicht van de jaarlijkse kosten die het aanschaffen van de 
apps met zich mee zal brengen. Wanneer het bedrijvenpakket wordt aangeschaft zou er een 
jaarlijks bedrag van 599.88 euro betaald moeten worden. Wanneer hier de app voor de 
coördinator PR aan toegevoegd wordt moet er een bedrag van 744.46 euro betaald worden. 
Ruud vindt dit bedrag enorm groot. Hanneke geeft aan dat je nu niks hebt. Roos reageert dat het 
op deze manier niet werkt en dat er iets moet gebeuren. Eva vraagt zich af of Indesign niet voor 
drie manden aangeschaft kan worden waarin de almanak gemaakt kan worden. Hanneke 
reageert dat Indesign ook nodig is voor het maken van de Paperas. Zij denkt dat het goed is om 
het volgende bestuur nu alvast een duwtje in de rug te geven voor goed lopende commissies 
waar vormgeving voor nodig is. Het geld is er nu toch. Eva vraagt aan Hanneke of zij voor zich 
ziet dat dan het gehele her te begroten bedrag aan Indesign besteed moet worden. Hanneke 
geeft aan dat zij maximaal 200 euro zou meegeven, uiteindelijk is het toch aan het nieuwe 
bestuur om het zelf op te lossen. Daarnaast denkt Hanneke dat het goed is om veel sponsoren 
binnen te slepen om het verder te bekostigen. Ze vertelt dat dit een succes bleek te zijn bij de 
almanak en denkt dat dit voor nu ook goed mogelijk is. 
 
Anne Fleur, Myrthe, Rimke en Valerie komen om 19.02 de zaal binnen. 
 
Puck bedenkt zich dat PAP recht heeft op een extra computer. Wanneer er dan een totaalpakket 
voor studenten wordt aangeschaft kan dit geïnstalleerd worden op deze computer, zodat elke 
commissie er gebruik van kan maken en ook Saline deze computer hiervoor kan gebruiken. Er 
wordt door meerdere mensen positief gereageerd. Anne geeft aan dat het studentenpakket maar 
één jaar voor 44.49 euro per maand te verkrijgen is en de jaren daarop automatisch 70 euro per 
maand wordt. Brenda denkt dat dit goed op te lossen is door elk jaar opnieuw in te schrijven op 
de naam van de voorzitter, aangezien deze toch ieder jaar wisselt. Anne geeft aan dat het 
inderdaad mogelijk is om het abonnement na een jaar stop te zetten. Bodine geeft aan dat dit 
niet zo zeer is waar de stemming van nu over zal gaan. Brenda reageert dat het wel belangrijk is 
om dit in het achterhoofd te houden als er gestemd wordt. Eva stelt voor om te gaan stemmen 
over de herbegroting.  
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Er wordt gestemd over het aannemen van de herbegroting zoals weergegeven in het Financieel 
verslag DALV 2015-2016. 
Stemmen voor: 4 
Stemmen tegen: 20 
Neutraal: 13 
Geen stem: 2 
Conclusie: De herbegroting zoals weergegeven in het Financieel verslag DALV 2015-2016 wordt 
niet aangenomen. 
 
Eva geeft aan dat er een nieuw voorstel gedaan moet worden. Er wordt overlegd binnen bestuur. 
 
Chiel stelt voor om dit punt te verschuiven naar de brainstorm, zodat iedereen rustig de tijd 
krijgt om over zijn of haar standpunt na te denken en alle argumenten goed op een rijtje komen 
te staan en er geen eindeloze discussie ontstaat. Eva vindt dit een goed idee. Anne geeft aan dat 
zij het geen goed idee vindt, aangezien zij zo weg moet en niemand gemachtigd heeft en er wel 
graag over wil stemmen. Eva geeft aan dat het dan wel nu plaats zal vinden. Bodine geeft aan dat 
bij andere verengingen op ALV's vaak gebruik wordt gemaakt van amendementen. Ze geeft aan 
dat dit een mogelijke oplossing is in dit geval. Eva stemt hiermee in. 
 
