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1. Opening

Anne opent de vergadering om 19.05 uur op dinsdag 9 februari en heet iedereen welkom.

Tijdens deze ALV zullen de halfjaarlijkse verslagen worden gepresenteerd en zal er een

herbegroting worden voorgesteld. Tijdens al deze onderdelen is er de kans om je mening en

inzichten te geven.

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

stellen wanneer zij iets niet begrijpen. Er is veel te bespreken dus Anne gaat meteen van start

met het vaststellen van de agenda.

2. Vaststellen agenda

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Vaststellen agenda
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3. Mededelingen

4. Goedkeuren Notulen WALV 15 september 2021

5. Presenteren en goedkeuren Halfjaarlijks verslag 2021-2022

6. Presenteren en goedkeuren Financieel Halfjaarlijks verslag 2021-2022

7. Presenteren en goedkeuren Herbegroting 2021-2022

8. Inspraak leden

9. WVTTK

10. Rondvraag

11. Sluiting

Voorafgaand aan de vergadering is er 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

Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

3. Mededelingen

- Om de ALV gestroomlijnd te laten plaatsvinden vraagt Anne 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 opnames?

- Niemand heeft bezwaar.

- Dan is de volgende machtiging bij het bestuur kenbaar gemaakt:

- Kato te Molder machtigt Lieke van Golen om voor haar te stemmen

tijdens de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van

Studievereniging PAP op 9 februari 2022.

- Wanneer een lid dat een ander lid heeft gemachtigd de ALV binnenkomt, vervalt de

machtiging en mag het lid zelf stemmen.

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

zijn onder het kopje ‘officiële documenten’.

- 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.

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

fouten in lay-out mogen gemaild worden naar secretaris@svpap.nl.
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4. Vaststellen notulen Wissel Algemene Ledenvergadering 15

september 2021

De notulen worden in zijn geheel doorgenomen. Spelfouten en fouten in de lay-out mogen

gemaild worden naar secretaris@svpap.nl.

Anne 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, dus keurt de ALV de

notulen van de Wissel Algemene Ledenvergadering van 15 september 2021,

goed.

5. Presenteren en goedkeuren Halfjaarlijks verslag 2021-2022

Vervolgens gaat de ALV over tot het keuren van het Halfjaarlijkse verslag van verenigingsjaar

2021-2022. Gezien de tijd en huidige online vormgeving, zal het Halfjaarlijkse verslag niet

gepresenteerd worden. Het verslag zal per subkopje worden doorgenomen. Elk kopje bestaat

uit een korte beschrijving van het speerpunt met daarna een evaluatie per actiepunt. Er zal

begonnen worden met punt 2.1 Structuur verslagen, daarna punt 2.2 Commissies enzovoort.

De ALV begint met de eerste aantal pagina’s samen:

Titelblad, inhoudsopgave of voorwoord

Zijn er vragen/opmerkingen over het titelblad, inhoudsopgave of voorwoord?

- Geen vragen/opmerkingen.

Effectiviteit

Dan nu door met de inhoudelijk punten, met als eerste punt 2. Effectiviteit:

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 2.1 Structuur verslagen?

- Isa vraagt zich af hoe het gaat met het doornemen van de punten uit het jaarplan

tijdens de BV, aangezien er in de brief van de RvA staat dat de processen langzaam

verlopen.

- Anne: Tijdens de BV evalueert het bestuur op de punten uit het jaarplan. Dan

heeft het bestuur een idee van waar verandering nodig is. Het viel de RvA juist

op dat het lang duurt tot die verandering zichtbaar was.

- Marije is het hier mee eens.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 2.2 Commissies?

- Eva vraagt zich af hoe het bestuur het verder wil gaan doen met de losstaandheid van

de commissie.

- Anne: Het bestuur houdt per commissie bij hoe het gaat en of de

losstaandheid werkt of niet. Er is sowieso nauw contact tussen de

commissiecoördinator en commissievoorzitter, dus bestuursleden springen

bij wanneer nodig.

- Alicia voegt hieraan toe dat sommige commissies niet losstaand kunnen zijn,

zoals de Postercie.

- Eva vraag of het later nog kan veranderen, bijvoorbeeld volgend jaar.
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- Alicia antwoordt dat het bestuur de opvolgers sowieso zal adviseren om deze

losstaandheid aan te houden.

- Tom vraagt zich af over de CLB acties wat het bestuur bedoelt met nieuwe acties

verzinnen, want elke maand is er toch sowieso al een nieuwe actie?

- Anne: Dit ging vooral over de doorlopende puntenpakkers.

- Tommie raadt het bestuur aan om aan het einde van het jaar te evalueren of

het het waard is om de CLB überhaupt door te zetten.

- Vincent: Hoe vonden de commissiesecretarissen de training?

- Anne: Dit is nog niet besproken, in februari zal er een evaluatie plaatsvinden

en dan zal het bestuur erachter komen.

- Vincent: Er staat dat de verwachtingen binnen de commissie niet altijd worden

nageleefd en het bestuur daar iets over gaat zeggen, maar doet de

commissievoorzitter dat niet al? Commissievoorzitters spreken als het goed is de

commissieleden al aan als verwachtingen niet nageleefd worden.

- Anne antwoordt dat het bestuur de commissievoorzitters heeft aangeraden

om mensen aan te spreken.

- Marije: In hoeverre zijn commissievoorzitters zich bewust van de

verwachtingen?

- Anne: Bij de comissievoorzitterstraining zijn de verwachtingen uitgesproken

zodat de commissievoorzitters zelf op de hoogte zijn van de verwachtingen.

- Marije: Ja, maar één van de verwachtingen is dat commissies op ALV’s

worden verwacht. Nu zijn niet alle commissievoorzitters er, dus zeker niet alle

commissieleden. Marije adviseert het bestuur om erover na te denken hoe dit

beter aangepakt kan worden.

- Alicia: Door Corona is het ook moeilijker om via mondelinge promotie

mensen hiervoor uit te nodigen, dus het bestuur hoopt dat er later in het jaar

meer aanwezigen zullen zijn bij ALV’s.

