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1. Voorwoord
Beste lid of geïnteresseerde,

Hierbij presenteert het 21e bestuur der Studievereniging PAP het halfjaarlijks verslag
van het verenigingsjaar 2022-2023. De doelen zoals beschreven in het jaarplan
2022-2023 zullen in dit verslag kritisch worden geëvalueerd. Het 21e bestuur zal aan
de hand van dit verslag haar leden zo goed mogelijk op de hoogte brengen van de
voortgang.

Dit verslag is geschreven door het 21e bestuur. De Raad van Advies heeft hierbij input
gegeven door doelen van het jaarplan in de gaten te houden en met deze kennis te
commenten op dit verslag. Daarna zijn deze comments verwerkt en is dit verslag tot
stand gekomen.

De speerpunten van het jaarplan zullen in dit verslag kort worden beschreven en
vervolgens zal er per subpunt geëvalueerd worden. In de bijlagen zijn
commissie-evaluaties te vinden, die zijn voortgekomen uit de evaluatiegesprekken
tussen Commissiecoördinator (CoCo), Commissievoorzitter (CoVo) en
Commissiesecretaris (CoSe), maar ook uit evaluatiegesprekken met de gehele
commissie. Daarnaast is er een bijlage die een overzicht geeft van alle ontspannende
en studie-inhoudelijke activiteiten die in de eerste helft van het verenigingsjaar
hebben plaatsgevonden met bijbehorende aanwezigen. Tot slot is er een bijlage met
terminologie toegevoegd die bijdraagt aan de leesbaarheid van dit verslag.

Tijdens de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (HALV) van verenigingsjaar
2022-2023 zal het 21e bestuur dit halfjaarlijks verslag presenteren. Het 21e bestuur
wil je hierbij graag de gelegenheid bieden om vragen te stellen en op- of
aanmerkingen te maken op dit halfjaarlijks verslag. Het 21e bestuur wil je dan ook
graag uitnodigen voor de HALV die plaats zal vinden op 23 februari van 19:00-22:00
in zaal Ruppert Rood op Utrecht Science Park.

Het 21e bestuur kijkt uit naar de tweede helft van het verenigingsjaar en zal haarzelf
met veel enthousiasme blijven inzetten om de beschreven doelen te verwezenlijken.
Dit zal het 21e bestuur blijven doen onder het motto; ‘ik heb het nog nooit gedaan dus
ik denk dat ik het wel kan’.

Het 21e bestuur der Studievereniging PAP,

Babette Roovers, Constance Pama, Eva Harteveld, Milou de Zeeuw, Sam Meijne en
Marije Tuenter
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2. Effectiviteit
2.1 Structuur verslagen
Het bestuur wil dat de leesbaarheid van officiële documenten wordt verzekerd door
ze efficiënt en duidelijk op te stellen. De speerpunten worden specifiek en meetbaar
geformuleerd, om de mogelijkheid tot evalueren te vergroten. De voortgang van het
jaarplan wordt in aparte vergaderingen besproken, waarbij alle hoofdkoppen
doorgenomen en besproken worden door het bestuur.

2.1.1 Evaluatie
Het bestuur heeft geen feedback gekregen op de leesbaarheid van de officiële
documenten. Om deze reden is het halfjaarlijks (financieel) verslag op dezelfde
manier vormgegeven. De terminologie, die voor het eerst bij het jaarplan verschenen
is, is toegevoegd aan het verslag. Het bestuur heeft ervoor gekozen om aparte
vergaderingen te plannen voor het evalueren van het (financieel) jaarplan. Hierin
worden alle koppen doorgenomen en besproken. Dit heeft het bestuur als positief
ervaren en daarom zal het zo voortgezet worden voor de rest van het jaar. Ook zal er
een werkgroep komen voor officiële documenten, zoals Statuten, HR en FR. Deze
werkgroep zal gaan kijken naar benodigde aanpassingen van deze documenten.

2.2 Commissies
Het bestuur wil graag dat de commissies dit verenigingsjaar zoveel mogelijk
zelfstandig draaien. Dit wil het bestuur bereiken door middel van de volgende
speerpunten:

- De losstaandheid in lijn met voorgaande verenigingsjaren voortzetten en
verbeteren.

- Twee mensen verantwoordelijk te maken voor de commissie, namelijk de
CoVo en CoSe.