Eva vertelt dat iedereen een moment mag nemen om voorstellen te bedenken om vervolgens de 
voorstellen te doen. 
 
Bodine stelt voor om 150 euro van de PR-pot af te halen en mee te geven aan Indesign en verder 
de herbegroting hetzelfde te houden. 
 
Hanneke stelt voor om 100 in plaats van 120 euro neer te zetten voor een leuke activiteit voor 
commissieleden en de 20 euro die overblijft samen met de 130 euro van de PR-pot te gebruiken 
voor Indesign. Eva geeft aan dat het commissieledenbedankuitje al bijna geregeld is en dit 
bedrag hiervoor nodig is. Hanneke trekt in dit geval haar voorstel in. 
 
Roos heeft een mededeling dat als het bestuur voor de spiegelreflexcamera van 388 euro wil 
gaan, ze hier niet te veel geld van het begrote bedrag af zou halen omdat er ook nog 
verzekeringen en hoezen bij zullen komen.  
 
Eva vraagt of er behoefte is aan een momentje om na te denken over de voorstellen. 
Verschillende leden geven aan hier behoefte aan te hebben. Om 19.03 uur wordt een korte pauze 
ingelast om na te denken over de voorstellen. 
 
Om 19.12 uur wordt de vergadering hervat. Eva vraagt of er nieuwe voorstellen zijn ontstaan. 
 
Anne heeft het voorstel om 200 euro te besteden aan Indesign, 150 euro te halen uit de PR-pot 
en 50 euro te halen uit de algemene post onvoorzien, zodat er 200 euro overblijft om te besteden 
aan de spiegelreflexcamera. 
 
Brenda's voorstel is om te stemmen tegen de spiegelreflexcamera, omdat er nog geen goed 
concreet plan is. Er is nog niet gekeken naar verzekeringen en er is ook nog niet gekeken naar 
het verantwoordelijk maken van een bepaalde commissie, zoals bijvoorbeeld een fotocie, terwijl 
het hebben van zo'n dure camera een grote verantwoordelijkheid is binnen een vereniging en 
het haar goed lijkt dat iemand hier de verantwoordelijkheid over krijgt. Daarnaast vindt zij dat 
een spiegelreflexcamera niet per se nodig is, omdat er op bijna alle feesten samen wordt gewerkt 
met VOCUS en zij een erg goede camera hebben. Daarnaast geeft Brenda aan dat er aan gedacht 
moet worden dat mensen minder snel voor een polaroidfoto zullen kiezen als zij gratis op de 
foto kunnen met een goede camera. Brenda vertelt dat ze op dit moment tegen de 
spiegelreflexcamera is, maar dat wanneer het plan beter en concreter wordt uitgewerkt en er 
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rekening wordt gehouden met zojuist genoemde argumenten zij misschien wel voor zal 
stemmen. Haar voorstel is daarom op dit moment om met een concreter plan voor de camera te 
komen en om met een concreter plan voor Indesign te komen. Eva reageert op Brenda dat het 
inderdaad zo is dat op feesten een goede camera niet meer noodzakelijk is, maar dat op reisjes, 
eigen activiteiten en weekendjes er geen goede camera tot beschikking is en deze wel nodig is 
voor goede kwaliteitfoto's in de almanak. Brenda is het hiermee eens, maar vindt dat er dan met 
een concreter plan voor de camera gekomen moet worden. Myrthe is het helemaal met Brenda 
eens. Ze voegt daaraan toe dat er ook een veel goedkopere camera dan 400 euro gekocht kan 
worden. Eva reageert dat er dan al snel mindere kwaliteit foto's ontstaan die niet goed genoeg 
zijn voor in de almanak. Sanne vraagt of de camera van Marja, die nu het gehele jaar gebruikt is, 
volstaat voor de almanak. Marja geeft aan dat dit inderdaad zo is, maar dat deze camera niet veel 
goedkoper dan 400 euro was. Roos vraagt of er überhaupt wel vraag is vanuit leden naar betere 
foto's. Hanneke geeft aan dat foto's gemaakt met een mobiel niet voldoende kwaliteit hebben 
voor een kleurpagina in de almanak. Roos reageert dat dus eigenlijk alleen voor de almanak 
betere foto's gewenst zijn. Zij vraagt zich af of het dan wel nodig is om zoveel geld erin te 
stoppen.  
 
