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Huidige ledenaantal: 734
Aanwezigen
1. Kimberly van den Brand
2. Solange van Tergouw
3. Stan Eleveld
4. Charlotte Rosing
5. Emma Schoenmakers
6. Annika Veenstra
7. Ryanne van der Wouden
8. Sjoerd Houweling
9. Rosan Klieverik
10. Inez Boeijen
11. Marijke Ponsteen
12. Suzanne Batenburg
13. Marije Revenich
14. Doyke Schokker
15. Janneke van der Avoort
16. Annika van Daal
17. Tom Lammers
18. Inge Stenekes
19. Tommie Buster
20. Vincent van de Pol

1. Opening
Kimberly opent de vergadering om 15.30 uur op donderdag 16 mei en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda
Kimberly vertelt dat er geen punten zijn ingediend, dus daarmee stelt Kimberly de agenda
voor deze ALV vast.

3. Mededelingen
-

-

Kimberly deelt mede dat er geluidsopnames van de DALV gemaakt zullen worden.
Dit maakt het voor de secretaris een stuk makkelijker om de notulen naderhand
correct uit te werken.
Kimberly deelt ook de machtigingen mede:
o Eveline Hoofd machtigt Sjoerd Houweling om voor haar te stemmen tijdens
de derde ALV van studievereniging PAP op 16 mei 2019.
o Daniël van den Heuvel machtigt Stan Eleveld om voor hem te stemmen
tijdens de derde ALV van studievereniging PAP op 16 mei 2019.
o Sanne Wensveen machtigt Emma Schoenmakers om voor haar te stemmen
tijdens de derde ALV van studievereniging PAP op 16 mei 2019.
o Sander Palli machtigt Inge Stenekes om voor hem te stemmen tijdens de
derde ALV van studievereniging PAP op 16 mei 2019.
o Emmalie Muller machtigt Rosan Klieverik om voor haar te stemmen tijdens
de derde ALV van studievereniging PAP op 16 mei 2019.
o Rimke Peeters machtigt Ryanne van der Wouden om voor haar te stemmen
tijdens de derde ALV van studievereniging PAP op 16 mei 2019.
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-

-

Kimberly deelt mede dat de documenten voor deze ALV online staan en dat er geen
geprinte versies aanwezig zijn. Leden zijn hiervan op de hoogte gebracht door het
bestuur via e-mail. Als het goed is heeft ieder lid die de stukken wel op papier wilde,
deze ontvangen van het bestuur. De aanwezigen kunnen meekijken op de PowerPoint
of kunnen het document dat op de website staat openen om mee te lezen.
Kimberly 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 deze ALV. Kimberly 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. Vaststellen notulen Halfjaarlijkse Algemene
Ledenvergadering 12 februari 2019
De notulen worden in zijn geheel doorgenomen, gezien er doorgaans weinig opmerkingen
zijn over de notulen. Spelfouten en fouten in de lay-out mogen naar de secretaris gestuurd
worden per e-mail, nogmaals secretaris@svpap.nl. 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 Halfjaarlijkse ALV van 12 februari 2019 met in achtneming van
de hierin besproken wijzigingen goed.

5. Presenteren en goedkeuren herbegroting 2018-2019
Kimberly geeft het woord aan Stan die de herbegroting doorneemt. Stan legt uit dat de
herbegroting per pagina wordt doorgenomen.

5.1 Titelblad en inhoudsopgave
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over het titelblad, inhoudsopgave, voorwoord en
visie.

5.2 Pagina 2
Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

5.3 Pagina 3
Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

5.4 Pagina 4
Bij het kopje leden staat een stukje over onduidelijkheid van Studystore. Om nader toe te
lichten: Sinds begin dit jaar kan je bij de studystore boekenservice ook aangeven of je al lid
bent van PAP en of je dit wil worden, wanneer je kiest voor “ik wil lid worden” kan je bij
Studystore al gelijk lidmaatschapsgeld betalen en je inschrijven voor de vereniging. Echter
vraagt Studystore niet alle gegevens die wij nodig hebben, vandaar dat het bestuur alle leden
die zich via Studystore hebben ingeschreven gemaild heeft met de vraag om meer gegevens
in te vullen. Er zijn nog drie leden die dit niet hebben gedaan. Stan wil voor het einde van het
verenigingsjaar een oplossing zoeken.
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5.5 Pagina 5
Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

