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Huidige ledenaantal: 961

Aanwezigen

1. Isa Kessels

2. Vincent van de Pol

3. Siebe Koers

4. Lieke van Golen

5. Bibi Raayen

6. Anne van Veluw

7. Julia Spaargaren

8. Kiki van Eijk

9. Madelon Daams

10. Alicia Le Noble

11. Sanne Horeman

12. Janneke van der Avoort

13. Tom Lammers

14. Kimberly van den Brand

15. Inez Boeijen

16. Anouk Hoekstra

17. Tommie Buster

18. Marije Revenich

19. Kato te Molder

20. Annika Veenstra

21. Suzanne Batenburg

22. Maarten van Gent

23. Noek Nolting

24. Heleen van der Pot

25. Eva Harteveld

1. Opening

Isa opent de vergadering om 19.02 uur op woensdag 15 september 2021 en heet iedereen

welkom namens het 19e bestuur en 20e kandidaatsbestuur.

Isa opent de ALV door namens beide besturen alle leden en betrokkenen te bedanken voor

hun inzet en aanwezigheid. Het is weer een bijzonder jaar geweest, maar mede dankzij hen

heeft PAP een mooi verenigingsjaar gedraaid en zal dit ook volgend jaar weer voortgezet

kunnen worden.

Isa benoemt dat de ALV deels online en deels fysiek plaatsvindt. Een klein gezelschap van de

besturen, Raden van Advies en een aantal leden zijn bij elkaar in de theaterzaal van

Parnassos. De ALV is ook online te volgen via Microsoft Teams.

Tijdens de ALV zal het 19e bestuur het jaarverslag en financieel jaarverslag 2020-2021

presenteren en zullen deze documenten hopelijk worden ingestemd. Vervolgens zal de

ceremoniële wissel van besturen plaatsvinden. Tot slot zal het dan 20e bestuur hun jaarplan

jaarverslag en financieel jaarplan presenteren en de Raad van Advies 2021-2022 voorstellen.
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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 benadrukt dat ieders mening telt. Zij stelt voor over

te gaan naar het vaststellen van de agenda.

2. Vaststellen agenda

De agenda ziet er als volgt uit.

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Goedkeuren Notulen KALV 23 juni 2021

5. Presenteren en goedkeuren Jaarverslag 2020-2021

6. Presenteren en goedkeuren Financieel jaarverslag 2020-2021

7. Wissel der besturen

8. Stemming niet-leden

9. Presenteren en goedkeuren Jaarplan 2021-2022

10. Presenteren en goedkeuren Financieel jaarplan 2021-2022

11. Voorstellen Raad van Advies 2021-2022

12. Inspraak leden

13. WVTTK

14. Rondvraag

15. Sluiting

Voorafgaand aan de vergadering zijn de documenten die tijdens deze ALV worden besproken

naar jullie opgestuurd. Hopelijk hebben jullie deze allemaal in goede orde ontvangen en

kunnen lezen.

Er zijn verder geen punten ingediend voor de agenda, dus daarmee is de agenda

voor de Wissel Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

3. Mededelingen

Dan eerste de mededelingen vanuit het bestuur:

- Om de ALV gestroomlijnd te laten plaatsvinden wil ik jullie vragen om in de chat aan

te geven wanneer jullie iets willen zeggen. Dit kan door te zeggen ‘Vraag’ wanneer je

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

zojuist gegeven is. Er zit enige vertraging op het gesprek dus ben niet bang dat we je

vraag over zullen slaan. Voor de aanwezigen in de zaal, de klassieke hand omhoog.

- Daarbij vraagt Isa leden die online aanwezig zijn om even te melden als jullie de ALV

gaan verlaten. Dan kunnen we dit noteren voor stemmingen.

- Tijdens deze ALV zal er een stemming plaatsvinden. Voor de stemming geldt een

afwijkende stemprocedure. Deze zal uitgelegd worden wanneer er een stemming

komt.

- Er zal een opname 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 het maken van deze opname?

- Er zijn geen bezwaren.
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- De volgende machtigingen zijn geldig tijdens het correcte deel van de vergadering en

alleen bij afwezigheid van de machtiger. Er zijn enkele machtigingen bij het bestuur

kenbaar gemaakt:

- Sjoerd Houweling machtigt Tom Lammers om voor hem te

stemmen tijdens de Wissel Algemene Ledenvergadering van

Studievereniging PAP op 15 september 2021.

- Doyke Schokker machtigt Tommie Buster om voor haar te

stemmen tijdens de Wissel Algemene Ledenvergadering van

Studievereniging PAP op 15 september 2021.

- Sophie Dalhuisen machtigt Heleen van der Pot om voor haar te

stemmen tijdens de Wissel Algemene Ledenvergadering van

Studievereniging PAP op 15 september 2021.

- Sander Palli machtigt Alicia Le Noble om voor hem te stemmen

tijdens de Wissel Algemene Ledenvergadering van

Studievereniging PAP op 15 september 2021.

- Sanne van Schijndel machtigt Julia Spaargaren om voor haar te

stemmen tijdens de Wissel Algemene Ledenvergadering van

Studievereniging PAP op 15 september 2021.

- 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 je daar bezwaar

tegen hebben, dan kun je mailen naar secretaris@svpap.nl, dan zal je naam 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.

- Aangezien de hybride ALV de mogelijkheid biedt hebben het 19e en 20e bestuur een

aantal externen uitgenodigd voor het ceremoniële gedeelte van de ALV. Heeft iemand

er bezwaar tegen als deze mensen, zonder stemming, alleen het ceremoniële gedeelte

van de ALV aanwezig zijn?

- Er zijn geen bezwaren.

- De agenda is erg vol. Dus Isa gaat snel door met het eerste punt.

4. Goedkeuren notulen Kandidaatsbestuurvoorstel Algemene

Ledenvergadering 23 juni 2021

De notulen worden in het 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

zij 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 Kandidaatsbestuurvoorstel ALV van 23 juni 2021 goed.
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5. Presenteren en goedkeuren Jaarverslag 2020-2021

Als volgende zal het Jaarverslag 2020-2021, zoals opgesteld door het 19e bestuur, worden

besproken. Het 19e bestuur heeft haar best gedaan om in dit verslag zo goed mogelijk de

tweede helft van verenigingsjaar 2020-2021 te evalueren. Het verslag zal per subkopje wordt

doorgelopen. Het verslag zal dus niet worden gepresenteerd. Ten slotte zal de Raad van

Advies een advies geven over het instemmen van het verslag waarna er over wordt gegaan op

de keuring.

Heeft iemand nog vragen over de procedure?

- Er zijn geen vragen over de procedure.

Isa begint met de eerste aantal pagina’s samen.

Titelblad en inhoudsopgave:

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het titelblad, inhoudsopgave of het voorwoord.

Effectiviteit:

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 2.1 Structuur verslagen?

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 2.2 Commissies?

- Anikka vraagt zich af hoe het het bestuur is bevallen met de losstaandheid afgelopen

jaar en wat zij het volgende bestuur aanraden.

- Lieke antwoordt dat het minder losstaand werken vanwege corona goed is

bevallen, omdat er weinig contactmomenten met leden waren. Het 19e

bestuur raadt het 20e bestuur aan om dit opnieuw te bekijken en

losstaandheid door te zetten zoals het 17e bestuur dit heeft voorgeschreven.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 2.3 Samen studeren?

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 2.4 Samenvattingen?

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 2.5 Hogere opkomst activiteiten?

Meegaan met de trend:

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 3.1 Promotiekanalen?

- Marije vraagt over het punt Instagram naar de aftermovies en filmpjes. Er staat dat

de aftermovies goed zijn bevallen. Wat raadt het bestuur aan voor het volgend

bestuur?

- Isa antwoordt dat als het bestuur het leuk vindt zij dit zeker kunnen doen,

maar dat zij goed moeten kijken naar hun tijdsindeling en andere plannen.

- Bibi vult aan dat deze filmpjes ook mede bedoeld waren als introductie aan

het bestuur, vanwege de beperkte contactmomenten.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 3.2 Consequente promotie?

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 3.3 Digitaliseren?

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 3.4 Gezonde snacks?

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 3.5 PAP in huis?

Inclusie:

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 4.1 Maatschappelijk relevante thema’s?

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 4.2 Engels?

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 4.3 Bereiken eerstejaars leden?

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 4.4 Toegankelijkheid PAPkamer?
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Externe betrokkenheid:

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 5.1 Docentcontact?

- Tommie vraagt naar het CvA. Er staat dat de benaderde persoon geen interesse had.

Was dit binnen of buiten de universiteit?

- Isa: Dit was binnen de universiteit. Er is doorgegeven aan het volgende

bestuur dat deze persoon niet meer benaderd hoeft te worden.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 5.2 Betrokkenheid universitaire bijeenkomsten?

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 5.3 Career Services?

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 5.4 Studie-inhoudelijke activiteit met andere

vereniging?

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 5.5 Goede doel?

Duurzaamheid:

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.1 Vleesconsumptie?

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.2 Studiereis?

- Tom laat een traan.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.3 Afval scheiden?

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.4 Papier besparen?

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.5 Groene week?

Financiën:

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 7.1 Financiële gezondheid van de vereniging?

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 7.2 Sponsornetwerk?

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 7.3 Stamkroeg?

- Annika was wat verward over de verwoording bij het stukje betaling vanuit de

Stadsgenoot. Er staat dat de Stadsgenoot geen sponsoring geld heeft betaald, maar

dat dat de band tussen de Stadsgenoot en PAP wel heeft verbeterd.

- Siebe legt uit dat dit vanwege de situatie rondom corona in goed overleg is

gebeurd. Dit moet inderdaad duidelijker aan het verslag worden toegevoegd.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 7.4 Merchandise?

Bijlagen:

Over bijlage 2 heeft Isa eerst nog een opmerking. In het jaarverslag wordt gesteld dat de

Meeloopcie komend jaar niet meer als commissie binnen PAP zal bestaan, maar helaas is er

niet op tijd reactie ontvangen vanuit de opleiding en faculteit om dit op tijd te realiseren.

Komend jaar zal de Meeloopcie dus nog wel als commissie binnen PAP bestaan. De

voorzitter van het 20e bestuur zal ervoor zorgen dat de meeloopdag vanaf volgend

verenigingsjaar door de promotiecommissie wordt overgenomen.

Zijn er nog vragen of opmerkingen over bijlage 1?

- Janneke vraagt of er een mogelijkheid komt om almanakken op te halen voor leden

die niet aanwezig waren bij de stamkroeg.

- Bibi antwoordt dat hier inderdaad animo voor is en dat deze mogelijkheid er

komt.
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- Tommie raadt aan om de commissie evaluaties door de commissievoorzitters te laten

schrijven in verband met de losstaandheid.

- Isa bedankt hem voor zijn tip.

Zijn er dan verder nog vragen of opmerkingen over bijlage 2?