- Commissieleden meer betrokken maken bij de beleidskant van de vereniging.
- Functies aanstellen binnen de commissies en hiervoor trainingen aanbieden.
- Regelmatig evalueren gedurende het verenigingsjaar.

2.2.1. Evaluatie
2.2.1.1. Losstaandheid
Voor alle commissies zijn de functies aangesteld zoals beschreven in het jaarplan.
Tijdens de eerste vergadering is door de bestuursleden aangegeven wat voor rol zij
spelen binnen de commissie.  Sommige commissies vragen meer om advies van het
bestuur dan anderen. Dit gaat voornamelijk om commissies die grote activiteiten
organiseren, zoals de Studiereiscie. Verder heeft het bestuur gemerkt dat met name
bij commissies die vorig verenigingsjaar zijn opgestart de rol van de CoSe niet
helemaal duidelijk is. Het bestuur wil de tweede helft van het verenigingsjaar hier
beter zicht op houden en waar nodig de CoSe ondersteunen om beter in diens rol te
komen. Voor commissies die langer doorgaan dan het verenigingsjaar van het 21e
bestuur is het belangrijk dat er een goede overdracht plaatsvindt van bestuur op
bestuur. Verder is het belangrijk dat er aan het begin van het jaar duidelijk wordt wie
welke verantwoordelijkheid draagt binnen de commissie. De coördinator kan
hierover in gesprek gaan met de CoVo en CoSe om een betere rolverdeling te creëren.
Het bestuur merkt ook dat promotie soms niet op tijd naar de Postercie gestuurd
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wordt en wil hier het komende halfjaar beter zicht op houden. Het is de taak van de
coördinator om hier achteraan te gaan bij diens commissie en in de gaten te houden
hoe het ervoor staat met betrekking tot promotiemateriaal.

2.2.1.2 Trainingen
De trainingen voor de CoVo, CoSe, CoPen zijn midden oktober gegeven. Er waren bij
de CoPen’s onduidelijkheden over de deadlines van het inleveren van begrotingen.
Dit is aan de betreffende CoPen’s verhelderd. Het bestuur heeft verder positieve
reacties ontvangen over de trainingen.  Het bestuur heeft het idee dat
commissieleden die aanwezig waren bij deze trainingen goed functioneren. Sommige
commissieleden waren niet aanwezig. Zij ervaren soms moeilijkheden. Het bestuur
heeft hen handvatten geboden waar nodig.

2.2.1.3 Verantwoordelijkheden van de commissieleden
Bij alle commissies zijn de verwachtingen vanuit het bestuur benoemd tijdens de
eerste vergadering. Ook hebben alle commissies het algemene commissiedraaiboek
ontvangen, waarin deze nog een keer benoemd zijn. Dit draaiboek biedt ook
handvatten aan de commissieleden. Het aanwezig zijn bij vergaderingen en eigen
activiteiten van commissieleden loopt over het algemeen goed. Er is bij iedere
activiteit minimaal ⅔ van de commissie aanwezig geweest. Aanwezigheid bij
vergaderingen wordt bijgehouden door de CoVo’s. Mocht een commissielid er vaak
niet zijn, wordt dit lid hierop aangesproken. Wel wordt er sneller dan voorgaande
jaren gekozen om op het laatste moment online aan te sluiten bij vergaderingen, wat
volgens de CoCo’s en CoVo’s vaak als lastig wordt ervaren. Vergaderingen lopen
hierdoor minder soepel. Wanneer het in de commissie lastig verloopt, wordt de CoCo
hierover ingelicht en deze ondersteunt op haar beurt de CoVo en CoSe bij het
oplossen van deze situatie.

2.2.1.4 Evaluatie
De eerste evaluaties met de commissies hebben plaatsgevonden. De ambitie van het
bestuur was om deze kort voor de HALV te doen, maar dit bleek voor beide partijen
niet haalbaar. Er moest eerder geëvalueerd worden met de commissie in verband met
het schrijven van dit verslag. Het streven blijft  om drie evaluatiemomenten te
hebben met de commissies, maar deze zullen eerder plaatsvinden dan origineel
gepland. Verder verlopen de evaluaties na de activiteiten van commissies goed.
Evaluaties worden tijdig ingepland door de CoVo’s en worden serieus ingevuld met de
commissie.

