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Beste leden van PAP,

Met deze brief brengt de Raad van Advies (RvA) de Halfjaarlijkse Algemene

Ledenvergadering (HALV) graag op de hoogte van haar bevindingen over de afgelopen

periode. Daarnaast geeft de RvA haar mening over de stukken zoals gepresenteerd op de

HALV.

Uitleg RvA

Binnen Studievereniging PAP heeft de RvA een adviserende rol. De RvA geeft onder andere

advies aan de ALV. Hiermee wordt iedereen die hierbij aanwezig is bedoeld. De RvA geeft

middels deze brief advies over de algemene gang van zaken binnen de vereniging en de

stukken die worden besproken op ALV’s, dus in dit geval over de HALV.

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

worden besproken.

Algemene gang van zaken

De RvA heeft heel nauw met het bestuur samengewerkt, deze samenwerking verloopt erg

prettig. Er hebben meerdere vergaderingen en gesprekken plaatsgevonden. Ook heeft de RvA

iedere week op tijd de notulen van de bestuursvergaderingen ontvangen. Er is sprake van een

open en fijne communicatie vanuit het bestuur. Er wordt door de RvA dan ook positief

teruggekeken op afgelopen periode.

De RvA ziet dat het bestuur zich actief inzet voor ledenbinding, zowel tijdens als buiten

activiteiten. Daarnaast denkt de RvA dat de werkzaamheden van het bestuur bijdragen aan

het herstel van de vereniging na de periode van corona.

Stuk: Halfjaarlijks verslag 2022-2023

De RvA heeft het concept Halfjaarlijks verslag enige tijd geleden ontvangen. Ieder lid van de

RvA heeft hier kritisch naar gekeken en reacties op achtergelaten. Daarbij is er nauw contact

geweest met het bestuur over de inhoud.

De RvA kijkt positief naar het halfjaarlijks verslag. Zoals ook wordt beschreven lopen veel

van de plannen volgens schema en is het bestuur actief bezig met alle jaarplan punten.

Voordat het verslag beschikbaar kwam voor de ALV, heeft de RvA geadviseerd het verslag

objectiever en meetbaarder te maken. Deze aanpassingen heeft het bestuur vooralsnog goed

doorgevoerd. De RvA adviseert de ALV om goed te kijken naar de meetbaarheid en

objectiviteit van de doelen en evaluaties.

Om de leden op de hoogte te houden van hoe de plannen uit het jaarplan ervoor staan is het

belangrijk om een goede evaluatie op papier te zetten. De RvA vindt daarom een concrete en

duidelijke evaluatie, waar de leden zich in kunnen vinden, van groot belang. Het moet

duidelijk zijn waar PAP nu staat en wat er komend halfjaar nog gaat gebeuren. In de vorige

brief heeft de RvA aan de ALV gevraagd op te letten of er nieuwe doelen worden gesteld.

Daarom vraagt de RvA aan de ALV op het volgende te letten in het halfjaarlijks verslag:

 -  Is het verslag leesbaar en begrijpelijk genoeg?

 -  Zijn er leuke, realistische en haalbare plannen voor komend halfjaar?



 -  Is het verslag concreet geëvalueerd en gebaseerd op feiten (zoals cijfers, enquêtes,

meningen

van leden, etc)?

 
Stuk: Financieel halfjaarlijks verslag 2022-2023

De RvA heeft het concept Financieel Halfjaarlijks Verslag enige tijd geleden ontvangen. De

RvA heeft hier kritisch naar gekeken en reacties op achtergelaten. Deze reacties zijn goed

opgepakt en verwerkt door de penningmeester.

De RvA is daarbij van mening dat het Financieel Halfjaarlijks Verslag voldoende inzicht geeft

in de financiën van de vereniging. Het Financieel Halfjaarlijks Verslag is ook gecontroleerd

door de Financie. De RvA geeft een positief stemadvies voor het Financieel Halfjaarlijks

Verslag.

Stuk: Voorstel Herbegroting HALV 2022-2023

Het bestuur presenteert een voorstel tot herbegroting op basis van de huidige stand van

zaken van de financiën binnen de vereniging.

De RvA ziet het belang in van de herbegroting. De RvA denkt dat het herverdelen van

middelen ten goede zal komen van komende activiteiten en taken van de vereniging.

Stuk: Voorstel wijziging Financieel Reglement

Het bestuur presenteert een voorstel tot wijzigen van het Financieel Reglement.

De RvA ziet het nut in van de wijziging in het Financieel Reglement. Wel wijst de RvA op de

wellicht onduidelijk scheiding tussen weekenden, reizen en ander typen activiteiten met een

eventuele overnachting.

De RvA vraagt aan de ALV op het volgende te letten in het Voorstel voor de FR wijziging:

 -  Is de wijziging duidelijk en is het terecht dat deze wijziging wordt gedaan?

 -  Geeft de wijziging voldoende afbakening aan de termen zoals gehanteerd in de

wijziging?

Stuk: Voordracht werkgroep beleidslijn

Al langer wordt er binnen de vereniging besproken om de officiële documenten en

reglementen binnen de vereniging sterk te herzien. De documenten zijn soms verouderd en

passen daarmee niet meer bij de grootte van de vereniging of de tijd waar wij ons nu in

bevinden. Daarbij wordt er al langer gesproken over de structuur van de vereniging en of

hierin wijzigingen nodig zijn.

Het bestuur heeft een voorstel gedaan om een groep van leden deze wijzigingen te

onderzoeken en voor te stellen aan de ALV. De RvA denkt dat het instellen van een

werkgroep een logische keuze is om zo niet te veel druk op een bestuur te leggen maar de

taken wel voor elkaar te krijgen.

Ontslag Milou De Zeeuw

Zoals de meesten niet ontgaan zal zijn is Milou de Zeeuw (coördinator onderwijs) gestopt

met haar functie in het huidige bestuur. Deze beslissing is gemaakt in goed overleg en ook de

RvA staat hier achter.

Het beleid van de vereniging stelt dat een bestuurslid verantwoordelijkheid draagt voor diens

taken tot het ontslag op een ALV. Tijdens de gesprekken over de overdracht van taken zijn er

concrete afspraken gemaakt over verwachtingen ten aanzien van deze overdracht. Het is de



RvA echter ten aandacht gekomen dat deze afspraken niet in correcte mate zijn nageleefd

door Milou. Hierdoor heeft de rest van het bestuur veel energie moeten steken in het zelf

uitzoeken van taken en werd er een verantwoordelijkheid achtergelaten.

De RvA vertrouwt erop dat het bestuur succesvol zal verlopen met vijf bestuursleden. De RvA

wil het bestuur ook complimenteren met hoe zij om zijn gegaan met het vertrek van de

coördinator onderwijs. De RvA ziet in dat er door de grotere last aan taken, waarschijnlijk

wat minder jaarplan doelen bereikt zullen worden. Dit is logisch en realistisch, daarom geeft

de RvA het bestuur en de ALV mee dat ze daarin reële verwachtingen mogen hebben.

De RvA heeft vertrouwen in alle leden en bedanken ook jullie voor het begrip en alle hulp die

al is aangeboden. Uiteraard zal de RvA het bestuur ook blijven ondersteunen en helpen. De

RvA kijkt uit naar de rest van het collegejaar.

De hierboven beschreven bevindingen zijn kort beschreven. Mochten er nog vragen zijn, dan

beantwoorden wij deze natuurlijk graag. Neem hiervoor contact op met Doyke Schokker,

voorzitter RvA, of met iemand anders van de RvA.

Wij hopen jullie 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


