
 

 

 

 

 

Notulen  

Kandidaats voorstel 

Algemene 

Ledenvergadering 

(KALV) 

 

  

 

Studievereniging Pedagogische Wetenschappen PAP  

Datum: 13 juni 2018 

  

 



Ledenaantal: 630 

  

Aanwezig: 

1. Inez Boeijen  

2. Eveline Hoofd 

3. Sjoerd Houweling 

4. Ryanne van der Wouden 

5. Emmalie Muller 

6. Rosan Klieverik 

7. Kimberly van den Brand 

8. Solange van Tergouw 

9. Stan Eleveld 

10. Charlotte Rosing 

11. Emma Schoenmakers 

12. Annika Veenstra 

13. Anne Stevers 

14. Cecile Jeurissen 

15. Sanne Wensveen 

16. Tara Sprong 

17. Liza Cremers 

18. Anne Kooijman 

19. Anniek de Heer 

20. Daniek Louwen 

21. Pim Mulder  

22. Marije van de Poll 

23. Hamza Bouras 

24. Daniël van de Heuvel 

25. Laurens Meijer 

26. Anne Fleur van der Ent 

27. Janske Verdoes 

28. Annika van Daal 

29. Carmen Groenewegen 

30. Thirza van Ham 

31. Maxime van Gils 

32. Eva van de Panne 

33. Carlijn Oosterwijk 

34. Annabel Minnaar 

35. Lysanne Hilhorst 

 

 

1. Opening 
Inez sluit de deur. Inez opent de vergadering om 17:00 uur op dinsdag 1 mei en heet iedereen 

welkom. 

 

 
2. Vaststellen agenda 

Er zijn geen punten ingediend voor de agenda, dus daarmee stelt Inez de agenda voor deze 

ALV vast.  

 

 

3. Mededelingen 
- Inez deelt mede dat er geluidsopnames van de KALV gemaakt zullen worden. Dit 

maakt het voor de secretaris een stuk makkelijker om de notulen naderhand correct 

uit te werken.  

- Inez deelt ook de machtigingen mede: 

o Rimke Peeters machtigt Sanne Wensveen om voor haar te stemmen tijdens de 

KALV van Studievereniging PAP op 13 juni 2018. 

o Solange van Tergouw machtigt Annika Veenstra om voor haar te stemmen 

tijdens de KALV van Studievereniging PAP op 13 juni 2018. 

o Charlotte Rosing machtigt Kimberly van den Brand om voor haar te stemmen 

tijdens de KALV van Studievereniging PAP op 13 juni 2018. 

o Myrthe Overbeek machtigt Anne Fleur van der Ent om voor haar te stemmen 

tijdens de KALV van Studievereniging PAP op 13 juni 2018. 

- Inez deelt mede dat er geen geprinte versies van de documenten die besproken zullen 

worden aanwezig zijn. De aanwezigen kunnen meekijken op de PowerPoint of 

kunnen het document dat op de website staat openen om mee te lezen. 

- Inez deelt mede dat de notulen van deze ALV, en andere ALV’s, na afloop op de site 

zullen worden gezet, zodat iedereen inzicht kan krijgen in de besproken zaken van 
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een ALV. Inez drukt de aanwezigen op het hart dat zij zich ervan bewust moeten zijn 

dat hun naam en wat  ze eventueel gezegd hebben online verschijnt na afloop van de 

ALV. Wie daar bezwaar tegen heeft kan mailen naar secretaris@svpap.nl. De 

secretaris zal dan je naam uit de notulen halen. 

 

 

4. Goedkeuren Notulen Derde Algemene Ledenvergadering 

(DALV) 1 mei 2018 

De notulen worden in zijn geheel doorgenomen, gezien de er doorgaans weinig opmerkingen 

zijn over de notulen. Spelfouten en fouten in de lay-out mogen naar de secretaris gestuurd 

worden per e-mail. Dit geldt voor alle documenten die besproken gaan worden. 

 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen, dus keurt de ALV de notulen van de 

Derde ALV van 1 mei 2018 goed. 

 

 

5. Voorstellen kandidaatsbestuur 

Inez deelt mede dat er geen bezwaren bij het bestuur kenbaar zijn gemaakt tegen het nieuwe 

kandidaatsbestuur. Daarmee is het kandidaatsbestuur officieel ingesteld! Zij stellen zich kort 

even voor en tekenen vervolgens een document waarin zij zich bereid verklaren om bestuur 

te worden aankomend jaar.  

