Meest gestelde vragen
Als je erover denkt om in het nieuwe
PAPbestuur te gaan, heb je vast een aantal
vragen hierover. Dat kunnen we ons goed
voorstellen want toen wij zelf in die positie
zaten, hadden we ook allerlei vragen. Sommige van die vragen zijn al beantwoord op de
informatieavond over het PAPbestuur of in gesprekken met bestuursleden. Sommige dingen zijn
echter soms nog niet helemaal duidelijk. We hebben daarom een overzichtje gemaakt van de vragen
waarvan wij denken dat die belangrijk zijn in de afweging om te solliciteren voor een bestuursfuntie.
Als jouw vraag er niet bij staat: mail gerust naar info@svpap.nl! Dan zullen we jouw vraag persoonlijk
beantwoorden. Je mag ook altijd nog even met één van ons komen praten.
1) Is een bestuursfuntie bij PAP te combineren met studeren, werken, sporten en
andere activiteiten?
Als je in het bestuur van PAP wilt, kan je gewoon blijven studeren. Een bestuursfunctie bij PAP
is een parttime functie. Dit is bij andere studieverenigingen soms niet het geval. De meeste
huidige bestuursleden hebben ervoor gekozen om een vak per blok te volgen in plaats van
twee. Enkele andere bestuursleden hebben wel gewoon twee vakken per blok gevolgd. Een
aantal uur werken per week gaat ook prima als het enigszins flexibel ingezet kan worden. Het
weekend heb je sowieso vrij voor je eigen dingen. Er zijn ook bestuursleden die een relatie
hebben, dus ook dat is prima te combineren met het bestuursleventje.
2) Hoeveel tijd kost het bestuurswerk bij PAP ongeveer per week?
Aan het begin van het jaar spreek je met je bestuur af hoeveel uur per week jullie de
PAPkamer open zullen hebben. Dit jaar is de PAPkamer maandag tot en met donderdag van
11.00 tot 17.00 uur open en op vrijdag van 11.00 tot 15.00 uur. Tijdens deze uren moet er
telkens minstens één bestuurslid aanwezig zijn. We hebben daarom een rooster gemaakt
waarop we deze kamerdiensten hebben verdeeld. Dit komt neer op vier uur kamerdienst per
week per bestuurslid. Tijdens deze kamerdiensten ben je er puur voor je leden, wat er op
neerkomt dat je weinig bezig kan zijn met andere dingen tijdens je kamerdienst. Meestal zijn
er meerdere mensen op de PAPkamer en het is naast een werkplek vooral een heel gezellige
ruimte om leden te ontvangen. Naast de kamerdiensten hebben wij wekelijks een
bestuursvergadering. Deze duurt ongeveer drie uur. Wij maken hier altijd een hele avond van,
met samen eten, kletsen, je hart luchten en dan natuurlijk de BV. Je coördineert je
commissies en hiermee heb je regelmatig vergaderingen. Daarnaast ben je als bestuurslid
vaak aanwezig bij de door PAP georganiseerde activiteiten. Het is moeilijk te zeggen, maar
gemiddeld ben je op zijn minst twintig uur per week met PAP bezig. In drukke weken met
veel activiteiten is dit meer, maar in tentamenperiode vaak wel wat minder.

3) Het lijkt me leuk om in het PAPbestuur te gaan maar ik weet nog niet zeker welke
functie ik het leukst vind. Kan ik dan wel alvast solliciteren?
Als je nog niet weet welke functie je het leukst vindt maar je weet wél al dat je in het
PAPbestuur wil, kan je gewoon alvast een sollicitatieformulier invullen en inleveren. Sterker
nog, wij vinden dat juist heel fijn! Op die manier kunnen wij namelijk al eerder met jullie gaan
bespreken wat jullie interesses zijn. Op het sollicitatieformulier kan je bij elke functie
aangeven wat je ervan vindt. Je hoeft dus nog niet aan te geven welke je daarvan het leukst
lijkt. Vaak weet je wel al welke functie je het minst leukst lijkt. Dit kan je dan al duidelijk
aangeven.
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4) In de zomerperiode wil ik allerlei dingen gaan plannen, zoals een lange vakantie
en extra werken. Is dit te combineren met het PAPbestuur?
Hoe eerder wij een nieuw bestuur hebben gevonden, hoe eerder wij kunnen beginnen met
inwerken. Het inwerken houdt in dat je met je voorganger afspreekt en dat deze je dan alles
over je toekomstige functie vertelt. Het is vaak ook prettig om een dagje met je voorganger
mee te lopen zodat je ziet wat de dagelijkse bezigheden zijn. Je vrije tijd in de zomerperiode
ben je hier dus niet mee kwijt. Het enige dat in de zomer moet gebeuren is het schrijven van
het jaarplan, maar je kunt dit zelf inplannen. Op 22 mei wordt het nieuwe bestuur bekend. Op
27 mei zal er ’s avonds een activiteit plaatsvinden voor het nieuwe bestuur. Op 2 juni wordt
tijdens de ALV het kandidaatsbestuur voorgesteld aan de leden. Vrijdag 26 tot en met zondag
28 juni zal er een inwerkweekend plaatsvinden. Dinsdag 30 juni zal er ’s avonds een overleg
zijn met allerlei oude PAP-besturen. Officieel wordt je pas bestuur tijdens de Wissel-ALV in
september. Vanaf dat moment hoef je dus pas kamerdiensten te draaien. Voor die tijd zijn er
wel allerlei dingen die leuk zijn om mee te maken als nieuw bestuur. De introductieweek voor
de nieuwe eerstejaars is daar één van. In deze week probeer je zo veel mogelijk eerstejaars
lid te laten worden van PAP. Op die manier leren de eerstejaars jouw gezicht ook kennen. Je
wordt dan ook gevraagd om bij sommige activiteiten van die week mee te helpen. Het
eerstejaarsweekend is ook zo’n activiteit waarbij je de nieuwe eerstejaars heel goed kan leren
kennen en enthousiast kan maken voor PAP. Als nieuw bestuurslid ben je nu al verzekerd van
een plekje bij het eerstejaarsweekend! Wij, dan bijna het ‘oude bestuur’, zijn bij deze
activiteiten aanwezig om jullie te helpen.
5) Ik wil graag in het bestuur van PAP maar ik heb afgelopen jaar niet in commissies
gezeten. Mag ik dan wel in het bestuur?
Ook als je geen ervaring hebt met commissiewerk bij PAP, ben je van harte welkom in het
PAPbestuur. In het verleden zijn er zelfs bestuursleden geweest die nog niet eens lid waren
van PAP voordat ze in het PAPbestuur gingen!
We hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben!
Groetjes namens het PAPbestuur 2014-2015,
Brenda, Hanneke, Anne, Puck, Myrthe, Laura & Roos
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