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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: Jaarverslag 2021-2022

Het jaarverslag 2021-2022 is een evaluatie op de prestaties van het 20e bestuur in hun

verenigingsjaar. De RvA is het over het algemeen eens met de evaluaties zoals te lezen in het

jaarverslag 2021-2022. Het bestuur heeft enkele mooie dingen neergezet afgelopen jaar, zoals het

bedankfilmpje door studenten voor docenten. Echter zijn er ook evaluaties en resultaten die naar de

mening van de RvA te positief beschreven zijn. Zo liet de JoHo samenwerking te wensen over, omdat

hierover weinig bekendheid was onder studenten. Ook het aanbieden van gezonde snacks is niet altijd

verlopen zoals gewenst. Fruit was niet altijd beschikbaar of zichtbaar voor leden. Deze punten zijn niet

terug te lezen in het jaarverslag. De RvA vraagt dus aan de ALV met een kritische blik te kijken naar de

geschreven evaluaties zoals te lezen in het jaarverslag 2021-2022.

Stuk: Financieel jaarverslag 2021-2022

De RvA heeft enige tijd geleden het concept ontvangen van het Financieel Jaarverslag 2021-2022 en

daar haar meningen en reacties op achter gelaten. Het Financieel Jaarverslag 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. Onder andere de

inkomsten- en uitgavenposten zijn niet correct berekend in het verslag zoals gepresenteerd in de

laatste zending. Gezien de Financie hier meer inzicht in heeft, zal de voorzitter van de Financie dit

verder toelichten.

Inwerkperiode

Het verenigingsjaar van het 20e bestuur eindigd met de WALV op 14 september 2022. Voorafgaande

aan deze ALV vindt de inwerking van het 21e kandidaatsbestuur plaats. Het is bij de RvA bekend dat

de inwerking niet is verlopen zoals wij dit als wenselijk zouden zien. Het 21e kandidaatsbestuur is naar

onze mening op enkele vlakken niet voldoende voorbereid op het komende verenigingsjaar. Het

ontbreken van inwerking op constitutieborrels en het gebrek in ondersteuning tijdens de FI-week

vallen hierbij op.

De RvA raadt de vereniging, en bij uitstek de komende RvA, aan om sterk toezicht te houden op de

inwerkperiode wanneer deze weer plaatst. Daarbij wordt aangeraden om sterker oud-bestuurders te

betrekken om zo de inwerkperiode beter invulling te kunnen geven. Dit komt ten goede van de

continuïteit van de vereniging.

Algemene gang van zaken

Verenigingsjaar 2021-2022 was een jaar vol uitdagingen voor het bestuur, de corona golven die nog

zijn geweest hebben natuurlijk invloed gehad hierop. In combinatie met de verzwarende taken van het

lustrum en het schrijven van het meerjarenplan is dit verenigingsjaar niet eenvoudig gebleken. Het



functioneren van het bestuur was over het algemeen correct om de vereniging draaiende te houden en

deels te verbeteren. Er zijn enkele zaken die de RvA graag wil adviseren aan het komende bestuur op

basis van haar kennis uit afgelopen verenigingsjaar. Aan de hand hiervan wil De RvA aanbevelingen

doen aan het 21e bestuur.

- Aanwezigheid en houding op activiteiten:  De RvA raadt sterk aan om de aanwezigheid en

houding van het bestuur op interne en externe activiteiten en kamer diensten te verbeteren.

- Het schrijven van een meerjarenplan en lustrum zijn grote taken. De RvA raadt aan om er in

de toekomst voor te zorgen dat deze twee niet in hetzelfde verenigingsjaar vallen.

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

jullie vragen als deze nog liggen. 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