Kandidaatsvoozitter - Kimberly van de Brand: Ze is 20 jaar, komt uit Ede en woont sinds een 

half jaar in Utrecht. Een leuk weetje over haar: ze heeft een hele erge stroopwafel verslaving. 

Daar kun je haar zelfs wakker voor maken. Kimberly ondertekent het document. 

Kandidaatssecretaris - Solange van Tergouw: Zij is 20 jaar, komt uit Utrecht en ze woont ook 

in Utrecht. Een leuk weetje over haar: ze praat altijd tegen zichzelf, overal. Solange 

ondertekent het document. 

Kandidaatspenningmeester - Stan Eleveld: Hij is 20 jaar, hij is in eindhoven geboren, maar 

woont eigenlijk heel zijn leven al in Nieuwegein. Een leuk weetje over hem: hij gaat zo vaak 

uit dat hij herkent wordt bij de Chupito’s. Stan ondertekent het document. 

Kandidaatscoördinator studie-inhoudelijk - Charlotte Rosing: Ook zij is 20 jaar. Ze komt uit 

Soestdijk en woont sinds december in utrecht. Een leuk weetje over haar: haar hobby is 

zingen in een klassiek zangkoor, terwijl ze geen Latijn kan. Charlotte ondertekent het 

document. 

Kandidaatscoörrdinator intern - Emma Schoenmakers: Emma is 21 jaar, komt uit Gouda en 

woont nu een jaar in Utrecht. Een leuk weetje over haar: ze is soms nogal onhandig. Vallen is 

een kenmerk van haar. Emma ondertekent het document. 

Kandidaatscoördinator extern - Annika Veenstra: Annika is 19 jaar, komt uit Naarden en ze 

woont net een paar maanden in Utrecht. Een leuk weetje over haar: ze is momenteel aan het 

trainen voor het kampioenschap ropeskipping. Annika ondertekent het document. 

Dit is dus het 17e kandidaatsbestuur der studievereniging PAP. Inez zegt dat het bestuur er 

alle vertrouwen in heeft dat ze er een geweldig jaar van gaan maken samen. 

 

 

6. Presenteren Privacybeleid 

Inez legt uit dat er in mei een nieuwe privacywet is ingegaan, de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, de AVG-wet. Vanwege deze nieuwe wet is het ook voor PAP 

belangrijk om regels op te stellen voor privacy. Daarom is het bestuur de afgelopen maanden 

hard bezig om een privacybeleid op te zetten. Daar hebben de leden ook aan bijgedragen 

tijdens de brainstorm van de DALV, waarvoor Inez de leden heel erg bedankt! Daar is het 
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bestuur namelijk echt mee geholpen. Inez zal kort het privacybeleid presenteren en daarna 

zal het per punt doorgenomen worden. Inez vraagt of aanwezigen hun vragen of 

opmerkingen willen bewaren totdat het beleid per punt doorgenomen wordt. Inez 

presenteert het beleid: 

1. Algemene bepalingen: De algemene bepalingen staan boven elk officieel document 

van PAP staan. Dit gaat over zaken als dat het beleid niet in strijd mag zijn met 

bijvoorbeeld het HR. 

2. Persoonsgegevens: Er zullen een aantal gegevens van leden gevraagd en bewaard 

worden. Inez somt deze op:  

- Voor- en achternaam 

- Studentnummer 

- Adres 

- E-mailadres 

- Telefoonnummer 

- Bankrekeningnummer 

- Jaar van inschrijving 

- Studievorm 

- Geboortedatum 

- Beeldmateriaal 

In dit punt staat beschreven om welke redenen deze gegevens gevraagd worden. 

3. Delen en gebruik van persoonsgegevens: Hier staat in beschreven dat het bestuur 

alleen gegevens van leden deelt als daarvoor expliciet toestemming is gevraagd bij en 

gegeven door het desbetreffende lid. De uitzondering hierop wordt later beschreven. 

4. Bewaring van persoonsgegevens: Hierin staat beschreven dat persoonsgegevens 

zowel online als offline beschermd zijn, met een wachtwoord of met meerdere 

(fysieke) sleutels. Daarnaast staat omschreven dat cookies alleen gebruikt worden 

voor algemene statistieken. 

5. Beeldmateriaal: Hierin staat beschreven dat leden binnen vier weken bezwaar 

kunnen maken tegen het online staan van een foto. De foto zal dan verwijderd 

worden. Derden kunnen hier ook bezwaar tegen maken. Foto’s waartegen geen 

bezwaar is gemaakt, mogen gebruikt worden in de Almanak of in de Paperas. 