- Isa adviseert het bestuur om het zo te doen dat commissievoorzitters sowieso

verwacht worden, en zich af moeten melden wanneer ze niet kunnen.

- Tommie: Misschien een idee om in de overdracht te bespreken dat er met

toekomstige commissieleden een soort van besproken kan worden wat er van

hen verwacht wordt.

- Isa: Ja, VOCUS doet dit al dus even aan hen vragen hoe zij dit doen.

- Eva: Het zal wel helpen als het bestuur meer informatie zou geven over hoe

een ALV eruitziet. Eva adviseert het bestuur om hier toch iets dichter op te

zitten en het belang ervan uitleggen.

- Tommie vraagt over punt 2.2 of het bestuur plannen heeft voor de overdracht naar

nieuwe commissies? Een belangrijk deel van losstaandheid is de overdracht.

- Anne: Het bestuur evalueert al meerdere keren per jaar met de

commissievoorzitters en het lijkt het bestuur goed om aan het eind van het

jaar nog een eindevaluatie te doen met de gehele commissie. Deze evaluatie

zal niet alleen gaan over de georganiseerde activiteiten, maar ook over het

commissie draaiboek en de rol van commissiecoördinatoren. De punten uit

deze evaluatie kan het bestuur dan doorgeven aan het volgende bestuur.

- Tommie raadt het bestuur aan om in gesprek te gaan met

commissievoorzitters en de nieuwe commissievoorzitters. Een draaiboek is
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namelijk te groot voor een nieuwe commissievoorzitter om te weten wat er

moet gebeuren. Door zo een gesprek, kan een nieuwe commissievoorzitter

weten waar meteen mee moet worden gestart aan het begin van het jaar.

- Isa vraagt zich over de Indesign workshop af of het bestuur bedoelt dat de workshop

het beste eerder plaats kan vinden.

- Sanne antwoordt dat het bestuur bedoelt dat eerder nog beter is, maar het in

februari ook nog kan.

- Isa: Maak dat dan duidelijk in het verslag.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 2.3 Samenvattingen?

- Tom vindt het hieruit lijken alsof WorldSupporter niet gebruikt mag worden, hoe

werkt dit?

- Madelon antwoordt dat er problemen zijn met auteursrechten en

privacyrechten, om die reden zijn de samenvattingen er afgehaald. Het

bestuur is nu aan het kijken hoe het anders kan.

- Tom: Dus studenten mogen niet zelf samenvattingen plaatsen?

- Madelon antwoordt dat dit inderdaad niet mag.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 2.4 Hogere opkomst activiteiten?

- Tom heeft geen concrete plannen gelezen en vraagt zich af wat er bedoeld wordt met

de nieuwe post PAP in huis.

- Anne antwoordt dat het bestuur meer geld wil naar PAP in huis omdat het bestuur

dan hoopt op meer animo voor activiteiten.

- Kiki voegt hieraan toe dat de post in het eerste halfjaar niet gebruikt is, om die reden

is de post nu nieuw.

Meegaan met de trend

Daarna punt 3. Meegaan met de trend:

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 3.1 Promotiekanalen?

- Vincent vraagt zich waarom het overstappen na een zakelijk account gezorgd heeft

voor meer bereik. Ook mist hij details over bijvoorbeeld hoeveel volgers erbij zijn

gekomen.

- Alicia antwoordt dat er meer volgers zijn gekomen sinds het begin van het

jaar. Het bestuur zit nu op de 800 volgers, in het begin van het jaar was dit

600. Ook is er te zien dat er meer kijkers zijn bijvoorbeeld.

- Vincent: Over de reels, zullen er meer gemaakt worden?

- Alicia antwoordt dat het bestuur meer reels wil maken van activiteiten en

dingen voor sponsoring om het Instagram account laagdrempelig te houden.

- Tommie: Aan het begin van het jaar heeft het bestuur gezegd dat zij naast standaard

promotie ook vaker andere dingen op de Instagram willen plaatsen. Zullen er ook

vaker informele dingen nog komen? Bijvoorbeeld foto’s van activiteiten?

- Alicia antwoordt dat het bestuur dit zeker van plan is. Het bestuur wil vooral

veel filmpjes van activiteiten plaatsen zodra deze weer fysiek zijn. Verder is

Alicia met de Postercie dit soort dingen aan het oppakken en ligt er al een

aantal leuke ideetjes klaar.
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- Tommie raadt het bestuur aan om niet alleen te denken aan posts of reels,

maar ook stories om te laten zien dat er op dat moment iets bezig is. Dan

zouden mensen sneller naar een activiteit komen.

- Marije voegt hieraan toe dat er in het HR staat dat er foto’s gemaakt mogen

worden van de leden. Wanneer zij niet binnen twee weken aangeven dat het

niet gebruikt mag worden, mogen de foto’s gewoon worden gebruikt.

- Tommie: Lekker bezig met de Postercie, wanneer gaat dit echt gaande zijn?

- Alicia antwoordt dat dit zal zijn vanaf het moment dat activiteiten weer fysiek

kunnen zijn.

- Isa is het eens met Tommie.

- Isa vraagt zich af waarom nog niet alle commissie op de website staan.

- Alicia antwoordt dat er een moment was gepland om alle foto’s te maken, dit

moment kwam niet zo goed uit dus dit is helaas niet gebeurd. Het bestuur

moet daar nog echt achteraan.

- Isa raadt het bestuur aan om daar wel goed op te evalueren.

- Tom: Waarom zijn er twee accounts op LinkedIn? Er kan beter één groot account zijn

voor het algorithm.

- Sanne antwoordt dat PAP een bedrijfspagina en een persoonlijk account heeft.

Dit is op LinkedIn juist goed. Alle vacatures staan op de bedrijfspagina en op

het persoonlijke account worden activiteiten gepromoot en erop teruggeblikt.