Hanneke is persoonlijk wel voor een betere camera, aangezien nu de trend is dat PAP voor foto's 
steunt op bestuursleden met een goede camera, vorig jaar Puck en dit jaar Marja, voor een goede 
camera. Daarnaast is het handig voor reisjes om een goede camera te hebben met bijvoorbeeld 
meer zoommogelijkheden. Ondanks dat Hanneke voor is, vindt ze 400 euro wel wat veel. 
Daarom is haar voorstel om 200 euro opzij te zetten voor een camera en de overige 200 euro te 
gebruiken voor Indesign. Voor de rest zou zij de begroting hetzelfde houden zoals hij nu stond. 
Hanneke adviseert om te kijken naar een goede tweedehands camera voor 200 euro. Eva vraagt 
of er bij die 200 euro ook een verzekering zit. Hanneke reageert dat ze niet weet of dit mogelijk 
is, maar raadt aan te kijken naar wat onder de algemene verzekeringen bij PAP valt.  
 
Bodine wil een nieuw concreet voorstel doen. Zij stelt voor om de 400 euro van de camera nog 
niet naar een doel te begroten, maar in het midden te houden totdat er een concreter plan komt 
voor de camera. Dit concretere plan kan bijvoorbeeld op WALV gepresenteerd worden en hier 
kan het geld dat door de ALV worden vrijgegeven. Daarnaast stelt ze voor om voor Indesign 50 
euro extra uit de algemene post onvoorzien te halen en de overige 150 euro uit de 415 euro van 
PR-pot te houden zodat er 200 euro beschikbaar is voor Indesign. Eva vraagt of ze het goed 
begrijpt dat Bodine bedoelt om 200 euro extra in te begroten en dat de rest blijft staan om te 
herbegroten op de WALV. Bodine ligt toe dat er in haar voorstel niet 985 maar 585 euro wordt 
herbegroot en er aan de 400 overige euro's nog geen concreet doel wordt gegeven. Esmée vraagt 
of de 400 euro dan niet naar de spaarrekening verdwijnt aangezien je dit geld nog geen concreet 
doel geeft. Bodine geeft aan dat het toegestaan is om hier tijdens de wissel nog een concreet doel 
van te maken, zodat het geld niet naar de spaarrekening verdwijnt. Ruud geeft aan dat het dan al 
aan het nieuwe bestuur is. Bodine denkt dat als er een goed uitgewerkt concreet plan ligt op de 
WALV waarvoor gestemd wordt op de WALV door alle aanwezigen, het nieuwe bestuur hier niet 
omheen kan en die camera er dus hoe dan ook dat jaar zal komen. Ze voegt toe dat dit voor hen 
namelijk geen probleem zal vormen, omdat het hen geen geld van hun boekjaar zal kosten en het 
plan al uitgewerkt is, zodat de camera alleen nog maar gekocht hoeft te worden. Hanneke geeft 
aan dat als het bestuur het echt heel graag dit jaar wil, er nog een ALV georganiseerd kan 
worden waarin het plan van de camera gepresenteerd wordt en er hierover gestemd wordt.  
 
