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25. Isa Kessels
26. Heleen van der Pot
27. Lieke van Golen

1. Opening
Tommie opent de vergadering om 18:01 uur op woensdag 12 februari en heet iedereen
welkom.
Tijdens deze ALV zullen de halfjaarlijkse verslagen worden gepresenteerd, er zal een
herbegroting en wijziging in het HR worden voorgesteld en er zal een brainstorm
plaatsvinden over een eventuele app voor de vereniging. Tommie meldt dat er tijdens al deze
onderdelen de kans is om een mening en inzichten te geven.
Tommie benoemt dat de ALV voor de leden is, dus leden niet bang moeten zijn om vragen te
stellen wanneer zij iets niet begrijpen.
Er is veel te bespreken dus gaat hij meteen van start met het vaststellen van de agenda.
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2. Vaststellen agenda
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Mededelingen
4.
Goedkeuren notulen WALV 10 september 2019
5.
Presenteren en goedkeuren Halfjaarlijks verslag 2019-2020
6.
Presenteren en goedkeuren Financieel halfjaarlijks verslag 2019-2020
7.
Presenteren en goedkeuren herbegroting 2019-2020
8.
Wijziging Huishoudelijk Reglement
9.
Brainstorm app
10.
Inspraak leden
11.
W.V.T.T.K.
12.
Rondvraag
13.
Sluiting
Voorafgaand aan de vergadering is er aan de leden gevraagd om de documenten door te
lezen.
- Er zijn verder geen punten ingediend voor de agenda, dus daarmee is de agenda voor
de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld.

3. Mededelingen
-

-

Suzanne Batenburg, coördinator extern, zal een deel van deze ALV niet aanwezig zijn
door een hertentamen.
Tommie deelt mede dat er geluidsopnames van de WALV gemaakt zullen worden. Dit
maakt het voor de secretaris een stuk makkelijker om de notulen naderhand correct
uit te werken.
Er zijn een aantal machtigingen kenbaar gemaakt:
- Sander Palli machtigt Tom Lammers om voor hem te stemmen tijdens de
Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van studievereniging PAP op 12
februari 2020.
- Suzanne Batenburg machtigt Tommie Buster om voor haar te stemmen
tijdens de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van studievereniging
PAP op 12 februari 2020 wanneer zij zelf niet aanwezig is.
- Stan Eleveld machtigt Daniël van den Heuvel om voor hem te stemmen
tijdens de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van studievereniging
PAP op 12 februari 2020 wanneer hij zelf niet aanwezig is.
- Milou Pistor machtigt Marije Revenich om voor haar te stemmen tijdens de
Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van studievereniging PAP op 12
februari 2020 wanneer zij zelf niet aanwezig is.
- Isa Kessels machtigt Heleen van der Pot om voor haar te stemmen tijdens de
Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van studievereniging PAP op 12
februari 2020 wanneer zij zelf niet aanwezig is.
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-

-

-

Inez Boeijen machtigt Rosan Klieverik om voor haar te stemmen tijdens de
Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van studievereniging PAP op 12
februari 2020.
- Arwin Fröberg machtigt Annika van Daal om voor hem te stemmen tijdens de
Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van studievereniging PAP op 12
februari 2020.
- Brenda Baars machtigt Janneke van der Avoort om voor haar te stemmen
tijdens de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van studievereniging
PAP op 12 februari 2020.
- Maarten van Gent machtigt Vincent van de Pol om hem haar te stemmen
tijdens de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van studievereniging
PAP op 12 februari 2020.
Wanneer een lid een ander lid machtigt en de ALV binnenkomt, vervalt de
machtiging en mag het lid zelf stemmen.
Tommie deelt mede dat de documenten voor deze ALV op de website svpap.nl te
vinden zijn.
De documenten zijn niet in geprinte versie aanwezig. Als het goed is heeft iedereen
die daarom heeft gevraagd de documenten in papieren versie ontvangen.
De notulen van deze ALV, en andere ALV’s, worden, na uitwerken, op de site gezet,
zodat iedereen inzicht kan krijgen in de besproken zaken van de verschillende ALV’s.
Je naam kan verschijnen in het verslag na afloop van de ALV. Mocht daar bezwaar
tegen zijn, kan gemaild worden naar secretaris@svpap.nl. De naam zal dan uit de
notulen worden gehaald.
Voor alle documenten die worden besproken, geldt het volgende: Spelfouten en
fouten in lay-out mogen gemaild worden naar secretaris@svpap.nl.

4. Vaststellen notulen Wissel Algemene Ledenvergadering 10
september 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.
Tommie vraagt of er nog vragen of opmerkingen over de notulen in het algemeen zijn. Ook
vraagt ze of er nog bezwaren zijn tegen het goedkeuren van de notulen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen, dus keurt de ALV de
notulen van de Wissel ALV van 10 september 2019 goed.

5. Presenteren en goedkeuren Halfjaarlijks verslag 2019-2020
Als volgt het keuren van het Halfjaarlijkse Verslag van verenigingsjaar 2019-2020.
Gezien de agenda, zal het Halfjaarlijkse Verslag niet gepresenteerd worden.
Het verslag zal per subkopje worden doorgenomen. Elk kopje bestaat uit een korte
beschrijving van het speerpunt met daarna een evaluatie per actiepunt. Er zal begonnen
worden met punt 2.1 Officiële documenten, daarna punt 2.2 Commissies enzovoort.
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We beginnen met de eerste aantal pagina’s samen:

Titelblad, inhoudsopgave, voorwoord of visie
Zijn er vragen / opmerkingen over het titelblad, inhoudsopgave, voorwoord en visie?
- Daniël vindt de ODZ leuk.

Effectiviteit
Dan nu door met de inhoudelijk punten, met als eerste punt 2. Effectiviteit:
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 2.1 Officiële documenten?
- Er wordt gevraagd wat de plannen zijn om komend half jaar te werken aan de
toegankelijkheid van de documenten? Het is korter en bondiger nu, komt er nog wat
anders?
- Tommie antwoordt: Er zijn nog geen concrete plannen om hier nog aan te werken,
wel is het plan om dit door te zetten. Er wordt bijvoorbeeld gelet op de lengte en
taalgebruik. Tijdens ALV’s wil het bestuur extra uitleg geven over het verloop en de
inhoud van ALV’s. Zo is ook de mail aangepast en uitleg over ALV’s verwerkt in het
voorwoord.
- Het bestuur kan erover nadenken om wel bepaalde vernieuwende of veranderende
punten uit het verslag te presenteren.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 2.2 Commissies?