- Tom: Het is nu mogelijk om via een link per activiteit de foto’s te bekijken. Wel is het

nu heel omslachtig om foto’s van voor verenigingsjaar 2021-2022 te bekijken.

- Alicia antwoordt dat foto’s openbaar stonden, wat niet mag. Alicia heeft elk

album handmatig teruggezet zodat ze nu bekeken kunnen worden. Van de

jaren ervoor heeft ze ze niet teruggezet, omdat dat heel erg veel werk kost. Wel

kunnen mensen het laten weten als ze iets willen zien, dan kan Alicia ervoor

zorgen dat dat album zichtbaar wordt.

- Tom: Kan er niet één link op de website gezet waar alle oude albums te vinden

zijn?

- Alicia antwoordt dat dat niet mogelijk is.

- Marije: Is het niet misschien wel juist heel waardevol, ook al gaat het heel veel

tijd kosten, om alle albums handmatig over te zetten? Dan kunnen nieuwe

leden ook zien hoe de vereniging vroeger was.

- Alicia antwoordt dat ze een link van alle oude albums op de website zou

kunnen zetten, zonder dat ze privé staan.

- Marije antwoordt dat het dan helemaal goed is.

- Vincent: In het verslag staat dat het niet gelukt is om toestemming te krijgen van de

universiteit om een mail te sturen naar alle leden. Als het goed is kan je ook op

BlackBoard, wanneer je een announcement maakt, aanvinken dat ze automatisch een

mail ontvangen. Is dit niet gelukt?

- Madelon antwoordt dat zij dit heeft gedaan, maar daarna gehoord heeft dat

het niet werkt heeft. Ze gaat hier nog achteraan.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 3.2 Consequente promotie?
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- Isa: In het verslag staat dat het in het begin niet duidelijk was voor de commissies hoe

de promotie werkte. Wat wil het bestuur aan het volgende bestuur hierover

aanraden?

- Alicia antwoordt dat het vooral even wennen was en het moeilijk was om een

duidelijk overzicht te krijgen. Ze denkt dat het aankomend jaar meteen goed

gaat komen, omdat het bestuur duidelijk mee gaat geven aan het KB wat de

beste manier is van promotie. Dan kan de KB dit meteen aan het begin van

het jaar bespreken met de nieuwe commissieleden.

- Isa: Dan moet het bestuur dit toevoegen aan het verslag.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 3.3 Digitaliseren?

- Kato: In het verslag staat dat het bestuur de ideeënbus willen digitaliseren, maar

vervolgens wordt er een fysieke ideeënbus aangeschaft. Waarom is hiervoor gekozen?

- Julia antwoordt dat hoewel het bestuur digitaal al een aantal reacties van de

leden heeft ontvangen, er toch voor gekozen heeft om een fysieke ideeënbus te

kopen met de hoop dat deze nog meer gebruikt zal worden dan de digitale

ideeënbus.

- Tommie raadt het bestuur aan om te kijken of een ideeënbus het überhaupt

nog waard is, aangezien er niet veel reacties zijn gekomen.

- Julia antwoordt dat het bestuur eerst gaat kijken of de ideeënbus op de

PAPkamer gebruikt gaat worden.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 3.4 Gezonde Snacks?

- Geen vragen of opmerkingen.

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

- Vincent: In het verslag staat dat commissies hierover zijn ingelicht, is dit gebeurd?

- Anne antwoordt dat commissies hier, als het goed is, van op de hoogte zijn.

- Alicia heeft het, als het goed is, doorgegeven aan Finn van de Mannencie,

maar twijfelt nu even.

- Finn: PAP in huis? Sorry, ik was net even naar de wc.

- Vincent raadt het bestuur aan om na te gaan of elke commissie hier inderdaad

van op de hoogte is.

- Tommie zegt dat er in jaarplan staat dat het bestuur PAP in huis wil gebruiken

wanneer het nodig is. In de afgelopen maanden is alles online geweest en is er nog

geen gebruik van gemaakt. Waarom is er niet meer gebruik van gemaakt?

- Anne antwoordt dat het wel een aantal keer is gebeurd maar inderdaad niet

vaak. Dit komt voornamelijk omdat er tot nu toe nog geen post PAP in huis

bestond. Daarnaast was PAP in huis nog niet erg bekend bij commissies, en

waren zowel bestuur als commissies vooral gericht op het organiseren van

leuke online activiteiten. Ondertussen is al aan commissies meegegeven dat ze

gebruik mogen maken van PAP in huis en zijn er plannen om een post ‘PAP in

huis’ op te richten.

- Tommie: Is PAP in huis bedoeld om tijdens activiteiten iets extra’s te bieden

of om buiten activiteiten om ook PAP in huis te hebben.

- Anne: Beide.
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- Tommie vraagt zich in dat geval vooral af waarom er buiten activiteiten om

niet veel gebruik gemaakt is van PAP in huis.

- Anne antwoordt dat hier inderdaad niet veel gebruik van gemaakt is. Het is

vooral voorgekomen in de vorm van kaartjes. Het bestuur hoopt dat hier meer

gebruik van gemaakt kan worden wanneer er geld voor is.

- Tommie raadt het bestuur aan om in het verslag te zetten dat het dus niet

alleen komt doordat commissies er niet van op de hoogte waren maar ook

omdat het bestuur het niet heeft gedaan. Ook moet er in het verslag komen

dat het bestuur in het tweede halfjaar meer gebruik gaat maken van PAP in

huis omdat het lustrum eraan komt.

Inclusie

Daarna punt 4. Inclusie:

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

- Isa: In het verslag staat ‘hoop het bestuur dit meer te doen’. Hoopt het bestuur dat of

gaat het bestuur het doen?

- Anne antwoordt dat het bestuur dit wel echt van plan is.

- Isa raadt het bestuur aan om dan duidelijker en concreter te zijn in het

verslag.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 4.2 Samen studeren

- Isa vraagt zich af of het bestuur van plan is om rond de tentamenperiode samen

studeren middagen te organiseren?