2.2.1.5 Betrokkenheid beleidskant leden
De data van ALV’s zijn niet meteen benoemd bij het opstarten van de commissies,
omdat deze toen nog niet vast waren gesteld. Het promoten van de HALV is meer dan
2 maanden van tevoren begonnen. Volgens het bestuur is dit goed op tijd. Alle leden
zijn op de hoogte gesteld van de datum van de HALV en dat zij automatisch hiervoor
ingeschreven worden. Er is nogmaals benoemd dat ze zich af moeten melden
wanneer ze niet kunnen. Een maand vóór de datum van de HALV is een video
geplaatst over hoe een ALV werkt. Naast de ALV’s wordt er gebruik gemaakt van
ledenenquêtes. De eerste ledenenquête is rondgestuurd en het bestuur neemt deze
antwoorden mee om haar handelen te verbeteren. Zo kwam er naar voren dat leden

4



promotie van bepaalde activiteiten misten in de PAP-up-to-date WhatsAppgroep. Het
bestuur probeert nu consequent alle activiteiten in de PAP-up-to-date groep te zetten.
Het bestuur is op het moment van schrijven de volgende ledenenquête aan het
voorbereiden.

2.2.1.6 Commissieleden-battle (CLB)
Het bestuur kreeg veel positieve reacties over de commissie-opstartavond van de
aanwezige commissieleden. Er waren veel commissieleden aanwezig en alle
commissiefoto’s zijn gemaakt. Daarnaast loopt de Commissieleden-battle goed en
zijn de meeste commissies hier fanatiek mee bezig. Leden zijn actief betrokken en
sturen veel foto’s in. Het bestuur heeft gemerkt dat de maandacties iets minder goed
lopen dan de doorlopende puntenpakkers en weinig commissies hieraan meedoen.
Het bestuur zal meenemen in de ledenenquête of commissieleden de maandacties als
een toevoeging zien aan de CLB.

2.3 Hogere opkomst activiteiten
Dit verenigingsjaar wordt er gestreefd naar het organiseren van maximaal twee
activiteiten per week, uitgezonderd Samen Studeren en de Fuifweken. Ook wordt er
hierin rekening gehouden met afwisseling van studie-inhoudelijke en ontspannende
activiteiten in de jaarplanning. De activiteiten worden op meerdere manieren actief
gepromoot.

2.3.1 Evaluatie
In blok 1 was het aantal georganiseerde activiteiten minder dan twee per week. Een
mogelijke verklaring hiervoor is dat de commissies toen nog niet draaiende waren en
dat er sprake was van missende informatie in de overdracht van het 20e naar het 21e
bestuur. De Promocie zal dit voorjaar opgestart worden om activiteiten te
organiseren in blok 1 van verenigingsjaar 2023-2024. Zo hoopt het bestuur de
vereniging aantrekkelijker te maken voor eerstejaarsstudenten met goed
georganiseerde activiteiten met een hogere opkomst.  In één week van blok 2 was er
geen activiteit in verband met het verplaatsen van het symposium. Verder hebben er
op het moment van schrijven elke week één of twee activiteiten plaatsgevonden. Uit
de ledenenquête blijkt dat het er vaak van af hangt of vrienden van leden naar
activiteiten komen en dat het aantal activiteiten in de week een kleine rol speelt bij de
opkomst.
Bij de inschrijvingen op de website is voornamelijk terug te zien dat PAPpers zich in
hebben geschreven door mondelinge promotie. Het bestuur zal blijven focussen op de
mondelinge promotie.

3. Meegaan met de trend
3.1  Promotiekanalen
Het bestuur wil het gebruik van promotiekanalen aanpassen en verbeteren. Dit wil
het bestuur behalen door de volgende aanpassingen in het gebruik van de
verschillende promotiekanalen:

- Meer en consequent gebruik van Instagram.
- Meer gebruik maken van Instagram stories.
- Foto’s van leden op het Instagramaccount te plaatsen.
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- Geen gebruik meer te maken van de Facebookpagina ‘PAP Utrecht’.
- Het PAP platform op Blackboard weer te gebruiken voor studie-inhoudelijke

activiteiten.
- LinkedIn te professionaliseren en actiever te maken door studie-inhoudelijke

activiteiten hierop te plaatsen.
- Nieuwe website te maken voor de leden met een ledenlogin, die telefoon

vriendelijk zal zijn.
- Een WhatsAppgroep voor vragen van leden om zo op een toegankelijke

manier met elkaar in contact te komen (genaamd PAP).
- Een WhatsAppgroep voor promotie berichten te gebruiken (genaamd