Esmée heeft nog één vraag aan Brenda, namelijk of zij het totale bedrag van 400 euro in Indesign 
zou steken, aangezien dit meer is dan een jaarabonnement kost. Brenda geeft aan dat zij ervoor 
zou kiezen om het geld wat nodig is te begroten voor Indesign en het overige geld bijvoorbeeld 
in de PR-activiteit of het commissieledenbedankuitje zou stoppen. Ruud geeft aan dat er ook nog 
een spaarrekening is waar een greep uit gedaan kan worden voor bijvoorbeeld Indesign en nu 
de 400 euro die er al staat wel besteed gaat worden. Chiel vraagt of dit dan een voorstel is vanuit 
het bestuur. Hanneke denkt dat het goed is om een keer iets van de spaarrekening af te halen. 
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Eva wil even iets samenvatten. Zij denkt dat er nu één concreet voorstel is van Bodine. Dit houdt 
in dat er 400 euro van de spiegelreflexcamera nog niet herbegroot wordt en de rest wel. Daarbij 
wordt 50 euro extra herbegroot vanuit de algemene post onvoorzien. Dit is bestemd voor 
Indesign. Daar wordt nog een bedrag van 150 euro aan toegevoegd vanuit de PR-pot. Anne vat 
het voorstel samen in cijfers: In plaats van 985 euro zal er 635 euro worden herbegroot waarvan 
200 euro bestemd is voor Indesign, 170 euro bestemd is voor commissieleden, 265 euro 
bestemd is voor de PR-pot en 50 euro extra gehaald wordt uit de algemene post onvoorzien. De 
overige 400 euro zal beschouwd worden als een bedrag zonder doel en zal een doel verkrijgen 
op de WALV. 
 
Roos stelt voor om van de 400 euro van de spiegelreflexcamera 200 euro naar Indesign te doen. 
En 250 euro voor de spiegelreflexcamera, waarvan de extra 50 euro komt uit een herbegroting 
van 50 euro uit de post onvoorzien. De rest zal hetzelfde blijven. 
 
Eva geeft aan graag een paar minuten overleg in te willen lassen binnen het bestuur. De ALV 
stemt hiermee in. Er wordt een kort overlegmoment ingelast om 19.25 uur. 
 
De ALV wordt hervat om 19.38 uur.  
 
Eva peilt of de ALV klaar is om te stemmen over de voorstellen. Brenda geeft aan dat er in de 
pauze een nieuw voorstel is ontstaan.  
 
Brenda stelt voor om de 400 euro van de camera te schrappen. Hiervan wordt 200 euro vrij 
tegoed gemaakt dat in de camera gestoken kan worden mits er een goed plan wordt 
gepresenteerd op de WALV. Daarnaast kan er een beroep gedaan worden op geld van de 
spaarrekening om het overige bedrag van de camera te overbruggen. Brenda geeft aan dat 
hierbij gedacht moet worden aan een hoes en een verzekering voor de camera. De andere 200 
euro plus 50 euro uit post onvoorzien, dus een totaalbedrag van 250 euro wordt in Indesign 
gestopt. 170 euro voor de commissieleden en 415 euro blijft staan voor de PR-activiteit.  
Hanneke geeft als toevoeging dat er nu wordt gestemd dat de ALV toestemming geeft om extra 
geld van de spaarrekening te halen om het ontoereikende bedrag van de camera aan te vullen. 
Bodine geeft aan dat dit niet kan. Het is niet mogelijk om nu al toestemming te krijgen voor het 
halen van geld voor de camera, maar het is mogelijk om te bedenken dat het niet noodzakelijk is 
om maximaal 200 euro uit te geven aan de camera, maar dat dus bij de volgende ALV extra geld 
gevraagd kan worden voor de camera.  
 
Esmée geeft aan dat het bestuur een zelfde soort idee had. Esmée vertelt namens het bestuur dat 
zij het voornamelijk belangrijk vonden dat het geld voor de grote PR-activiteit blijft staan, omdat 
het geld toch voornamelijk al van de leden wordt gezien door het invullen van de NSE.  
 
Eva stelt voor om te stemmen over Brenda's voorstel. 
 
