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Huidige ledenaantal: 791 

  

Aanwezigen 

1. Isa Kessels 

2. Vincent van de Pol 

3. Siebe Koers 

4. Lieke van Golen 

5. Bibi Raayen 

6. Janneke van der Avoort 

7. Kimberly van den Brand 

8. Tom Lammers 

9. Anouk Hoekstra 

10. Anne van Veluw 

11. Julia Spaargaren 

12. Kiki van Eijk 

13. Madelon Daams 

14. Alicia Le Noble 

15. Sanne Horeman 

16. Annika Veenstra 

17. Suzanne Batenburg 

18. Noek Nolting 

19. Maarten van Gent 

20. Tommie Buster 

21. Doyke Schokker 

22. Sjoerd Houweling 

23. Marije Revenich 

 

1. Opening 
Isa opent de vergadering om 18.05 uur op woensdag 23 juni en heet iedereen welkom. 

 

Tijdens deze ALV zal  het kandidaatsbestuur gepresenteerd en zal er een herbegroting 

besproken worden. Tijdens al deze onderdelen is er de kans om je mening en inzichten te 

geven.   

 

Isa benoemt dat de ALV voor de leden is, dus leden hoeven niet bang te zijn om vragen te 

stellen wanneer zij iets niet begrijpen.  

Zij stelt voor over te gaan naar 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 HALV 9 februari 2021 

5.  Voorstellen en instellen van het kandidaatsbestuur 

6.  Presenteren Herbegrotingsvoorstel 

7.  Inspraak leden 

8.  WVTTK 

9.  Rondvraag 

10.  Sluiting 

 

Voorafgaand aan de vergadering is 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 

Kandidaatsbestuurvoorstel Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 
- Om de ALV gestroomlijnd te laten plaatsvinden vraagt Isa de leden om in de chat aan 

te geven wanneer zij iets willen zeggen. Dit kan door te typen ‘Vraag’ wanneer je een 

vraag wilt stellen of ‘Reactie’ wanneer je wilt reageren op de vraag of reactie die 

zojuist gegeven is. 

- Tijdens deze ALV zullen er meerdere stemmingen plaatsvinden. Voor de stemmingen 

geldt een afwijkende stemprocedure. Deze zal uitgelegd worden wanneer er een 

stemming plaatsvindt. 

- Er zullen geluidsopnames van de ALV worden gemaakt. Dit maakt het de secretaris 

een stuk makkelijker om de notulen achteraf correct uit te werken. Hierna worden de 

opnames verwijderd. Heeft iemand bezwaar tegen deze opname? 

- Er zijn geen bezwaren. 

- Er zijn een aantal machtigingen bij het bestuur kenbaar gemaakt: 

- Tommie Buster machtigt Isa Kessels om voor hem te stemmen tijdens de 

Kandidaatsbestuurvoorstel Algemene Ledenvergadering van studievereniging 

PAP op 23 juni 2021.  

- Marije Revenich machtigt Vincent van de Pol om voor haar te stemmen 

tijdens de Kandidaatsbestuurvoorstel Algemene Ledenvergadering van 

Studievereniging PAP op 23 juni 2021.  

- Janneke van der Avoort machtigt Tom Lammers om voor haar te stemmen 

tijdens de Kandidaatsbestuurvoorstel Algemene Ledenvergadering van 

Studievereniging PAP op 23 juni 2021.  

- Wanneer een lid een ander lid machtigt en de ALV binnenkomt, vervalt de 

machtiging en mag het lid zelf stemmen. 

- Isa deelt mede dat de documenten voor deze ALV op de website svpap.nl te vinden 

zijn.  

- 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, dan kan er gemaild worden naar secretaris@svpap.nl. De naam zal dan uit 

de notulen worden gehaald.  

mailto:secretaris@svpap.nl


5 

- Voor alle documenten die worden besproken, geldt het volgende: Spelfouten en 

fouten in lay-out mogen gemaild worden naar secretaris@svpap.nl. 

 

4. Goedkeuren Notulen HALV 9 februari 2021 
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. 

 

Isa 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. 

 

Dan keurt de ALV bij deze de notulen van de Halfjaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering op 9 februari 2021 goed. 

