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Utrecht, 13 september 2021 

Beste leden, 

 

Met deze brief brengt de Raad van Advies (RvA) de Algemene Ledenvergadering (ALV) graag op de 

hoogte van haar bevinden en inzichten uit afgelopen periode. 

Inleiding 

Binnen Studievereniging PAP heeft RvA zoals de naam al zegt een adviserende rol. In het 

huishoudelijk reglement is vastgelegd dat de Raad van Advies tenminste gevraagd en ongevraagd 

advies geeft aan het bestuur via verschillende wegen. De RvA geeft de afgelopen jaren ook advies aan 

de ALV over belangrijke beslissingen en het al dan niet instemmen van stukken. 

De RvA 2021-2022 zou graag de ALV voortaan per brief in willen lichten over haar bevindingen en 

inzichten met betrekking tot de officiële documenten. Daarmee is het advies dat de RvA geeft aan de 

ALV betreft een stemming, meer onderbouwd dan alleen een mondeling advies tijdens de ALV zelf. 

Dit voegt toe aan een onderbouwde stemming en geeft leden die niet aanwezig kunnen zijn bij de ALV 

zelf, ook mogelijkheid om meer informatie te krijgen over de mening van de RvA. 

De RvA 2021-2022 stelt voor om het gebruikelijk te maken een brief vanuit de RvA te versturen. Dit 

zal normaal gesproken gebeuren tegelijk met de uitnodiging voor een ALV waar ook de overige 

stukken in te vinden zijn. Aangezien wij dit idee pas na de uitnodiging van de WALV hebben gekregen 

ontvangen jullie deze brief pas vandaag. 

Algemene gang van zaken 

De RvA heeft afgelopen Kandidaatsbestuurperiode nauw met het bestuur samengewerkt en ook de 

notulen van de vergaderingen ontvangen.  

Wij zijn positief over de werkzaamheden van het bestuur en kijken uit naar wat dit verenigingsjaar 

allemaal nog gaat brengen. 

Er zijn tot op heden twee vergaderingen tussen het bestuur en de RvA geweest. In een van deze 

vergaderingen is er gesproken over onderlinge verwachtingen,hier kijkt de RvA positief op terug. Wij 

denken dat met de afspraken die nu zijn gemaakt, wij voldoende ruimte hebben om het bestuur zo 

goed mogelijk te kunnen adviseren en ondersteunen. 

Stuk: Jaarplan 2021-2022 

De RvA heeft enige tijd geleden het concept Jaarplan 2021-2022 ontvangen en daar haar meningen en 

reacties op achtergelaten. 

Over het algemeen kijkt de RvA ook positief naar dit jaarplan. Wij hebben vooral gekeken naar of de 

plannen, na dit lastige jaar met corona, realistisch, vernieuwend en uitvoerbaar zijn (met 

inachtneming van de financiële voorzieningen). Wij denken dat alle plannen die nu geformuleerd zijn 

goed uitvoerbaar moeten zijn. 

Wij merken op dat een deel van de plannen naar onze mening té weinig vernieuwend zijn. Wij denken 

dat een groot deel van de plannen vroeg in het jaar kan worden afgestreept en dat het dus nodig is om 

later in het jaar opnieuw doelen te formuleren. Wij vragen de ALV dan ook kritisch te kijken naar de 

grootte van ambities voor komend verenigingsjaar. 

Wij hopen jullie bij dezen voldoende geïnformeerd te hebben. Wij zijn altijd bereikbaar voor vragen. 

 

Met vriendelijke groet, 

RvA 2021-2022 

Marije Revenich, Bibi Raayen, Lieke van Golen, Kate te Molder, Siebe Koers en Tommie Buster 


