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Beste leden,

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

hoogte van het advies van de RvA over het bestuur en het jaarplan.

Inleiding

Binnen Studievereniging PAP heeft de 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 op vele verschillende manieren. Daarbij geeft de RvA ook advies aan de

ALV over de algemene gang van zaken binnen de vereniging en de stukken zoals besproken op ALV’s.

De RvA licht de ALV per brief in over haar bevindingen en inzichten met betrekking tot de officiële

documenten.

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

besproken.

Algemene gang van zaken

De RvA heeft afgelopen kandidaatsbestuurperiode nauw met het bestuur samengewerkt en ook de

notulen van de eerste vergaderingen ontvangen.

Wij zijn positief over het bestuur en kijken heel erg uit naar wat dit verenigingsjaar allemaal nog gaat

brengen.

Er is tot op heden één vergadering tussen het bestuur en de RvA geweest. De verwachtingen zijn

besproken en er zijn afspraken gemaakt. Hierin denken wij voldoende ruimte te hebben om het

bestuur goed te kunnen adviseren en ondersteunen. Ook heeft de RvA actief ondersteund en

meegelopen tijdens de faculteits introductieweek (FI-week). De RvA kijkt op dit alles positief terug.

In de eerste periode van de samenwerking met dit kandidaatsbestuur heeft de RvA opgemerkt dat in

de inwerking van het kandidaatsbestuur enkele zaken gemist zijn. In overleg met het

kandidaatsbestuur is geïnventariseerd welke kennis nog mist bij het kandidaatsbestuur en de RvA zal

er hard aan werken deze nog over te brengen wanneer nodig. Dit verloopt tot nu toe zoals gewenst.

Stuk: Jaarplan 2022-2023

De RvA heeft enige tijd geleden het concept Jaarplan 2022-2023 ontvangen en ieder lid van de RvA

heeft daar hun meningen en reacties op achtergelaten.

De RvA kijkt positief naar dit jaarplan. We hebben vooral gekeken of de plannen vernieuwend,

concreet en haalbaar zijn. De plannen van het bestuur zijn naar onze mening haalbaar. We zien

vernieuwing in het jaarplan en zijn benieuwd naar de HALV. We raden bij voorbaat aan om al na te

denken over nieuwe doelen die op de HALV gesteld kunnen worden. Het bestuur heeft de meeste

besluiten concreet geformuleerd. De RvA heeft geadviseerd om te vermijden om ‘een zaak te

onderzoeken’ als doel in het jaarplan, deze feedback heeft het bestuur dan ook verwerkt. De RvA legt

graag extra focus op het belang van informele ledenbinding en informele/mondeling promotie. De

RvA zal gedurende het verenigingsjaar toezicht houden op dat dit zal gebeuren.

Wij vragen de ALV om kritisch te kijken naar de nieuwe plannen en of er nu genoeg gedaan wordt aan

deze informele ledenbonding en promotie.

Stuk: Financieel jaarplan 2022-2023

De RvA heeft net zoals het concept jaarplan ook het financieel jaarplan 2022-2023 ontvangen en daar

hun meningen en reacties op achtergelaten.  Ook hier kijkt de RvA positief naar. Er zijn kleine

aanpassingen gesuggereerd met betrekking tot de commissieleden. Deze feedback is meegenomen en

goed verwerkt. Wij vragen de ALV om dan ook kritisch te kijken naar of het geld voor commissies en

commissieleden nu goed is verdeeld.

Stuk: Voorstel HR-wijziging aanwezigheid RvA Activiteiten

Tijdens de Kandidaatsvoorstel-ALV van afgelopen verenigingsjaar is er een wijziging gekomen in de



positionering van de RvA binnen de vereniging. Naar aanleiding hiervan doet de RvA een voorstel tot

wijziging in het Huishoudelijk Reglement.

Met de nieuwe positie van de RvA zal het steeds vaker voorkomen dat leden van de RvA geen lid van

PAP meer zijn aangezien zij afgestudeerd zijn. In principe zouden zij dus ook niet meer welkom zijn op

activiteiten en ontvangen zij bijvoorbeeld geen ledenmails meer. De RvA ziet het als belangrijk om als

RvA zijnde alles binnen de vereniging te kunnen zien. Daarom stellen wij voor dat leden van de RvA

bij uitzondering ook als niet-student Pedagogische Wetenschappen lid kunnen zijn van de vereniging.

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

jullie vragen als deze nog liggen. Neem hiervoor contact op met Doyke Schokker, voorzitter RvA, of

met iemand anders van de RvA.

Wij hopen jullie bij dezen voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

RvA 2022-2023

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

Horeman.