 

5. Voorstellen en instellen van het kandidaatsbestuur 
Er voorafgaand aan de ALV geen bezwaren kenbaar gemaakt tegen het nieuwe 

kandidaatsbestuur. Isa vraagt of er bezwaar heeft tegen het instemmen van het 20e 

kandidaatsbestuur. 

- Er zijn geen bezwaren. 

 

Dan zijn bij deze Anne van Veluw, Julia Spaargaren, Kiki van Eijk, Madelon 

Daams, Alicia Le Noble en Sanne Horeman ingestemd als 20e 

kandidaatsbestuur der Studievereniging PAP.  

 

Het kandidaatsbestuur stelt zich vervolgens kort voor en ondertekent een document waarin 

zij zich bereid verklaren om bestuur te worden aankomend verenigingsjaar. Dit document is 

al door Isa als voorzitter ondertekend. Isa feliciteert het kandidaatsbestuur en spreekt uit dat 

het bestuur overtuigd is dat het kandidaatsbestuur een prachtig jaar neer zal gaan zetten.  

 

6. Presenteren Herbegrotingsvoorstel 
Isa geeft het woord aan Siebe, die de herbegroting zal doornemen. Siebe legt uit dat de 

herbegroting per pagina wordt doorgenomen.  

 

6.1 Titelblad en inhoudsopgave  
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over het voorblad en de inhoudsopgave. 

 

6.2 Pagina 2 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over deze pagina. 

 

6.3 Pagina 3 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over deze pagina. 

 

6.4 Pagina 4 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over deze pagina. 
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6.5 Pagina 5 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over deze pagina. 

 

6.6 Pagina 6 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over deze pagina. 

 

6.7 Pagina 7 
- Janneke geeft haar complimenten over de samenwerking met JoHo. 

- Siebe bedankt haar en benoemt hoezeer Lieke zich hiervoor heeft ingezet 

afgelopen jaar. 

Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen over deze pagina. 

 

6.8 Pagina 8 
- Janneke geeft haar complimenten over de verkoop van de Test & 

Observatievaardigheden testpakketjes. 

Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen over deze pagina. 

 

6.9 Pagina 9 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over deze pagina. Siebe geeft een update over de 

sponsoringovereenkomst tussen Studievereniging PAP en Enter the Snow. Siebe heeft 

inmiddels meerdere malen contact gezocht met Enter the Snow om de samenwerking 

daadwerkelijk op te gaan zetten. Echter, hij heeft tot op heden geen contact gekregen en om 

die reden is besloten om de samenwerking niet aan te gaan.  

 

6.10 Pagina 10 

- Janneke vraagt waar de €20,- van de google cloud opslag naartoe gaat. Is dit voor een 

abonnement? 

- Siebe: PAP heeft een Google Workspace account. Dit geld is inderdaad voor 

uitbreiding van de opslag en moet jaarlijks betaald worden. Het is wel lastig 

deze opslag daadwerkelijk aan te schaffen, vanwege de omvang en 

complexiteit van de mail. Daar is naar gekeken en hier gaat het bestuur mee 

verder.  

Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen over deze pagina. 

 

6.11 Pagina 11 

- Janneke vraagt wat er gebeurt met het geld van de Musicie, wanneer dit niet gebruikt 

wordt. Wordt dit nog herbegroot op de WALV? 

- Siebe legt uit dat het bestuur dit heeft laten staan, omdat de commissie nog 

gaat optreden tijdens het commissieledenbedankuitje. Zij gaan dus nog 

uitgaven doen. Mocht de post niet leeg gaan dan blijft het geld staan. 

- Janneke: Het geld komt dan dus niet op de spaarrekening. Dat is fijn. 

- Tom haakt aan op Janneke: op de WALV kan niet herbegroot worden, dan gaat het 

naar eigen vermogen. Er kan nog wel gereserveerd worden zodat het in Kiki’s 

begroting kan komen te staan. Op die manier kan het geld later dus wel nog ergens 

anders heen.  

Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen over deze pagina. 
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6.12 Pagina 12 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over deze pagina. 

 

6.13 Pagina 13 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over deze pagina. 

 

6.14 Pagina 14  
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over deze pagina. Dan zijn we aangekomen bij het 

herbegrotingsvoorstel. Siebe licht kort toe waar de te herbegroten inkomsten vandaan 

komen en wat de beoogde bestemmingen zijn. Ook licht hij een kleine wijziging in het 

herbegrotingsvoorstel toe. 