5.6 Pagina 6
Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

5.7 Pagina 7
Punt 4.6
Hier staat een rekenfout. Het bestuur had deze inderdaad gezien en al aangepast. Op de
website stond helaas nog een oudere versie van het voorstel vandaar dat daar nog de
rekenfout stond.
Punt 4.7
Het bedrag van STUF staat inmiddels op de rekening van PAP. Stan zal dat verwerken in het
document.
Punt 4.9
- Onvoorziene kosten kunnen herbegroot worden volgens het FR. €8,75 hiervan is het
statiegeld wat is opgehaald met het inleveren van lege flessen die op de PAPkamer
lagen. Het was niet meer te achterhalen van welke activiteit welke fles was. Daarom is
besloten het statiegeld binnen PAP te houden. Bovendien is er €5,- in de
activiteitenkas gevonden. Dit is waarschijnlijk overgebleven van het pizza eten in de
SSW. Als laatste is er €2,80 overgemaakt naar de PAPrekening door lid Daniël van
den Heuvel, hij heeft voor de grap het geld naar de zakelijke PAPrekening
overgemaakt in plaats van naar de penningmeester persoonlijk. Dit zal allemaal
herbegroot worden naar kamerboodschappen.
- Boekenservice valt net als vorig jaar tegen, dit jaar ging de boekenservice
hoofdzakelijk via PAP en hadden we ook een eigen webshop, vandaar dat de
verwachting was dat de inkomsten ook veel hoger zouden zijn. Dit bleek niet het
geval. De laatste zin klopt niet helemaal, komt erop neer dat er niet wordt herbegroot
vanuit de verwachte winst van sponsoring om te compenseren voor het verwachte
verlies vanuit boekenservice.
- Redenen hiervoor kunnen zijn dat er minder gepromoot is dan nodig was. Bovendien
is er veel concurrentie met Bol.com, waar studenten ook korting krijgen op hun
boeken. En studenten binnen PAP kopen ook veel boeken van elkaar over.

5.8 Pagina 8
Punt 5.1
Het gaat hier om de KALV. Stan zal het verwerken in het document.

5.9 Pagina 9
5.2.3 De Flickr pagina
De Flickr-pagina is de pagina waar PAP alle foto’s van de activiteiten op plaatst. Via een
wachtwoord kunnen PAP-leden op deze pagina de foto’s bekijken. Dit is afgelopen jaren
altijd gratis geweest, maar sinds deze maand zal dit geld gaan kosten. Dit betreft een bedrag
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van €5,99 per maand. Een goedkopere optie hiervoor is een jaarabonnement van €53,88 per
jaar. Het bestuur heeft naar andere opties voor een fotopagina gekeken, maar kwam tot de
conclusie dat Flickr het best is optie is. De redenen hiervoor zijn: Flickr is het beste in
privacy, leden zijn hier bekend mee en de foto’s hoeven dan niet overgezet te worden.
Daarom heeft het bestuur besloten om het geld uit de post verenigingsprofessionalisering uit
te geven aan het jaarabonnement van €53,88 per jaar voor de Flickr- pagina. De kosten
hiervan kunnen worden omgezet in twee/twaalfde uit de post professionalisering en €5,99.
het restant kan als vooruitbetaalde kosten mee worden genomen in de verenigingsbegroting
van volgend jaar onder vaste lasten.
De ALV ziet bovenstaande uitleg graag in het verslag. Het bestuur zal dit verwerken.
Verder wil het bestuur geld naar de ICT-werknemer begroten om uren achter de hand te
hebben voor wanneer er iets mis gaat. Het huidige contract is in zijn geheel gebruikt voor het
oplossen van een SSL-certificaat, maar er kan altijd wat misgaan. Deze uren zullen worden
ingekocht mits dit wordt ingestemd en kan anders overgeheveld worden naar het volgende
verenigingsjaar.

5.10 Pagina 10
Punt 5.3.5.2
Het symposium is geweest. Er is ongeveer vijf euro verlies gedraaid. Het bestuur denkt dat
dit kleine bedrag niet uitmaakt en zal dit ook niet op gaan vangen met geld uit een andere
post. De ALV is het hier mee eens.

5.11 Pagina 11
Punt 5.3.6.3
Ontspancie bedragen kloppen niet in de versie op de website. In de nieuwe versie is het
aangepast.
Punt 5.3.8.1
De overeenkomst met de Stadsgenoot is inmiddels definitief, dus de commissie krijgt dat
bedrag ook. Mocht er geld overblijven vanuit deze post, dan kan dat herbegroot worden. Aan
het einde van deze notulen wordt er besproken waar dit overige bedrag naartoe begroot kan
worden.
Punt 5.3.7.1
Het bedrag wat uiteindelijk in het gala is gestoken, is nog niet zeker. Eventuele winst zal
doorgeschoven worden naar de komende feesten. Het bestuur wil de winst namelijk graag
binnen de feesten houden. Daar is de ALV het mee eens.

