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1. Inleiding
Binnen Studievereniging PAP bestaan meerdere officiële documenten om de orde en
dagelijkse gang van zaken van de vereniging vorm te geven. Deze documenten, waaronder de
statuten, het Huishoudelijk Reglement (HR) en het Financieel Reglement (FR), beschrijven
regels en richtlijnen voor zaken zoals besluitvorming, controle en financiën in de vereniging.
Recente ontwikkelingen, zowel op landelijk niveau als binnen de vereniging, hebben
aanleiding gegeven om deze documenten, en daarmee de gang van zaken binnen de
vereniging, onder de loep te nemen.

In dit document doet het bestuur een voorstel om een Werkgroep Beleidslijn te vormen die
wordt belast met het onderzoeken, uitwerken en uitvoeren van wijzigingen in deze
documenten en de gang van zaken binnen de vereniging. In dit document wordt de
taakomschrijving, het eerste voorstel van procedure en uiteindelijk de voordracht voor leden
voor de Werkgroep Beleidslijn gegeven.

2. Aanleiding vormen van Werkgroep Beleidslijn
Er zijn een aantal redenen waarom het bestuur het als nuttig ziet om te kijken naar het
wijzigen van de officiële documenten:

- Er is recent een wetswijziging van Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, waardoor
het bestuur genoodzaakt is om de statuten van Studievereniging PAP te wijzigen
aangezien deze niet in overeenstemming is met de wet.

- Het bestuur wil de structuur van de vereniging, naar aanleiding van het meerjarenplan
2022-2025, verder professionaliseren. Het bekijken van bestuurscultuur van de
vereniging past daarbij.

- Het bestuur wil de officiële kant van de vereniging meer toegankelijk maken voor leden.
Wijzigingen in besluitvorming kunnen hieraan bijdragen.

Aangezien het bestuur al veel taken heeft, ziet zij het als nuttig om een Werkgroep Beleidslijn
op te richten. De leden van de Werkgroep Beleidslijn kunnen dan van het bestuur taken uit
handen nemen en meer focus leggen op het onderwerp.

3. Voorstel procedure
De Werkgroep Beleidslijn heeft de verantwoordelijkheid om de vereniging vanuit veel kanten
te bekijken. Daarom is het belangrijk dat zij ruimte krijgen om dit goed aan te kunnen
pakken. Het bestuur stelt daarom het volgende voor:

- Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2022-2023: De leden van de Werkgroep
Beleidslijn worden ingestemd en de procedure, zoals hier beschreven, wordt vastgesteld.

- Kandidaats Algemene Ledenvergadering 2022-2023: De Werkgroep Beleidslijn
presenteert een duidelijk overzicht van wat zij gaan aanpakken en op welk termijn.
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4. Taken en bevoegdheden
De Werkgroep Beleidslijn krijgt de volgende taken en bevoegdheden:

- De Werkgroep Beleidslijn krijgt de taak om alle officiële documenten van de vereniging
onder de loep te nemen.

- De Werkgroep Beleidslijn presenteert mogelijke wijzigingen met onderbouwing aan de
Algemene Ledenvergadering (ALV), de ALV houdt het eindwoord over de wijziging.

- De Werkgroep Beleidslijn heeft recht op alles wat zij nodig heeft om haar taak uit te
voeren, het bestuur beslist hierin wat passend is.

5. Voorstel leden Werkgroep Beleidslijn
Het bestuur wil de volgende leden aandragen als leden van de Werkgroep Beleidslijn:

- Sanne Horeman: Zij is lid geweest van het 20e bestuur van Studievereniging PAP. Vanuit
die hoedanigheid heeft zij ervaring met de beleidskant van de vereniging. Daarbij is
Sanne lid van de Raad van Advies. Ten slotte is Sanne lid van de Financie en had zij de
rol als vice-penningmeester tijdens haar bestuursjaar, vanuit deze rollen heeft zij ook
affiniteit met de financiën van de vereniging.

- Julia Spaargaren: Zij is lid geweest van het 20e bestuur van Studievereniging PAP. Vanuit
die hoedanigheid heeft zij ervaring met de beleidskant van de vereniging. Julia had de rol
als secretaris, in deze rol was zij betrokken bij de ALV’s van de vereniging. Haar inzicht
vanuit deze rol kan de Werkgroep Beleidslijn helpen. Daarnaast is Julia lid van de
Financie, vanuit deze rol heeft zij ook affiniteit met de financiën van de vereniging.

- Tommie Buster: Hij is lid geweest van het 18e bestuur van Studievereniging PAP. Vanuit
die hoedanigheid heeft hij ervaring met de beleidskant van de vereniging. Tommie had
de rol  voorzitter, in deze rol was hij betrokken bij de ALV’s van de vereniging. Daarbij is
Tommie twee jaar lid geweest van de Raad van Advies. Hij heeft ook ervaring met
beleidsvoering van verenigingen buiten Studievereniging PAP.

Naast de drie leden van de Werkgroep Beleidslijn zullen twee leden van het bestuur
aansluiten bij de Werkgroep Beleidslijn. Dit verenigingsjaar zullen dat de voorzitter, Babette
Roovers, en de coördinator extern, Marije Tuenter, zijn. Zij worden niet voorgedragen als
leden van de Werkgroep Beleidslijn. Het is belangrijk dat de Werkgroep Beleidslijn genoeg
mensen heeft om haar taken uit te voeren. Daarom mag de Werkgroep Beleidslijn
wijzigingen voorstellen over de samenstelling van de Werkgroep Beleidslijn.
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