Meegaan met de trend
Daarna punt 3. Meegaan met de trend:
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 3.1 Promotiekanalen?
- Er wordt gevraagd of PAP al tiktok heeft. Dat is goed om over na te denken, het is een
trend. Facebook wordt minder populair, dus er wordt aangeraden om te blijven
kijken naar andere mogelijkheden.
- Er wordt gevraagd wat de update is rondom de meldingen op instagram / facebook
dat er nieuwe foto’s zijn geplaatst. In het verslag staat namelijk dat het bestuur hier
tijdens de ALV op terug komt.
- Tommie antwoordt dat er geen toename is in views van de foto’s. Ook is bekeken of
de updates op facebook of op instagram beter werkten. Hieruit blijkt dat Instagram
beter werkt en meer bereik heeft. De updates zullen dus worden verplaatst naar
Instagram.
- Fijn dat Instagram goed gebruik wordt. Gaat het bestuur daar iets mee doen?
- Suzanne heeft dit tot nu toe bijgehouden. Hieruit is voortgekomen dat de
foto-updates op Instagram zullen verschijnen, in plaats van Facebook. Er moet nog
gekeken worden naar andere zaken als promotie bijvoorbeeld.
- Er wordt gevraagd of er losse vacatures zijn op LinkedIn, dus niet van de vaste
sponsoren met een contract.
- Tom antwoordt dat er nog losse vacatures op LinkedIn komen. Er wordt elk jaar
begroot op 2 vacatures per jaar, er is er nu 1 gehaald. Verder is er vooral veel animo
voor de vacaturemail.
- Is het mogelijk om te kijken of de vaste sponsoren hun contract willen veranderen
zodat ze ook op LinkedIn kunnen plaatsen?
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Tom antwoordt dat alle deals zijn gesloten, de sponsoren willen zo verder en geen
extra promotie. De vacaturemail en vacatures op Facebook bevallen, er is geen
behoefte aan LinkedIn.
De whatsappgroep heeft geen zin, wat raadt het bestuur aan voor volgend jaar?
Tommie antwoordt dat de whatsappgroep geen baat heeft ter promotie van
activiteiten. Dit is weinig terug te zien bij inschrijvingen. Het advies is dan ook dat het
vrijwel niet gewerkt. Het is echter een kleine moeite om het wel te hebben. Het zal
dus niet sterk worden aan- of afgeraden.
Rosan: het is leuk voor bonding naast promotie. Bij het 16e bestuur werd er
bijvoorbeeld ook na tentamens gepraat.
Dat is dit jaar niet het geval.
Janneke: voor introweekend was het zeker een makkelijk communicatiemiddel.
Complimenten voor nieuwe PAPgenda.
Er wordt gevraagd op welke manieren de leden bereikt worden (volgens
inschrijfsysteem).
Vooral Instagram en mondelinge promotie werken goed.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 3.2 Digitaliseren?
- Wat er kwam er uit het contact met de IT’er rondom het instellen van het
declaratieformulier?
- De IT’er is benaderd, hij zegt er 5 uur over doen om dit systeem online te krijgen. 5
uur past precies binnen het budget van post websitebeheer, dit past dus binnen de
mogelijkheden. Het bestuur heeft gekozen voor een online declaratie omdat het dan
overal mogelijk is om declaraties te doen, makkelijk en duurzaam.
- Wanneer is het declaratiesysteem er?
- Het bestuur wilde dit eerst laten goedkeuren door de ALV, daarna gaat dit er zo snel
mogelijk komen. Dit verenigingsjaar sowieso nog.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 3.3 Gezonde Snacks?
- Hoe kijkt het bestuur naar de behoefte voor gezonde snacks?
- Op dit moment door te kijken of en hoe snel de gezonde snacks op raken.
- Voorstel: In de PAP enquête de vraag opnemen welke gezonde snacks leden het
lekkerst vinden. Ook kan er gepeild worden of er behoefte is aan andere snacks dan
fruit.

Inclusie
Daarna punt 4. Inclusie:
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 4.1 Maatschappelijk relevante thema’s?
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 4.2 Engels?
- Op welke manieren is er geprobeerd om internationale studenten te bereiken?
- Alle mogelijke manieren waarop deze studenten te bereiken zijn, zijn gebruikt of gaan
gebruikt worden: Internationals Office, Honours Council en docenten met Engelse
masterwerkgroepen zijn bereid om te promoten
- Sjoerd benoemt dat Cultural Diversity ook een Engelse werkgroep heeft waar alleen
internationals in zitten.
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Zijn er vragen of opmerkingen over punt 4.3 Bereiken eerstejaars leden?
- Eerder staat er dat whatsapp niet meer gebruikt gaat worden en hier wel. Welke
klopt?
- Dit is verkeerd verwoord. Whatsapp wordt niet meer als standaard promotiekanaal
gebruikt, maar wanneer het nodig is, kan het altijd nog gebruikt worden. Het bestuur
zal de verwoording aanpassen.
- Kimberly stelt dat er ieder jaar goed te merken is dat er eerst veel actieve mensen zijn,
dit is later in het jaar vaak minder. Heeft het bestuur er al over nagedacht hoe ze
leden gaan laten blijven komen?
- Hier heeft het bestuur nog niet over nagedacht, het is inderdaad goed om daarover na
te denken.
- Hoe zit het met nieuwe werkgroep praatjes? Worden deze nog eens gegeven?
- Dit is lang uitgesteld maar Suzanne is er mee bezig om dit te regelen voor
werkgroepen en collegezalen.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 4.4 Toegankelijkheid PAPkamer?
- De verbouwing van de kamer is een goede zet geweest. Nu is het weer normaal, maar
het is zeker een verbetering ten opzichte van eerst.
- Rosan merkt veel reacties over de standaard kan koffie op de kamer. Hoe zit dat?
- Het bestuur ervaart dat ook. Als leden klagen kan er altijd andere worden gehaald
voor die personen.
- Is het rendabel om de kan te vullen of wordt er dan niet veel weggegooid?
- Het bestuur weet ondertussen goed hoeveel de kan moet worden gevuld op welke dag
en houdt daar ook rekening mee zodat er niet teveel hoeft worden weggegooid.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 4.5 Overig?

Externe betrokkenheid
Daarna punt 5. Externe betrokkenheid:
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 5.1 Docentcontact?
- Hoe zit het met het CvA?
- Tommie heeft geïnventariseerd wie er op dit moment in zitten. In het HR staat dat zij
er 5 jaar inzitten, het was lastig te ontdekken wie dit waren maar vanuit vorig jaar en
de voorganger van Tommie is er wel iets bekend. Verder zijn er nog geen concrete
acties geweest. De komende BV’s komt dit snel ter sprake.
- Is het handig om te inventariseren hoe handig het is dat mensen er maar 5 jaar in
mogen zitten? Misschien willen ze erna ook nog wel?
- Na 5 jaar wordt er opnieuw gevraagd of zij nog interesse hebben, dit kan dus
makkelijk worden verlengt.
- Er worden complimenten gegeven voor de student-docent activiteit. Het is ook top
dat de universiteit alle studenten heeft gemaild, dat is een heel groot bereik.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 5.2 Betrokkenheid universitaire bijeenkomsten?
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 5.3 Career Services?
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Heeft het promoten van Careerservices nut voor de aanmeldingen van de trainingen?
Janneke weet daar niks van af. Ze denkt dat meer studenten van het bestaan afweten,
maar hier heeft ze verder geen inzicht in. Ze kan dit wel navragen, maar is niet zeker
of hier inzicht in te verkrijgen is.
Bij de mastervoorlichting is PAP wel genoemd. Daar wist het bestuur niks van af.
CareerServices is wel op de hoogte ervan dat PAP hen promoot, zegt Janneke.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 5.4 Promotie middelbare school?
Aanvulling: De voorzitter is hier druk mee bezig. Op dit moment is er een plan dat volgend
jaar in werking zou kunnen treden. Er moet nog worden gewacht op goedkeuring van
financiële zaken, dan zou PAP betrokken zijn bij promotie op middelbare scholen. Het idee
nu is dat de huidige studentenpoule blijft bestaan. De mensen die erin zitten worden
opnieuw bekeken. Er komt vervolgens een open werving, zodat elke student kans maakt om
erin te komen. Financieel matig worden mensen betaald, maar dit gaat waarschijnlijk niet via
een contract. De studentenpoule kan op deze manier ook diverser worden gemaakt dan
bijvoorbeeld alleen oud-besturen.
- Als studenten helpen maar geen contract hebben, krijgen ze dan betaald via
cadeaubonnen?
- De precieze betaling is nog niet duidelijk. Dit moet eerst door het MT heen dus daar is
nog niks over te zeggen.

Duurzaamheid
Daarna punt 6. Duurzaamheid:
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.1 Vleesconsumptie?
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.2 Vliegreizen?
Aanvulling: De Studiereiscie heeft recentelijk gekeken naar een optie om te treinreizen. Dit is
een stuk duurder en kostte meer tijd. Daarnaast was niet iedereen verzekerd van een zitplek
en was het niet zeker te zeggen of iedereen in dezelfde trein terecht kon. Er is dus besloten
om te reizen met het vliegtuig in plaats van de trein.
- Waarom is gekozen voor 42 plekken?
- De helft van het bestuur wilde 40 plekken, de andere helft 45 dus dat was de
middenweg.
18:30 Suzanne en Bibi verlaten de zaal.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.3 Afval scheiden?
- Er zijn veel puntjes op duurzaamheid al behaald. Zijn er nieuwe plannen voor
komend half jaar?
- Per punt bekeken: vliegreizen is afgestreept door eerder genoemde redenen. Afval
scheiden moet nog steeds per activiteit worden bekeken. Op papier besparen kan er
nog bekeken worden wat er minder geprint kan worden. Het is ook kijken waar het
bestuur tegenaan loopt. Nu bij de ALV is er weer veel geprint bijvoorbeeld, dat is iets
om de volgende keer goed over na te denken.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.4 Papier besparen?
9

-

-

Sjoerd raadt aan om goed na te denken over de sollicitatieperiode, daar kan veel
papier op bespaard worden als er goed over wordt nagedacht. Niet alleen tijdens de
sollicitatiegesprekken maar ook vooral ter promotie van het bestuur wordt er veel
uitgeprint, de werving kost veel papier.
Het bestuur gaat erover nadenken.

