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1. Wijziging Huishoudelijk Reglement punt 3: Bestuur 

1.1 Huidig 

3.1 Het bestuur bestaat in principe uit zes personen, die de volgende functies hebben: 

voorzitter, secretaris, penningmeester, coördinator studie-inhoudelijk, coördinator intern en 

coördinator extern.  

 

1.2 Voorstel 

3.1 Het bestuur bestaat in principe uit zes personen, die de volgende functies hebben: 

voorzitter, secretaris, penningmeester, coördinator onderwijs, coördinator intern en 

coördinator extern.  
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2. Wijziging Huishoudelijk Reglement punt 5: Commissies 

2.1 Huidig 

5.3 In iedere commissie neemt een bestuurslid plaats als coördinator. In principe is dit bij 

Financie de penningmeester, bij de studie- inhoudelijke commissies de coördinator 

studieinhoudelijk, bij de ontspannende commissies is dit de coördinator intern en bij de 

PRcommissies de coördinator extern. De overige commissies worden verdeeld over het 

bestuur. Het kandidaatsbestuur stelt de commissievoorzitters voorafgaand aan het 

collegejaar aan, met uitzondering van de Financie en de Introcie. Als een 

commissievoorzitter besluit te stoppen met deze functie, beslist het huidige bestuur in 

overleg met de commissie over de verdere gang van zaken. Wel is het bestuur altijd 

eindverantwoordelijk en legt verantwoording aan de ALV af middels het jaarplan en 

(half)jaarlijks verslag.  

 

2.2 Voorstel 

5.3 In iedere commissie neemt een bestuurslid plaats als coördinator. In principe is dit bij de 

Financie de penningmeester, bij de studie- inhoudelijke commissies de coördinator 

studieinhoudelijk, bij de ontspannende commissies is dit de coördinator intern en bij de 

PRcommissies de coördinator extern. De overige commissies zullen over de bestuursleden 

verdeeld worden. Het kandidaatsbestuur stelt de commissievoorzitters voorafgaand aan het 

collegejaar aan, met uitzondering van de Financie en de Introcie. Als een 

commissievoorzitter besluit te stoppen met deze functie, beslist het huidige bestuur in 

overleg met de commissie over de verdere gang van zaken. Wel is het bestuur altijd 

eindverantwoordelijk en legt verantwoording over de commissies af aan de ALV middels het 

jaarplan en (half)jaarlijks verslag.  
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3. Wijziging Huishoudelijk Reglement punt 7: Huisstijl 

3.1 Huidig 

7.1 De huisstijl van PAP is vastgelegd in het PR-protocol. In dit protocol staan regels en 

richtlijnen met betrekking tot het PR-beleid. De coördinator extern dient toe te zien op de 

handhaving van dit beleid. Eventuele wijzigingen van het protocol dienen ter kennisgeving 

aan de ALV te worden voorgelegd. 

 

3.2 Voorstel 

7.1 De huisstijl van PAP is vastgelegd in het PR-protocol. In dit protocol staan regels en 

richtlijnen met betrekking tot het PR-beleid. Het bestuur dient toe te zien op de handhaving 

van dit beleid. Eventuele wijzigingen van het protocol dienen ter kennisgeving aan de ALV te 

worden voorgelegd. 
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4. Toevoeging wijziging officiële documenten en berichtgeving 

Vanaf verenigingsjaar 2020-2021 zal de titel van de coördinator studie-inhoudelijk 

veranderd worden in de titel ‘coördinator onderwijs’. 

 

Het bestuur stelt voor om, vanaf de Wissel Algemene Ledenvergadering op 14 september 

2020, de nieuwe titel ‘coördinator onderwijs’ in alle officiële documenten en berichtgevingen 

door te voeren. 

 

Er zullen geen wijzigingen worden gedaan in documenten en berichtgevingen vóór 

verenigingsjaar 2020-2021 of documentaties van verenigingsjaren vóór verenigingsjaar 

2020-2021. 
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