Stemmen over Brenda's voorstel: 
De 400 euro voor de camera wordt geschrapt. 200 euro hiervan zal dienen als vrij tegoed en mag 
gestoken worden in de camera, mits er op de volgende ALV een goed plan wordt gepresenteerd 
en dit wordt goedgekeurd. Daarnaast zal de overige 200 euro plus 50 euro herbegroot uit de 
algemene post onvoorzien, dus een totaalbedrag van 250 euro, bestemd zijn voor Indesign. Een 
bedrag van 170 euro zal bestemd zijn voor de commissieleden en een bedrag van 415 euro zal 
bestemd zijn voor de PR-activiteit. 
Stemmen voor: 34  
Stemmen tegen: 1 
Neutraal: 1 
Geen stem: 0 
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Conclusie: 400 euro voor de camera wordt geschrapt. 200 euro dient als vrij tegoed en mag met 
een goed voorstel op de volgende ALV, indien dit voorstel wordt goedgekeurd, dienen voor de 
camera. Een totaalbedrag van 250 euro is bestemd voor Indesign, waarvan 50 euro wordt 
herbegroot van de algemene post onvoorzien. 170 euro is bestemd voor de commissieleden en 
415 euro is bestemd voor de PR-activiteit. 
 
Chiel geeft aan dat hij diep respect heeft voor wat er is voorgesteld. Daarnaast vindt hij het 
bijzonder dat het bestuur in vijf minuten overlegtijd tot een unaniem besluit komt. Hij wil graag 
zijn complimenten voor het bestuur geven. Eva bedankt iedereen voor de kritische blik en goede 
ideeën. 
 
De ALV keurt de herbegroting 2015-2016 met inachtneming van de hier besproken 
wijzigingen en opmerkingen goed. 
 
Stemming veranderen HR functienamen 
Er zal gestemd worden voor een eventuele wijziging in het Huishoudelijk Reglement (HR). Deze 
wijziging heeft betrekking op de functienamen. Eva legt uit dat het bestuur de naam coördinator 
ontspanning niet waardig vindt voor de hoeveelheid werk die dit bestuurslid levert. Om deze 
reden is het bestuur voor een nieuwe naam, namelijk coördinator intern. Daarnaast is tijdens de 
HALV besproken of de leden dan ook de coördinator PR zouden willen veranderen in extern. 
Tijdens een officieuze stemming werd aangegeven dat dit inderdaad het geval is. Vandaag zal 
officieel worden gestemd over de naamsverandering. In het HR is de nieuwe definitie in het rood 
beschreven. Hier wordt zo over gestemd. Het gaat over de volgende punten:  
 
3.1 Het bestuur bestaat in principe uit zes personen, die de volgende functies hebben: voorzitter, 
secretaris, penningmeester, coördinator studie-inhoudelijk, coördinator intern en coördinator 
extern.  

5.3 In iedere commissie neemt een bestuurslid plaats als coördinator. Bij de studie-inhoudelijke 
commissies zal dit de coördinator studie-inhoudelijk zijn, bij de ontspannende commissies is dit de 
coördinator intern en bij de PR-commissies is dit de coördinator extern. De algemene commissies 
worden verdeeld over de overige bestuursfuncties. De coördinator van de commissie is niet per 
definitie de voorzitter van de commissie, hierover mag de commissie zelf beslissen. Wel is de 
coördinator altijd degene die eindverantwoordelijk is en verantwoording aan de ALV aflegt middels 
het jaarplan en (half)jaarverslag.  

7.1 De huisstijl van PAP is vastgelegd in het PR-protocol. In dit protocol staan regels en richtlijnen 
met betrekking tot het PR-beleid. De coördinator extern dient toe te zien op de handhaving van dit 
beleid. Eventuele wijzigingen van het protocol dienen ter kennisgeving aan de ALV te worden 
voorgelegd..  
 
Bodine geeft aan dat op het voorblad van het HR 2 mei staat. 
 