- Anne antwoordt dat het bestuur dat niet van plan is.

- Isa: Misschien is het een idee om tegen de tijd dat er weer tentamens zijn, een

vraag op Instagram te plaatsen en leden te vragen of ze behoefte hebben aan

een samen studeren middag.

- Alicia: In blok 1 heeft het bestuur ook samen studeren middagen

georganiseerd rondom de tentamens, daar was de opkomst helaas ook laag.

- Tommie: Er kunnen ook bijvoorbeeld studiegroepen georganiseerd worden,

als een soort van bijles van ouderejaars. Dit kan het bestuur meegeven aan het

volgende bestuur.

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

- Vincent: In het verslag staat dat er geen groepsapp met FI-mentoren is gemaakt

omdat de eerstejaars al goed bereikt waren, hoe gebeurde dit dan?

- Anne antwoordt dat eerstejaars op dit moment vooral via sociale

mediakanalen bereikt worden. Ook hoopt het bestuur dat de eerstejaars weer

veel op activiteiten zullen komen zodra deze weer fysiek zijn, en deze weten te

vinden via de sociale mediakanalen.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 4.4 Bereiken tweedejaars leden?

- Marije vindt dat dit punt erg kort is en vraagt zich af of de tweedejaars leden na de

borrel nog vaker gekomen zijn naar activiteiten.

- Anne antwoordt dat de leden aan hebben gegeven dat ze het fijn vonden om

op die manier in contact met elkaar te zijn gekomen. Sommigen daarvan zijn
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later nog op activiteiten gekomen en anderen niet. Het bestuur heeft wel

gemerkt dat er vaak veel tweedejaars op fysieke activiteiten aanwezig zijn,

zoals bij het rolschaatsen.

- Sanne voegt daaraan toe dat tweedejaars vooral vaak in groepjes komen.

- Marije: Dit stuk moet uitgebreid worden in het verslag.

- Isa: Vergeet niet iets te zeggen over de groepsapp.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 4.5 Toegankelijkheid PAPkamer?

- Tom: In het verslag staat dat het bestuur meer posters wil gaan ophangen, maar dit is

toch heel tegenstrijdig met duurzaamheid?

- Anne antwoordt dat dit inderdaad zo is, maar op de WALV is afgesproken dat

er juist meer posters opgehangen moeten worden.

- Madelon voegt daaraan toe dat het bestuur ook na de WALV van leden heeft

gehoord dat posters echt een toevoeging zijn aan de PAPkamer.

- Alicia vertelt dat het bestuur wel nog steeds op duurzaamheid let door

meerdere posters in één keer te bestellen.

- Marije: Op de WALV was juist iedereen ermee eens dat er meer posters

geprint moeten worden, dit gebeurt nu juist weinig.

- Eva vraagt zich af hoe het bestuur ervoor gaat zorgen dat er meer mensen naar de

kamer gaan komen?

- Anne antwoordt dat het bestuur dit vooral op de Instagram promoot en dit

hopelijk ook weer mondeling kan.

- Madelon voegt hieraan toe dat het bestuur een ‘gekke dagen’ planning

gemaakt heeft, er worden dus leuke dagen georganiseerd op de PAPkamer.

Het bestuur hoopt op die manier veel leden naar de kamer te trekken.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 4.6 Familiedag?

- Isa raadt het bestuur aan niet te lang te wachten met het organiseren van deze dag.

Externe betrokkenheid

Daarna punt 5. Externe betrokkenheid:

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 5.1 Docentcontact?

- Isa vraagt zich af waarom er weinig animo is voor de student-docent activiteit. Vorig

jaar kwam het doordat alles online was.

- Madelon antwoordt dat een aantal jaar geleden er veel moeite in is gestoken

en er weinig aanwezigen waren, vandaar dat besloten is dit niet te doen.

- Isa raadt het bestuur aan om dit in het verslag te zetten.

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

- Tom vraagt het bestuur aan om iets specifieker zijn over hoe het bestuur besluit welke

bijeenkomsten als belangrijk worden gezien.

- Madelon antwoordt dat het bestuur een afweging maakt wat het bestuur

belangrijk vindt voor de leden en wat een nuttige toevoeging is.

20.15 uur: Djoeke, Kathy en Meinte verlaten de ALV.
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Zijn er vragen of opmerkingen over punt 5.3 Career Services?

- Tom vraagt zich af of er nu meer contact is met Career Services.

- Madelon antwoordt dat dit wel het geval is, maar het contact niet alleen over

de vereniging gaat.

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

vereniging?

- Isa vraagt of het realistisch is om iets te plannen met een andere vereniging in

verband met de drukke planningen.

- Anne antwoordt dat het heel lastig is maar het bestuur er momenteel wel mee

bezig is.

- Isa vraagt zich af waarom dit niet aan het begin van het jaar gedaan?

- Sanne antwoordt dat het bestuur meerdere verenigingen heeft gecontacteerd,

maar het ook even stil heeft gelegen omdat het moeizaam ging en geen

vereniging interesse had.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 5.5 Goede doel?

- Tom: Hoe gaat het met de activiteit die samen met het goede doel georganiseerd

wordt?

- Sanne antwoordt dat ze op dit moment aan het kijken is naar een mogelijke

datum en goed contact heeft met het goede doel.

- Vincent vraagt zich af of het geld dat de vereniging heeft opgehaald voor het goede

doel definitief naar dat weekend gaat of dat de leden hier nog inspraak in hebben.

- Sanne antwoordt dat dit nog niet definitief is. Het bestuur wil ook de leden en

vooral de Mannencie hierover laten meebeslissen.

Duurzaamheid

Daarna punt 6. Duurzaamheid:

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.1 Vleesconsumptie?

- Geen vragen of opmerkingen.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.2 Studiereis?

- Isa: Fijn dat dit snel en makkelijk gelukt is.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.3 Afval scheiden?

- Geen vragen of opmerkingen.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.4 Papier besparen?

