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1. Wijziging Huishoudelijk Reglement punt 6.2
1.1 Huidig

Inschrijven voor activiteiten van de vereniging geschiedt voor de leden in principe via de
website van sv PAP. De inschrijving is pas definitief wanneer er direct na inschrijving
verschijnt: ‘inschrijving succesvol aangemaakt’. Hier zijn een aantal uitzonderingen op. Voor
activiteiten zoals feesten en symposia mag de inschrijving ook door middel van
kaartverkoop. Namen worden dan op een lijst bijgehouden, dit is slechts ter administratie.
Voor meerdaagse activiteiten onder andere weekend en/of buitenland reizen, is de
inschrijving definitief op het moment dat een schriftelijk inschrijfformulier ondertekend is
en bij het bestuur wordt ingeleverd. Voor het introweekend geldt dat studenten zich ook
mogen inschrijven wanneer het lidmaatschap nog niet verwerkt is. Het is niet mogelijk om
mee te gaan op introweekend zonder lidmaatschap bij de vereniging aan te gaan. De
inschrijving voor het introweekend is pas definitief wanneer hier een bevestigingsmail van is
ontvangen. Wanneer het lid de bevestigingsmail onverhoopt niet ontvangt, dient een email
naar het bestuur gestuurd te worden met de vraag om bevestiging van de inschrijving. Bij de
aankondiging van een activiteit wordt altijd vermeld of inschrijving nodig is.

1.2 Voorstel
Inschrijven voor activiteiten van de vereniging geschiedt voor de leden in principe via de
website van sv PAP. De inschrijving is pas definitief wanneer er direct na inschrijving
verschijnt: ‘inschrijving succesvol aangemaakt’. Hier zijn een aantal uitzonderingen op. Voor
activiteiten zoals feesten en symposia mag de inschrijving ook door middel van
kaartverkoop. Namen worden dan op een lijst bijgehouden, dit is slechts ter administratie.
Voor meerdaagse activiteiten zoals weekenden en/of reizen dient er ook een schriftelijk
inschrijfformulier ondertekend te worden. Dit is slechts voor administratieve doeleinden.
Voor het introweekend geldt dat studenten zich ook mogen inschrijven wanneer het
lidmaatschap nog niet verwerkt is. Het is niet mogelijk om mee te gaan op introweekend
zonder lidmaatschap bij de vereniging aan te gaan. De inschrijving voor het introweekend is
pas definitief wanneer hier een bevestigingsmail van is ontvangen. Wanneer het lid de
bevestigingsmail onverhoopt niet ontvangt, dient een email naar het bestuur gestuurd te
worden met de vraag om bevestiging van de inschrijving. Bij de aankondiging van een
activiteit wordt altijd vermeld of inschrijving nodig is.

2.Toevoeging nieuw punt Huishoudelijk Reglement
2.1 Toevoeging punt 5.7 Huishoudelijk Reglement

Commissieleden die omwille van het benaderen van leden voor de almanak en/of het
verenigingsblad toegang krijgen tot persoonsgegevens, tekenen hiervoor een formulier. In dit
formulier verklaren zij vertrouwelijk om te gaan met de gegevens waar zij volgens artikel 3.1
van het privacybeleid toegang toe krijgen.

3. Wijziging Privacybeleid punt 3.1
3.1 Huidig

Iemand die zich via het online inschrijfformulier inschrijft bij studievereniging PAP, gaat
ermee akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens, genoemd onder punt 2, gebruikt en/of
gedeeld worden door studievereniging PAP, zoals genoemd in onderstaande situaties:
- Persoonsgegevens worden alleen met derden of leden van studievereniging PAP
gedeeld, wanneer het desbetreffende lid hier expliciet toestemming voor geeft; -
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-

Studievereniging PAP mag de voor- en achternaam en het telefoonnummer van leden
aan commissieleden verstrekken die zich bezighouden met het vormen van de
almanak en/of het verenigingsblad. Dit zal uitsluitend als doel hebben de leden te
benaderen voor een bijdrage aan de almanak en/of het verenigingsblad.

3.2 Voorstel

Iemand die zich via het online inschrijfformulier inschrijft bij studievereniging PAP, gaat
ermee akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens, genoemd onder punt 2, gebruikt en/of
gedeeld worden door studievereniging PAP, zoals genoemd in onderstaande situaties:
- Persoonsgegevens worden alleen met derden of leden van studievereniging PAP
gedeeld, wanneer het desbetreffende lid hier expliciet toestemming voor geeft; - Studievereniging PAP mag de voor- en achternaam, en het telefoonnummer en het emailadres van leden aan commissieleden verstrekken die zich bezighouden met het
vormen van de almanak en/of het verenigingsblad. Dit zal uitsluitend als doel hebben
de leden te benaderen voor een bijdrage aan de almanak en/of het verenigingsblad.
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