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1. Inleiding

Sinds verenigingsjaar 2011-2012 heeft Studievereniging PAP een Raad van Advies (RvA). Het

originele doel van de RvA is het gevraagd en ongevraagd advies leveren betreft alles wat met

Studievereniging PAP te maken heeft. De RvA zoals deze heeft bestaan is altijd van grote

toevoeging geweest op het functioneren van de vereniging.

In het meerjarenplan 2022-2025 is de ambitie uitgesproken om actief na te denken over de

structuren binnen de vereniging. Het bespreken van de positie en structuur van de RvA komt

hier dan ook sterk in naar voren. Het bespreken van het functioneren van de RvA is

afgelopen verenigingsjaar meermaals gebeurd binnen de huidige RvA en ook samen met het

bestuur. Dit is zowel formeel als informeel verlopen. Naar aanleiding van deze gesprekken

zouden wij graag met een voorstel komen voor het wijzigen van het Huishoudelijk Reglement

om zo vorm te geven aan de eerder besproken ambitie om de structuren binnen de

vereniging te optimaliseren. Dit voorstel gaat in op de positie, samenstelling, aanstelling en

het functioneren van de RvA binnen Studievereniging PAP.

Wij hopen dat dit voorstel bij kan dragen aan de professionalisering van de vereniging. Wij

staan jullie graag te woord op de Kandidaats Voorstel Algemene Ledenvergadering (KALV)

van Studievereniging PAP op 15 juni 2022.

De Raad van Advies 2021-2022,

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

Buster
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2. Achtergrond

In dit stuk geven wij graag toelichting op hoe de RvA op dit moment binnen de vereniging

gepositioneerd is.

2.1 Statuten

In de statuten in akte van oprichting van Studievereniging PAP staat niets benoemd over de

RvA.

2.2 Huishoudelijk reglement

4.5 Alle leden hebben het recht om de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen.

Tevens zijn leden van de alumni commissie, Financie en de Raad van Advies gerechtigd om

de ALV bij te wonen, zelfs wanneer zij géén lid (meer) zijn van de vereniging.

—

9.1 De Raad van Advies (RvA) is een orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven

aan het bestuur. Het doel van de RvA is om een ondersteunend orgaan te zijn voor de

beslissingen die het bestuur moet nemen en hierin de continuïteit van PAP te waarborgen.

9.2 In de RvA kunnen oud-bestuursleden en leden van PAP zitting nemen. Voorwaarde is dat

leden minimaal één jaar lid zijn of zijn geweest. Het maximale aantal raadsleden is gelijk aan

het aantal bestuursleden van het betreffende collegejaar.

9.3 Nieuwe RvA-leden worden gekozen door het aankomende bestuur, met advies van het

voorgaande bestuur, nadat zij hebben aangegeven zitting te willen nemen in de raad. De

nieuwe leden kunnen tijdens iedere ALV worden voorgesteld.

9.4 De leden van de RvA krijgen de notulen van de bestuursvergaderingen en stukken voor

de ALV toegestuurd. De inhoud hiervan en alle andere zaken die binnen de RvA besproken

worden, zijn vertrouwelijk. De raadsleden dienen hier dan ook vertrouwelijk mee om te gaan

en zullen de verkregen informatie voor geen enkel ander doeleinde gebruiken, dan voor

advies aan het bestuur.

9.5 De RvA komt minimaal voor elke ALV samen en daarnaast zo vaak als noodzakelijk

wordt geacht

2.3 Informeel

Binnen de vereniging, vooral tussen besturen, worden er informele bepalingen doorgegeven

over de RvA. Deze bepalingen hebben geen grond in reglementen maar worden tussen

besturen doorgegeven.

- Het grootste deel van de RvA bestaat uit oud bestuursleden.

- Er zit sowieso een oud-penningmeester in de RvA.

- Er worden niet té veel personen uit hetzelfde bestuur in de RvA geplaatst.

- De RvA voorziet de ALV van stemadvies bij stemmingen tijdens de ALV.

- De RvA informeert de ALV over haar bevindingen van afgelopen periode middels een

brief.
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3. Wijziging Huishoudelijk reglement punt 9: Raad van Advies

3.1 Huidig

9.1 De Raad van Advies (RvA) is een orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven

aan het bestuur. Het doel van de RvA is om een ondersteunend orgaan te zijn voor de

beslissingen die het bestuur moet nemen en hierin de continuïteit van PAP te waarborgen.

9.2 In de RvA kunnen oud-bestuursleden en leden van PAP zitting nemen. Voorwaarde is dat

leden minimaal één jaar lid zijn of zijn geweest. Het maximale aantal raadsleden is gelijk aan

het aantal bestuursleden van het betreffende collegejaar.

9.3 Nieuwe RvA-leden worden gekozen door het aankomende bestuur, met advies van het

voorgaande bestuur, nadat zij hebben aangegeven zitting te willen nemen in de raad. De

nieuwe leden kunnen tijdens iedere ALV worden voorgesteld.