- Isa: In het jaarplan staat iets over dunner papier maar hier staat niks over in de

evaluatie. Heeft het bestuur daar iets mee gedaan?

- Sanne antwoordt dat het bestuur vooral kijkt naar de kwaliteit van het papier

van de posters.

- Isa raadt het bestuur aan dit toe te voegen in het verslag.

- Marije vraagt zich af of het bestuur alle posters bestelt. Het bestuur kan ook ervoor

kiezen om posters zelf te printen.
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- Alicia antwoordt dat het bestuur posters die langer bewaard worden bestelt en

andere posters print.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.5 Plastic vermindering?

- Geen vragen of opmerkingen.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.6 Groene week?

- Isa vraagt zich af of hier al meer over bekend is, deze week is bijna al.

- Madelon antwoordt dat Sanne en zij er druk mee bezig zijn.

- Isa: Leden weten waarschijnlijk niet dat dit eraan komt, het bestuur zou een tip van

de sluier kunnen geven.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.7 Duurzame bank?

- Tommie: Lekker bezig!

Financiën

Dan punt 7. Financiën:

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

- Tommie: In het verslag staat dat het FR kritisch bekeken gaat worden. Wil het

bestuur ook gaan kijken naar financiële zaken die deels ook los staan van het FR?

Zoals hoogte en frequentie van contributie?

- Kiki antwoordt dat het bestuur dit zeker meeneemt.

- Tommie raadt het bestuur aan om te gaan praten met Sticky en uit te zoeken hoe zij

het doen. Zij zijn namelijk ook een stichting en daardoor volledig BTW vrij. Dit is

misschien te ambitieus voor in dit verenigingsjaar, maar kan het bestuur meegeven

aan het volgende bestuur.

- Marije: Dit is ook een mooi punt voor in het meerjarenplan.

- Kiki neemt het mee.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 7.2 Sponsornetwerk?

- Vincent vraagt zich af waarom er in de evaluatie zo specifiek in wordt gegaan op het

bedrijf Easytoys en niet de anderen bedrijven.

- Sanne antwoordt dat Easytoys zo specifiek benoemd is omdat het bestuur

graag wilde dat zij een sponsor zouden worden. Verder heeft het bestuur ook

Yoghurt Barn gecontacteerd, zij hebben momenteel geen interesse maar

houden PAP in gedachten. Sanne is nog bezig met Domino’s.

- Vincent raadt het bestuur aan dit toe te voegen aan het verslag.

- Isa vraagt zich af hoe het gaat met Relate. Er staat in het verslag dat het na de

kerstvakantie van start gaat, maar Isa heeft daar nog niks van gezien.

- Sanne: Dat klopt. Er was even geen contact met de contactpersoon, maar nu

heeft Sanne promotiemateriaal gekregen dus het zal binnenkort gepromoot

worden.

- Tom: In het verslag staat dat de sponsoractiviteit gepland staat. Betekent dat dat het

al vaststaat met welke sponsor het gaat gebeuren enzovoort?

- Sanne antwoordt dat zij op dit moment met twee dingen bezig is. Ze is bezig

met een vrijwilligersactiviteit met HandjeHelpen, daar is ook al een datum
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voor. Ook gaat het bestuur binnenkort langs bij Stichting Nedereind en daar

een filmpje opnemen met hen.

- Isa: In het verslag staat dat Sanne het sponsornetwerk wil gaan uitbreiden, maar

hoeveel nieuwe sponsordeals wil zij in het komende halfjaar binnenhalen?

- Sanne antwoordt dat dit inderdaad een discussiepunt was op de WALV.

Sommigen vonden dat er een specifiek getal moest komen te staan en

sommigen juist niet. Het bestuur heeft uiteindelijk ervoor gekozen om het op

zoveel mogelijk te houden.

- Tommie herinnert het zich anders van de WALV. Hij dacht dat er besloten

was dat er beter een duidelijk doel opgeschreven kan worden, dan kan het

volgende bestuur ook zien of dat uiteindelijk haalbaar was of niet.

- Marije: Dan is het inderdaad wel beter om een duidelijk doel op te schrijven.

- Tommie voegt daaraan toe dat er in dat geval op dit moment besloten moet

worden welk cijfer daar komt te staan.

- Sanne: Er moet wel bepaald worden of de ALV wil dat er een getal gekoppeld

wordt aan de hoeveelheid deals voor de leden of de hoeveelheid algemene

sponsoren?

- Tommie: Dan het beste een getal koppelen aan de deals.

- Isa stelt voor om te gaan voor nog twee of drie deals, aangezien er nu al een

deal met Relate is.

- Sanne wil gaan streven naar drie nieuwe deals.

- De ALV is het hiermee eens.

- Eva vraagt over de bekendheid van sponsoren bij de leden. Heeft het bestuur een

beeld van de bekendheid van de sponsoren onder de leden? Heeft het bestuur dit

bijvoorbeeld gevraagd aan de leden?

- Sanne antwoordt dat het bestuur niet direct leden heeft benaderd. Dat zou wel

goed zijn om te doen, het bestuur neemt dit mee.

- Alicia voegt hieraan toe dat het bestuur dit wel meer wil gaan doen door

bijvoorbeeld stories op Instagram te plaatsen over de sponsoren.

20:45 uur: Isabel verlaat de ALV.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 7.3 Stamkroeg?

- Tommie mist hier een evaluatie over de samenwerking met de stamkroeg. Hoe bevalt

de samenwerking en ziet het bestuur nog mogelijkheden om deze uit te breiden?

- Sanne antwoordt dat de samenwerking heel goed gaat. Sebastiaan en Sanne

hebben regelmatig contact en PAP kan er eigenlijk altijd wel terecht. Het

bestuur zou nog kunnen kijken of de samenwerking uitgebreid kan worden

door nog goedkoper bier of ook korting op iets anders.

- Tommie raadt het bestuur aan regelmatig met Sebastiaan te gaan zitten en te

kijken naar mogelijkheden.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 7.4 Merchandise?