Financiën
Tot slot punt 7. Financiën:
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 7.1 Financiële gezondheid van de vereniging?
- Hoe is het met de creditcard?
- Er is veel gezeik geweest met de ING. Tom en Janneke zijn veel van het kastje naar de
muur gestuurd. De creditcard was uiteindelijk onderweg, maar kwam nooit binnen.
Toen is deze nogmaals besteld, die is eindelijk binnen. Tom is dan ook bezig met het
overzetten van de Flickr en andere dingen die op de creditcard moeten komen.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 7.2 Sponsornetwerk bijhouden en uitbreiden?
- Is er al iets concreets?
- Nog niet echt. Big Brothers and Sisters is benaderd, dit lijkt op HandjeHelpen. Zij zijn
ook al partner. Dit heeft Tom benoemd in de benadering van Big Brothers and
Sisters. Het contact met hen moest via een contactformulier en daar is nog geen
reactie op geweest. Tom is ook verder aan het zoeken. Hij heeft als tip gekregen om
de sponsoren van VOCUS te bekijken, daar gaat Tom mee bezig.
- Sjoerd geeft als tip dat Vanslag kappers gaat benaderen. Heel handig want alle
nieuwe eerstejaars zoeken een kapper als ze in Utrecht komen wonen.
- Dat wordt dan de PAPperKapper.

Bijlagen
Bij het verslag zijn ook nog twee bijlagen toegevoegd. Deze zullen in het geheel worden
besproken:
Zijn er vragen of opmerkingen over bijlage 1?
- De studiereis promotie wordt bij Djembé eerder gedaan. Veel mensen maken eerder
vakantieplannen, vaak al in januari. Als er een reis is, is het een idee om dus
misschien eerder te promoten.
- Dat zal worden meegenomen in het draaiboek voor KB. Dit is ook pas het eerste jaar
dat er maar een reis is, dus daar had het bestuur niet aan gedacht.
- De commissie evaluaties zijn geschreven door de coördinator in samenspraak met de
commissievoorzitters.
Zijn er vragen of opmerkingen over bijlage 2?
Aanvulling: Het overzicht met de commissiefuncties zit er dit keer niet bij. Het bestuur vond
dit geen functie hebben. Als het opgevraagd wordt, kan dit altijd worden teruggezocht.
Dan nu doorgaan met het keuren van het verslag in het algemeen.
Zijn er vragen of opmerkingen over het Halfjaarlijks verslag 2019-2020 in het
algemeen?
- Lekker gewerkt, kort en bondig.
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Zijn er nog bezwaren tegen het goedkeuren van het Halfjaarlijkse verslag
2019-2020?
De ALV keurt hierbij het Halfjaarlijks verslag 2019-2020 met in achtneming van
de hier besproken wijzigingen, goed.

6. Presenteren Financieel Halfjaarlijks verslag 2019-2020
Tommie geeft het woord aan Tom die het Financieel Halfjaarlijks verslag doorneemt. Tom
legt uit dat het Financieel Halfjaarlijksverslag per pagina wordt doorgenomen.
Tom deelt mede dat sinds het publiceren van het verslag, er in de tussentijd nog een paar
updates geweest zijn, om het verslag af te maken. Deze updates zal de Tom per pagina
benoemen.