Myrthe wil een voorstel doen. Myrthe stelt voor om in plaats van coördinator, commissaris te 
gebruiken en studie-inhoudelijk te vervangen voor onderwijs. De namen worden dan 
commissaris intern, extern en onderwijs. Ze is een voorstander van de professionalisering die 
het veertiende bestuur probeert waar te maken en vindt de verandering van de naam 
ontspanning in intern daar goed bij passen, maar vindt dat studie-inhoudelijk daarbij 
achterblijft. Bij veel verenigingen heet het commissaris onderwijs. Myrthe vindt dat deze naam 
de functie veel beter dekt, vooral omdat de coördinator studie-inhoudelijk zich de laatste tijd 
steeds meer bezig houdt met de onderwijsstructuren. Ruud is het hier niet mee eens. Hij vindt 
dat een coördinator studie-inhoudelijk zich niet alleen bezig houdt met het onderwijs, maar juist 
ook met het organiseren van studie-inhoudelijke activiteiten. Hij vervolgt dat bezig zijn met de 
opleiding en de onderwijsstructuren ook betekent dat je studie-inhoudelijk bezig bent. Myrthe is 
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het hier niet mee eens, omdat studie-inhoudelijke activiteiten ook verbonden zijn met het 
onderwijs. Roos reageert dat de coördinator PR ook PR-activiteiten organiseert en geen externe 
activiteiten. Zij snapt dat de namen professioneler staan en vindt dat er niet te veel gekeken 
moet worden naar de directe naam van de coördinator. Karlijn is het deels met Myrthe eens. Zij 
snapt Myrthe dat het raar is dat ontspanning en PR wel betere namen krijgen en studie-
inhoudelijk niet. Karlijn vindt alleen de aanduiding commissaris te prominent en vindt dit niet 
bij PAP passen. Eva stelt voor om te gaan stemmen over het oorspronkelijke voorstel. Ze legt uit 
dat als dit voorstel niet wordt aangenomen, Myrthe haar voorstel mag voordragen. 
 
Voorstel: De functienamen coördinator ontspanning en coördinator PR zullen respectievelijk 
vervangen worden door de functienamen coördinator intern en coördinator extern. Deze 
aanpassingen zullen eveneens doorgevoerd worden in de HR-paragrafen 3.1, 5.3 en 7.1. 
Stemmen voor: 29 
Stemmen tegen: 4 
Neutraal: 4 
Geen stem: 0 
Conclusie: De functienamen coördinator ontspanning en coördinator PR worden respectievelijk 
vervangen door de functienamen coördinator intern en de coördinator extern. Deze 
aanpassingen worden doorgevoerd in de HR-paragrafen 3.1, 5.3 en 7.1. 
 
Bodine geeft aan dat er niet in het HR is opgenomen wie wanneer stemrecht heeft. Ze deelt dit 
mee met het oog op RvA-leden. Ze denkt dat het goed is om erover na te denken om dit toe te 
voegen. Eva bedankt haar voor de tip. 
 
Interactieve brainstorm 
Eva vertelt dat het bestuur tijdens de brainstorm graag input wil van de leden over het 
onderwerp 'betrokken houden van leden'. Er zal een kwartier de tijd zijn om ideeën te bedenken 
in een groepje van ongeveer zes personen. Vervolgens zal elk groepje een pitch van ongeveer 2 
minuten over de ideeën geven. Eva deelt de groepjes in en licht het onderwerp nader toe. 
Afgelopen jaren is naar voren gekomen dat het lastig is om leden betrokken te houden om naar 
activiteiten te komen. Het bestuur stelt daarom voor om met elkaar te gaan brainstormen en 
nieuwe ideeën te bedenken hoe het bestuur leden naar activiteiten kan blijven trekken, 
voornamelijk aan het einde van het jaar.  
 
Bodine, Roos en Anne verlaten de zaal om 19.57 uur. 
 