Nu het gehele verslag is besproken gaat Isa over tot het keuren van het verslag in het

algemeen. Daarvoor geeft Isa eerst het woord aan Tom Lammers, voorzitter Raad van

Advies, om een advies uit te brengen over het keuren. Tom vertelt dat de RvA heel positief is

over het verslag.

Dan nu het keuren.

Zijn er vragen of opmerkingen over het Jaarverslag 2020-2021 in het algemeen?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Zijn er nog bezwaren tegen het goedkeuren van het Jaarverslag 2020-2021?

- Er zijn geen bezwaren.

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

hier besproken wijzigingen, goed.

6. Presenteren en goedkeuren Financieel jaarverslag

2020-2021

Dan is de ALV nu aangekomen bij het keuren van het Financieel jaarverslag 2020-2021.

Het Financieel Jaarverslag zal opnieuw niet worden gepresenteerd maar zal per pagina

worden doorgenomen. Er kunnen nog updates zijn vanuit de penningmeester. In dat geval

zullen deze vermeld worden voordat er vragen gesteld kunnen worden over de

desbetreffende pagina. Ten slotte zal een lid van de Financie een advies uitbrengen over het

instemmen van het verslag waarna er over wordt gegaan tot de keuring van het verslag.

Isa geeft het woord aan Siebe voor het presenteren van het Financieel Jaarverslag

2020-2021.

6.1 Titelblad en inhoudsopgave

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over het titelblad, inhoudsopgave, voorwoord en

visie.

6.2 Pagina 2

De penningmeester heeft een update over de kas. In het verslag staat een bedrag van 105,50

euro. Echter, bij de laatste telling van de kas is gebleken dat er een bedrag van €134,95 euro

in de kas zit. Aan de hand van het kasboek zijn deze verschillen ook in Conscribo verwerkt.

Het start- en eindsaldo moeten dus €134,95 euro zijn. Door deze verandering worden het

eigen vermogen en de totalen ook bij het start- en eindsaldo verhoogd met €29,40 euro,

waardoor deze op respectievelijk €9.049,22 en €9.972,71, €12.741,52 en €14.377,33 euro

komen.

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

Zijn er nog vragen of opmerkingen over pagina 3?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

6.4 Pagina 4

Zijn er nog vragen of opmerkingen over pagina 4?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

6.5 Pagina 5

Zijn er nog vragen of opmerkingen over pagina 5?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

6.6 Pagina 6

Zijn er nog vragen of opmerkingen over pagina 6?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

6.7 Pagina 7

Zijn er nog vragen of opmerkingen over pagina 7?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

6.8 Pagina 8

Zijn er nog vragen of opmerkingen over pagina 8?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

6.9 Pagina 9

De penningmeester heeft een aantal updates over pagina 9. Het bedrag van HandjeHelpen is

inmiddels binnengekomen. Daarnaast zijn de cijfers van Dressme binnen. Na een mooi jaar

waarin de merchandise lijn is gestart, zal PAP een bedrag van €81,73 krijgen.

Zijn er nog vragen of opmerkingen over pagina 9?

- Tom vraagt wat de reden is dat HandjeHelpen en Stichting Nedereind pas aan het

einde van het jaar geld willen doneren?

- Siebe antwoordt dat dit een verzoek was vanuit deze stichtingen. Hij weet de

reden hiervan niet. Bij HandjeHelpen zou het geld eerder binnenkomen, maar

was helaas de financiële afdeling met vakantie. Daarom komt dit later binnen.

6.10 Pagina 10

De penningmeester heeft een update over pagina 10. De cijfers voor de provisie over

semester twee van de boekenverkoop zijn binnengekomen. Er is daar nog een verdere

€192,08 opgehaald voor de vereniging. Er is dus in totaal €971,61 euro opgehaald. Het

begrote bedrag is dus gehaald.

Zijn er nog vragen of opmerkingen over pagina 10?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.
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6.11 Pagina 11

Zijn er nog vragen over pagina 11?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over de pagina.

6.12 Pagina 12

De penningmeester heeft een update over pagina 12. Er is inmiddels een bedrag van €35,63

uitgegeven op de post relatiegeschenken. Hier zijn de cadeautjes voor de RvA van het 19e

bestuur van gehaald. Dit valt binnen de begroting, er is namelijk een bedrag van €4,37 euro

over.

Zijn er nog vragen of opmerkingen over pagina 12?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over de pagina.

6.13 Pagina 13

Zijn er nog vragen of opmerkingen over pagina 13?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

6.14 Pagina 14

Zijn er nog vragen of opmerkingen over pagina 14?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

6.15 Pagina 15

Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

6.16 Pagina 16

Zijn er nog vragen of opmerkingen over pagina 16?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over de pagina.

6.17 Pagina 17

Zijn er nog vragen of opmerkingen over pagina 17?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

Siebe geeft het woord aan Tom Lammers om namens de Financie en de RvA de bevindingen

van het financieel jaarverslag te delen. Tom benoemt dat zowel de Financie als de RvA weinig

aanmerkingen hadden. Vanuit beide geeft Tom daarom een zeer positief advies.

Siebe geeft het woord aan Isa.

Nu het gehele verslag is besproken gaat de ALV over tot het keuren van het financieel

jaarverslag in het algemeen.

Zijn er vragen of opmerkingen over het Financieel jaarverslag 2020-2021 in het

algemeen?

- Inez zegt dat het een heel ander jaar was dan gehoopt voor het bestuur. Dit hebben zij

heel mooi verwerkt in beide verslagen en daar geeft Inez haar complimenten voor.

10



- Annika vraagt zich af hoe het zit met de inkomsten en uitgaven van de merchandise.

Die staan namelijk niet in het verslag

- Siebe antwoordt dat dit komt omdat hier geen winst op gemaakt wordt. De

merchandise is enkel ter promotie van de vereniging.

Zijn er nog bezwaren tegen het goedkeuren van het Financieel jaarverslag

2020-2021?

- Er zijn geen bezwaren.

Dan keurt de ALV hierbij het Financieel jaarverslag 2020-2021, met

inachtneming van de hier besproken wijzigingen, goed.

19.24 uur: De ALV wordt kort geschorst.

19.29 uur: Kimberly van den Brand betreedt de ALV.

19.30 uur: De vergadering wordt hervat.

7. Wissel der besturen

De Raad van Advies wordt bedankt voor alle waardevolle adviezen van afgelopen jaar. Isa en

Vincent houden een afscheidsspeech. Isa stelt voor om alle bestuursleden eervol te ontslaan

en installeren. Er wordt geen bezwaar gemaakt. Isa gaat over tot de wissel der besturen. Het

oud bestuur feliciteert het huidig bestuur met hun bestuursschap.

20.02 uur: Er wordt een pauze ingelast.

20.20 uur: De ALV wordt hervat.

8. Stemming niet-leden

Anne begint het volgende deel van de ALV meteen met een stemming. Met de wissel van de

besturen eindigt het verenigingsjaar 2020-2021. Er zal nu een stemming plaatsvinden over

de aanwezigheid van vier personen. Kimberly van den Brand, Suzanne Batenburg, Annika

Veenstra en Janneke van der Avoort zouden namelijk graag aanwezig willen zijn bij het

vervolg van deze ALV. Zij zijn allemaal lang lid geweest van PAP en zijn ook bestuurslid

geweest, waardoor zij veel kennis hebben over de vereniging. Hierdoor zouden zij een goede

bijdrage kunnen leveren aan de ALV. Zoals al eerder gezegd zijn zij officieel geen lid meer,

dus daarom zal er nu een stemming plaatsvinden.

- Er wordt gevraagd of iemand bezwaar heeft tegen het tegelijk stemmen over de vier

personen in kwestie, hier is geen bezwaar tegen.

- Vervolgens wordt er voorgesteld te stemmen per acclamatie, hier is geen bezwaar

tegen.

- Kimberly van den Brand, Suzanne Batenburg, Annika Veenstra en Janneke

van der Avoort mogen aanwezig zijn bij het vervolg van deze ALV.

9. Presenteren en goedkeuren Jaarplan 2021-2022

Anne zegt dat het jaarplan kort per kopje gepresenteerd zal worden. Hierbij vertelt zij de

motivatie achter het speerpunt, het speerpunt zelf en de uitvoering ervan. Het zou fijn zijn

als vragen en opmerkingen bewaard worden tot na de presentatie van het jaarplan. Na het

presenteren zal het jaarplan per kopje worden doorgenomen, waarbij er ruimte is voor
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opmerkingen en vragen. Fouten in lay-out en spelling kunnen worden gemaild naar

secretaris@svpap.nl.

Effectiviteit:

Anne begint met het punt Effectiviteit. Hieronder vallen de opbouw en verdeling van officiële

documenten, het functioneren van commissies, samenvattingen en hogere opkomst bij

activiteiten.

- Structuur verslagen: De opbouw van dit jaarplan is gebaseerd op het meerjarenplan

2019-2022 en vanuit dit document is dit jaarplan geschreven. Het bestuur probeert

de speerpunten specifiek en meetbaar op te stellen om zo de verslagen zo efficiënt en

duidelijk mogelijk op te stellen.

- Commissies: De commissies zullen grotendeels zelfstandig draaien. De

commissiecoördinator zal dan ook, uitzonderingen daargelaten, alleen bij de eerste

twee vergaderingen aanwezig zijn. Het bestuur vindt het belangrijk dat commissies zo

optimaal mogelijk hun taak kunnen uitvoeren, omdat zij een grote en belangrijke rol

binnen de vereniging spelen. Om dit te bereiken heeft het bestuur besloten om

gebruik te maken van functies binnen commissies en zullen zij trainingen verzorgen

voor de commissievoorzitters, -penningmeesters en -secretarissen. Voor de Postercie

en Almanakcie zal ook een training aangeboden worden. De verwachtingen naar

commissieleden zullen in de eerste commissievergadering uitgesproken worden,

zodat de commissie weet wat hen te wachten staat. Elke commissiecoördinator zal

tussentijds evalueren op deze verwachtingen en op de gang van zaken in de

commissie om zo, indien nodig, op tijd bij te kunnen springen.

- Samenvattingen: De samenwerking met JoHo zal dit jaar doorgezet worden. Het

bestuur wil leden uitleg aanbieden over het gebruik van JoHo om zo het vinden van

samenvattingen te vergemakkelijken.

- Hogere opkomst activiteiten: Komend verenigingsjaar zullen er wederom maximaal 2

activiteiten per week georganiseerd worden. Daarnaast zullen activiteiten actief

gepromoot worden met behulp van een promotieplanning.

Meegaan met de Trend

Dan nu het het punt Meegaan met de trend. Hieronder valt het gebruik van de

promotiekanalen, consequente promotie, digitaliseren, gezonde snacks en PAP in huis.