Voorblad of inhoudsopgave
Tom vraagt of er vragen zijn over het voorblad of de inhoudsopgave?
Pagina 1
Zijn er vragen over pagina 1?
Pagina 2
Tom wil nog een paar zaken verder uitleggen op pagina twee:
In het Financieel Halfjaarlijks verslag (FHJV) is er geen uitleg gegeven bij de debiteuren en
crediteuren. In het eerste deel van het jaar zijn declaraties en incasso badges via debiteuren /
crediteuren gedaan, maar dat moet op een andere manier. Dat betekent dat de bedragen die
er staan niet kloppen. Tom moet dit nog verwerken in conscribo, het boekhoudsysteem. De
bedragen kloppen dan wel. Voor de rest staat er niks extra’s bij debiteuren en crediteuren
open.
- Is er een balans als deze bedragen worden aangepast?
- Tom denkt van wel, hij denkt dat dat nu ligt aan crediteuren, maar hij kon niet zien
waar het aan lag dat er geen balans is.
Zijn er verder nog vragen over pagina twee?
Pagina 3
Zijn er vragen over pagina 3?
Aanvulling: Het verschil met begroting bedrag bij de inkomsten post contributie is nog niet
geüpdatet. Dit moet -€780,- zijn i.p.v -€1005.
Bij de opbrengsten van de rekening kantoor staat €45,-. Twee cellen daaronder staat €37,50.
Dit onderste bedrag moet nog geüpdatet worden gezien er nog drie voedselkaarten bij op
komen. De bedragen komen uiteindelijk dus wel overeen.
- Hoe zit het met het verschil van 780 euro dan?
- Dat komt nog te kort inderdaad, maar er komt nog geld binnen van Studystore. Dit is
nog 26x 30 euro contributie, dat is precies 780 euro dus dat komt precies overeen
met de begroting.
Pagina 4
De penningmeester wil nog een paar zaken updaten op pagina vier omtrent
verenigingsprofessionalisering en het ledenweekend.
Bij het begrote bedrag van verenigingsprofessionalisering staat €75,- maar dit moet €100,zijn. Dit betekent dat er nog €74,01 over is op deze post.
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Onderhand is het ledenweekend geweest en de afrekening is binnen. Met alle inkomsten en
uitgaven rekening gehouden komt het er op neer dat er 64,04 winst is gemaakt. Deze kosten
kunnen worden herbegroot.
- Het is lastig om de tabellen te lezen, ze lopen door op de volgende pagina. Liever dus
de tabel dan op de volgende bladzijde laten beginnen, dus nieuwe kopjes maken bij
nieuwe pagina’s.
Zijn er verder nog vragen over pagina 4?
Pagina 5
Zijn er vragen over pagina 5?
- Is de post onvoorzien bewust niet veranderd?
- Er is nog niks uit de post onvoorzien gegaan dit jaar, dit zal straks worden
herbegroot.
Pagina 6
Zijn er vragen over pagina 6?
Bij het donateurschap staat dat Tom 22 januari langs zou gaan docenten. Hier kwam een
vergadering tussen, dus dit is nog niet gebeurd. De tussenstand voor donateurschap dat
binnen is, 100 euro. Naar alle waarschijnlijkheid komt 120 euro (begrote bedrag) dus wel
goed.
- Annika vraagt naar begrote sponsorinkomsten, hoe denkt Tom deze te halen?
- Tom komt daar op pagina 7 op terug.
Pagina 7
De penningmeester wil nog een paar zaken updaten op pagina zeven omtrent de sponsoring.
Van Sponsorkliks komt waarschijnlijk dit jaar provisie binnen, dat wordt 50 euro.
De overeenkomst met de NVO is inmiddels rond en het bedrag is ontvangen;
Het bedrag van de Stadsgenoot is inmiddels ook binnen. Dit bedrag is iets later
binnengekomen dan normaal, omdat de penningmeester pas in het midden van januari naar
de eigenaar had gemaild, wat iets later dan normaal is;
Het contact met Enter the Wave verloopt iets moeizamer dan verwacht, gezien de
penningmeester geen reactie meer heeft gekregen vanuit hen. De penningmeester zal ze
nogmaals terug mailen;
Als laatste heeft de penningmeester nog geprobeerd om contact te krijgen met
Athenastudies, gezien PAP nog recht heeft op provisie voor afgelopen verenigingsjaar.
Wederom kreeg de penningmeester geen gehoor. Op advies van andere verenigingen zal de
penningmeester kijken of er een ander contactpersoon beschikbaar is.
Zijn er verder nog vragen over pagina 7?
- Hoeveel PAPpers gaan er mee naar Enter the Wave? Er is nog nooit een PAPper mee
geweest, dit is misschien wel sneu omdat ze wel blijven sponsoren, dit is gek.
Misschien proberen ze nu te ghosten.
- PAP krijgt extra provisie als er leden worden aangeleverd, nu krijgt PAP een
standaard geld bedrag.
Tom heeft een evaluatie met HandjeHelpen gehad. Zij vinden het goed gaan en PAP
is bezig met het organiseren van een activiteit met hun. Daar zijn ze blij mee. Ze leveren
verder goed sponsormateriaal aan dus dat is fijn.
Wat betreft DressMe, daar krijgt PAP aan het einde van het jaar provisie van op basis
van voorgaande jaren. Dit zal rond de 90 euro zijn.
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Hoe zit het met de sponsoring van LinkedIn en Facebook? Linkedin loopt op schema
maar Facebook is nog niet op de helft. Vorig jaar liepen vacatures op Facebook wel
storm.
- Tom legt uit dat dit kwam doordat meerdere personen vaker geplaatst hadden vorig
jaar. Dit is afgezwakt en gebeurt niet meer zoveel. Tom had wel het plan om deze
mensen opnieuw te contacteren.
- Het is handig als hij aan zijn opvolger meegeeft dat Facebook dus afzwakt, hier kan
dus rekening mee worden gehouden in de begroting volgend jaar.
- Dit staat al in de overdracht voor het KB.
Pagina 8
De penningmeester wil nog een paar zaken updaten op pagina acht omtrent de
boekenverkoop en STUF.
- De penningmeester heeft contact opgenomen met de contactpersoon van Alcmaeon
die gaat over het contact met Studystore. Hij meldde dat ze bij Studystore een nieuwe
persoon had die over de financiën gaat en dus dat het wat langer duurt voordat het
geld binnen is. De penningmeester zal spoedig horen wanneer het binnenkomt; Tom
heeft geen inzicht in hoeveel dit is en weet niet hoe dit voorgaande jaren was.
- In het begin heeft de penningmeester dus contact gehad over de opbrengst. STUF
reactie was dat ze terug zouden komen met de resultaten binnen een paar weken. Dit
is niet gebeurd en de penningmeester heeft wederom contact met ze opgenomen. Ze
meldden dat er iets mis is gegaan met de betaling maar dat het geld z.s.m. onze kant
op komt. Ze zeiden ook dat PAP 25 keer benoemd is, wat betekent dat het begrote
bedrag precies is gehaald.
Zijn er verder nog vragen over pagina 8?
- Wanneer komt het bedrag van STUF binnen?
- Tom weet het niet, hij heeft er niks over gehoord.
- Kimberly zegt dat Tom kan blijven stalken, dat was vorig jaar ook heel erg nodig. Ook
raadt ze aan om persoonlijke contacten te gebruiken.
- Tom gaat erachter aan.
- Vincent denkt dat boekenverkoop minder is? Klopt dat?
- Er is veel concurrentie vanuit bol.com, ten opzichte van vorig jaar zit PAP wel op
dezelfde lijn.
- Wellicht kan er meer eer mondelinge promotie worden gedaan en meer posts op
social media. De concurrentie met Bol.com is wel moeilijk.
- Rosan stelt voor om na te denken over boekenverkoop binnen PAP, waarbij oude
boeken kunnen worden doorverkocht bijvoorbeeld. Bol.com is dan ook minder
concurent.
- Bol.com kan via sponsorkliks? Dan verdient PAP er alsnog geld aan.
- Dan krijgt PAP alsnog geen provisie, denkt Sjoerd. Veel boeken zijn van Nederlandse
uitgevers, dus dat mag niet.
- Is er hetzelfde begroot als vorig jaar? Misschien dan handig om mee te geven aan het
volgende bestuur dat er minder moet worden begroot op boekenverkoop
Dit jaar is er wel al minder begroot, zegt Tom. Daarentegen is de opleiding weer aan
het groeien, dus minder begroten maar iets hoger dan aanraden.
- Annika zegt dat ze zelf ook altijd kijkt wat goedkoper is, de boekenverkoop via
Studystore is vaak even duur als bol.com. Wellicht kan het via PAP dan gepromoot
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worden als dat PAP op een leuke manier wordt geholpen en het voor de leden niet
uitmaakt.
Pagina 9
Zijn er vragen over pagina 9?
- Komt het begrote bedrag uit voor Flickr? Er was vorig jaar geen creditcard dus er was
een abonnement voor een jaarcontract. Een langere termijn contract is goedkoper.
Kan Flickr dus niet worden overgezet naar een langere termijn contract? Anders kan
Flickr duurder uitvallen dan er begroot staat
- Tom neemt dit mee.
- Hoe zit het met het U-fonds en VIDIUS?
- Het geld van U-fonds is binnengekomen, het geld VIDIUS nog niet. VIDIUS is wel
laat.
Pagina 10
Zijn er nog vragen over pagina 10?
- Wil Tom post PR herbegroten?
- Tom komt daar later op terug.
Pagina 11
De penningmeester wil nog een paar zaken updaten op pagina elf omtrent de studiereis.
Er zijn onderhand aanbetalingen gedaan voor de studiereis voor het hostel en de reis
daarnaartoe.
Zijn er verder nog vragen over pagina 11?
Pagina 12
De penningmeester wil nog een paar zaken updaten op pagina twaalf omtrent het tweede en
derde feest en het goede doel.
De factuur is onderhand binnen en betaald. Het tweede feest heeft uiteindelijk €29,78 winst
gemaakt. Dit bedrag zal ook gebruikt worden voor het gala;
Het derde feest is net geweest en kijkende naar de aanwezigenlijst ziet het er naar uit dat er
ook winst is gemaakt. Dit is te danken aan het feit dat veel verenigingen erg laag hadden
ingezet op de voorverkoop. Hierdoor kwam het als een verrassing dat er zo veel mensen
aanwezig waren;
Het bestuur heeft dit jaar er voor gekozen om bij sommige activiteiten bij het inschrijven een
optie toe te voegen voor de leden om 50 cent te doneren aan het goede doel. Dit is nu een
paar keer gedaan en het komt er op neer dat dit nog €44,- extra heeft opgeleverd.
- Er wordt gevraagd om dit bedrag de volgende keer uit te splitsen zodat duidelijk
wordt hoeveel door die vraag komt.
Als laatst. Elk jaar wordt er een reservering gedaan voor de alumni. De post bedraagt op dit
moment dus €428,13. Dit bedrag blijft elk jaar redelijk constant. Er wordt in essentie dus
niks met dit geld gedaan en wellicht is het verstandig om een andere bestemming te geven
aan een deel van dit geld. De penningmeester wil daarom graag input vragen vanuit de ALV.
- Solange vertelt dat de alumni-commissie ooit van de universiteit was. Het is een grijs
gebied of dit geld nu nog van de universiteit is of niet. Dit heeft Solange vorig jaar
proberen uit te zoeken, maar niemand weet dit zeker. Waarschijnlijk is het van PAP,
denkt Solange. Stel het wordt uitgegeven of herbegroot, blijft het wel onzeker van wie
het nou is.
- Wellicht had de universiteit al eerder iets gezegd over dat geld als het van hun was,
denkt Emma. Daar kan PAP niet zeker van zijn, dus dat is lastig.
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Het geld kan dan beter worden uitgegeven aan alumni dan herbegroten. Als er een
alumni-activiteit wordt georganiseerd, wil de universiteit alsnog betalen dus hoeft de
post alsnog niet gebruikt te worden.
Misschien is er de mogelijkheid om als er nog een alumni-activiteit is dit jaar, daar
nog geld aan uit te geven, of iets bij te leggen. In hoeverre is dat nodig is dan de
vraag?
Kimberly stelt voor om dit voor te leggen aan de Sociale Commissie. Dan blijft het
geld tussen studenten, docenten en de opleiding en PAP, in plaats van dat het ergens
anders in wordt gestoken. Misschien kunnen daar ideeën worden uitgehaald, dan
wordt de opleiding ook betrokken en dan kan er ook gezegd worden dat alles overlegd
is. Er kan dan ook samen worden gezorgd voor een goede bestemming van het geld,
er zou namelijk zeker een goede activiteit kunnen worden neergezet van dit bedrag.
Solange stelt voor dat het geld naar het lustrum gaat. Dan worden ook altijd op een of
andere manier oude leden betrokken.
Sjoerd twijfelt over het bereik en animo van PAP voor een activiteit. Hij denkt aan
een jaarlijkse alumniborrel waar huidige leden ook mogen komen. Er kan dan
genetwerkt worden. Mensen krijgen dan ook de kans om elkaar weer te zien buiten de
kringen. Op die manier kunnen alumni weer een beetje betrokken worden. Als er dan
50 euro per borrel aan wordt uitgegeven, wordt er in ieder geval een deel
gespendeerd. Dat kost niet veel tijd om te organiseren.
Marije antwoordt: er is een groot alumnibestand bij PAP, en er kunnen uitnodigen
worden verstuurd maar het is moeilijk om reactie te krijgen. Er is nog een plan voor
een alumniborrel dit jaar, in samenwerking met de universiteit en er wordt gerekend
op 20 alumni.
Sjoerd zou dan peilen of er geen interesse is in een jaarlijkse borrel.
Solange antwoordt dat er inderdaad nooit reactie komt op zulke uitnodigingen. Ieder
jaar wordt geprobeerd te kijken naar de behoeften van alumni, maar niemand lijkt de
alumni goed te kunnen bereiken.
Sjoerd bedoelde peilen op de borrel zelf, waar de mensen komen. Als het via de
universiteit wordt gecommuniceerd en er 100 mensen komen, kan het bestuur
gewoon met hen in gesprek gaan.
Marije antwoordt dat de universiteit eigenlijk helemaal geen activiteit wilde doen,
omdat dit voorgaande jaren zo slecht liep.
Waarom steekt PAP hier nog moeite in, vraagt Rosan zich af?
Professionaliseringschecklist, helaas.
Emma snapt Sjoerd wel, als er ook gewone leden worden uitgenodigd. In principe
kunnen er veel leden die de bachelor al hebben afgerond door als alumni. Als de helft
van de post erin wordt gestopt en er is gratis bier is het misschien wel een succes en
komen ze het jaar erna weer. Dan kan er geld worden gevraagd.
Kimberly stelt voor om via oud-besturen te bereiken, dat zijn ook alumni.
Marije antwoordt dat dat inderdaad gedaan wordt. Ook wordt er via de universiteit
gemaild omdat mensen die mail hopelijk / waarschijnlijk serieuzer nemen dan een
PAP mail.
Annika denkt dat mensen dit inderdaad leuker vinden, dit is het proberen waard.
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Vincent stelt voor om het geld in de student-docent activiteit te steken, ook met het
hoog op de professionaliseringschecklist. Dat is dit jaar wel een groter succes aan het
worden.
- Dat is nu nog lastig omdat organisatie al staat en alles al rond is, antwoordt Janneke.
Het kan wel worden meegenomen naar volgend jaar.
- Rosan heeft nog een idee. Er is nu een alumni-maillijst waar iedereen die zich afmeldt
automatisch inkomt. Misschien is het slimmer om te investeren in facebookgroepen
van de masterlaag. Volgend jaar wordt dat dan automatisch een alumnigroep. Dan is
het een kleinere groep die misschien wel sneller aanspraak bij elkaar ook vindt en
samen gaan.
- Tommie antwoordt dat het lastig is dat PAP sinds een paar jaar geen lijst van
afgestudeerden, dus het is moeilijk te achterhalen wie in het ledenbestand alumni zijn
en wie niet. Dat mag niet meer in verband met AVG.
- Rosan antwoordt dat facebookgroepen niet ‘gedwongen’ zijn, dat doen mensen
vrijwillig dus ze kunnen er ook vrijwillig uit.
- Sabine vraagt of dat dan niet via de uni te regelen is, dat PAP te horen krijgt wie
afgestudeerd is.
- Dat mag dus niet meer. Marije heeft wel enkele maanden terug een mail
rondgestuurd waarbij leden zelf konden aangeven of ze nog studerende zijn. Hierdoor
zijn er 80 alumni bijgekomen.
- Lieke stelt voor om briefjes bij diploma-uitreiking uit te delen. Bij haar vorige
opleiding werd dit gedaan, en dan stond daar een linkje op naar een LinkedIn
groep.Hier kunnen ook sponsoren vacatures plaatsen.
- Er is inderdaad geen master LinkedIn, dat is best een goed idee. Dan kunnen alumni
ook gelijk netwerken door daarbij te gaan.
- Tom bedankt de ALV voor de input.
Zijn er verder nog vragen over pagina 12?
Pagina 13
De penningmeester wil nog een paar zaken updaten op pagina 13 omtrent het introweekend.
Het overzicht over de verschillende uitgaven is hier onvolledig en klopt dus niet. Dit komt
omdat de penningmeester dit over het hoofd heeft gezien bij het controleren van het verslag.
De bedragen van het introweekend die in de tabel 0p pagina 4 staan kloppen wel, dus ga van
die bedragen uit.
Zijn er verder nog vragen over pagina 13?
Pagina 14
Zijn er nog vragen over pagina 14?
Pagina 15
Zijn er nog vragen over pagina 15?
Zijn er vragen of opmerkingen over het Halfjaarlijks Financieel verslag
2019-2020 in het algemeen?
- Het bestuur heeft laatst een stofzuiger gekregen van de leden, dat is hartstikke leuk
natuurlijk, maar het punt is dat het bestuur bang leek te zijn voor gedoe op de ALV
om zelf geld uit te geven en een nieuwe te kopen. Waarom?
- PAP heeft inderdaad eigen vermogen. Angst om onder de 10.000 te komen?
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ALV was eerdere jaren heel kritisch. Nu is dit minder een probleem maar hierdoor
heerst er een stigma rondom ALV’s.
- Het bestuur is ook niet per se bang ervoor om geld uit te geven, ze wisten niet van het
plan voor een stofzuiger.
- Daniël begrijpt dat, maar denkt dat als er andere dingen nodig zijn, dat ook gewoon
zou kunnen.
- Het bestuur heeft niet per se concrete plannen om iets groots te kopen maar er kan
over worden nagedacht.
- Nieuwe mokken zijn handig, zegt Vincent.
- De PAPfiets in plaats van Swapfiets.
- Er kan bij andere verenigingen gekeken worden wat zij hebben en wat misschien ook
handig is voor PAP.
- Is het mogelijk om een deel van het eigen vermogen toe te kennen aan posten voor
volgend jaar?
- Dat kan, maar dan wordt er begroot om verlies te maken. Dan is de begroting
bijvoorbeeld 6000 euro, de uitgaven 7000 euro dus. In principe mag dat, zegt Sjoerd.
Zijn er verder vragen of opmerkingen over het verslag?
- Solange is het niet eens met de begroting zoals deze in het verslag staat, de begroting
staat er nu namelijk verkeerd is. Als deze eruit wordt gehaald dan is het goed.
- Nu moet eerst de herbegroting worden gedaan voordat het verslag kan worden
goedgekeurd.