Ideeën 
Groep 1: Sanne presenteert de plannen. Groep 1 heeft een studie-inhoudelijk idee, namelijk de 
universiteit en docenten gebruiken bij de promotie van studie-inhoudelijke activiteiten. Daarbij 
ziet groep 1 het voor zich om de activiteiten te koppelen aan de cursussen van dat moment, zoals 
de cursussen opvoeding en ontwikkeling en behandeling. Daarnaast valt het te proberen om de 
collegedocenten te vragen of zij de activiteiten in hun college als tip willen aangedragen ter 
verdieping op het college.  
Ook vindt groep 1 dat premasters meer betrokken moeten worden. Dit kan onder andere bereikt 
worden door in de colleges folders uit te delen met de tijden en kosten van activiteiten zodat 
deze momenten vrij gepland kunnen worden.  
Een volgend idee is om actieve leden bij de promotie te gebruiken, zoals commissievoorzitters. 
Mond-tot-mondreclame werkt namelijk altijd goed. 
Een ander idee is om de PAPper van de maand voor te stellen op Facebook met een foto erbij. Zo 
wordt er meer bekendheid en daarmee betrokkenheid gecreëerd. Ook lijkt het groep 1 leuk om 
de commissievoorzitters en commissieleden voor te stellen. Dit kan zowel op Facebook als op de 
site. Daarnaast raakt Facebook uit. Daarom is het belangrijk dat PAP zich gaat richten op andere 
social media, zoals Snapchat en Instagram als promotiemiddelen. 
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Ryanne reageert op het Snapchat plan. Bij de meeloopdagen van HvA werd/wordt Snapchat 
gebruikt. Er wordt daar gepromoot om dat Snapchataccount te volgen en studenten geven op dat 
Snapchataccount hun ervaringen. Ryanne vond dit erg leuk. 
Chiel voegt nog een laatste idee toe. Namelijk om op de vrijmarkt te gaan staan met een PAP-
stand. Niet zozeer voor het werven van nieuwe leden, maar voor het aanbieden van gezelligheid 
voor bestaande leden. Chiel benoemt het als dat extra stukje contact op feestdagen. Daarnaast 
lijkt het hem een goed idee om bijvoorbeeld op koningsdag of bevrijdingsdag voor te stellen om 
met een groep van PAP op pad te gaan. Dit hoeft niet per se het bestuur te zijn die dit aanbiedt, 
maar meer een gezellige groep waar iedereen welkom is om mee te gaan. 
 
Groep 2: Ryanne presenteert de plannen. Het eerste idee is om een eerstejaars kameruurtje in 
te lassen. Het bestuur kan hiermee inspelen op de eerstejaars en premasters en doordat het 
uurtje speciaal voor hen is is het laagdrempeliger om de kamer te bezoeken. Het bestuur zal dan 
ook aanwezig zijn tijdens het eerstejaarsuurtje met zo'n drie à vier bestuursleden. Ouderejaars 
zijn tijdens dit uur ook welkom, maar het bestuur richt zich voornamelijk op de eerstejaars om 
zo de drempel te verlagen.  
Daarnaast stelt groep 2 voor om de PR-week net als dit jaar twee keer te houden. Dit zorgt toch 
voor dat extra beetje laagdrempeligheid. Daarnaast goed blijven werken aan de promotie. De 
agenda's van dit jaar in blok twee waren een goed idee, maar blijf dit ook voorzetten na de 
kerstvakantie.  
Het laatste idee is om een studiegenootje mee te brengen naar de PAPkamer. Het idee is dat een 
actieve PAPper een minder actieve PAPper meeneemt naar de kamer en daar voor beide 
PAPpers een "bonus" klaarligt, zoals een gratis tosti of lolly.  
 