PAP-up-to-date).
- Verandering van opmaak van de PAPgenda

3.1.1 Evaluatie
3.1.1.1 Instagram
Het afgelopen half jaar is er door het bestuur gebruik gemaakt van een
promotieplanning. Hier staan alle activiteiten en vaste promotie-posts en -stories in.
Daarnaast post het bestuur foto’s op Instagram om leuke activiteiten te laten zien. De
story wordt gebruikt voor het promoten van activiteiten, leuke kamerdiensten, CLB
acties en voor het overbrengen van belangrijke informatie. De activiteiten worden 3
weken van tevoren, of eerder waar nodig, gepromoot op Instagram. Ook wordt er een
week voor de activiteit plaatsvindt, een herinnering (in story vorm) geplaatst met een
inschrijflink wanneer er nog plekken over zijn.
In de loop van de tijd is het bestuur erachter gekomen dat vaste/tijdlijn posts het
beste werken voor maandoverzichten en openingstijden van de PAPkamer. De
weekoverzichten worden wel als story gepost. De weekoverzichten worden uitgelicht
in de Highlights en de openingstijden en maandoverzichten worden bovenaan de
pagina vastgezet. Op Instagram wordt inmiddels alleen maar de kleuren groen en
blauw gebruikt. De feed vormt zo een geheel zonder dat dit eentonig of formeel
overkomt. Het bestuur krijgt veel positieve reacties van leden, de Postercie en
externen over de posters en de feed. De foto’s die gepost worden van activiteiten en
PAPpers doen het over het algemeen met 67% beter met likes en shares dan promotie
posts. In de periode van 23 november tot 22 december zijn het aantal weergaven van
de berichten (verhalen en posts) met 22,5% gestegen (40.759 keer) ten opzichte van
de maand daarvoor. Het aantal bereikte accounts is in deze periode, vergeleken met
30 dagen daarvoor, met 10,6% gezakt en staat op een aantal van 1.275. Het aantal
keer dat de website wordt bezocht via Instagram is in deze periode gestegen met
38,6%. Op 22 december 2022 heeft @paputrecht 950 volgers.

3.1.1.2 Facebook
Het Facebook account is gearchiveerd en wordt niet meer gebruikt.
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3.1.1.3 Blackboard
Ten tijde van schrijven worden er weinig berichten geplaatst op de Blackboard pagina
van alle studenten Pedagogische Wetenschappen. De berichten die zijn geplaatst,
werden geplaatst op de pagina van de opleiding. Er zijn echter weinig studenten die
op deze manier  geïnformeerd worden over activiteiten. Het bestuur is op het
moment bezig om toegang te krijgen bij het platform van PAP zelf op Blackboard. Dit
blijkt lastig aangezien dit vorig jaar niet doorgezet is. Wanneer dit is gelukt, zullen er
meer activiteiten gepromoot worden. Het bestuur wil het voor dit jaar proberen, maar
zal hierna aan het volgende bestuur meegeven of het wel of niet moeite waard is.