7. Presenteren en goedkeuren herbegroting 2019-2020
Het bestuur wil een herbegroting voorstellen op de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering.
Er zijn verschillende inkomsten binnengekomen die het bestuur wil herbegroten naar andere
posten. Het totaal van die inkomsten bedraagt €385,53, in tabel 1 ziet u een overzicht van
deze inkomsten.
Tom geeft een korte toelichting van de inkomsten:
- Op de helft van het jaar mag volgens het FR de post onvoorzien gereduceerd worden
tot 2,5% van de begroting. Gezien er tot nu toe nog niets uit de post onvoorzien is
gehaald, wil het bestuur herbegroten;
- Het ledenweekend heeft dit jaar €64,04,- winst gemaakt. Dit komt doordat de
boodschappen lager uitvielen dan begroot;
- Het LOOP heeft dit jaar besloten om geen activiteit te organiseren omdat de
motivatie en verwachte animo niet hoog genoeg is. Loop en NVO kunnen misschien
in overleg.
- Verenigingsprofessionalisering heeft op dit moment nog €74,01 over. Het bestuur
heeft nog één plan met dit geld en dat is een notuleer programma voor het volgende
kandidaatsbestuur. Dit zal €36,- kosten. Het overige bedrag, €38,01, gaat dus niet
gebruikt worden en wordt dus herbegroot naar een andere post;
- PAP heeft dit jaar een paar leden aangeleverd voor de testritten van de uithoflijn wat
€7,50 heeft opgebracht. Dit zal worden herbegroot;
- PAP heeft op dit moment €5,40 aan statiegeld wat herbegroot kan worden;
- Als laatst wil het bestuur de overige €4,62 van de constitutieborrel herbegroten.
- Wat is het plan voor het geld in post professionalisering?
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Dit geld gaat worden uitgegeven aan een Notuleer Software. Tommie en
Marije hebben een demo gevolgd hiervan. Dit halverwege een bestuursjaar in
gebruik nemen is niet handig. Wel willen ze het KB aanraden om deze
software uit te proberen. Dit kost 6 euro per gebruiker per maand maximaal.
De organisatie achter dit programma staat heel erg open voor kortingsdeals,
dus dat bedrag is echt de max.
Het KB kan eventueel rekening houden hiermee in hun begroting als zij dit
programma fijn vinden. Het bestuur wil hen dit programma laten
uitproberen als zij veel vergaderen.

