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Beste leden,

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

hoogte van haar bevindingen en inzichten uit de 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 daarbij ook advies aan de ALV over

belangrijke beslissingen en het al dan niet instemmen van stukken.

Middels deze brief informeren wij graag over onze bevindingen uit afgelopen tijd. Zo kunnen wij onze

adviezen over stemmingen meer gegrond presenteren.

Hierna zullen puntsgewijs de stukken worden doorlopen en de algemene gang van zaken worden

besproken.

Stuk: Halfjaarlijks verslag 2021-2022

De RvA heeft enige tijd geleden het concept Halfjaarlijks Verslag 2021-2022 (HJV) ontvangen en daar

haar meningen en reacties op achter gelaten. Op basis hiervan is het verslag door het bestuur

aangepast en gepresenteerd zoals in de zending.

De RvA is in brede zin positief over het HJV. Het bestuur heeft de tijd genomen om uit te weiden op

belangrijke punten en beslissingen die genomen zijn. Ook is er gekeken naar mogelijkheden voor

verbeteringen in komend halfjaar. De verbeteringen en nieuwe plannen zijn naar onze mening

realistisch.

Wij merken op dat het verslag naar onze mening vaker té positief beschreven is. Reflecties op doelen

uit het Jaarplan 2021-2022 die (nog) niet bereikt zijn niet grondig beschreven. Het verslag kan naar

onze mening kritischer en met meer aandacht voor waar processen niet goed zijn verlopen. Wij vragen

de ALV dan ook om kritisch eigen ervaring te vergelijken met de evaluaties die zijn beschreven in het

HJV.

Stuk: Financieel Halfjaarlijks verslag 2021-2022

De RvA heeft enige tijd geleden het concept ontvangen van het Financieel Halfjaarlijks verslag

2021-2022 (FHJV) en daar haar meningen en reacties op achter gelaten. Het FHJV is ook langs de

Financie gekomen en daar is hetzelfde proces doorlopen. Op basis van de reacties van zowel de

Financie als de RvA heeft het bestuur het verslag aangepast en gepresenteerd zoals in de zending.

De RvA is positief over het FHJV. In de eerste versie waren enige rekenfouten te vinden maar deze zijn

na aanpassingen verwerkt. De RvA is van mening dat de penningmeester van het bestuur de

boekhouding in afgelopen halfjaar goed heeft gedaan.

Wat betreft de herbegrotingen is de RvA ook positief. De verplaatsingen van budget lijken ons

realistisch en ook logisch als je kijkt naar hoeveel er is uitgekomen/binnengekomen op de posten. De

RvA vraagt zich af of extra budget voor het lustrum passend is. Dit komt voort uit de vraag of de

geplande activiteiten het waard zijn, wanneer je kijkt naar hoe erg het lustrum leeft binnen de

vereniging.

Algemene gang van zaken

De RvA heeft afgelopen halfjaar regelmatig contact gehad met het bestuur. Iedere week zijn er

opmerkingen en aanwijzingen op de notulen van de bestuursvergaderingen achter gelaten. Daarbij

zijn er meermaals overleggen met bestuur en de RvA geweest en hebben er meerdere rondes van

persoonlijke gesprekken plaatsgevonden tussen bestuursleden en leden van de RvA.



De RvA legt graag de aandacht op een drietal bevindingen die wij hebben gemerkt in het afgelopen

half jaar. Dit zijn punten waar wij van mening over zijn dat deze meer aandacht verdienen in het

komende halfjaar.  Natuurlijk kan de ALV er wel vragen over stellen wanneer deze er zijn.

1. Processen binnen de verenigingen lopen vrij langzaam.

De RvA is van mening dat besluiten sneller doorgevoerd kunnen worden in de vereniging.

Sommige zaken duren lang en vertragen daarmee de gang van zaken. Wij zouden

aanmoedigen om vaker met kortere deadlines te werken.

2. Het lustrumjaar leeft niet genoeg in de vereniging.

De RvA is van mening dat het niet genoeg in de vereniging te zien is dat er een lustrumjaar is.

Wij zouden graag zien dat dit in alle hoeken van de vereniging en sociale media te zien is. We

moedigen aan om meer naar buiten te brengen over het lustrum, zowel op de algemene

pagina’s van PAP als de lustrumpagina’s. Daarbij zouden wij graag zien dat er qua promotie

speciale aandacht wordt besteedt aan lustrumactiviteiten en niet alleen de standaard

promotie.

3. Sponsoring loopt langzaam.

De RvA is van mening dat er nog niet genoeg terrein is gewonnen op het vlak van sponsoring.

Er is binnen PAP veel ruimte om te verbeteren op zowel het gebied van deals met sponsoren

als sponsoring in geld. Dit is te weinig gebeurd.

De hierboven beschreven bevindingen zijn kort beschreven. Natuurlijk beantwoorden we graag al

jullie vragen die nog niet beantwoord zijn. Neem hiervoor contact op met Marije Revenich, voorzitter

RvA, of met iemand anders van de RvA.

Wij hopen jullie bij dezen voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

RvA 2021-2022

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