3.1.1.4 LinkedIn
Het bestuur zorgt voor een duidelijk onderscheid op LinkedIn tussen de persoonlijke-
en bedrijfspagina en updates over studie-inhoudelijke activiteiten. De PAPerascie
wordt op de persoonlijke LinkedIn pagina uitgelicht. Verder worden op de
persoonlijke pagina de studie-inhoudelijke activiteiten gepromoot. Echter, de eerste
studie-inhoudelijke activiteit van Centrum Seksueel Geweld en de excursie naar
Hartelborgt zijn niet gepromoot, aangezien deze inschrijvingen snel vol zaten. Wel is
er na deze activiteiten een bijdrage geplaatst over de activiteit, zodat deze zichtbaar
werd op LinkedIn. In het vervolg zal het bestuur activiteiten op dezelfde dag gaan
promoten op LinkedIn als op de andere kanalen.
De persoonlijke pagina heeft momenteel 912 volgers. Op het moment van schrijven
zijn er gemiddeld 1326 weergaven per bijdrage.
Op de bedrijfspagina worden vacatures geplaatst. De bedrijfspagina heeft 78 volgers.
Het aantal weergaven van deze bijdragen kan het bestuur niet inzien. Deze pagina is
gepromoot op de persoonlijke pagina om het aantal volgers te verhogen en er zijn
uitnodigingen verstuurd naar connecties voor deze pagina. Er is echter geen sprake
van verbetering in het aantal volgers. Het bestuur zou graag de vacatures weer op de
persoonlijke pagina plaatsen, zodat deze door meer mensen worden bekeken. Er
wordt ongeveer één keer per week een vacature geplaatst en het bestuur denkt dat er
zo voldoende ruimte overblijft voor de overige berichten.
Er is verder geprobeerd om de alumnigroep uit te bereiden. Momenteel zijn 34
alumni onderdeel van deze groep en staan er 19 uitnodigingen open.

3.1.1.5 Website
Op moment van schrijven is het creëren van de nieuwe website in volle gang. Met
behulp van een IT’er zijn er nieuwe pagina’s aangemaakt en is er een systeem bedacht
voor het aanmaken van accounts. Er wordt een ledenlogin ontwikkelend, achter deze
ledenlogin is alle informatie te vinden die alleen voor PAPpers bestemd is. Er is door
het bestuur een overzicht gemaakt wat er achter deze ledenlogin geplaatst zal worden
en wat op de openbare site zal blijven staan.
Het updaten van de website verloopt naar verwachting. Foto’s van
feesten/activiteiten worden binnen een week op de site geplaatst. Alle informatie die
er te vinden is, is up-to-date. De commissievoorstelstukken zijn volledig met foto
geplaatst en ook alle informatie over bestuursleden is kloppend. Na de tweede
onderwijsvrije week zal er gewerkt worden aan het design van de website. Vanwege
drukte bij de coördinator intern zal de website later online komen dan gepland. Er
wordt naar gestreefd de website af te hebben in de maand maart.
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3.1.1.6 WhatsApp
De PAP-Up-To-Date WhatsApp groep wordt positief ontvangen bij leden. Uit
evaluatie gedaan door het bestuur kwam zelfs naar voren dat er meer gepromoot mag
worden in deze groepsapp. Daarom heeft het bestuur ervoor gekozen om elke
activiteit, zodra deze op Instagram komt, ook in de WhatsApp groep te sturen. Als
een activiteit te weinig inschrijvingen heeft, wordt het in deze groep opnieuw
gepromoot een week voor de activiteit. Daarnaast worden andere relevante zaken
voor leden hier ook structureel in gedeeld. Denk hierbij aan wanneer de foto’s van
activiteiten op de site staan, waar leden terecht kunnen voor het bestellen van
kalenders en wanneer er samenvattingen op te halen zijn op de kamer. Het delen van
het maandoverzicht is niet altijd gebeurd. Het bestuur gaat hier de rest van het
verenigingsjaar beter op letten. Het bestuur zal opnieuw navraag doen bij de leden
hoe zij de PAP-Up-To-Date WhatsApp groep ervaren in de ledenenquête.

3.1.1.7 YouTube
Het bestuur is tot het inzicht gekomen dat aftermovies veel tijd kosten en dat dit niet
haalbaar is voor elke activiteit. Er is besloten om 2 aftermovies te maken, één van het
ledenweekend en één van de studiereis. Deze zullen zowel op de Instagram geplaatst
worden als op het YouTube account van PAP. Daarnaast zal het bestuur de
bekendmakingsvideo van het 21e Kandidaats Kandidaats Bestuur op het YouTube
account plaatsen en eventueel de ALV-video opgenomen in december.

3.1.1.8 PAPgenda
De inhoud van de PAPgenda is vergelijkbaar gebleven met die van voorgaand
verenigingsjaar. Er zijn opnieuw luchtige rubrieken te lezen, zoals een
welkomstwoord en een opsomming van de aankomende activiteiten. De stukken tekst
in de PAPgenda zijn kort en bondig, zodat de PAPgenda laagdrempelig is voor de
leden om te lezen. Er worden dit jaar foto’s gebruikt in de PAPgenda van de leden op
activiteiten in plaats van foto’s van het internet. Deze foto’s worden positief ervaren
door de leden, want de leden geven hier positieve feedback over en geven aan het leuk
te vinden dat de leden zo meer zichtbaar zijn. De opmaak van de PAPgenda is wel
lichtelijk aangepast, om overeen te komen met de stijl van het bestuur. Ook is de
PAPgenda gepromoot op de Instagram via een stories en hangt er een poster op de
PAPkamer.