6. Alumni: De gegevens die van alumni bewaard worden, zijn de voor- en achternaam 

en het e-mailadres. Deze gegevens blijven bewaard tot een alumni lid zich uitschrijft 

bij de secretaris. 

7. Uitzonderingen: Contactgegevens blijven in het ledenbestand in geval van 

wanbetaling, zodat er nog contact gezocht kan worden met de betreffende persoon. 

Ook geeft het bestuur het studentnummer van leden aan de universiteit, zodat zij aan 

de Blackboardomgeving toegevoegd kunnen worden. De universiteit heeft deze 

nummers al, maar weten zo wie er PAPlid zijn en dus wel of niet in de omgeving 

thuishoren. 

 

Voorblad: Anne Fleur vraagt of het ‘vastgesteld’ of ‘voorgesteld’ moet zijn. Inez zegt dat het 

nu wordt voorgesteld. Als het beleid straks in ingestemd, zal er ‘vastgesteld’ komen te staan. 

 

Inhoudsopgave: / 

 

Punt 1. Algemene bepalingen: / 

 

Punt 2. Persoonsgegevens: / 

 

Punt 3. Delen en gebruik van persoonsgegevens: / 
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Punt 4. Bewaring van persoonsgegevens: Sanne zegt dat bij punt 4.2 staat dat online 

persoonsgegevens beveiligd worden door middel van een wachtwoord. Ze vraagt of het klopt 

het dat er dan ook een wachtwoord op de Flickr-pagina komt. Dan kunnen er namelijk alleen 

leden bij. Rosan zegt dat op Flickr geen wachtwoord kan, maar de pagina van PAP is wel 

onvindbaar gemaakt als je hierop zoekt. Doorlinken van het webadres is ook onmogelijk 

gemaakt (door middel van een wachtwoord). Anne Fleur zegt dat er soms ook een preview 

van de foto’s wordt geplaatst op Facebook. Ze vraagt of dat nu ook niet meer gaat gebeuren. 

Rosan bevestigt dat, tenzij expliciet toestemming gevraagd is aan de leden die op de foto’s 

staat.  

 

Punt 5. Beeldmateriaal: Hamza vraagt of Inez het stuk over ‘binnen 4 weken bezwaar maken’ 

kan herhalen. Inez herhaalt het. Hamza vraagt hoe het dan zit als hij twee maanden later 

toch zou besluiten dat hij een foto vervelend vindt. Inez legt uit dat hij dan nog steeds het 

recht heeft om bezwaar te maken, dan moet het bestuur de foto in ieder geval online 

verwijderen. Het bestuur kan ook nog uitzondering maken (als Hamza de foto dan toch niet 

in de Almanak zou willen). Anne Fleur denkt dat er nog toegevoegd moet worden hoe er 

bezwaar gemaakt moet worden. Ze raad aan daarvoor naar de coördinator extern te laten 

mailen. Het bestuur zal dit nog aanpassen. 

 

Punt 6. Alumni: / 

 

Punt 7. Uitzonderingen: Anne Fleur schiet te binnen dat er ook rekening gehouden moet 

worden met de foto’s die al op Instagram geplaatst worden en er al op staan. Ze vraagt of die 

foto’s nu verwijderd worden, omdat daar nu foto’s van leden op staan. Het is wel 

beeldmateriaal van leden, maar anders heb je ook geen promotie. Ze vraagt of het bestuur 

dan iedereen die al op foto’s staat en gaat staan om toestemming gaat vragen. Ze denkt dat 

het iets is voor het kandidaatsbestuur om over na te denken. Inez denkt dat het punt 

Instagram bij uitzonderingen vermeld kan worden. Rosan zegt dat het account ook 

afgeschermd kan worden. Anne Fleur zegt dat er dan alsnog geen bezwaar kan worden 

gemaakt. Inez zegt dat Facebook en Instagram dan nog wel apart benoemd moeten worden 

in het document. Als er een slot op dat account komt, kunnen alleen leden de pagina 

bekijken en dan werkt het hetzelfde als Flickr. Anne Fleur zegt dat potentiële leden die gaan 

zoeken op PAP dan nergens foto’s kunnen vinden en dus niet een beeld kunnen krijgen van 