- De promotiekanalen: Sociale media is een belangrijke manier om in contact te komen

met leden en andere betrokkenen. Hierom streeft het bestuur ernaar om zo optimaal

mogelijk gebruik te maken van sociale media. Zo is het Instagramaccount overgezet

naar een zakelijk account en wil het bestuur dit account meer en consequent gaan

gebruiken. De Facebookpagina ‘PAP Utrecht’ zal voornamelijk gebruikt gaan worden

voor externe zaken zoals sponsoring, vacatures etc. Daarnaast is het bestuur aan het

kijken naar een alternatief voor Blackboard als promotiekanaal, hierbij denkt zij aan

een mail met een activiteitenagenda.

- Consequente promotie: Het bestuur wil dit jaar gebruikmaken van een

promotieplanning om zo een overzicht te houden wanneer er berichten op sociale

media geplaatst worden. Zo wil ze optimaal gebruikmaken van de promotie via

sociale mediakanalen.
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- Digitaliseren: De ideeënbus wil het bestuur naast de site ook op Instagram en

WhatsApp aanbieden, om de toegankelijkheid voor inspraak van leden te vergroten.

- Gezonde snacks: Gezond eten en aandacht voor gezondheid wil het bestuur dit jaar

promoten. Dit wil ze realiseren door, naast koekjes, ook gezonde snacks aan te bieden

op de PAPkamer. Daarnaast zal er elke maand weer ‘een gezonde snack van de

maand’ gekozen worden.

- PAP in huis: Wanneer maatregelen rondom COVID-19 het niet toelaten fysieke

activiteiten te organiseren, wil het bestuur de leden toch de mogelijkheid bieden om

betrokken te raken of te blijven bij PAP. Dit wil ze, net als voorgaand jaar, realiseren

door fysieke elementen bij leden thuis aan te bieden.

Inclusie:

Het volgende punt is Inclusie. Hieronder vallen maatschappelijk relevante thema’s,

studiemogelijkheden, het bereiken van eerstejaars leden, het bereiken van tweedejaars leden,

en toegankelijkheid van de PAPkamer.

- Maatschappelijk relevante thema’s: Zoals het kopje zelf al zegt zijn er tegenwoordig

veel maatschappelijke thema’s die extra aandacht verdienen. Het bestuur hoopt een

zo breed mogelijk publiek aan te spreken en bewustwording te creëren.

- Samen studeren: Het bestuur wil studenten graag de mogelijkheid geven om samen

te studeren. Deze activiteit zal open zijn voor alle studenten Pedagogische

Wetenschappen om zo communityvorming binnen de opleiding te vergroten.

- Bereiken eerstejaarsleden: Eerstejaarsleden van de bachelor zijn een belangrijke

groep, omdat zij nog meerdere jaren bij PAP kunnen blijven. Om deze reden is PAP al

veel gepromoot in de FI-week. Het bestuur hoopt deze promotie door te kunnen

blijven zetten door activiteiten te organiseren waar eerstejaarsleden welkom zijn.

- Bereiken tweedejaarsleden: Het bestuur wil zich komend jaar ook richten op

tweedejaars bachelorstudenten met betrekking tot ledenwerving. Door de situatie

rondom COVID-19 afgelopen studiejaar, hebben zij geen uitgebreide introductie

gehad tot PAP. Door middel van een activiteit zullen zij de mogelijkheid krijgen om

elkaar en de vereniging beter te leren kennen.

- Toegankelijkheid PAPkamer: Het bestuur wil de PAPkamer, nadat het afgelopen jaar

gesloten is geweest, komend jaar wat meer aandacht geven. Daarnaast zal de

PAPkamer ook via sociale mediakanalen gepromoot worden.

Externe betrokkenheid:

Nu volgt het punt Externe betrokkenheid met daaronder docentcontact, betrokkenheid bij

universitaire bijeenkomsten, Career Services, studie-inhoudelijke activiteit met andere

vereniging en goede doel.

- Docentcontact: Komend jaar wil het bestuur het Comité van Aanbeveling, ook wel het

CvA, behouden en streven zij naar een nieuw lid. Docenten zijn een belangrijk

onderdeel binnen de opleiding en kunnen ook belangrijk zijn voor PAP. Daarom heeft

het bestuur ervoor gekozen om de student-docent activiteit voort te zetten mocht hier

voldoende animo voor zijn. Daarnaast zullen de voorzitter en coördinator onderwijs

een zeswekelijkse afspraak hebben met de bachelordirecteur om zaken te bespreken.
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- Betrokkenheid universitaire bijeenkomsten: Contact met Inspraak! wordt door het

bestuur als belangrijk gezien, omdat het de zichtbaarheid en functie van PAP

ondersteunt. Hierom streven zij ernaar om minimaal één bestuurslid aanwezig te

laten zijn bij de parlementaire overleggen. Naast Inspraak! zijn natuurlijk de

universiteit, faculteit en opleiding ook belangrijk voor PAP. Daarom is er besloten om

met minimaal één bestuurslid aanwezig te zijn bij andere universitaire bijeenkomsten

die qua relevantie aansluiten bij PAP.

- Career Services: Dit jaar zal het bestuur weer samenwerken met Career Services en

ook deelnemen aan de organisatie van de CareerNight. Daarnaast streeft het bestuur

naar de organisatie van een andere activiteit in samenwerking met Career Services, in

de vorm van een training.

- Studie-inhoudelijke activiteit met andere vereniging: Het bestuur hoopt dit jaar weer

een studie-inhoudelijke activiteit met een andere vereniging te organiseren. Hiermee

hoopt ze studenten met elkaar in contact te brengen en bredere onderwerpen te

belichten.

- Goede doel: Het bestuur wil het contact met het gekozen goede doel vergroten, zodat

de verbinding tussen de vereniging, leden en het goede doel wordt versterkt.

Duurzaamheid:

Anne gaat nu door naar het punt Duurzaamheid. Er is afgelopen jaren al aandacht gegeven

aan verduurzaming van de vereniging. Dit wil het bestuur graag voortzetten. De

aandachtspunten volgen nu kort:

- Vleesconsumptie: De vegetarische optie bij activiteiten blijft de standaardkeuze.

Daarnaast zullen er opties zijn om wél vlees te eten, of om halal vlees te eten.

- Studiereis: Komend verenigingsjaar zullen er geen vliegreizen gemaakt worden

tijdens de studiereis. Bij het kiezen van een bestemming zal rekening worden

gehouden met de mogelijke duurzamere vervoersopties.

- Afval scheiden: Er zal wederom geen prullenbak op de PAPkamer staan, zodat het

afval in de prullenbakken op de gang kan worden gescheiden. Ook tijdens en na

activiteiten is het bestuur en de commissie van de activiteit verantwoordelijk voor het

scheiden van afval.

- Papier besparen: Dit jaar worden er in het Marinus Ruppertgebouw en het

Educatorium enkel nog posters opgehangen van grotere activiteiten waar externen

welkom zijn en een algemene poster van PAP. Ook wordt dit jaar de PAPeras

gedigitaliseerd en als blog vormgegeven. Tot slot zullen kaartjes wel fysiek worden

gestuurd, omdat gedacht wordt dat dit het contact en de band tussen de vereniging en

leden bevordert.

- Plastic vermindering: Het bestuur wil naast bewustzijn voor papier vermindering en

vleesconsumptie, ook een bewustzijn rondom plastic gebruik creëren, en waar

mogelijk plastic minderen.

- Groene week: Het bestuur wil, in lijn met vorig verenigingsjaar, een groene week

organiseren. Het bestuur vindt duurzaamheid belangrijk en wil dit thema extra onder

de aandacht van de leden te brengen.

- Duurzame bank: Het bestuur gaat komend verenigingsjaar de overstap maken naar

de duurzame bank Triodos. De penningmeester zal deze overstap op zich nemen.
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Financiën:

Dan volgt het punt Financiën. Hieronder valt financiële gezondheid vereniging,

sponsornetwerk, stamkroeg en merchandise.

- Financiële gezondheid vereniging: Het spreekt voor zich dat het belangrijk is om de

financiële gezondheid van de vereniging op peil te houden. Het Financieel Reglement

en de richtlijnen die hierin vermeld staan zullen hierbij gevolgd worden.

- Sponsornetwerk: Het bestuur streeft ernaar om dit jaar acquisitie uit te breiden met

minimaal drie nieuwe vaste sponsoren. Het bestuur wil graag de bekendheid van de

sponsoren vergroten onder de leden, dit bijvoorbeeld door het organiseren van een

activiteit. Ook wil het bestuur graag het contact met huidige sponsoren onderhouden

en verbeteren om de samenwerking tussen de vereniging en de sponsor goed te laten

verlopen. Tot slot wil het bestuur graag de focus op de vacaturemail vergroten, onder

meer door de vacaturemail te promoten op sociale mediakanalen.

- Stamkroeg: Het bestuur heeft een nieuwe deal gesloten met een nieuwe stamkroeg

(Ouwe Dikke Dries). Aangezien het een nieuwe deal is, zal er door het jaar heen goed

geëvalueerd worden of de deal gunstig blijft voor de vereniging of dat de deal

eventueel nog kan worden aangepast.

- Merchandise: Het bestuur wil komend verenigingsjaar verdergaan met de

merchandise lijn die opgezet is door het 19e bestuur.

Lustrum:

Ten slotte volgt het punt Lustrum. Hieronder valt lustrumactiviteiten, lustrumlogo, lustrum

merchandise en lustrumlied.

- Lustrumactiviteiten: Omdat PAP dit jaar 20 jaar bestaat, zal dit jaar in het teken

staan van het lustrum. Er zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden,

zowel ontspannende als studie-inhoudelijke. Bij het organiseren van deze activiteiten

zullen verschillende commissies gaan samenwerken.

- Lustrumlogo: Tijdens het lustrumjaar zal gebruik gemaakt worden van een speciaal

lustrumlogo: dit zal het officiële logo bevatten met een extra ontwerp eraan

toegevoegd. Op alle officiële documenten zal het originele logo gebruikt blijven

worden.

- Lustrum merchandise: Het bestuur wil dit jaar merchandise ontwerpen die

uitsluitend voor het lustrumjaar bedoeld is.

- Lustrumlied: Het bestuur wil voor komend jaar een speciaal lustrumlied maken. Dit

zal de Musicie op zich nemen.

Op- en aanmerkingen:

Het jaarplan wordt per subkopje doorgenomen. Er wordt begonnen bij het

speerpunt ‘Effectiviteit’ om op deze manier het hele jaarplan door te nemen.

Titelblad, inhoudsopgave en voorwoord:

Anne vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het titelblad, de inhoudsopgave en het

voorwoord.

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over het titelblad, de inhoudsopgave en het

voorwoord.
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Effectiviteit:

Anne vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het kopje Effectiviteit.

Siebe vraagt bij punt 2.2.1 hoe het bestuur er met de huidige plannen voor gaat zorgen dat er

meer losstaandheid gecreëerd wordt dan de afgelopen jaren.

- Anne antwoordt dat het bestuur vooral heeft gekeken hoe het er vorig jaar aan toe

ging. Vorig jaar waren de commissie-coördinatoren bij alle vergaderingen aanwezig.