Tevens is er in deze tabel een overzicht van de bestemmingen van de inkomsten te zien. Er
volgt nu een korte toelichting;
- €296,- naar vaste lasten. Deze kosten zijn voor de maandelijkse afschrijving van de
creditcard. Deze kosten zijn over de maanden januari tot september. De herbegroting
wordt nu gedaan, gezien er in het begin van het verenigingsjaar nog niet duidelijk was
wanneer de creditcard binnen zou komen;
- €63,57 naar commissieleden. Het bestuur wil dit jaar tweemaal een CLBattle
organiseren, wat onder deze post valt. Daarom is er besloten om een bedrag her te
begroten richting deze post;
- €25,- naar student-docent activiteit. Dit jaar zal PAP wederom een student-docent
activiteit organiseren in samenwerking met de opleiding. Uit vergaderingen met de
sociale commissie is naar voren gekomen dat PAP ook een bijdrage zal leveren. Uit
overleg is het desbetreffende bedrag afgesproken.
- Er is nog veel geld op de PR post, wat is hiervoor het plan?
- Er is nog één PR week waar 100 euro voor staat. Dan is er inderdaad nog veel
geld over. Het bestuur heeft hierover ideeën maar nog geen concrete plannen.
Dit willen ze verder uitwerken en anders tijdens de DALV herbegroten.
- Merchandise is ook PR, daar wordt ook naar gekeken.
Zijn er verder vragen of opmerkingen?
- Deze herbegroting is significant anders dan in de stukken die zijn toegestuurd naar de
leden. Dat is iets om goed op te letten de volgende keer, vindt Daniël.
Dan gaat er nu gestemd worden over de herbegroting zoals net gepresenteerd. Tijdens het
stemmen zijn er 4 opties:
- Voor betekent dat je akkoord gaat met de herbegroting zoals gepresenteerd.
- Tegen betekent dat je niet akkoord gaat met de herbegroting zoals gepresenteerd.
- Neutraal betekent dat je geen mening hebt over de herbegroting zoals gepresenteerd.
- en onthouden van stem. Dat betekent dat je vindt dat er in huidige situatie niet
gestemd moet worden over de herbegroting, je stem zal niet meetellen voor de
kiesdrempel.
Zijn er nog vragen over de stemming?
- Er zijn 33 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 stemmen neutraal, en 0 onthoudingen
van stem.
- Dit betekent dat de herbegroting, zoals gepresenteerd, bij deze is goedgekeurd
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Zijn er vragen of opmerkingen over het Financieel Halfjaarlijks verslag
2019-2020 in het algemeen?
Zijn er nog bezwaren tegen het goedkeuren van het Financieel Halfjaarlijks
verslag 2019-2020?
De ALV keurt hierbij het Financieel Halfjaarlijks verslag 2019-2020 met in
achtneming van de hier besproken wijzigingen, goed.
21 aanwezigen na de pauze.

8. Wijziging Huishoudelijk reglement
Het bestuur zou graag een verandering zien in het Huishoudelijk reglement.
Het gaat hierbij om punt 6. Activiteiten. A
 lle studie-inhoudelijke activiteiten van dit
verenigingsjaar zijn open geweest voor externen. Het bestuur heeft gezien dat hier in het
begin van het jaar gebruik van is gemaakt, waarna een van deze personen lid is geworden van
de vereniging. Het bestuur denkt dat het gunstig kan zijn om alle studie-inhoudelijke
activiteiten open te zetten voor externen om zo een groter bereik te kunnen halen.
Om een verschil tussen leden en niet-leden te behouden wordt er een verschil gemaakt in
prijs. Externen betalen zo een meerprijs zodat alleen leden profiteren van de inleg van PAP.
Daarbij wordt om te waarborgen dat leden als eerste toegang hebben tot activiteiten
vastgelegd dat leden in principe voorrang hebben tot externen.
- In het voorstel dat online is verschenen stond een kleine fout. In lid 6.1 moet ‘ten alle
tijden’, vervangen worden door ‘in principe’.
- Na de wijziging zal het punt zal er als volgt uit komen te zien:
6.1 Alle activiteiten van PAP zijn open voor haar leden. Studie-inhoudelijke activiteiten zijn
daarbij ook open voor externen. Leden hebben in principe voorrang op het bijwonen van
activiteiten ten opzichte van externen.
6.2 PAP is in geen geval aansprakelijk voor schade aangericht aan of door leden of externen
tijdens activiteiten die door de vereniging zijn georganiseerd.
- Lid 6.1 is toegevoegd.
- In lid 6.2 is toegevoegd dat PAP ook niet aansprakelijk is voor schade van externen.
- De nummering is veranderd.
6.3 Inschrijven voor activiteiten van de vereniging geschiedt voor de leden in principe via de
website van sv PAP. De inschrijving is definitief wanneer er direct na inschrijving verschijnt:
‘inschrijving succesvol aangemaakt’. Hier zijn een aantal uitzonderingen op. Voor
buitenlandse activiteiten dient er ook een administratieformulier ondertekend te worden.
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 e-mail naar het bestuur gestuurd te
worden met de vraag om bevestiging van de inschrijving. Externen schrijven zich, in principe
in voor activiteiten van de vereniging door te mailen naar het bestuur. Bij de aankondiging
van een activiteit wordt altijd vermeld of inschrijving nodig is en op welke wijze dit kan.
- De nummering is veranderd.
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Er is toegevoegd hoe externen zich inschrijven.