PAP. Cecile vraagt of de wet wel met terugwerkende kracht is. Laurens en Inez zeggen dat dat 

wel zo is. Sanne denkt dat het bestuur dan wel toestemming zal moeten vragen, dan blijft het 

zichtbaar, ook voor geïnteresseerden. Anne Fleur denkt dat dan ook gewerkt kan worden met 

bezwaar maken binnen 4 weken. Inez denkt dat voor de foto’s die al op de Instagram pagina 

staan er een mail gestuurd kan worden naar iedereen waarin gevraagd wordt of ze bezwaar 

hebben. Anne FLeur zegt dat dat kan, maar ze zou vooral indekken door ergens nog 

Instagram te benoemen in het document. Tot die tijd valt het onder het kopje ‘Toestemming’ 

zegt inez. Cecile zou hetzelfde doen voor Facebook en alle fotos die daarop staan. Anne zegt 

dat voor Snapchatfoto’s dan ook toestemming gevraagd moet worden aan leden die er op 

staan. Sanne zegt dat LinkedIN ook nog niet benoemd wordt. Als je de naam van een spreker 

daarop zet, moet er ook toestemming gevraagd worden aan de spreker. Inez denkt dat het 

dan handig is om een stukje ‘Sociale Media’ toe te toevoegen waarin staat dat er toestemming 

gevraagd moet worden voor het delen van gegevens op al de genoemde pagina’s. Anne denkt 

dat dat toch onder toestemming al valt. Cecile zou het verwoorden al ‘sociale media die op 

dat moment gebruikt worden’, dus niet de media specifiek benoemen. Dit is in lijn met het 

punt ‘volgen van de trend’ (besproken tijdens het Kandidaats- en Oud-Besturen Overleg). 

Anne Fleur zou niet aan iedereen toestemming vragen, maar binnen 4 weken bezwaar laten 
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maken. Inez denkt dat dit hele punt dan al wel valt onder het punt over het gebruik van 

online foto’s. Ze denkt dat het dus al gedekt is, maar het is inderdaad netjes om te benoemen 

dat het ook voor sociale media geldt. Anne Fleur denkt dat het inderdaad het beste bij 

beeldmateriaal benoemd kan worden. Cecile vraagt of het wel mag, achteraf pas bezwaar 

laten maken. Ryanne zegt dat leden in principe al bij hun inschrijving bij PAP  toestemming 

hebben gegeven dat foto’s van hen geplaatst mogen worden. Mochten ze dat toch liever niet 

hebben, kunnen ze nu dus alsnog verwijderd worden. Het is nu even lastig met de leden die 

zich al hebben ingeschreven, zegt Rosan, maar de volgende jaarlagen geven dus al 

toestemming. 

 

Vragen en/of opmerkingen over het Privacybeleid in het algemeen: Laurens zegt dat hij op 

de vorige ALV heel kritisch op het beleid was. Toen was hij echter al onder de indruk van 

hoeveel het bestuur had gedaan aan het document. Dat heeft hij toen niet heel duidelijk 

gezegd en dat wil hij rechtzetten. Hij vond het al heel goed en nu na de evaluatie van vorige 

keer, denkt hij dat bestuur super trots mag zijn (aangezien dit best een heftige wet is waarbij 

aan 100 dingen gedacht moet worden) op hoe netjes en duidelijk en doordacht het er staat. 

Daar wil hij applaus voor geven. (Rosan heeft hem hier niet voor geïnstrueerd). 

 

Er zijn geen bezwaren tegen het goedkeuren van het privacybeleid.  De ALV keurt hierbij het 

privacybeleid, met inachtneming van de hier besproken wijzigingen, goed. 

 

 

7. Inspraak leden 

Er zijn geen punten ingediend en geen dingen die besproken hoeven te worden. 

 

 

8. W.V.T.T.K. 

Er zijn geen dingen verder ter tafel gekomen. 

 

 

9. Rondvraag 

Anne Fleur vraagt zich af hoe het met de plexiplaat voor de tafel gaat. Het bestuur heeft de 

keuze voor een plaat tijdens hun afgelopen vergadering besproken. De feedback van de RvA 

wordt nog afgewacht, dus na maandag a.s. wordt hij besteld door Sjoerd. 

Sanne wilde nog complimenten geven voor het beleid. Het bestuur heeft hier veel energie in 

gestoken en ze vindt het fijn dat het ingestemd is. Het is een rot maatregel, maar ze vindt dat 

het goed is aangepakt. Ze is ook heel benieuwd naar hoe het 17e bestuur volgend jaar zal 

werken.  

Hamza vraagt of er nog een mail komt vanuit PAP met de mededeling dat het privacybeleid 

van kracht is. Inez zegt dat die inderdaad verstuurd zal worden naar alle leden. 

 

 

10. Sluiting 

Inez bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng. Zij sluit de vergadering om 17:29 

uur. 
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