- Vincent vraagt om concrete informatie over hoe de verkoop van de merchandise gaat.

- Anne antwoordt dat er twee truien verkocht zijn.
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- Vincent raadt het bestuur aan dit toe te voegen aan het verslag en ook dit

meer te promoten.

Lustrum

Tot slot punt 8. Lustrum:

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 8.1 Lustrumactiviteiten?

- Isa vraagt waarom het bestuur ervoor gekozen heeft om het lustrum pas vanaf

februari te laten leven.

- Julia antwoordt dat er vorig jaar, dus voor de start van het verenigingsjaar,

voor gekozen is om een lustrummaand te organiseren met daarin twee keer

per week een lustrumactiviteit. Ook is ervoor gekozen om de opening en de

afsluiting van het jaar te vieren, door 2 activiteiten te organiseren. Eén heeft

in oktober plaatsgevonden, en de andere zal in mei plaatsvinden. Om deze

reden heeft het lustrum tot nu toe nog niet echt geleefd.

- Isa raadt het bestuur aan meer te promoten en op die manier iedereen

enthousiast te krijgen over het lustrum.

- Julia: Dit is inderdaad nog niet veel gebeurd maar vanaf nu zullen de

activiteiten van de lustrummaand gepromoot worden. Ook wordt het

lustrumlogo en de lustrumbanner al gebruikt op Instagram en komt

binnenkort het lustrumlied uit.

- Alicia voegt hieraan toe dat er blijft dat er meer vraag naar is dan het bestuur

verwacht had. Dit is iets dat het bestuur mee gaat geven aan het volgende

lustrumbestuur.

- Tommie raadt het bestuur aan om dit ook toe te voegen aan het verslag.

- Isa vraagt hoe het gaat met de samenwerking tussen de verschillende commissies. Dit

mist zij in het verslag.

- Julia antwoordt dat de samenwerkingen goed verlopen. Dit zal nog

toegevoegd worden aan het verslag.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 8.2 Lustrumlogo?

- Tom raadt het bestuur aan om de profielfoto van het Instagram account van PAP te

switchen naar het lustrumlogo.

- Alicia antwoordt dat ze dit gaat doen.

- Isa vraagt zich af waarom het lustrumlogo nu pas af is en niet aan het begin van het

jaar. In het jaarplan staat dat het lustrumlogo voor alle activiteiten gebruikt zou

worden.

- Alicia antwoordt dat er problemen waren met Adobe en het daardoor lang

heeft geduurd. Alicia gaat in haar draaiboek een uitleg van Adobe geven voor

haar opvolger.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 8.3 Lustrum merchandise?

- Isa vraagt zich af of het bestuur alle artikelen al gaat bestellen of dat ze juist per

persoon op bestelling gaan?

- Alicia antwoordt dat sommige artikelen in grote aantallen gaan en al besteld

zijn en sommige artikelen op bestelling gaan.

15



- Madelon voegt hieraan toe dat er ook een verschil is tussen artikelen die leden

krijgen en artikelen die leden moeten kopen. Artikelen die leden krijgen zijn al

besteld en artikelen die leden moeten kopen gaan op bestelling.

- Isa raadt het bestuur aan dit toe te voegen aan het verslag.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 8.4 Lustrumlied?

- Geen vragen of opmerkingen.

Bijlagen

Bij het verslag zijn ook nog twee bijlagen toegevoegd. Deze zullen in het geheel worden

besproken:

Zijn er vragen of opmerkingen over bijlage 1?

- Tom vraagt waar de evaluatie van de Financie staat.

- Kiki antwoordt dat het bestuur dit vergeten te schrijven is. Dit zal nog

gebeuren, waarschijnlijk samen met iemand uit de commissie.

- Isa raadt het bestuur aan om de commissie evaluaties door de CoVo te laten

schrijven.

Zijn er vragen of opmerkingen over bijlage 2?

- Geen vragen of opmerkingen.

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

verslag in het algemeen.

Zijn er vragen of opmerkingen over het Halfjaarlijks verslag 2021-2022 in het

algemeen?

- Tom heeft gemerkt dat elk bestuurslid apart antwoord geeft op de vragen die gesteld

worden, terwijl dit voorgaande jaren altijd door de voorzitter werd gedaan. Het lijkt

daardoor alsof het bestuur niet zo goed op de hoogte is van wat er bij elkaar speelt. Is

dit zo?

- Anne antwoordt dat het bestuur hier juist bewust voor gekozen heeft omdat

elk bestuurslid het beste kan vertellen over haar eigen taken. Ondanks dat is

het bestuur zeker heel goed op de hoogte van iedereens taken.

- Alicia voegt hieraan toe dat het bestuur het belangrijk vindt dat elk

bestuurslid goed betrokken is bij de ALV en kan vertellen over haar eigen

taken.

- Vincent heeft gemerkt dat er in het verslag veel spreektaal staat, woorden zoals

‘überhaupt’ en ‘niet eens’ hoeven er niet in.

- Marije spreekt vanuit de Raad van Advies en zegt dat zij in algemene zin positief zijn

over het halfjaarlijks verslag. Naar hun mening is het verslag op sommige punten te

positief beschreven. Reflecties mogen grondiger, concreter en kritischer. Verder vindt

de RvA dat processen in het komende halfjaar sneller zullen gaan. Ze hopen dat het

lustrum meer gaat leven en de sponsoring een groeispurt krijgt.

Zijn er nog bezwaren tegen het goedkeuren van het Halfjaarlijkse verslag

2021-2022?
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- Er zijn geen bezwaren.

De ALV keurt hierbij het Halfjaarlijks verslag 2021-2022, met inachtneming van

de hier besproken wijzigingen, goed.

21.07 uur: Er wordt een pauze ingelast.

21.20 uur: Kato te Molder betreedt de ALV.

21.22 uur: De ALV wordt hervat.

6. Presenteren Financieel Halfjaarlijks verslag 2021-2022

Dan zijn we nu aangekomen bij het keuren van het Financieel halfjaarlijks verslag

2021-2022. Anne legt uit dat het verslag per pagina zal worden doorgenomen, hiervoor geeft

zij het woord aan Kiki.