6.4 Wanneer het aantal beschikbare plaatsen voor een activiteit vol is, word je automatisch
ingeschreven op een reservelijst. Wanneer leden zich afmelden voor de activiteit, zal de
eerste persoon van de reservelijst benaderd worden om de plek in te nemen. In principe
wordt de reservelijst op volgorde van inschrijving nagelopen, maar wanneer leden op de
reservelijst niet of moeilijk bereikbaar zijn, kan het bestuur besluiten het volgende lid op de
lijst te benaderen. Om verwarring en discussie te voorkomen wordt aan leden niet
medegedeeld op de welke plaats op de lijst ze staan.
- De nummering is veranderd.
- Taalfouten zijn veranderd.
6.5 Wanneer een lid niet bij een activiteit waarvoor hij of zij zich heeft ingeschreven,
aanwezig kan zijn, dient hij of zij zich af te melden bij het bestuur. Dit kan tot op het moment
dat de activiteit begint. Er vindt geen teruggave van inschrijvingsgeld plaats. Uitzonderingen
hierop worden alleen gemaakt wanneer er sprake is van een zeer goede reden die bovendien
voortkomt uit overmacht. Deze reden is ter beoordeling aan het bestuur.
- De nummering is veranderd.
6.6 Leden die zich inschrijven voor een commissie die een meerdaagse activiteit organiseert,
gaan bij inschrijving voor de commissie akkoord met deelname aan en betaling van de
activiteit. Uitzonderingen hierop kunnen worden gemaakt als sprake is van een geldige
reden. De geldigheid van deze reden is ter beoordeling van het bestuur. Wanneer een
commissielid zich wil uitschrijven voor de commissie zal het commissielid de reeds
vastgestelde en/of gemaakte kosten voor dit commissielid moeten vergoeden.
- De nummering is veranderd.
Zijn er opmerkingen over 6.1?
- Hoe wil het bestuur externen laten betalen? Tikkies?
- Op het symposium is dit gedaan door contante betalingen en tikkies. Externen
konden vooraf en op het moment zelf betalen. In de aanmeldingsmail stond een link,
op de aftekenlijst stond of er al betaald was. Als dit niet zo was kon er een QR code ter
plekke worden gescand en betaald. Hier zijn geen problemen aan ondervonden.
- Wordt er rekening gehouden met externen in de begroting van studie-inhoudelijke
activiteiten? Bij leden is er natuurlijk een no-show beleid, dat is bij externen niet zo.
Is het dan accepteren dat er verlies wordt gedraaid?
- De Studiecie heeft tot nu toe telkens begroot op alleen maar leden, geen externen.
Wanneer niet-leden zich nog inschrijven wordt de activiteit gewoon goedkoper.
- Hoe zit het dan met als iemand niet komt opdagen? Moet degene dan alsnog betalen
en hoe wordt dat gecontroleerd?
- Goed punt, dat is een risico. Dat wordt bij symposia ook genomen.
- Leden hebben in principe ook voorrang, dan pas wordt er gekeken naar externen. Het
is dus of niemand of een extern op die plek, ter aanvulling.
- Er kan gezegd worden dat externen vooraf betalen, dan is er zekerheid dat het geld
binnenkomt.
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Het zou dan alsnog kunnen dat dat niet gebeurt, maar dan is er rekening mee te
houden. Externen zijn vooral extra inkomsten, dus mooi meegenomen.
Waar hangt ‘in principe’ vanaf?
In sommige situaties is het lastig te stellen of leden of externen voor gaan. Soms kan
het niet anders en is de aanmelding niet te veranderen, dus daarom is in principe
toegevoegd. Bij een alumni-activiteit gaan externen bijvoorbeeld juist voor.
Er wordt voorgesteld om toe te voegen dat deze beslissing uiteindelijk aan het bestuur
is.
De laatste regel van het HR stelt dit ook al, dus dat is niet nodig

Zijn er opmerkingen over 6.3?
- Hoe wordt de laatste zin verwoord op de poster?
- Voor nu: voor externen mail naar: …
- Externen hoefden bij het symposium toch niet naar het bestuur te mailen?
- Dat klopt, daarom staat er ook ‘in principe’.
Dan gaat er nu gestemd worden over de HR-wijziging. Tijdens het stemmen zijn er 4 opties:
- Voor b
 etekent dat je akkoord gaat met wijziging.
- Tegen betekent dat je niet akkoord gaat met de wijziging.
- Neutraal b
 etekent dat je geen mening hebt over de wijziging.
- Onthouden van stem betekent dat je vindt dat er in huidige situatie niet gestemd
moet worden over de wijziging, je stem zal niet meetellen voor de kiesdrempel.
Zijn er nog vragen over de stemming?
- Er zijn 30 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 stemmen neutraal, en 0 onthoudingen
van stem.
Dit betekent dat de wijziging zoals gepresenteerd bij deze is goedgekeurd.
Deze HR-wijziging wordt aangenomen met 30 stemmen voor.

9. Brainstorm app
Zoals beschreven in het jaarplan zou het bestuur een opzet maken voor en zich verdiepen in
een eventuele app. Er is door het bestuur gekeken naar de mogelijkheden en de kosten van
de app en wat dit PAP kan opleveren. Het bestuur heeft contact gehad met Grouplink. Dit
bedrijf maakt apps voor studie- en studentenverenigingen zoals bijvoorbeeld Helix.
De app kan voor veel verschillende functies worden gebruikt. Een groot deel van de sociale
media die op het moment door PAP wordt gebruikt kan worden verplaatst naar de app. Denk
aan activiteiten PAP en de vacaturemail. Al deze onderdelen staan dan op één centrale plek.
De app heeft een homepage en verschillende tabbladen. Op de homepage kunnen
evenementen met posters worden geplaatst. Leden kunnen in verschillende groepen worden
geplaatst, en kunnen dan ook binnen de app chatten met de leden van deze groepen. Ook kan
er apart met leden worden gechat. Binnen de app kunnen activiteiten worden geplaatst en
ook voor deze activiteiten worden ingeschreven. Ten slotte is er ook nog de mogelijkheid om
vacatures te plaatsen in de app. Dit jaar is niet begroot op de app.
20:05 Maarten en Stan komen binnen
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De app komt er dit jaar sowieso niet, maar graag hoort het bestuur de mening hierover van
de ALV:
- Daniël denkt dat het een goed idee is met heel veel mogelijkheden. Alles binnen PAP
staat dan in één app. De commissieapps kunnen ook erin, dat voelt meer inclusief.
De app hoeft maar te worden geopend en dan is meteen te zien wat er gaande is bij
PAP. Alles zit dan samen in plaats van én mail én social media én posters.
- Emma is het eens met Daniël. Ze denkt dat commissieleden de app wel gaan
downloaden, ze twijfelt over andere mensen. Hoeveel mensen loop je mis? Als de app
niet wordt gedownload, krijgt iemand ook niks mee van PAP want degene heeft de
app niet. Als alleen actieve leden app downloaden dan zien andere leden dus geen
promotie. Of er moet daarnaast ook nog via andere kanalen promotie worden
gemaakt, maar Emma vraagt zich dan af of de kosten van de app het dan waard zijn.
- Bij SGS is een er app van Codex, daarop kan worden ingelogd en dan zijn alle
komende activiteiten te zien. Sabine had deze tijdens haar bestuursjaar bij SGS zelf
niet eens gedownload omdat de app zo lastig was in gebruik. Het is niet van te voren
in te schatten of het een hoge drempel is voor leden, om dit te downloaden. Bij de app
die wordt voorgesteld nu moet ook worden ingelogd, dat is misschien niet mega
gebruiksvriendelijk. Het is een kosten x baten afweging.
- Sjoerd: AVG technisch is het wel ideaal. Er kan ook niet per ongeluk iets fout gaan
met de BCC in de mail of de Flickr wat betreft AVG. Sjoerd ziet dat als een groot
pluspunt. Hij vraagt hoe het zit met de advertenties. kunnen PAP sponsoren daar
terecht of komen daar advertenties van de app zelf? Veel advertenties zijn ook niet
fijn in gebruik.
- PAP’s sponsoren kunnen terecht als advertentie in de app.
- Annika sluit zich aan bij Emma en Sjoerd. Ze zou Facebook dan loslaten in promotie
en daarvoor de app gebruiken, maar instagram misschien niet. Zo zijn externen en
niet-actieve leden dan wel nog te bereiken wellicht. Het is in ieder geval goed om niet
alle sociale media los te laten.
- Bijkomende voordelen zijn misschien dat sommige posten minder geld kosten
(Flickr, ICT).
Bibi komt binnen 20:10.
- Hoe duur wordt de app?
- Er is een standaard versie voor 21 euro per maand + 0.08 per maand per gebruiker.
Hierbij komt een emailondersteuning met reactie binnen 48 uur.
- De plus versie kost 29 euro per maand + 10 cent per maand per gebruiker. Hierbij
komt directe ondersteuning en API toegang. De API toegang is geen toevoeging voor
PAP, codex zou namelijk gekoppeld kunnen worden, maar dit heeft PAP niet. De
nuttige toevoeging voor dit bedrag zou dus de telefonische ondersteuning zijn.
- De branded versie kost 42 euro per maand + 13 cent per maand per gebruiker. Al het
bovenstaande + een branded applicatie. Dat betekent dat de app ‘PAP’ heet in de
appstore en niet Grouplink.
- De app kan op zowel Android als IOS worden gedownload onder extra kosten.
- Kost het onderhoud van de app ook nog extra geld?
- Het programmeren van de app is inbegrepen, dit zou binnen 1 dag gedaan kunnen
worden. Er is nog geen informatie over kosten van onderhoud en updates. Dit is wel
belangrijk om uit te zoeken want dat komt er natuurlijk ook bij.

