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1. Inleiding 

Tijdens de laatste Kandidaats Algemene Ledenvergadering (KALV) van Studievereniging 

PAP op 15 juni 2022 is er door de vorige Raad van Advies (RvA) een voorstel ingediend voor 

een meer doorlopende structuur van de RvA om continuïteit in de vereniging te waarborgen. 

Een gevolg van deze verandering is dat het vaker zal plaatsvinden dat leden van de RvA 

afstuderen maar wel zitting houden in de RvA. Zo ook in de RvA 2022-2023. Het huidige 

beleid laat het op dit moment niet toe dat niet-leden, zoals de afgestudeerden uit de RvA, 

welkom zijn bij alle activiteiten. Wij stellen dat het voor het goed uitvoeren van de taak van 

de RvA van nut is om altijd de mogelijkheid te hebben om aanwezig te zijn bij activiteiten en 

hebben met die reden het voorstel zoals, nu gepresenteerd, geschreven. 

 

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

staan jullie graag te woord op de Wissel Algemene Ledenvergadering (WALV) van 

Studievereniging PAP op 14 september 2022. 

 

De Raad van Advies 2022-2023, 

Doyke Schokker, Tommie Buster, Marije Revenich, Vincent van de Pol, Kiki van Eijk en 

Sanne Horeman.  
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2. Achtergrond 

In het komende stuk geven wij graag hoe op dit moment het beleid rondom lidmaatschap en 

aanwezigheid op activiteiten vastgelegd is in het beleid van de vereniging. Hiervoor zijn 

alleen de als door ons als relevant geziene stukken opgenomen. 

2.1 Statuten 

9.2 Over het toelaten van een lid beslist het bestuur 
- 

9.4 In geval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot 

toelating besluiten 

- 

11. het lidmaatschap eindigt in elk van de volgende gevallen: 

a. door opzegging van het lid; 

b. door opzegging door het bestuur namens de vereniging; 

c. door ontzetting uit het lidmaatschap door de algemene vergadering; 

d. door overlijden van het lid. 

2.2 Huishoudelijk reglement 

2.1 Leden zijn zij die zich hebben aangemeld bij het bestuur, en tevens ingeschreven staan bij 

de studie Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Het lidmaatschap is 

voltrokken als het eenmalige lidmaatschapsgeld ter hoogte van €30,- is betaald. Door 

premasterstudenten en masterstudenten die niet de bachelor Pedagogische Wetenschappen 

aan de Universiteit Utrecht hebben gevolgd, wordt eenmalig lidmaatschapsgeld ter hoogte 

van €15,- betaald. Wanneer iemand niet in het ledenbestand voorkomt, maar er zeker van is 

dat hij of zij zich als lid heeft aangemeld en het lidmaatschapsgeld heeft betaald, dan dient 

een bankafschrift te worden overgelegd als bewijs voor het betaalde lidmaatschapsgeld. 

Uitzonderingen hierop kunnen worden gemaakt door het zittende bestuur.  

 

2.2 Het lidmaatschap eindigt wanneer een lid niet langer staat ingeschreven bij de opleiding 

Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Wanneer het bestuur hiervan op 

de hoogte is, zal het betreffende lid bericht ontvangen dat hij of zij na een maand uit het 

ledenbestand van studievereniging PAP wordt uitgeschreven. Afmelding door een lid zelf 

geschiedt schriftelijk of per e-mail bij het bestuur. Er vindt geen restitutie van het 

lidmaatschapsgeld plaats. Indien een lid een periode uitgeschreven is geweest van de 

opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht of bij een van de daarop 

aansluitende pedagogische masteropleidingen aan de Universiteit Utrecht, kan hij/zij bij 

herinschrijving aan een van deze opleidingen op eigen verzoek kosteloos weer ingeschreven 

worden bij Studievereniging PAP. Uitzonderingen hierop kunnen worden gemaakt door het 

zittende bestuur. 

Leden die hun diploma (bachelor en/of master) hebben behaald, behoren automatisch tot 

het PAP Alumninetwerk Pedagogische Wetenschappen. Dit geeft het bestuur en de 

Alumnicommissie toestemming om contact op te nemen met deze leden aan de hand van de 

aan PAP verstrekte contactgegevens. Wanneer het lid hier bezwaar tegen heeft, moet dit 

binnen een maand aangegeven worden. 

- 
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4.5 Alle leden hebben het recht om de Algemene Ledenvergadering 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. 

2.3 Informeel 

Er is niets informeel vastgelegd over lidmaatschap of aanwezigheid op activiteiten wat als 

belangrijk wordt gezien voor het huidige voorstel. 
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3. Wijziging Huishoudelijk reglement punt 2: Leden 

3.1 Huidig 

2.1 Leden zijn zij die zich hebben aangemeld bij het bestuur, en tevens ingeschreven staan bij 

de studie Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Het lidmaatschap is 

voltrokken als het eenmalige lidmaatschapsgeld ter hoogte van €30,- is betaald. Door 

premasterstudenten en masterstudenten die niet de bachelor Pedagogische Wetenschappen 

aan de Universiteit Utrecht hebben gevolgd, wordt eenmalig lidmaatschapsgeld ter hoogte 

van €15,- betaald. Wanneer iemand niet in het ledenbestand voorkomt, maar er zeker van is 

dat hij of zij zich als lid heeft aangemeld en het lidmaatschapsgeld heeft betaald, dan dient 

een bankafschrift te worden overgelegd als bewijs voor het betaalde lidmaatschapsgeld. 

Uitzonderingen hierop kunnen worden gemaakt door het zittende bestuur.  