Kiki deelt mede dat sinds het publiceren van het verslag, er extra cijfers bekend zijn

geworden. Hierom zal Kiki per pagina, waar nodig, een korte toelichting geven.

Voorblad of inhoudsopgave

Kiki vraagt of er vragen zijn over het voorblad of de inhoudsopgave.

- Er zijn geen vragen.

Pagina 2

Toelichting:

- Op het moment staat er € 13,50 meer op de bankrekening dan in het

boekhoudprogramma Conscribo. De Financie heeft gekeken naar waar het probleem

ligt, maar zij hebben het nog niet kunnen vinden. Hier gaan zij zo spoedig mogelijk

mee verder.

- Op het moment staat er € 0,- open aan vooruitbetaalde kosten. Het geld van de

vliegtickets uit verenigingsjaar 2019-2020 zijn in januari teruggestort op de rekening.

Zijn er verder nog vragen over pagina 2?

- Geen vragen.

Pagina 3

Zijn er vragen over pagina 3?

- Geen vragen.

Pagina 4

Zijn er vragen over pagina 4?

- Geen vragen.

Pagina 5

Toelichting:

- De post onvoorzien was in het Financieel Jaarplan € 523,25, de lustrum donatie van

de opleiding was hier nog niet in meegenomen. In het halfjaarlijks financieel verslag

is deze donatie wel meegenomen, daarom staat de post onvoorzien momenteel op €

623,25.

17



Zijn er verder nog vragen over pagina 5?

- Geen vragen.

Pagina 6

Zijn er vragen over pagina 6?

- Geen vragen.

Pagina 7

Zijn er vragen over pagina 7?

- Geen vragen.

Pagina 8

Toelichting:

- De NVO heeft inmiddels laten weten dat zij wederom een betaling gaan doen van €

150,- voor een banner op de website.

- Ook heeft JoHo inmiddels de eerste betaling gedaan en staat het binnengekomen

bedrag nu op € 363,-.

Zijn er verder nog vragen over pagina 8?

- Geen vragen.

Pagina 9

Toelichting:

- De coördinator van de cursus heeft inmiddels laten weten dat de verkoop van de

testpakketjes wederom via PAP zal gaan.

Zijn er verder nog vragen over pagina 9?

- Geen vragen.

Pagina 10

Toelichting:

- Inmiddels is de ZJHT, de verzekering van PAP, betaald en staat het uitgegeven

bedrag op € 366,03.

Zijn er verder nog vragen over pagina 10?

- Vincent heeft een vraag over de dagelijkse boodschappen. Er staat dat er ook

boodschappen worden gedaan voor commissievergaderingen. Gebeurt dat?

- Kiki antwoordt dat dat inderdaad gebeurt. De Financie heeft alleen maar

fysieke vergaderingen, dan zijn er koekjes aanwezig. Als de kamer niet open

mag maar commissies wel fysiek mogen vergaderen, zal het bestuur ervoor

zorgen dat er eten en drinken aanwezig is.

Pagina 11

Zijn er vragen over pagina 11?

- Geen opmerkingen.

Pagina 12

Zijn er vragen over pagina 12?
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- Vincent heeft een vraag over de donatie van de opleiding voor studie-inhoudelijke

activiteiten. Waar komt dit vandaan?

- Kiki antwoordt dat PAP in een eerder lustrumjaar een donatie van de

opleiding heeft gehad. Kiki heeft het nagevraagd voor het verenigingsjaar

2021-2022, en toen heeft PAP opnieuw een donatie van 2000 euro ontvangen.

Pagina 13

Toelichting:

- Inmiddels heeft de Almanakcie een bijdrage van de opleiding gekregen van € 700,-.

Zijn er verder nog vragen over pagina 13?

- Geen vragen.

Pagina 14

Zijn er vragen over pagina 14?

- Geen vragen.

Pagina 15

Zijn er vragen over pagina 15?

- Geen vragen.

Pagina 16

Zijn er vragen over pagina 16?

- Geen vragen.

Kiki geeft het woord weer aan Anne. Anne deelt mede dat nu het gehele verslag is besproken,

de ALV overgaat tot het keuren van het Halfjaarlijks Financieel verslag in het algemeen.

Zijn er vragen of opmerkingen over het Halfjaarlijks Financieel verslag

2021-2022 in het algemeen?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

- Marije spreekt vanuit de RvA en vertelt dat de RvA heel positief is over het verslag en

de leden aanraadt om in te stemmen.

- Tom spreekt vanuit de Financie en vertelt dat het verslag goed in elkaar zit maar er

nog veel geld uitgegeven moet worden, vooral voor het lustrum en alle

studie-inhoudelijke activiteiten. De Financie raadt de leden aan om in te stemmen,

mits het verschil in Conscribo zo snel mogelijk opgelost wordt.

Zijn er nog bezwaren tegen het goedkeuren van het Halfjaarlijks Financieel

verslag 2021-2022?

- Er zijn geen bezwaren.

De ALV keurt hierbij het Halfjaarlijks Financieel verslag 2021-2022, met

inachtneming van de hier besproken wijzigingen, goed.
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7. Presenteren en goedkeuren herbegroting 2021-2022

Voor het presenteren van de herbegroting geeft Anne wederom het woord aan Kiki. Het

bestuur wil een herbegroting voorstellen op de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering. Er

zijn verschillende bedragen die het bestuur wil herbegroten naar andere posten. Het

totaalbedrag van deze herbegroting bedraagt € 620,78. In tabel 5 is een overzicht van deze

bedragen te zien.

Kiki geeft een korte toelichting over deze bedragen:

- Op de helft van het jaar mag volgens het FR de post onvoorzien gereduceerd worden

tot 2,5% van de begroting. Gezien er tot nu toe nog niets uit de post onvoorzien is

gehaald, wil het bestuur uit deze post herbegroten.