22

-

-

-

-

-

-

-

Als het bestuur iets in de app wil veranderen, toevoegen of verwijderen, hoe
makkelijk kan dat dan? Kan het bestuur zelf dingen regelen in de app?
Rosan: Er komt nu via Facebook vacatures een groot deel van de sponsoring binnen.
De app heeft een minder groot bereik dan Facebook, dat is iets om goed over na te
denken. Facebook krijgt ook een minder groot bereik natuurlijk.
Als er een groep wordt aangemaakt voor een commissie, hebben dan alleen die leden
toegang tot die groep in de app?
Ja, die groep is dan alleen toegankelijk voor die leden.
Het is ook een afweging dat de app telkens extra geld kost als het maar even geopend
wordt door leden / alumni die er niks mee doen. De kosten van andere apps zijn nog
niet uitgezocht maar dat kan wellicht nog gebeuren.
Als er ook foto’s van activiteiten op worden geplaatst is dat wel een goede motivatie
om de app te downloaden, denkt Sabine. Als er in ieder geval meer dan alleen maar
activiteiten op worden geplaatst.
Er kan ook iets gedaan worden met de samenvattingen die nu nog op de site staan,
denkt Sjoerd. Er kan goed worden nagedacht over dingen die fijn zouden zijn in een
app, bijvoorbeeld ook studiegerelateerde dingen, waardoor leden de app willen
downloaden.
Annika denkt dat de vaste lasten van de website hetzelfde blijven, deze worden
betaald aan one.com, dit blijft zo. De kosten voor websitebeheer zouden dus blijven.
Marijke vraagt of de commissie groepsapps verplaatsen naar de app?
Hier is nog niet over nagedacht. De leuke app en de zakelijke app zouden kunnen
worden gesplitst bijvoorbeeld.
Marijke denkt dat het misschien niet handig is. Op whatsapp wordt ze vaker
geconfronteerd met de commissie. Als deze chat in de app was, is het makkelijk uit te
stellen en te vergeten.
Is er een desktoplink zodat de app via de PC kan worden bekeken?
Tommie weet hier geen antwoord op.
Maarten denkt dat het hoogdrempeliger wordt om foto’s te bekijken als er een app
voor nodig is. Er zijn dan ook minder mensen die de foto’s gaan bekijken.
Flickr is ook niet chill.
Is er een opzegtermijn?
Het bestuur wou eerst kijken naar de animo voor de app, dus geen idee.
De app kan eventueel 3 maanden worden uitgeprobeerd en dan worden opgezegd.
Het is wel gebruiksvriendelijk als er maar één keer hoeft te worden ingelogd en dan
verder niet meer.
Is er gekeken bij andere verenigingen of niet-actieve leden deze apps downloaden?
Vanuit deze app is daar nog geen informatie over, de app wordt vooral in andere
steden gebruikt. Er worden apps zoals codex gebruikt, maar dat is niet vergelijkbaar
en het is ook onbekend of daar informatie over is wat betreft niet actieve leden.
De officiële documenten zouden in de app geplaatst kunnen worden.
Stan denkt dat het een goed idee is om kortingsdeals te verbinden aan de app.
Alcmaeon heeft inderdaad ook een kortingsapp, dat is een goed idee.
Als veel apps met Codex werken is het misschien een idee om daar naar over te
stappen, dat scheelt wellicht?
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Tom denkt dat het een goed idee is om de financiën in ieder geval wel in conscribo te
houden. Daarnaast werkt het inschrijfsysteem voor activiteiten in de app niet via
Codex dus dat scheelt.
- Sabine zegt dat Codex heel veel bugs heeft, dus raadt aan om daar goed over na te
denken en te overleggen met andere verenigingen die al Codex gebruiken.
- Er wordt voorgesteld om de app voor 1 verenigingsjaar uit te proberen. Een jaar kost
360 euro en PAP heeft veel geld dus dat kan.
- De prijs hangt wel af van hoeveel mensen er gebruik van gaan maken.
- Op een jaar vallen de kosten heel erg mee. Verder kan er veel over worden nagedacht
maar er is van tevoren niet in te schatten hoe het gebruikt gaat worden en of het
bevalt. Dat moet voor langere tijd worden uitgeprobeerd en niet voor kortere termijn.
De ALV is vóór het uitproberen van de app met langere termijn.
Tommie wil graag nog wat meer vertellen over de app.
- Het heeft veel voordelen. Er is meer overzichten alles staat bij elkaar, in plaats van 3
Facebook accounts te gebruiken. Facebook en de app kunnen natuurlijk ook nog
naast elkaar worden gebruikt. Er zijn minder kosten. De app is snel geactiveerd maar
daarentegen is het minder zichtbaar voor bedrijven. Ook is het onduidelijk hoeveel
per maand moet worden betaald. Het ledenaantal en gebruikers per maand zijn lastig
in te schatten en te begroten. De inschrijvingensite kan verplaatst worden naar de
app. Die via de site kan wellicht een inschrijvingensite worden voor externen.
De ALV staat er positief tegenover dus het bestuur kan opties gaan uitzoeken.
Moet er langs de ALV welke app het gaat worden?
- Rosan denkt dat als er een plan is in de zomervakantie, het bestuur niet hoeft te
wachten tot de WALV. Dan zijn de inschrijvingen en het jaar al begonnen dus dan is
het te laat om ermee te beginnen.
- De vereniging vertrouwt het bestuur voldoende om hier keuzes over te laten maken
zonder deze te hebben ingestemd.
- Stan denkt wel dat er geen geld moet worden uitgegeven om het uit te geven.
- Er is in een eerdere ALV discussie geweest over een app, het is handig om hiervan de
notulen terug te lezen.
- Dit is al gebeurd. Toen is er geen app gekomen omdat deze of te duur of heel sketchy
en onbetrouwbaar waren.

10. Inspraak leden
Er zijn geen punten ingediend en geen dingen die besproken hoeven te worden.
- Sjoerd benoemt dat volgens de statuten de Financie verslag moet uitbrengen over de
controle van Financiën. Sjoerd vertelt dat dit prima is gegaan, dus bij dezen heeft de
Financie gezegd dat ze het ermee eens zijn.

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

12. Rondvraag
-

Heeft het promotiefilmpje effect gehad?
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Lieke vond het nut hebben. Door het filmpje kreeg ze het gevoel dat de ALV meer
toegankelijk was. Ook is het een leuke manier van promotie.
Credits naar Suus voor het uitzoeken van de app.

13. Sluiting
Dan zijn we hierbij aan het einde gekomen van de Halfjaarlijkse Algemene
Ledenvergadering. Het bestuur wil de ALV danken voor de komst en inbreng. Door de
aanwezigheid zijn er ook CLB punten verdiend. Als leden extra punten willen verdienen,
kunnen ze naar de commissieledenbattle komen die op 13 februari plaatsvindt.
Het bestuur nodigt iedereen uit om na te borrelen in de Cambridgebar.
Tommie sluit de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering om 20:33.
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