 

2.2 Het lidmaatschap eindigt wanneer een lid niet langer staat ingeschreven bij de opleiding 

Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Wanneer het bestuur hiervan op 

de hoogte is, zal het betreffende lid bericht ontvangen dat hij of zij na een maand uit het 

ledenbestand van studievereniging PAP wordt uitgeschreven. Afmelding door een lid zelf 

geschiedt schriftelijk of per e-mail bij het bestuur. Er vindt geen restitutie van het 

lidmaatschapsgeld plaats. Indien een lid een periode uitgeschreven is geweest van de 

opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht of bij een van de daarop 

aansluitende pedagogische masteropleidingen aan de Universiteit Utrecht, kan hij/zij bij 

herinschrijving aan een van deze opleidingen op eigen verzoek kosteloos weer ingeschreven 

worden bij Studievereniging PAP. Uitzonderingen hierop kunnen worden gemaakt door het 

zittende bestuur. 

Leden die hun diploma (bachelor en/of master) hebben behaald, behoren automatisch tot 

het PAP Alumninetwerk Pedagogische Wetenschappen. Dit geeft het bestuur en de 

Alumnicommissie toestemming om contact op te nemen met deze leden aan de hand van de 

aan PAP verstrekte contactgegevens. Wanneer het lid hier bezwaar tegen heeft, moet dit 

binnen een maand aangegeven worden. 

3.2 Voorstel 

2.1 Leden zijn zij die zich hebben aangemeld bij het bestuur, en tevens ingeschreven staan bij 

de studie Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Het lidmaatschap is 

voltrokken als het eenmalige lidmaatschapsgeld ter hoogte van €30,- is betaald. Door 

premasterstudenten en masterstudenten die niet de bachelor Pedagogische Wetenschappen 

aan de Universiteit Utrecht hebben gevolgd, wordt eenmalig lidmaatschapsgeld ter hoogte 

van €15,- betaald. Wanneer iemand niet in het ledenbestand voorkomt, maar er zeker van is 

dat hij of zij zich als lid heeft aangemeld en het lidmaatschapsgeld heeft betaald, dan dient 

een bankafschrift te worden overgelegd als bewijs voor het betaalde lidmaatschapsgeld. 

Uitzonderingen hierop kunnen worden gemaakt door het zittende bestuur.  

 

2.2 Het lidmaatschap eindigt wanneer een lid niet langer staat ingeschreven bij de opleiding 

Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Wanneer het bestuur hiervan op 

de hoogte is, zal het betreffende lid bericht ontvangen dat hij of zij na een maand uit het 

ledenbestand van Studievereniging PAP wordt uitgeschreven. Afmelding door een lid zelf 

geschiedt schriftelijk of per e-mail bij het bestuur. Er vindt geen restitutie van het 
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lidmaatschapsgeld plaats. Indien een lid een periode uitgeschreven is geweest van de 

opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht of bij een van de daarop 

aansluitende pedagogische masteropleidingen aan de Universiteit Utrecht, kan hij/zij bij 

herinschrijving aan een van deze opleidingen op eigen verzoek kosteloos weer ingeschreven 

worden bij Studievereniging PAP. Uitzonderingen hierop kunnen worden gemaakt door het 

zittende bestuur. 

Leden die hun diploma (bachelor en/of master) hebben behaald, behoren automatisch tot 

het PAP Alumninetwerk Pedagogische Wetenschappen. Dit geeft het bestuur en de 

Alumnicommissie toestemming om contact op te nemen met deze leden aan de hand van de 

aan PAP verstrekte contactgegevens. Wanneer het lid hier bezwaar tegen heeft, moet dit 

binnen een maand aangegeven worden. 

 

2.3 Leden van de Raad van Advies genieten de uitzondering ook lid te mogen zijn in het jaar 

van hun RvA-lidmaatschap wanneer zij niet meer ingeschreven staan bij de opleiding 

Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Wanneer het aantoonbaar is dat 

een lid van de RvA eerder lid is geweest van Studievereniging PAP kunnen zij kosteloos 

opnieuw worden ingeschreven als lid. Wanneer een lid van de RvA niet eerder lid is geweest 

van Studievereniging PAP, wordt eenmalig lidmaatschapsgeld betaald ter hoogte van €15,-. 

Het bestuur kan besluiten dit uit verenigingsgeld te vergoeden. 
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4. Toelichting wijzigingen 

Het voorstel zoals nu voorligt berust op de motivatie dat het voor de RvA belangrijk is om 

toegang te hebben tot activiteiten in het kader van informatievoorziening.  

 

De RvA is een belangrijk orgaan dat adviseert over de gang van zaken binnen de vereniging, 

en daarmee ook het verloop van activiteiten. De RvA ziet het als belangrijk om op activiteiten 

aanwezig te kunnen zijn om zo later het bestuur (en de ALV) te kunnen adviseren over deze 

activiteiten. Dit stelt niet dat de RvA standaard aanwezig is op activiteiten. 

Naast de adviserende rol heeft de RvA ook een ondersteunende rol voor het bestuur. De RvA 

ziet het dus ook als nuttig om aanwezig te kunnen zijn op activiteiten om het bestuur te 

kunnen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan grote activiteiten met eerstejaars studenten 

aan het begin van het collegejaar. 

 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is gemachtigt om de beslissingen tot deze wijziging te 

nemen. De ALV is namelijk gemachtigt om wijzigingen aan te brengen in het Huishoudelijk 

Reglement wanneer zij dit als nodig ziet en de statuten het besluit niet tegenspreken. We 

hebben stukken uit de statuten toegevoegd in dit document om te laten zien dat dit laatste in 

het geval van deze wijziging niet ter orde is. 

 

Een noot die geplaatst wordt is dat RvA leden, net zoals andere leden, wel eventuele kosten 

voor een activiteit betalen.  