- Van de reservering van de Fuifcie is nog € 59,15 over. Dit bedrag is niet uitgegeven in

de fuifweek en om deze reden wil het bestuur dit gehele bedrag herbegroten.

- Op de WALV is besloten om € 50,- in de post van de Studiecie te laten, mocht er iets

misgaan met de lustrumdonatie. De volledige lustrumdonatie van de opleiding is

ontvangen, om die reden wil het bestuur deze € 50,- herbegroten.

- Vanwege de maatregelen omtrent COVID-19 heeft het bestuur tot nu toe minder

uitgaven hoeven doen voor de dagelijkse kamer boodschappen dan werd verwacht.

Om die reden wil het bestuur € 150,- van het begrote bedrag uit deze post

herbegroten.

- Het LOOP heeft dit jaar besloten om geen activiteit te organiseren omdat de

motivatie en de verwachte animo niet hoog genoeg zijn. Het bestuur wil om deze

reden de begrote € 50,- herbegroten.

Tevens is in dezelfde tabel een overzicht van de bestemmingen van de bedragen te zien. Er

volgt nu een korte toelichting:

- € 155,- naar de de post ‘PAP in huis’. Het bestuur vindt het belangrijk om PAP in huis

te brengen bij de leden om zo de verbinding met de vereniging te vergroten tijdens de

pandemie. Om dit vanuit het bestuur te kunnen realiseren wordt hier geld voor

vrijgemaakt.

- € 85,87 naar de post Algemene ledenvergadering. Het bestuur vindt het belangrijk

om ALV’s zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de leden. Dit bedrag zal gebruikt

worden voor elementen om leden te trekken of om een aantrekkelijke locatie te

vinden. Het bestuur denkt dat dit bedrag bijdraagt om meer leden te trekken voor de

DALV en KALV.

- € 60,- naar website beheer. Het bestuur wil gebruik maken van een aanvullende

functie voor het inschrijfsysteem. Met deze functie kan het inschrijfformulier

uitgebreid worden en daardoor kan er meer informatie verkregen worden. Deze

plug-in zal € 60,- per jaar kosten.

- € 150,- naar het lustrum. Dit jaar wil de Lustrumcie een zo memorabel mogelijk

lustrum neerzetten. Zowel de commissie als het bestuur vindt het daarbij belangrijk

om uit te pakken bij de 10 grote activiteiten, maar ook de prijs voor de leden zo laag

mogelijk te houden. Dit bedrag zou hen meer ruimte geven om dit te realiseren.

- € 120,- naar de almanak. De Almanakcie zal dit lustrumjaar wederom een editie

uitbrengen. Dit bedrag zou de Almanakcie extra ruimte geven in het maken van een
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bijzondere almanak voor het lustrumjaar. Daarnaast zijn de prijzen bij de drukker

gestegen en zal dit bedrag bijdragen om het begrote bedrag te compenseren.

- € 50,- naar professionalisering. Kiki is bezig met het overgangsproces naar Triodos

bank. Triodos bank brengt hogere kosten met zich mee dan de huidige bank. Het is

inmiddels duidelijk dat er voor de bankpassen een bedrag van € 40,- vrij moet

worden gemaakt. Aangezien de maandelijkse kosten en de creditcard hier nog niet bij

inbegrepen zijn, lijkt het het bestuur nodig om dit bedrag beschikbaar te stellen voor

de verdere kosten.

Zijn er verder vragen over het herbegrotingsvoorstel?

- Geen vragen.

Kiki geeft Marije het woord om namens de RvA te spreken.

- Marije vertelt dat de RvA de herbegrotingen realistisch vindt en het ermee eens is.

Kiki geeft het woord aan Siebe om uitspraak te doen over dit verslag namens de Financie.

- Tom sluit zich aan bij Marije.

Kiki geeft het woord weer aan Anne. Er zal nu gestemd worden over de herbegroting zoals

net gepresenteerd. Omdat het een stemming over een zaak, en niet een persoon, is zal de

stemming openbaar verlopen.

Anne legt de stemprocedure uit en opent de stemming.

● Voor: 21

● Tegen: 0

● Neutraal: 0

● Onthouden van stem: 0

Er zijn 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 stemmen neutraal, en 0

onthoudingen van stem.

Dat betekent dat de ALV hierbij de herbegroting 2021-2022, met inachtneming

van hier besproken wijzigingen, goedkeurt.

8. Inspraak leden

Er zijn geen zaken ingebracht/geen punten ingediend. Anne vraagt of er nog iets moet

worden besproken op dit moment. Hierop komt geen respons.

9. W.V.T.T.K.

Er is niks ter tafel gekomen.

10. Rondvraag

- Tommie complimenteert het bestuur en zegt dat hij trots op hen is.

- Amber had van tevoren niet echt verwachtingen en vond het interessant.

- Lieke complimenteert het bestuur.

- Eva vond het leuk om er weer bij te zijn en complimenteert het bestuur.

- Isa heeft geen vragen.
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- Vincent raadt het bestuur aan om lekker te genieten van de avond.

- Tom: Speciale shoutout naar Kiki.

- Siebe sluit zich aan bij de rest en complimenteert het bestuur.

- Kato complimenteert het bestuur.

- Noek complimenteert het bestuur.

- Maarten heeft geen vragen.

- Marije complimenteert het bestuur.

- Mélisa heeft geen vragen.

- Sanne van Schijndel heeft geen vragen.

- Julia bedankt iedereen voor het komen en is blij dat alles goedgekeurd is.

- Madelon bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

- Alicia bedankt de leden en haar bestuur. Ze is trots op haar bestuur.

- Sanne Horeman bedankt iedereen voor de inbreng en kritische blik.

- Kiki bedankt iedereen voor het komen.

- Anne sluit zich aan bij alles wat er is gezegd.

11. Sluiting

Dan zijn we hierbij aan het einde gekomen van de Halfjaarlijkse Algemene

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

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

Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering om 21.57 uur op 9 februari 2022.
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