Groep 3: Myrthe presenteert de plannen. Als eerste hebben zij een plan voor een nieuwe 
commissie, namelijk de PAP-afwezigcie: Een commissie voor als een groot deel van de 
vereniging en/of het bestuur weg is. Denk aan de reizen en grote dagactiviteiten waar heel het 
bestuur zal zijn. De commissie organiseert dan iets voor de overige leden, waarschijnlijk iets met 
eten aangezien dat altijd goed werkt. Sommige andere verenigingen hebben dit ook. Myrthe 
raadt aan om bij hen na te vragen hoe zij dit doen. 
Het andere idee is om extra reisjes zoals Parijs te organiseren. Dit liep twee jaar terug erg goed, 
omdat er geen maximum aan was en niet echt betrokken leden durfden, omdat zij externen mee 
mochten nemen of doordat leden nog-niet-leden meenamen die uiteindelijk toch lid werden. 
Zo'n activiteit is erg goede promotie voor PAP en verlaagt de drempel om na zo'n reisje naar een 
andere activiteit te gaan of langs te komen op de PAPkamer.  
Daarnaast heeft groep 3 het idee van versturen van persoonlijke post. Uitnodigingen voor 
bijvoorbeeld de ALV kunnen per post en aan de persoon gericht gestuurd worden, zodat je meer 
persoonlijk benaderd wordt en je mogelijk sneller komt.  
Een ander idee is een kroegcollege. Dat is lekker laagdrempelig en makkelijk om externen mee te 
nemen. Daarnaast heeft Marly nog het idee om een Spaanse Sangria Cantes te houden. Aangezien 
bier bij PAP niet werkt. Zij heeft dit zelf meegemaakt en het was een erg groot succes. Mogelijk 
kan dit gecombineerd worden met een ledenwervingsborrel halverwege het jaar na een laat 
college.  
Als laatste zou er voor de bestuurspromotie meer gebruik gemaakt kunnen worden van oud-
besturen. Zo verspreid je de krachten om leden over te halen voor deelname aan een 
bestuursjaar. Myrthe heeft nog een idee, namelijk de commissieledenbattle moet beter en sneller 
kunnen wisselen zodat de strijd spannend blijft.  
 
Groep 4: Robin presenteert de plannen. Groep 4 denkt dat het goed is om de studentmentoren 
te gebruiken voor de promotie van activiteiten. Zij hebben veel contact met de eerstejaars 
studenten en kunnen een hele werkgroep gemakkelijk motiveren.  
Daarnaast  is er het idee om na het eerste blok een tweede eerstejaarsactiviteit te organiseren 
om zo laagdrempeligheid te creëren en de betrokkenheid van eerstejaars te houden. Mogelijk 
durven ze na zo'n activiteit makkelijker naar een gewone activiteit.  
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Als laatste zou groep 4 vooral aanraden om gratis eten op de PAPkamer aan te blijven bieden. 
Dit werkt ook voor het trekken van eerstejaars. Daarnaast op de dag dat het eten wordt 
aangeboden ook even langs gaan in de colleges om dit te verkondigen. 
 
Inspraak leden 
Willemijn geeft aan dat ze zag dat er een LinkedIn pagina voor PAP is aangemaakt. Ze vindt dit 
een heel goed idee, maar het lukte haar niet om PAP toe te voegen aan haar werkervaring. Eva 
licht toe dat PAP op LinkedIn nog een persoon is en dar hier nog een bedrijf van gemaakt moet 
worden. Willemijn geeft aan dat het haar leuk en een extra motiverende factor lijkt als dit wel 
mogelijk is. 
 
Hanneke vindt dat het Instagram-idee een heel goed idee is om als promotiemiddel toe te 
voegen. Cecile sluit zich hierbij aan, omdat de vorige ALV benoemd is dat iedereen het leuk zou 
vinden als er meer foto's te zien zijn. Eva geeft aan dat hier zeker naar gekeken zal worden. 
 
Myrthe vraagt hoe het zit met het fotoboek van ledenweekend. Chiel licht toe dat iedereen is 
gecontacteert via de Facebook, via de mail van de inschrijflijst of via het telefoonnummer van de 
inschrijflijst. Iedereen heeft een herinnering gekregen om de foto's naar Laura of Chiel te sturen 
of te plaatsen in de Facebookgroep. Laura en Chiel zullen na dit weekend het fotoboek gaan 
maken. Myrthe geeft aan dat ze niks van die berichten heeft ontvangen. Chiel vindt dit erg zielig 
en zal ervoor zorgen dat ze alsnog een berichtje krijgt.  
 
W.V.T.T.K. 
- 
 
Rondvraag 
Hanneke wil het bestuur complimenteren en benoemt dat ze deze ALV een nuttige en positieve 
ervaring vond. Puck sluit zich hierbij aan.  

Eva bedankt iedereen voor de input en het kritische inzicht. 

Sluiting 
Eva sluit de vergadering om 20.39 uur. 
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