Dit is het bestuur dit jaar niet van plan, zij streven ernaar om als coördinator alleen

bij de eerste twee vergaderingen te zijn om de commissies te helpen met het

opstarten. Vervolgens ligt de verantwoordelijk dus bij de commissie.

- Maarten vraagt of het de band tussen de commissieleden en het bestuur zal

beïnvloeden als de bestuursleden alleen bij de eerste twee commissievergaderingen

aanwezig zijn.

- Anne antwoordt dat de bestuursleden natuurlijk wel bij de activiteiten aanwezig

zullen zijn. Verder vond het bestuur dit inderdaad een lastig punt, zij hebben de

afweging gemaakt tussen de band met de leden sterk houden of de zelfstandigheid

onder commissies promoten. Dat laatste vond het bestuur belangrijker. De bedoeling

is wel om het contact tussen de commissievoorzitter en commissiecoördinator

laagdrempelig te houden.

- Alicia voegt hieraan toe dat de PAPkamer dit jaar gewoon open is en het bestuur dus

denkt dat er genoeg contact zal zijn tussen de bestuursleden en de commissieleden.

Isa vraagt bij punt 2.2.1 of er per commissie ook een PR zal zijn, aangezien er ook een

Postercie is.

- Anne antwoordt dat dit wel het geval zal zijn. De Postercie zal de posters ontwerpen

en de PR zal de stukjes voor onder de posters gaan schrijven.

- Alicia vult aan dat dit voor de leden van de Postercie ook handig zal zijn, omdat zij

dan uit de tekstjes van de PR goed kunnen ophalen wat belangrijk is voor de

promotie.

Doyke raadt bij punt 2.2.4 aan om te letten op de verschillen tussen de CoVo’s, sommige

hebben namelijk meer behoefte aan een gesprek, en moet dit bij hen dus vaker, dan anderen.

- Anne antwoordt dat dit een heel goed punt is. Het bestuur zal zeker per commissie

kijken hoe het loopt.

Doyke geeft bij punt 2.4 aan dat ze mist hoe het bestuur er concreet voor gaat zorgen dat er

meer leden komen. Ze vraagt zich ook af of minder activiteiten organiseren echt genoeg is.

- Anne antwoordt dat het bestuur hier echt goed op gaat letten door maximaal 2

activiteiten in de week te organiseren en ervoor te zorgen dat er niet 2 intensieve

activiteiten per week zijn. Daarnaast wil het bestuur actief gaan promoten via sociale

media, hiervoor heeft het bestuur een promotieplanning.

Tommie vraagt bij punt 2.4 wat het verschil is tussen de (mondelinge) promotie die het

bestuur wil gaan doen en wat er de afgelopen jaren al is gedaan.
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- Alicia antwoordt dat het bestuur merkt dat Instagram steeds belangrijker wordt en

door COVID-19 hier veel meer animo voor is. Ook werd het Instagram kanaal

voorgaande jaren minder goed gepromoot doordat de activiteiten en de PAPkamer

online waren en er dus minder mondelinge promotie mogelijk was.

- Kiki vult aan dat het bestuur ook gebruikt maakt van een wekelijks overzicht waarin

goed te zien is wanneer er activiteiten plaatsvinden.

- Anne vult aan dat het bestuur dit jaar gebruik wil maken van mondelinge promotie

op de PAPkamer. Daarnaast hoopt het bestuur op een groter bereik via Instagram.

Marije vraagt bij punt 2.4 hoe het bestuur wil letten op de intensiteit van de maximaal twee

activiteiten per week. Hoe zorgen commissies ervoor dat dat goed gaat lopen?

- Sanne antwoordt dat er in de jaarplanning rekening wordt gehouden met welke

commissies welke week zijn en dan ook afstemmend op studie-inhoudelijk en

ontspannend. Ook krijgt het bestuur te horen wat commissies van plan zijn en het

bestuur hoopt dus te kunnen schuiven als zij denken dat het misschien te veel wordt.

- Alicia vult aan dat veel activiteiten al op bepaalde dagen vaststaan.

Tommie vertelt bij punt 2.4 aan dat het bestuur moet gaan letten op de originaliteit van

activiteit en er geen ‘cupcake-imago’ moet gaat ontstaan. Tommie raadt aan om activiteiten

te organiseren die alleen bij PAP of in grote groepen gedaan kunnen worden, om te zorgen

voor een hogere opkomst.

- Sanne is het hier helemaal mee eens en benoemt dat er vorig jaar allerlei creatieve

activiteiten georganiseerd zijn, ondanks het online jaar. Het bestuur heeft er dus echt

vertrouwen in dat dit goed gaat komen.

- Janneke raadt het bestuur aan om echt goed geld uit te geven, want het is er. Ook

raadt Janneke het bestuur aan om de promotieplanning goed aan te houden en de

promotie er altijd op tijd uit te gooien.

Annika vraagt bij punt 2.2.3 hoe het bestuur ervoor gaat zorgen dat commissieleden naar

ALV’s komen.

- Anne antwoordt het bestuur gaat proberen dit meer onder de aandacht te brengen

onder de leden. Aan het begin van het jaar zal de commissievoorzitter verwachtingen

delen met de commissieleden, waarin dit ook gevraagd zal worden.

- Alicia vult aan dat ALV’s niet heel bekend onder de commissieleden en dat het

bestuur dus gaat proberen om de ALV’s  bekender te maken.

- Tom vult aan dat het bestuur moet proberen het op een leukere manier te promoten

en daar de ALV post voor te gebruiken.

- Marije vult aan dat het bestuur de data van de ALV’s alvast bekend moet maken

onder de commissieleden.

- Tommie vindt eigenlijk dat het vorig jaar ook al goed bekend is gemaakt, maar er niet

duidelijk is gezegd dat commissieleden aanwezig verder verwacht. Tommie raadt het

bestuur dus aan om de commissieleden tijdens de eerste vergadering te vertellen dat

er verwacht wordt dat zij naar de ALV’s komen.

Tom vraagt bij punt 2.3 of het bestuur het zelf schrijven en insturen van samenvattingen dit

jaar ook weer gaat promoten. Ook vraagt Tom, over het geldbedrag dat studenten als
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vergoeding ontvangen voor het plaatsen van samenvattingen op Worldsupporter, of het

bestuur het hetzelfde gaat doen als het 19e bestuur dat deed?

- Madelon antwoordt dat het bestuur dit dit jaar ook zo gaat doen.

- Tom vraagt of daar rekening mee gehouden is in het FJP.

- Madelon antwoordt dat dit het geval is.

Isa vraagt bij punt 2.3 wie de handleiding over JoHo gaat schrijven.

- Madelon antwoordt dat zij die handleiding in samenwerking met JoHo gaat

schrijven.

- Isa vraagt hoe het bestuur ervoor gaat zorgen dat de links bij de juiste doelgroep

terecht komen.

- Madelon antwoordt dat de links al in de bio van Instagram staan en dat Madelon de

link voor samenvattingen van jaar in de groep met alle tweedejaars gaat sturen. De

links naar samenvattingen van bachelor 1 kunnen bijvoorbeeld via de mentoren bij

die studenten terecht komen.

Siebe vraagt bij punt 2.3 of JoHo twee keer per maand via een post of story gepromoot wordt

en of het bestuur denkt dat dit niet voor een JoHo spam zal zorgen op de tijdlijn van

PAPpers.

- Madelon antwoordt dat het bestuur dit jaar JoHo inderdaad twee keer per maand

gaat promoten, dit hoeft echter niet twee keer per maand via een post op Instagram

te zijn. Bovendien zal het bestuur er rekening mee houden dat er geen spam ontstaat.

- Tom vraagt wat het bestuur bedoelt met de nadruk leggen op JoHo rondom de

tentamenperiode.

- Alicia antwoordt dat het bestuur een post op Instagram zal plaatsen rond de

tentamenperiode, maar bijvoorbeeld alleen maar een story in een minder drukke

periode.

- Kiki vult aan dat er ook JoHo ophaaldagen zullen zijn rond de tentamenperiode en

dat deze ook zullen worden gepromoot op de sociale mediakanalen.

Tommie zegt bij punt 2.3 dat hij bij een vereniging in een andere stad heeft gezien dat zij een

JoHo ophaal-borrel hadden. Dit kan een idee zijn voor PAP.

- Het bestuur neemt het mee.

Annika vraagt bij punt 2.4 of een studie-inhoudelijke activiteit gezien wordt als een

inspannende of minder inspannende activiteit.

- Het bestuur geeft aan dat zij dit zelf gaan bedenken en gaat aanvoelen wat onder

welke categorie valt. Het is onder andere afhankelijk van de grootte van de activiteit.

Meegaan met de trend:

Anne vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het kopje Meegaan met de trend.

Marije vraagt bij punt 3.1 of het bestuur heeft nagedacht over een TikTok account.

- Alicia antwoordt dat TikTok een bepaald imago heeft en het de vraag is of je als

studievereniging hieraan gekoppeld wilt worden. Het bestuur heeft daarom besloten

dit niet te gaan doen.
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- Tommie vult hierbij aan dat het eraan ligt hoe dit gedaan wordt. Hij raadt aan

hiernaar te gaan kijken en op de HALV te laten weten of het bevalt. Tommie denkt

dat het hebben van een TikTok account kan zorgen voor meer naamsbekendheid van

de vereniging.

- Janneke sluit zich aan bij Marije en Tommie, ze vult hierbij aan dat zij denkt dat het

juist heel leuk kan zijn. Het is een ander platform voor de vereniging.

- Vincent zegt dat de vereniging met TikTok veel kanten op kan, het is een heel divers

platform. Hij raadt aan om te kijken hoe dit bevalt en om bij de leden te peilen

hoeveel animo ervoor is en hoeveel van de leden op TikTok zitten.

- Alicia zegt dat het bestuur dit wil meenemen maar wel gaat letten op wat er fout kan

gaan op TikTok, hiermee bedoelt ze dus vooral dat er veel negatieve reacties geplaatst

worden.

- Annika denkt dat het zeker wel goed kan, vooral omdat het valt onder ‘meegaan met

de trend’ omdat TikTok nu heel bekend is.

- Tom sluit zich aan bij Vincent, het bestuur kan zeker onder de leden peilen hoeveel

animo ervoor is. Verder ziet hij het als een mogelijkheid voor een bepaalde CLB actie,

hij vertelt het bestuur dat het niet alleen gezien moet worden als promotie maar

gewoon als iets leuks voor de leden.

- Lieke zegt dat het ook per commissie goed kan aansluiten, zoals dat de Sportcie een

dansvideo kan plaatsen.

- Alicia vraagt zich af of het dan handiger is om per commissie een account aan te

maken of dat het beter is als de vereniging een heel account aanmaakt.

- De ALV antwoordt dat er beter één groot account aangemaakt kan worden voor de

hele vereniging.

- Maarten voegt hieraan toe dat één groot account ook beter zal werken dan aparte

accounts. Op Instagram is dit al te zien, de aparte accounts van commissies worden

veel minder vaak bekeken en commissies zullen apart ook niet zoveel plaatsen.