5.12 Pagina 12
Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

5.13 Pagina 13
Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.
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5.14 Pagina 14
Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

5.15 Pagina 15
Op de HALV was er een aantal leden die graag zouden zien dat er meer geld gaat naar het
commissieleden bedankuitje en de eindactiviteit. Er is door het bestuur gekozen om het
commissieleden bedankuitje te combineren met een commissieledenbattle eindstrijd om
hiermee zoveel mogelijk commissieleden naar het bedankuitje te trekken. er is dan ook
gekozen om €314,46 her te begroten naar het commissieledenbedankuitje. Het zal een
dubbele activiteit worden met én een battle én een bedankuitje aansluitend.
Hightea: de Ontspancie heeft nog veel geld over op de commissiepost, vandaar dat dit geld
wordt herbegroot. Dit geld zal gaan naar de eindactiviteit. Het klopt dat dit dan technisch
gezien binnen het commissiepotje blijft. Door dit bij de herbegroting te zetten, wordt het geld
echt gereserveerd voor de eindactiviteit en mag dit bedrag nergens anders aan worden
uitgegeven.
De post Sponsoring zal niet worden herbegroot om het verwachte verlies van de
boekenservice te dekken. Het is handig om voor volgende jaren minder in te zetten om het
geld van de boekenservice. Er zal geld overblijven van sponsoring na het boekenservice
verlies, er is echter voor gekozen niet her te begroten omdat een aantal bedragen van vaste
sponsoren nog niet binnen is gekomen.
Verder wil het bestuur geld naar de ICT-werknemer begroten om uren achter de hand te
hebben voor wanneer er iets mis gaat. Het huidige contract is in zijn geheel gebruikt voor het
oplossen van een SSL-certificaat, maar er kan altijd wat misgaan. Deze uren zullen worden
ingekocht mits dit wordt ingestemd en kan anders overgeheveld worden naar het volgende
verenigingsjaar. Het bestuur wil een deel van de uren in ieder geval gebruiken voor het
verduidelijken van de inschrijfsite. Nu loopt de tekst van de vraag vaak door het invulbalkje
heen. In principe zou de ICT-werknemer dit gratis moeten oplossen, omdat er een afspraak is
gemaakt dat hij het inschrijfsysteem goed werkend oplevert. De ALV vindt het goed dat de
uren blijven staan mits het bestuur uitzoekt wat deze afspraak precies is en of hij het dan
gratis kan aanpassen.

5.16 Pagina 16
Tabel
- ‘Commissieleden’ in de tabel aanpassen naar ‘commissieledenbedankuitje’;
- Onvoorziene inkomsten: Het voorstel van het bestuur is om dit naar
kamerboodschappen te begroten;
- Almanak overige inkomsten: Het voorstel van het bestuur is om dit te begroten naar
het commissieledenbedankuitje. Het zou ook 50/50 verdeeld kunnen worden over
het commissieledenbedankuitje en de eindactiviteit. Het plan voor het uitje staat al
vast en de feesten ook, dus eigenlijk is daar geen geld nodig. Conclusie: Het bestuur
zal het overige bedrag van de almanak herbegroten naar de eindactiviteit. Hierbij
rekening houdend met de plannen van de almanak voor eventuele promotie.
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Definitieve herbegroting
- Website: hier wordt €60,50 naar herbegroot
- Kamerboodschappen: hier wordt €36,- en de overige onvoorziene inkomsten naar
herbegroot;
- Eindactiviteit: hier wordt €150,- en het overige bedrag van de almanak(rekening
houdend met eventuele promotiekosten) naar herbegroot;
- Commissieledenbedankuitje: hier wordt €314,46 naar herbegroot.
Stemmen:
Voor: 26
Tegen: 0
Neutraal: 0
Onthouden van stemmen: 0
Er zijn verder geen opmerkingen en/of vragen over de herbegroting 2018-2019.
De ALV keurt hierbij de herbegroting 2018-2019 met in achtneming van de hier
besproken wijzigingen, goed.

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

7. W.V.T.T.K.
Er is niks ter tafel gekomen.

8. Rondvraag
Er zijn geen rondvragen

9. Sluiting
Kimberly bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng. Zij sluit de vergadering om
16.20 uur.
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