- Vanwege de situatie rondom COVID-19 is het sommige commissies niet gelukt om 

het volledige budget uit te geven. Om die reden wordt het resterende bedrag van die 

commissies herbegroot. Vanwege de inzet van Studievereniging PAP in de coronatijd, 

heeft de vereniging een bonus van €1000,- euro gekregen van de Universiteit Utrecht. 

Tevens is de verenigingskamer nog niet open geweest en om die reden is er besloten 

om een bedrag van de kamerboodschappen te herbegroten. Dit zal niet het gehele 

bedrag zijn, omdat er nog spullen gekocht moeten worden voor het Samen Studeren 

en om de kasten te vullen voor de FI-week. Het is niet gelukt om dit jaar een PAPapp 

op te zetten en om die reden wordt het begrote bedrag gereserveerd voor het 

volgende bestuur, zodat zij dit zouden kunnen realiseren. Er is minder geld 

uitgegeven uit de post PR dan verwacht. Om die reden wordt er een bedrag uit deze 

post herbegroot. Tot slot wordt het geld van de constitutieborrel van dit jaar 

gereserveerd voor volgend jaar. Zo hoeft het volgende bestuur hier geen of weinig 

geld voor te begroten. 

- Dan de bestemmingen. Het bestuur wil €100,- euro extra beschikbaar stellen voor het 

website beheer. Zo kunnen extra kosten voor een extra extensie voor de website 

gedekt worden. Met deze extensie kunnen extra vragen worden toegevoegd aan het 

inschrijfsysteem. Daarnaast wil het bestuur een aantal reserveringen voor komende 

jaren maken. Allereerst een extra reservering voor het lustrum, omdat het bestuur 

denkt dat het lustrum een goede mogelijkheid is om alle leden van de vereniging 

dichter bij elkaar te brengen. Het lustrum is open voor alle leden en sommige 

activiteiten zullen ook beschikbaar zijn voor alumni, dus dit geld is breed inzetbaar. 

Ook wil het bestuur €200,- euro reserveren voor de Fuifcie. Deze commissie zal 

doorwerken in de zomervakantie om in het begin van komend jaar een promoweek 

voor de vereniging op te zetten. Met dit geld kunnen zij tijdig starten met het 

organiseren van de activiteiten. Tevens wil het bestuur geld reservering voor overige 

zaken, zoals promotie van de vereniging in het begin van het komende jaar. Zoals 

benoemd wil het bestuur geld reserveren voor de constitutieborrel van 

Studievereniging PAP en tevens wil het bestuur geld reserveren voor een mogelijke 

statutenwijziging. Vanwege een wetswijziging is het mogelijk dat PAP in de komende 

periode haar statuten aan zal moeten passen. Dit is duur en daarom wil het bestuur 

graag een buffer opbouwen om mogelijke kosten voor de statutenwijziging op te 

vangen. Het bedrag wat hier waarschijnlijk voor nodig is, is lager uitgevallen dan 

verwacht. Om die reden wil het bestuur nog een kleine wijziging doorvoeren in de 

herbegroting. Het bestuur wil namelijk graag een bedrag van €200,- euro reserveren 

voor de Introcie voor het organiseren van het introweekend. Het introweekend is een 
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belangrijk moment voor de vereniging om nieuwe leden te trekken en met dit geld 

kan de commissie iets tofs neer gaan zetten.  

 

- Doyke vraagt naar de wetswijziging. Wat houdt dit precies in? 

- Siebe: het is een ingewikkelde wet, maar het doel van de wet is onbehoorlijk 

besturen tegengaan. Daarom moeten een aantal zaken extra statutair ingedekt 

worden. De precieze wijzigingen moeten nog uitgezocht worden, maar dat er 

een wijziging moet komen is erg waarschijnlijk. 

- Doyke Hoe duur is die wijziging ongeveer? 

- Siebe: in eerste instantie dacht het bestuur dat dit erg duur zal zijn. Tommie 

heeft dit nagevraagd en waarschijnlijk is het goedkoper, omdat het niet via de 

KVK hoeft, maar alleen via de notaris 

- Tommie: heeft dit inderdaad nagezocht vanuit de Universiteitsraad. 

Waarschijnlijk zal de Universiteit hierin ook gaan helpen door alle 

verenigingen in één keer langs de notaris te sturen 

- Sjoerd: Waar is de reservering overig voor? 