- Anouk benoemt dat, aangezien Facebook niet meer gebruikt zal worden, dit het

moment is om een TikTok account te starten.

Tom vraagt bij punt 3.1.2 of het sluiten van de pagina gaat over de pagina Pappie Langeveld

of de pagina PAP Utrecht.

- Sanne antwoordt dat het bestuur merkt dat Facebook veel minder populair is en het

bestuur zich wil gaan focussen op met name Instagram en LinkedIn. Daarom heeft

het bestuur ervoor gekozen om ergens in het jaar te gaan stoppen met Facebook,

wellicht dat dit in november al kan. Tot die tijd worden er alleen nog maar vacatures

geplaatst op Facebook, namelijk op de pagina PAP Utrecht. Pappie Langeveld zal de

persoon zijn die de vacatures op de pagina PAP Utrecht plaatst. De pagina PAP

activiteiten zal niet meer gebruikt worden.

- Suzanne raadt het bestuur aan om goed uit te zoeken hoe het zit met Facebook en de

verschillende pagina’s. Dit is te vinden in het oude coördinator extern draaiboek.

Isa zegt bij punt 3.1.3 dat ze het een goed idee vindt om Blackboard te gebruiken voor

studie-inhoudelijke activiteiten.
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Isa vraagt bij punt 3.1.6 wat het bestuur bedoelt met het feit dat er een groep aangemaakt zal

worden die alleen gebruikt zal worden voor de promotie van activiteiten waarin leden niks

kunnen sturen, hierna staat dat het zal zorgen voor mij verbinding tussen de leden. Dit is

volgens Isa niet logisch.

- Siebe legt uit dat het bestuur bedoelt dat de informele groep voor meer verbinding zal

zorgen en de tweede ter promotie zal dienen. Hij raadt het bestuur aan dit om te

draaien.

Vincent vraagt bij 3.1.5 of het bestuur het over de PAPerascie blogs heeft.

- Het bestuur antwoordt dat het inderdaad gaat over PAPerascie blogs, dit zal worden

toegevoegd.

Isa vraagt bij punt 3.2 of er een aparte planning komt voor de Postercie of dat de

promotieplanning van het bestuur gebruikt zal worden.

- Alicia antwoordt dat zij gaat kijken wat de verwachtingen zijn van de Postercie leden

en of zij ervoor gaan kiezen om samen een promotieplanning aan te houden of dat de

Postercie de promotieplanning van het bestuur aan gaat houden.

- Tommie vult aan dat dit valt onder de losstaandheid van commissies en dan het

belangrijk is om commissies dit zelf te laten bepalen.

- Alicia antwoordt dat Tommie zeker gelijk heeft maar ze dit dus nog even met de

commissieleden gaat bespreken.

Annika vraagt bij punt 3.3 waarom het bestuur ervoor heeft gekozen op de PAPapp niet te

gaan maken.

- Isa antwoordt dat het 19e bestuur de informatie heeft doorgegeven aan het 20e

bestuur maar dat het 20e bestuur ervoor heeft gekozen de app niet te gaan maken

omdat de website onlangs is vernieuwd.

- Alicia antwoordt dat het bestuur inderdaad geen app gaat maken dit jaar. Het bestuur

wil echter wel een soort tussenweg gaan maken, waardoor leden makkelijk via een

link op hun telefoon op de website kunnen komen.

- Madelon voegt hieraan toe dat het bestuur denkt dat een app weinig toevoeging heeft

omdat de website al heel snel en goed werkt.

Vincent vraagt bij punt 3.4 of de gezonde Snack van de Maand gekozen zal worden door de

PAPper van de maand.

- Anne antwoordt dat het bestuur hier nog niet over uit is. Het bestuur wil in het teken

van duurzaamheid namelijk niet dat er in de winter zomers fruit zal worden gekocht,

omdat de PAPper van de maand dat gekozen heeft.

Anouk vraagt bij punt 3.4 of het wel duurzaam is als het fruit dat op de kamer gelegd wordt

niet gegeten wordt.

- Anne antwoordt dat het in het begin lastig zal worden om in te schatten hoeveel fruit

er gekocht moet worden. Het bestuur zal hier dus zeker rekening mee houden.

- Kiki geeft aan dat het bestuur nu al goed kijkt naar stukken groenten en fruit die lang

houdbaar zijn en die niet in heel veel plastic verpakt zitten.

- Janneke zegt dat het fruit ook in de koelkast kan worden gelegd.
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Inclusie:

Anne vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het kopje Inclusie.

Annika zegt bij punt 4.1 dat zij de zin over klederdracht heel apart vindt.

- Alicia zegt dat het bestuur het hier mee eens is. Deze zin zal uit het jaarplan worden

gehaald. Het bestuur zal vooral letten op hapjes en drankjes van dat land en wil zeker

niet dat leden in bepaalde kleding komt opdagen.

- Annika voegt toe dat het vooral belangrijk is om aandacht eraan te besteden.

Vincent vraagt bij punt 4.1 wat het bestuur bedoelt met dat zij eens in de zoveel tijd een

bepaald land gaan uitlichten. Hij vraagt zich af hoe vaak dit dus zal zijn.

- Alicia geeft aan dat het bestuur het lastig vond om in te schatten hoeveel animo

hiervoor is en hoe vaak het bestuur dit dus wil doen.

- Vincent raadt aan om echte richtlijnen vast te stellen, bijvoorbeeld dat het bestuur

het tot aan de HALV eens in de twee maanden gaat doen. Dan is het makkelijker om

hierop te reflecteren.

- Lieke raadt aan om de PAPper van de maand het land te laten kiezen, maar het kan

dan juist ook weer heel lastig zijn als de PAPper van de maand een ver land kiest en

er weinig mee kan worden gedaan.

- Tommie is het hier niet mee eens, hij denkt dat het doel van dit punt is om aandacht

te besteden aan een multiculturele samenleving. Tommie denkt dat als het bestuur de

PAPper van de maand laat kiezen, zij landen zullen kiezen die deze aandacht juist niet

nodig hebben.

Tommie vraagt bij punt 4.1 hoe het bestuur een balans gaat vinden tussen de inbedding van

deze thema’s in de vereniging en waar PAP statutair voor bedoeld is. Ook vraagt hij zich af

hoe het bestuur gaat zorgen voor een correcte verdeling van aandacht voor thema’s.

- Alicia antwoordt dat het bestuur gaat proberen deze onderwerp op een

laagdrempelige manier te promoten. Er is bijvoorbeeld vorig jaar een lezing vanuit de

Universiteit geweest over Black Lives Matter, en door dan zo’n lezing te promoten via

het Instagram account wil het bestuur hier aandacht aan besteden vanuit PAP en

zorgt dit al voor de betrekking van de maatschappelijke thema’s. Ook vindt het

bestuur het belangrijk om minder bekende feestdagen van andere religies te

benoemen.

Tom vraagt bij punt 4.2 of het bestuur van plan is het samen studeren vaker te doen tijdens

de tentamenperioden.

- Anne beantwoordt dat het bestuur inderdaad rekening houdt met de

tentamenperioden. De middagen zullen rond de tentamenperioden niet meer dan

twee keer per maand plaatsvinden, maar er zal wel voor worden gezorgd dat de

samen studeren middag net voor de tentamens vallen en niet net erna.

- Kiki voegt daaraan toe dat het bestuur wil gaan kijken hoe deze samen studeren

middagen bevallen en dat het bestuur daarna gaat kijken hoe zij dit verder gaan

aanpakken.

- Vincent vraagt hoe het bestuur de samen studeren middagen wil gaan promoten.

21



- Anne antwoordt dat de samen studeren middagen sowieso al aansluiten op de

lesroosters, zodat studenten al op locatie zijn en sneller geneigd zijn om langs te

komen. Verder wil het bestuur koekjes en thee aanbieden en zorgen voor een balans

tussen gezelligheid en serieus leren.

- Alicia voegt hieraan toe dat het mee wordt genomen in de promotieplanning en dat

het bestuur het mondeling gaat promoten onder de leden.

Isa vraagt bij punt 4.3 of het bestuur van plan is, wanneer mogelijk, de activiteiten hybride te

gaan organiseren.

- Kiki antwoordt dat het hier vooral gaat om grote (studie-inhoudelijke) activiteiten

zoals symposia.

Isa vraagt bij punt 4.4 wanneer het bestuur van plan is de tweedejaars activiteit te gaan

plannen.

- Sanne antwoordt dat het bestuur deze activiteit al gepland heeft staan maar even niet

weet wanneer dat is, ergens in oktober of november.

- Vincent vraagt of het bestuur rekening gaat houden met het feit dat veel mensen

denken dat PAP een vast clubje is.

- Alicia denkt dat elk persoon dit kan doorbreken, met name het bestuur, en het vooral

afhankelijk is van hoe jij je opstelt.

- Madelon vult aan dat deze activiteit er dus voor bedoeld is om te laten zien dat PAP

juist geen vast clubje is.

Anouk vraagt bij punt 4.4 wat precies de bedoeling is van deze activiteit. Ze vraagt of het ook

is om nieuwe tweedejaars studenten aan te trekken.

- Madelon antwoordt dat dit zeker hiervoor bedoeld is. Het is vooral bedoeld om

tweedejaars studenten zelf te verbinden, maar ook om ze kennis te laten maken met

PAP, zowel leden als niet-leden.

Marije vraagt bij punt 4.5 hoe het bestuur de vernieuwde openingstijden ziet passen onder

dit kopje.

- Alicia antwoordt dat het bestuur dit zeker begrijpt. Echter heeft het bestuur gekeken

naar de lesroosters van de eerstejaars en de tweedejaars, en de colleges zijn

momenteel allemaal online. Ook hebben vijf bestuursleden zelf colleges voor 11 uur ‘s

ochtends en is het dus niet eens mogelijk dat er altijd een bestuurslid zit. Het bestuur

neemt het echter wel mee en gaat later kijken naar het animo.

- Madelon voegt hieraan toe dat voor de openingstijden rekening is gehouden met de

roosters, evenals met die van het bestuur zelf. Daarnaast wil het bestuur consistent

blijven met de openingstijden, om mogelijke verwarring te voorkomen.

- Tommie vraagt of hij goed begrijpt dat het bestuur vanaf het volgende blok gaat

kijken of de openingstijden dan kunnen veranderen.

- Madelon antwoordt dat het bestuur inderdaad per blok gaat kijken of het mogelijk is

om de openingstijden aan te passen.

Janneke stelt voor om bestuurskleding te dragen tijdens kamerdiensten, dan is het bestuur

namelijk goed te herkennen. Dit werd in voorgaande verenigingsjaren ook gedaan.
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- Het bestuur gaat dit meenemen.

Tommie vraagt bij punt 4.5 wat het bestuur concreet gaat doen op de PAPkamer, aangezien

er naar zijn mening geen punten zijn die de toegankelijkheid verbeteren.