9.4 De leden van de RvA krijgen de notulen van de bestuursvergaderingen en stukken voor

de ALV toegestuurd. De inhoud hiervan en alle andere zaken die binnen de RvA besproken

worden, zijn vertrouwelijk. De raadsleden dienen hier dan ook vertrouwelijk mee om te gaan

en zullen de verkregen informatie voor geen enkel ander doeleinde gebruiken, dan voor

advies aan het bestuur.

9.5 De RvA komt minimaal voor elke ALV samen en daarnaast zo vaak als noodzakelijk

wordt geacht.

3.2 Voorstel

9.1 De Raad van Advies (RvA) is een orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven

aan het bestuur en de ALV. Het doel van de RvA is om een ondersteunend orgaan te zijn voor

de beslissingen die het bestuur en/of de ALV moet(en) nemen en hierin de continuïteit en

ontwikkeling van PAP te waarborgen. Daarbij ondersteunt de RvA het bestuur waar nodig.

9.2 In de RvA kunnen oud-bestuursleden en leden van PAP zitting nemen. Voorwaarde is dat

RvA-leden in principe affiniteit hebben met Studievereniging PAP en/of besturen. minimaal

één jaar lid zijn of zijn geweest. Het maximale aantal raadsleden is gelijk aan het aantal

bestuursleden van het betreffende collegejaar. De RvA bestaat in principe uit zes leden.

9.3 De Raad van Advies kent een doorschuif systematiek om continuïteit te waarborgen. Dit

houdt in dat ieder collegejaar slechts een deel van de RvA wordt vervangen.

9.4 De samenstelling van de jaarlijkse voordracht van de RvA verloopt via gesprek tussen het

kandidaatsbestuur en de huidige RvA. De RvA draagt RvA-leden voor die voor het volgende

jaar blijven zitten, het kandidaatsbestuur draagt potentiële nieuwe RvA-leden aan. De

voorzitter van de huidige RvA en de voorzitter van het kandidaatsbestuur zijn gezamenlijk

verantwoordelijk voor de uiteindelijke voordracht. Het tot stand komen van de voordracht

gebeurt in goed gesprek met betrokkenen.

9.5 De voordracht van de RvA wordt besproken op de ALV. De ALV beslist middels

stemming over de samenstelling van de RvA.
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9.3 Nieuwe RvA-leden worden gekozen door het aankomende bestuur, met advies van het

voorgaande bestuur, nadat zij hebben aangegeven zitting te willen nemen in de raad. De

nieuwe leden kunnen tijdens iedere ALV worden voorgesteld.

9.6 De RvA-leden krijgen ten minste de notulen van de bestuursvergaderingen en vroegtijdig

de stukken van een ALV toegestuurd. Verder zorgt het bestuur ervoor dat de RvA voldoende

(toegang tot) informatie heeft om haar taak goed uit te kunnen voeren.

9.7 De inhoud hiervan van notulen, stukken en alle andere zaken die binnen en met de RvA

besproken worden, zijn vertrouwelijk. De RvA-leden dienen hier dan ook vertrouwelijk mee

om te gaan en zullen de verkregen informatie voor geen enkel ander doeleinde gebruiken dan

dan voor advies aan het bestuur het correct uitvoeren van haar taken.

9.8 De RvA komt minimaal voor elke ALV samen en daarnaast zo vaak als noodzakelijk

wordt geacht.

9.9 De RvA informeert de ALV tijdig over haar bevindingen uit afgelopen periode. Dit

gebeurt minimaal één week voor de ALV middels een brief gericht aan de ALV.

9.10 De RvA voorziet de ALV bij iedere stemming van een stemadvies. Deze wordt in

principe mondeling besproken tijdens de ALV.
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4. Toelichting wijzigingen

Het voorstel zoals nu voorligt berust op een aantal motivaties. Deze zijn hieronder kort

toegelicht:

4.1 Doorschuif systematiek

Afgelopen jaren is gebleken dat door het wisselen van de volledige RvA er veel kennis

verloren gaat tussen verenigingsjaren in. Daarbij zorgt dit gat in de zomer ervoor dat de RvA

ook steeds weer moet opstarten in het begin van het jaar, wat de werkzaamheden soms

moeilijker maakt.

Het voorstel ligt daarom voor om dit gat op te vangen door het instellen van een doorschuif

systematiek.

4.2 De RvA voor de ALV

Afgelopen jaren is er een trend te zien dat de RvA niet enkel een adviserende rol aanneemt

tegenover het bestuur maar ook tegenover de ALV. Wij denken dat dit een gunstige

ontwikkeling is omdat zo ook meer kennis bij de ALV komt te liggen. Dit kan de ALV helpen

om beter de optimale beslissing te nemen.

Het voorstel ligt daarom voor om de adviserende rol van de RvA richting de ALV in

reglementen voor te leggen. Naar aanleiding hiervan stellen wij ook veranderingen voor in de

wijze van aanstellen van de RvA.

4.3 Beter positioneren van de RvA

De Raad van Advies heeft al lange tijd maar kleine grond om haar werkzaamheden op te

baseren. Wij denken dat het gunstig kan zijn om de taken van de RvA concreet vast te leggen

zodat deze ook beter duidelijk zijn binnen de vereniging.

Het voorstel ligt daarom voor om de verplichte werkzaamheden van de RvA uit te breiden

binnen de reglementen.
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