- Dit geld kan gebruikt worden voor promotie en om zoveel mogelijk leden te 

trekken voor de vereniging. 

- Sjoerd: duidelijk. 

 

6.15 Pagina 15  
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over deze pagina. 

 

6.15 Pagina 15  
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over deze pagina. 

 

6.16 Pagina 16 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over deze pagina. 

 

Siebe geeft het woord geven aan de Financie om hun bevindingen over de herbegroting te 

delen. Sjoerd benoemt dat de Financie naar de herbegroting heeft gekeken. Siebe heeft de 

opmerking die zij hadden goed verwerkt. De Financie keurt de herbegroting goed en geeft 

complimenten aan Siebe.  

Siebe bedankt de Financie en geeft het woord aan de Tom namens de RvA. Tom benoemt dat 

de RvA het ook helemaal met de herbegroting eens is. 

Siebe bedankt de RvA en geeft het woord aan Isa. 

 

Er zal worden gestemd over de herbegroting zoals besproken. Omdat het een stemming is 

over een zaak, en niet een persoon, zal de stemming openbaar verlopen. Isa legt uit hoe het 

het stemmen via de chat werkt. Wanneer de stemming wordt geopend, kan iedereen in de 

chat een stem uitbrengen. 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. 

- ‘Onthouden van stem’ betekent dat je vindt dat er in huidige situatie niet 
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gestemd moet worden over de herbegroting, je stem zal niet meetellen voor de 

kiesdrempel. 

- Er zijn geen vragen over de stemming. 

 

Stemmen: 

Voor: 23 

Tegen: 0 

Neutraal: 0  

Onthouden van stemmen: 0 

 

Er zijn 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 stemmen neutraal, en 0 

onthoudingen van stem. 

Dan keurt de ALV hierbij de herbegroting 2020-2021, met inachtneming van 

hier besproken wijzigingen, goed. 

 

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

 

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

 

9. Rondvraag 
 

- Anouk complimenteert het bestuur en wenst het nieuwe bestuur veel succes en 

plezier. 

- Tommie geeft zijn complimenten aan het bestuur en wenst het 20e veel succes. 

- Maarten sluit zich daarbij aan 

- Janneke wenst het 20 ook veel plezier en bedankt het bestuur voor hun uitleg 

- Doyke: Lekker gewerkt dit jaar en succes aan het 20e. Zij is benieuwd naar het 

Lustrum. 

- Kimberly: Credits naar het bestuur en bedankt voor het eten. Veel plezier aan het 

20e. 

- Suzanne is trots op het bestuur en wenst het 20e veel plezier. 

- Annika sluit zich daarbij aan. 

- Noek ook. 

- Sjoerd drukt het 20e op het hart om te genieten. Het belangrijkste is om te 

onthouden dat zij genieten, want er gaat heel veel op hen afkomen. De vereniging 

blijft ook draaien als er iets fout gaat.  

- Tom: Lekker gewerkt. Hij is trots op Siebe. 

- Sanne is blij dat ze het stokje mag overnemen. 

- Madelon bedankt iedereen voor de succeswensen. 

- Lieke bedankt iedereen voor hun komst. 

- Julia bedankt iedereen en heeft heel veel zin in haar bestuursjaar. 

- Alicia is blij dat ze is goedgekeurd en heeft veel zin in het komende jaar. 

- Bibi vond het fijn dat iedereen er was. 

- Kiki complimenteert het bestuur. Met name Siebe. 

- Siebe bedankt iedereen voor de hulp bij de verslagen en wenst het 20e veel succes 
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- Anne bedankt iedereen voor de succeswensen en heeft veel zin in het bestuursjaar 

- Isa deelt mede dat het kandidaatsbestuur binnen één week hun constitutiekleding 

heeft gevonden. De ALV reageert verbaasd en enthousiast. Verder wenst zij het 20e 

succes. 

 

10. Sluiting 
Dan zijn we hierbij aan het einde gekomen van de Kandidaatsbestuurvoorstel Algemene 

Ledenvergadering. Het bestuur wil de ALV hartelijk danken voor de komst en inbreng. Isa 

dankt iedereen nogmaals voor hun komst en wenst iedereen een fijne avond. Isa sluit de 

Kandidaatsbestuurvoorstel Algemene Ledenvergadering om 18.47 uur op 23 juni 2021.  

 

 