- Alicia geeft aan dat het bestuur vindt dat het uiterlijk van de PAPkamer de

aantrekkelijkheid ervan al zal vergroten. Je voelt je sneller op je gemak op een kamer

wanneer het er fijn en mooi uitziet.

- Sanne gelooft dat leden deze aantrekkelijkheid belangrijk vinden en daardoor andere

leden hierover aanspreken.

- Tommie vraagt zich af wat ervoor zorgt dat de leden terug willen komen naar de

PAPkamer.

- Sanne antwoordt hierop dat ze terugkomen voor de fijne sfeer.

- Tommie reageert daarop dat hij zich in dat geval afvraagt wat het bestuur gaat doen

aan de sfeer, hij mist dit in het jaarplan.

- Alicia antwoordt dat dat vooral afhankelijk is van hoe het bestuur zich profileert. Het

bestuur zal goed in gesprek gaan met de leden, en zo een fijne sfeer te creëren.

- Tommie raadt het bestuur aan om dat in het jaarplan te zetten.

Isa zegt dat zij bij punt 4 Inclusie de ouderdag mist. Als het goed is gaat het bestuur dit in dit

verenigingsjaar organiseren, dan moet het in het jaarplan komen te staan.

- Het bestuur zegt dat zij het hier nog niet over hebben gehad, het zal meegenomen

worden.

- Janneke vraagt, als aanvulling op Isa’s vraag, of er dit verenigingsjaar ook een

minorenmarkt komt, dit staat namelijk niet in het jaarplan.

- Madelon antwoordt hierop dat er dit verenigingsjaar inderdaad een minorenmarkt

komt, zij zal dit toevoegen aan het jaarplan.

Doyke vraagt bij punt 4.5 hoe het bestuur het wil gaan doen met de 1.5 meter maatregel en de

hoeveelheid leden die aanwezig mag zijn.

- Alicia zegt dat hier tot op heden geen problemen mee zijn geweest. Het bestuur wil

niet met reserveringen werken, omdat dit de laagdrempeligheid beïnvloedt. Dit

betekent dat leden gewoon naar binnen kunnen komen lopen tot de kamer vol zit.

- Sanne voegt eraan toe dat als het bestuur nog even met eerstejaars wil praten, maar

de kamer op dat moment vol zit, ze ervoor kunnen kiezen om even met de eerstejaars

mee te lopen naar bijvoorbeeld de kantine.

- Janneke voegt toe dat het dan wel goed naar de leden gecommuniceerd moet worden

dat er een maximaal aantal leden op de PAPkamer mag komen en het niet de

bedoeling is dat sommige leden hele dagen op de kamer zijn.

Externe betrokkenheid:

Anne vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het kopje Externe betrokkenheid.

Tommie vraagt bij punt 5.1.1 wat het bestuur gaat doen om de daadwerkelijke rol van het

CvA in te gaan bedden. Aangezien het CvA bedoeld is voor contact buiten de opleiding en er

op dit moment alleen maar mensen van binnen de opleiding in het CvA zitten.
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- Anne antwoordt dat het bestuur inderdaad op zoek is naar een CvA lid van buiten de

opleiding. Verder gaat het bestuur het LinkedIn-account professionaliseren en de

leden van het CvA hieraan gaat koppelen. Door de vermelding van de CvA-leden,

zullen mensen de PAP LinkedIn ook via hen kunnen vinden.

- Tommie vindt dit een goed idee en raadt het bestuur aan dit ook zeker te doen.

- Marije vindt de plannen goed en raadt het bestuur aan dit ook concreet in het

jaarplan te zetten.

Isa zegt bij punt 5.2 dat Anne tijdens het presenteren zei dat er bij overige bijeenkomsten

minimaal één bestuurslid aanwezig zal zijn maar in het jaarplan staat dat dit er minimaal

twee zijn, welke van de twee is het?

- Anne antwoordt dat het dan minimaal twee bestuursleden is.

Tommie vraagt bij punt 5.2.2 waarom het bestuur niet aanwezig was bij de AV van VIDIUS,

ook al staat er in het jaarplan dat het bestuur het belangrijk vindt om externe contacten aan

te houden.

- Anne antwoordt dat het bestuur dit een goed punt vindt en het in het vervolg zeker

anders wil aanpakken. Zij vertelt dat het bestuur de volgende keren dus zeker

aanwezig zal zijn.

Duurzaamheid:

Anne vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het kopje Duurzaamheid.

Anouk vraagt bij punt 6.2 of het wel het idee is om naar het buitenland te gaan.

- Madelon antwoordt dat dit wel de bedoeling is, de commissie kan de bestemming

kiezen zolang het mogelijk is met de bus en trein daar te komen.

- Anouk vraagt of het bestuur ideeën gaat aandragen naar de commissie.

- Madelon beantwoordt dat het bestuur dit niet gaat doen. De commissie mag kiezen,

zolang de bestemming met de bus of trein te bereiken is.

- Siebe zegt dat hij het een goede beslissing vindt om de vliegreis te schrappen.

- Janneke raadt aan om als bestuur meerdere bestemmingen te kiezen die goed te

bereiken zijn en niet al te duur zijn, en dan de commissie uit die bestemmingen te

laten kiezen.

- Siebe vult hierop aan dat hij en Anouk dat afgelopen verenigingsjaar hebben gedaan

en dit goed bevallen is.

- Anouk is het hier mee eens, de commissieleden konden dan een presentatie geven

over elke bestemming en de commissie heeft gestemd.

- Kimberly zegt dat treinreizen, wanneer ze vroeg geboekt worden, redelijk goedkoop

kunnen zijn.

- Janneke voegt hieraan toe dat heel erg veel steden tegenwoordig met de trein te

bereiken zijn.

- Doyke vraagt of het dus geen optie meer is om het vliegtuig te gaan. Een vliegreis is

vaak wel de goedkoopste optie, ze raadt het bestuur aan om hier nog even naar te

kijken. Wil het bestuur nu de reis dus wat duurder maken met kans dat er minder

mensen meegaan?

- Anne antwoordt hierop dat duurzaamheid dan wel de prioriteit heeft.
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- Kiki vult hierop aan dat hier rekening mee gehouden is in de begroting, er is dus meer

geld begroot naar de studiereis om duurzame opties te realiseren.

- Vervolgens vraagt Kiki aan Siebe en Anouk van de Studiereiscie van vorig jaar of het

ook een mogelijkheid is om die bestemmingen te overleggen tussen de

commissiecoördinator en de commissievoorzitter.

- Siebe antwoordt dat het bestuur vorig jaar tijdens de bestuursvergaderingen heeft

overlegd over bestemmingen over bestemmingen en zij uiteindelijk op vijf

bestemmingen uitkwamen. Vervolgens heeft Siebe samen met Anouk, de

commissievoorzitter, overlegd en kwamen zij op drie bestemmingen uit. Uiteindelijk

heeft de commissie dus voor één bestemming gekozen.

- Tom zegt dat de post van de Studiereiscie, daar zit 450 euro in, niet heel veel groter is

dan afgelopen jaren. Dus het argument dat het bestuur met meer geld meer rekening

wil houden met duurzaamheid, valt een beetje weg.

- Siebe zegt dat dit de reden is dat hij juist minder geld had begroot voor de

Studiereiscie, elke 30 euro die PAP inlegt is maar een euro goedkoper per lid.

- Dit zal het bestuur zeker meenemen.

- Janneke heeft het in jaarplan gelezen dat het bestuur meer mensen mee wil nemen op

studiereis. Zij raadt het bestuur af om meer plekken te hebben op de studiereis,

omdat het moeilijker is activiteiten te organiseren voor grote groepen en er grote

kosten komen als het niet vol komt.

- Dit neemt het bestuur ook zeker mee.

Marije vraagt bij punt 6.3 en punt 6.4 hoe het afval scheiden en papier besparen tot nu toe is

gegaan.

- Sanne antwoordt dat dit al best goed gaat. Tijdens het opruimen van de PAPkamer is

het afval op de juiste manier weggegooid en het bestuur zorgt er nu al voor dat er niet

te veel onnodige dingen worden geprint. Ook wil het bestuur de whiteboards in de

PAPkamer gebruiken voor bijvoorbeeld de promotie van activiteiten.

- Marije raadt het bestuur aan om de commissies bewust te maken van deze twee

punten uit het jaarplan.

- Tom raadt aan om op de PAPkamer de mokken die er staan te gebruiken in plaats van

papieren bekertjes.

- Marije vraagt of het bestuur dus van plan is om posters van activiteiten niet uit te

printen.

- Sanne antwoordt dat het bestuur alleen nog maar posters wil printen van activiteiten

die ook voor externen open staan.

- Marije zegt dat zij, als ze kijkt naar het puntje sfeer, vindt dat posters hier wel aan

meedragen omdat de muren nu erg wit zijn.

- Sanne antwoordt dat de lijstjes van de oud besturen nog opgehangen moeten worden

en zij denkt dat de muren dan wat minder kaal zullen zijn. Ook zullen er wel een

aantal posters van sponsoren komen te hangen, maar dit zal beperkt worden.

- Marije is benieuwd wat de rest ervan vindt.

- Janneke antwoordt dat zij ook van mening is dat posters bijdragen aan de sfeer. Ze

raadt het bestuur aan om de posters dan bijvoorbeeld in A4 op te hangen in plaats

van in A3. Zij raadt aan om op de posters op de PAPkamer juist minder te besparen.

- Tom raadt aan om op één van de whiteboards de CLB-puntentelling te schrijven.
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- Suzanne zegt dat het ook een idee is om bijvoorbeeld alleen de maandoverzichten op

te hangen in plaats van voor elke activiteit een aparte poster. Ook kan het bestuur op

wat dunner papier printen.

- Vincent raadt het bestuur ook aan om posters in de PAPkamer op te hangen.

Siebe zegt over punt 6.4 dat de online samenvattingen van JoHo aangeraden kunnen worden

aan de leden, in plaats van de papieren bundels. Dit bespaart heel veel papier.

- Sanne zegt dat sommige verenigingen gewoon meerdere samenvattingen bestellen en

dan kijken wie ze op komen halen. Het bestuur wil dit niet doen, de samenvattingen

zullen alleen worden besteld wanneer leden deze bestellen.

- Siebe antwoordt dat JoHo zelf ook heel veel samenvattingen print zodat er

samenvattingen aanwezig zijn. Hij raadt het bestuur aan om het daar een keer met

Daan over te hebben.

Kato vraagt bij punt 6.5 of het bestuur denkt dat het realistisch is om bij het verminderen

van plastic gebruik ook te kijken naar koekjesverpakkingen.

- Sanne antwoordt dat het bestuur niet weet of het volledig realistisch is, maar dat zij

er op gaan letten. Bovendien gaat het bestuur dingen in grotere hoeveelheden kopen

zodat er minder plastic gebruikt wordt.

- Alicia voegt eraan toe dat er in het jaarplan staat dat het bestuur koekjes niet gaat

kopen als het in plastic verpakt zit, dit is erg onrealistisch en zal dus ook uit het

jaarplan gehaald worden.

- Maarten zegt dat het bestuur vooral moet doen wat haalbaar en realistisch is.

Isa raadt aan om bij punt 6.6 te noemen dat de groene week in samenwerking met IFO gaat.

- Dit zal het bestuur in het jaarplan aanpassen.

Financiën:

Anne vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het kopje Financiën.

Lieke raadt bij punt 7.2.1 aan om sponsoren in combinatie met het lustrum te werven. Dus

bijvoorbeeld sponsoren die iets willen doen voor een lustrumactiviteit.

- Het bestuur vindt dit een goed idee en zal het zeker meenemen.

Tom vraagt bij punt 7.2.2 of het bestuur van plan is om de bekendmaking posts over de

sponsoren op de sociale mediakanalen gratis te laten zijn. Of betalen de sponsoren voor deze

posts?

- Sanne antwoordt dat het afhankelijk is van de sponsor. Als een sponsor bijvoorbeeld

niet zoveel andere posts heeft dan kan er wel één gratis post bij.

Annika vraagt bij punt 7.2.1 wat het bestuur bedoelt met ‘zo veel mogelijk’ nieuwe sponsoren.

- Sanne antwoordt dat dit zo geschreven is om geen lijn hierin te trekken, en dit voor

het bestuur een beetje open te houden.

- Annika herinnert het bestuur eraan dat er halverwege het jaar wordt reflecteert op

hoe het gaat, dan zou dat getal dus nog verhoogd kunnen worden.
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- Tommie zegt dat het jammer zou zijn als werving van de kleine sponsoren zou

betekenen dat de grotere sponsoren hieraan ten onder gaan. Hij vindt dat het

belangrijker is om de actieve mensen te trekken in plaats van veel mensen te werven.

Het moet de vereniging uiteindelijk meer opleveren.

- Marije denkt juist dat ook kleine sponsoren veel kunnen betekenen voor PAP, omdat

daar leden meteen worden getrokken.

- Tommie reageert daarop dat hij het daar niet helemaal mee eens is. Ledendeals zijn

fijn omdat daar leden mee worden getrokken maar als er, zodra de leden binnen zijn,

alleen kleine activiteiten worden georganiseerd omdat er niet veel geld is zijn de

leden zo weer weg. Als het gaat tussen zoveel mogelijk mensen trekken of zoveel

mogelijk actieve mensen trekken, dan stemt hij voor het tweede.

- Marije snapt Tommie wel maar denkt dat de functie coördinator extern bedoeld is om

deze kortingsdeals te regelen.

- Tommie is van mening dat er niet vastgehouden moet worden aan een bepaald aantal

deals dat binnen moet komen.

- Suus stelt voor om het te veranderen naar ‘zo veel mogelijk, maar ‘minimaal…’ in het

jaarplan. Dan is het meetbaar en kan er makkelijker op gereflecteerd worden, maar

blijft het wel een uitdaging.

- Het bestuur neemt dit mee.

Siebe vraagt bij punt 7.2.1 of het bestuur al begonnen is met het werven van nieuwe

sponsoren.

- Sanne antwoordt dat de zoektocht hiernaar al begonnen is. Zij is vooral aan het

oriënteren naar mogelijkheden en zal hopelijk binnenkort de eerste nieuwe vaste

sponsor binnenhalen.

Tom vraagt over punt 7.2.4 wat het bestuur bedoelt met de vacaturemail promoten, hij wil

weten of de inhoud van de vacaturemail (dus de aparte vacatures) gepromoot zal worden of

de mail in het algemeen.

- Sanne antwoordt dat het bestuur bedoelt dat de vacaturemail als geheel gepromoot

zal worden.

Anouk vraagt bij punt 7.2.4 of het bestuur de vacatures ook in de WhatsApp groep wil gaan

promoten.

- Alicia antwoordt dat het bestuur wil gaan kijken hoe de WhatsApp groep bevalt en of

het dan een idee is om vacatures te gaan promoten.

- Sanne zegt dat het bestuur wil gaan kijken of in de WhatsApp groep de vacaturemail

genoemd kan worden maar niet de aparte vacatures gestuurd zullen worden. Dit kan

namelijk snel gezien worden als spam.

- Janneke zegt dat het bestuur moet opletten dat er een goed evenwicht blijft, de

WhatsApp groep moet gezellig blijven.

- Het bestuur zal hier goed op letten.

Lustrum:

Anne vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het kopje Lustrum.
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Vincent vraagt bij punt 8.1 of het bestuur alumni van de opleiding of alumni van PAP

bedoelt.

- Julia antwoordt dat hier inderdaad alumni van PAP hoort te staan. Dit zal worden

aangepast in het jaarplan.

Tommie raadt het bestuur bij punt 8.1 aan om de lustrumactiviteiten in het begin van het

jaar al vast te zetten.

- Het bestuur vindt dit een goed idee.

- Janneke voegt hieraan toe dat dit vooral belangrijk is voor de activiteiten voor de

alumni van PAP.

- Tom raadt het bestuur ook aan om de post alumni te gebruiken, daar zit veel geld in.

- Dit gaat het bestuur zeker doen.

Bijlagen:

Er worden nu weer een aantal pagina’s tegelijk behandeld. Anne vraagt of er vragen of

opmerkingen zijn over bijlage 1 of 2.

Suzanne vraagt over bijlage 2 of er bij de Sportcie nog een commissievoorzitter komt.

- Anne antwoordt dat dit wel de bedoeling is.

Jaarplan algemeen:

Anne geeft aan dat nu het gehele verslag is besproken, zij overgaat tot het keuren van het

verslag in het algemeen. Daarvoor geef zij eerst het woord aan Marije Revenich, voorzitter

Raad van Advies, om een advies uit te brengen over het keuren. Marije spreekt namens heel

de RvA en vertelt dat zij het plan hebben doorgelezen en hier hun meningen en reacties op

hebben achtergelaten. De RvA kijkt over het algemeen positief naar het jaarplan. Zij denken

dat alle geformuleerde plannen goed uitvoerbaar zijn. Wel vindt de RvA een deel van de

plannen té weinig vernieuwend. Zij vragen de ALV dan ook kritisch te kijken naar de grootte

van de ambities voor komend verenigingsjaar. Marije adviseert om voor te stemmen. Anne

bedankt haar voor dit advies.

Ten slotte vraagt Anne of er nog vragen of opmerkingen zijn over het jaarplan in het

algemeen.

- Isa vindt dat het bestuur lekker heeft gewerkt.

- Vincent raadt aan om wat concreter te zijn in het jaarplan, dat maakt het makkelijker

om erop te reflecteren.

- Het bestuur neemt het mee.

Er zijn geen bezwaren tegen het goedkeuren van het jaarplan.

De ALV keurt hierbij het jaarplan 2021-2022, met inachtneming van de hier

besproken wijzigingen, goed.

10. Presenteren en goedkeuren Financieel jaarplan 2021-2022

Vervolgens gaat de ALV verder met het presenteren van het Financieel Jaarplan. Hierbij

wordt het Financieel Jaarplan per pagina bekeken en zal er bij enkele kopjes nog een
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toelichting of update worden geven. Na de toelichting en/of update is er ruimte voor verdere

vragen en of opmerkingen. Fouten in lay-out en spelling kunnen worden gemaild naar

secretaris@svpap.nl. Nu zal het plan per pagina worden doorgenomen. Hiervoor geeft Anne

het woord aan Kiki.

22.17: De ALV is gepauzeerd.

22.25: De ALV wordt hervat.

Titelblad en inhoudsopgave:

Kiki vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het titelblad of de inhoudsopgave.

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over het titelblad of de inhoudsopgave.

Pagina 2:

Kiki vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over deze pagina.

Annika vraagt hoeveel mensen het bestuur extra wil betrekken bij de ALV’s, aangezien er

volgens haar niet veel meer geld is begroot dan vorig jaar.

- Kiki legt uit dat er meer geld begroot is dan vorig jaar. Er is gekozen voor 100 euro

per ALV omdat de locaties op de Uithof gratis zijn, dus het geld voornamelijk

gebruikt kan worden voor de promotie voor commissieleden.

- Siebe vult hierop aan dat er niet heel veel geld nodig is voor ALV’s. Eten en drinken is

niet zo duur.

Pagina 3:

Kiki vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over deze pagina.

Tommie vraagt of het bestuur al met LOOP heeft afgesproken om een activiteit te plannen,

hij raadt het bestuur aan om de opvolgers mee te geven dat zij geen geld hoeven te begroten

voor het LOOP.

- Kiki antwoordt dat er nog niet overlegd is. Mocht de activiteit niet meer plaatsvinden,

dan zal dit bedrag herbegroot worden op de HALV.

- Janneke denkt dat er volgend jaar, voor er besloten wordt om geen geld in te

begroten voor een activiteit, dit eerst goed met LOOP besproken moet worden.

- Tommie zegt dat veel andere verenigingen van LOOP hier al geen geld meer voor in

begroten.

Pagina 4:

Kiki heeft een opmerking bij kopje 1.2.2. Zij benoemt dat het begrote aantal nieuwe

PAPleden al bereikt is, op het moment zijn er namelijk al 180 nieuwe leden. Zij benoemt dat

ze het goed vindt om te zien dat de eerstejaarsstudenten ook zo enthousiast zijn.

Kiki vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over deze pagina.

Tom vraagt of het bestuur al langs is geweest bij sponsoren en of zij nog enthousiast zijn.

- Sanne antwoordt dat dit al gebeurd is en de contracten waarschijnlijk weer

ondertekend zullen worden.
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Pagina 5:

Kiki vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over deze pagina.

Siebe en Janneke complimenteren het bestuur over de deal met de nieuwe stamkroeg.

Pagina 6:

Kiki vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over deze pagina.

Annika vraagt of er meer geld is begroot voor het overstappen naar de nieuwe bank.

- Kiki antwoordt dat Triodos inderdaad hogere kosten heeft dan de ING. Deze kosten

worden gedekt onder de post verenigingsprofessionalisering.

- Tommie vult hierop aan dat verenigingen btw-korting kunnen krijgen.

- Het bestuur neemt dit zeker mee.

Pagina 7:

Kiki vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over deze pagina.

Isa vraagt of het bestuur al een idee heeft wat zij gaan kopen voor op de PAPkamer.

- Kiki antwoordt dat het bestuur nieuwe kussenslopen heeft gekocht, en nog van plan

is om planten en opbergbakken te gaan kopen.

Pagina 8:

Kiki vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over deze pagina.

Janneke vraagt waarom het bestuur zoveel geld heeft begroot voor PR.

- Kiki antwoordt dat de post PR inderdaad aanzienlijk groter is dan voorgaande jaren,

ook omdat er veel geld over was. Pennen zijn veel duurder dan stickers dus daar ging

al veel geld naartoe. Ook is het geld in de post PR bedoeld voor de lustrum

merchandise. Activiteit voor tweedejaars is een moeilijk punt omdat het niet bij een

bepaalde commissie gezet kan worden, vandaar dat het bij PR staat.

- Janneke raadt het bestuur aan om hier goed op te letten en op de HALV eventueel te

herbegroten, het is zonde als hier veel geld overblijft.

Tom vraagt over de lustrum merchandise of het hier vooral gaat over truien of over extra

dingen.

- Kiki antwoordt dat het bestuur aan het kijken is naar opties die wat specialer zijn dan

truien. Het lijkt het bestuur juist leuk om merchandise artikelen uit te brengen die

nog nooit eerder gedaan zijn.

Pagina 9:

Kiki vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over deze pagina.

Janneke vindt de studie-inhoudelijke post erg groot en raadt het bestuur aan om dan dus ook

in te zetten op grote activiteiten. Studie-inhoudelijke activiteiten kosten namelijk meestal

juist niet zoveel.
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- Kiki antwoordt dat het bestuur het hier zeker mee eens is. Het bestuur heeft al veel

leuke opties gevonden die wat duurder zijn.

Annika benoemt dat er een aantal posten zijn waar veel geld in zit en het niet zeker is of dit

uitgegeven zal worden, terwijl er ook gesproken is over het feit dat er in de post voor de

studiereis misschien niet genoeg geld zit. Zij vraagt zich dus af of de HALV op tijd genoeg is

om dan geld te herbegroten naar de studiereis.

- Kiki geeft aan dat dit zeker kan. Er zal ook meer geld dan verwacht binnen komen van

de ledencontributie, dus er zal op de HALV misschien herbegroot worden naar de

studiereis.

- Tommie stelt voor om nu al geld van de Studiecie te herbegroten naar de studiereis.

De post van de Studiereiscie bestaat nu uit 450 euro en de post van de Studiecie uit

400 euro. Tommie stelt voor dat er 100 euro van de Studiecie naar de Studiereiscie

gaat.

- Siebe zegt dat een deel van de donatie van de opleiding ook voor de studiereis

gebruikt kan worden, omdat tijdens die reis ook studie-inhoudelijke activiteiten

worden georganiseerd. Hij denkt dat de 2000 euro toch niet bedoeld is om geheel in

de lustrummaand uitgegeven te worden.

- Tommie zegt dat die 2000 euro inderdaad niet alleen bedoeld is voor die week, het

kunnen ook andere lustrumactiviteiten door het jaar zijn. Het is wel lastiger te

verantwoorden als het te zien is dat een deel van het geld van de opleiding gebruikt is

voor bijvoorbeeld de treinreis. Aangezien het boeken van de reis al vroeg in het jaar

begint, lijkt het Tommie handig om gelijk al te weten wat beschikbaar is voor de reis

en daarom nu al een wijziging te doen.

- Kiki zegt dat het bestuur daar inderdaad zo snel mogelijk naar zal kijken zodat het

voor de Studiereiscie en voor de Studiecie duidelijk is wat hun budget is.

- Tommie zegt dat, als het gaat gebeuren, het op deze ALV meteen moet gebeuren

omdat het ingestemd moet worden.

- Marije vraagt zich af, als er 2000 euro is voor studie-inhoudelijke activiteiten tijdens

het lustrum, waarom er dan nog geld zit in de post van de Studiecie. Als er nu

gestemd gaat worden, kan dit meegenomen worden in de beslissing.

- Kiki antwoordt dat het sowieso pas sinds een dag bekend is dat PAP 2000 euro zou

ontvangen van de opleiding.

- Tommie wil graag een voorstel doen. Hij denkt dat het wijs is om nog iets in de post

te houden, maar bijvoorbeeld een deel uit de post van de Studiecie te halen en dat

naar de post van de Studiereiscie te zetten. Ook kan er onder voorbehoud ingestemd

worden dat als blijkt dat allerlei activiteiten van die donatie betaald mag worden, heel

de post van de Studiecie naar de Studiereiscie gaat, dus die 450 euro.

- Janneke stelt voor om anders gewoon 50 euro symbolisch achter te laten in de post

van de Studiecie, er wordt toch nooit naar een bon gevraagd.

- Kiki zegt dat het bestuur de 2000 euro sowieso zal ontvangen, het is namelijk een

donatie.

- Tommie stelt voor om in dat geval de volledige donatie naar de post van de

Lustrumcie te begroten, en in het Financieel Jaarplan erbij te zetten dat bijvoorbeeld

de Studiecie er ook gebruik van kan maken.
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- Janneke raadt aan dat, als de donatie straks naar de Lustrumcie gaat, er wel duidelijk

afgesproken moet worden hoeveel geld er naar studie-inhoudelijke activiteiten gaat

en hoeveel naar alumni activiteiten etc.

- Kimberly stelt voor dat het bestuur 1o minuten pauze neemt zodat zij het even samen

kunnen bespreken.

- Het bestuur is het hier mee eens, Kiki zal de laatste pagina nog bespreken en dan zal

er 10 minuten pauze worden genomen.

Pagina 10:

Kiki heeft twee opmerkingen over kopje 1.3.4.4. Het totale bedrag van de lustrum post moet

€1050,- zijn, niet €900,-. Dan, naast de reservering voor het lustrum, heeft de opleiding deze

week laten weten dat zij een donatie zullen doen. Dit zal een donatie zijn van €2000,- voor

studie-inhoudelijke activiteiten tijdens het lustrum.

Kiki vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over deze pagina.

Tommie stelt bij pagina 10 voor om na dit jaar in gesprek te gaan met Ruth en te kijken of de

donatie van 2000 euro bijvoorbeeld 1000 euro kan worden zodat de IPEDON-subsidie (die

bedraagt 1000 euro per jaar) wellicht iets omhoog kan gaan. PAP heeft namelijk meer aan

ieder jaar meer geld dat eens in de vijf jaar zo’n grote donatie.

- Kiki antwoordt dat dit zeker een goed punt en dat het bestuur dit mee zal nemen.

22.48 uur: De ALV is gepauzeerd.

23.00 uur: De ALV wordt hervat.

Kiki zegt dat het bestuur het voorstel heeft besproken en het een goed plan vindt. Ze zal het

voorstel nog even herhalen: Het geld uit de post van de Studiecie, min 50 euro, zal verplaatst

worden naar de post van de Studiereiscie. De donatie van 2000 euro vanuit de opleiding zal

verdeeld worden over de twee studie-inhoudelijke activiteiten tijdens de lustrummaand en

de post van de Studiecie.

Kiki geeft het woord aan Siebe om namens de Financie een advies te leveren.

Siebe zegt dat Kiki heel erg goed heeft gewerkt en het Financieel Jaarplan een het heel goed

is voor de eerste keer. Het advies van Siebe is positief.

Kiki geeft het woord weer aan Anne.

Anne vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het Financieel Jaarplan in het algemeen.

- Er zijn geen bezwaren tegen het goedkeuren van het Financieel Jaarplan.

De ALV keurt hierbij het Financieel Jaarplan 2021-2022, met inachtneming van

de hier besproken wijzigingen, goed.
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11. Voorstellen Raad van Advies 2021-2022

Dan zal vervolgens de RvA van dit jaar worden voorgesteld. Het bestuur is enorm blij dat zij

hen dit jaar willen ondersteunen door advies aan hen te geven. Bij het schrijven van de

jaarplannen hebben zij ook al advies gegeven en daar is het bestuur hen heel dankbaar voor.

De RvA bestaat uit de volgende personen:

- Voorzitter: Marije Revenich

- Tommie Buster

- Siebe Koers

- Bibi Raayen

- Kato te Molder

- Lieke van Golen

Het bestuur wil hen nu alvast bedanken voor hun bijdrage het komende jaar. Het bestuur

kijkt uit naar een fijne samenwerking en hoopt een geweldig verenigingsjaar tegemoet te

gaan met hen als Raad van Advies.

12. Inspraak leden

Er zijn geen zaken ingebracht. Er wordt gevraagd of er nog iets moet worden besproken op

dit moment. Hierop komt geen respons.

13. W.V.T.T.K.

Er is niks ter tafel gekomen.

14. Rondvraag

Vincent complimenteert het bestuur en vooral Kiki voor het herbegroten op de WALV. Hij

wenst het bestuur een fantastisch jaar toe.

Lieke complimenteert het bestuur en vertelt hoe trots zij op het bestuur is. Ze heeft heel veel

zin om als RvA lid betrokken te zijn aankomend jaar.

Bibi complimenteert het bestuur en vertelt hoe trots zij op het bestuur is. Ze heeft heel veel

zin in het aankomende jaar.

Siebe sluit zich aan bij wat er al gezegd is. Hij complimenteert het bestuur en wenst hen heel

veel succes.

Isa sluit zich aan bij wat er al gezegd is. Ze complimenteert het bestuur over hoe de WALV is

verlopen. Ze is heel trots op het bestuur.

Eva vertelt dat dit haar eerste WALV is en zij complimenteert het bestuur.

Maarten complimenteert het bestuur en wenst het bestuur heel veel plezier.

Heleen sluit zich aan bij wat er al is gezegd en complimenteert het bestuur.
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Anouk vraagt of het bestuur er zin in heeft, zij antwoorden volmondig ja. Ook sluit zij zich

aan bij wat er al gezegd is.

Janneke complimenteert het bestuur en wenst hen heel veel plezier. Ze raadt het bestuur aan

om ervan te genieten.

Marije vraagt of het mee viel, het bestuur antwoordt twijfelachtig. Marije complimenteert het

bestuur.

Kato complimenteert het bestuur.

Kimberly complimenteert het bestuur en zegt dat ze hoopt het bestuur vaak te kunnen zien

op alumni activiteiten.

Tom complimenteert het bestuur, het 19e en vooral Kiki.

Tommie complimenteert het bestuur en bedankt het bestuur voor het vertrouwen in hem als

RvA lid. Hij complimenteert vooral Anne.

Noek complimenteert het bestuur en wenst het bestuur heel veel plezier.

Annika wenst het bestuur veel plezier en vindt het jammer dat ze niet meer lid is.

Suzanne sluit zich aan bij wat er al gezegd is en complimenteert het bestuur, vooral omdat

het bestuur een online jaar heeft meegemaakt.

Sanne heeft geen vraag.

Alicia bedankt alle leden voor het komen, en bedankt het 19e voor de overdracht.

Madelon bedankt iedereen voor alle lieve woorden.

Kiki bedankt iedereen voor het komen en voor de scherpe blikken. Ze bedankt het 19e en

vertelt hen dat er van hen genoten is.

Julia bedankt iedereen voor het komen en zegt dat het bestuur er heel veel zin in heeft.

Anne bedankt iedereen voor het komen en het stellen van de kritische vragen.

15. Sluiting

Anne bedankt de aanwezigen namens het negentiende en het twintigste bestuur voor hun

komst en inbreng. Het bestuur kijkt erg uit naar komend jaar. Anne dankt nogmaals de

aanwezigen voor hun komst en wenst hen een fijne avond. Zij sluit de vergadering om 23.12

uur op 15 september 2021.
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