3.1.1.9 TikTok
Uit mondelinge inventarisatie is gebleken dat de eerstejaars PAPpers meer gebruik
maken van TikTok dan van Instagram. Bij de oudere PAPpers is dit niet altijd het
geval. Het bestuur heeft het idee van een commissie aanstellen voor het maken van
TikToks en aftermovies besproken. Dit idee zal doorgegeven worden aan het 22e
bestuur aangezien het dit jaar niet zal gaan lukken om hier een commissie voor op te
starten. Er is wel gezocht naar een tussentijdse oplossing. Zo wordt er doorgegeven
aan commissies dat zij van hun eigen activiteiten TikToks mogen maken die gepost
kunnen worden op de Instagram. De Postercie heeft aangegeven te willen helpen bij
het maken van TikToks. Er wordt nog besproken hoe dit wordt vormgegeven.
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3.2  Consequente promotie
Om ervoor te zorgen dat iedereen goed op de hoogte is van de activiteiten wordt er
elke maand een maandoverzicht gedeeld, die wordt gepind op de Instagram pagina.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een promotieplanning, om goed het
overzicht te bewaren van het plaatsen van de berichten op sociale media. Tot slot
maakt de PAP up-to-date-WhatsAppgroep deel uit van de consequente promotie.

3.2.1 Evaluatie
De afgelopen maanden in dit verenigingsjaar is er precies zo gehandeld als in het
jaarplan staat. Het bestuur krijgt terug van leden dat het duidelijk is wanneer er
activiteiten zijn en waar ze andere relevante zaken kunnen doen en/of vinden. Zoals
eerder benoemd, is er uit de ledenenquête naar voren gekomen dat het bestuur meer
gebruik kon maken van de PAP-Up-To-Date WhatsApp groep, dit wordt nu ook
gedaan.

3.3 Digitaliseren
3.3.1 Evaluatie
3.3.1.1 Ideeënbus
De online ideeënbus staat in de link in de bio op Instagram en is te vinden in de
PAPgenda. De ideeënbus is echter niet gepromoot op de Instagram story, dit is het
bestuur vergeten. Wel is de ideeënbus mondeling gepromoot. Het bestuur zal het
laatste half jaar de ideeënbus meer onder de aandacht brengen bij de leden door deze
op de story te plaatsen. Aan de andere kant doet de ideeënbus op de kamer het goed,
er worden maandelijks ideeën in gestopt en deze worden ook besproken in de
bestuursvergaderingen. Een van de ideeën was meer afwisseling in het fruit op de
PAPkamer, het bestuur probeert hier op te letten en dus is er meer afwisseling en is er
ook af en toe groente gehaald.

3.4 Gezonde snacks
Het bestuur vindt gezond eten belangrijk. Om deze reden zijn er, net als vorig
verenigingsjaar, naast koekjes ook gezonde snacks aanwezig op de PAPkamer. Hierbij
kan gedacht worden aan stukken groente en fruit.

3.4.1 Evaluatie
Het bestuur zorgt er voor dat er elke week nieuwe gezonde snacks zijn voor op de
PAPkamer. Er is namelijk een boodschappen-rooster gemaakt, zodat het bestuur
meer het overzicht behoudt. Ook wordt er nu voornamelijk seizoensgroente en -fruit
gehaald, omdat dit een duurzamere keuze is. Het bestuur heeft gemerkt dat er soms
in grote aantallen fruit wordt gehaald en heeft daarom de keuze gemaakt om een
gedeelte in de koelkast te leggen, zo blijft het langer vers. Op deze manier kan het
bestuur vers fruit aanbieden aan de leden.

3.5 COVID-19
Mochten er nieuwe maatregelen komen rondom COVID-19, gaat het bestuur kijken
naar alternatieve opties. Het bestuur ziet dit echter als een reserveplan voor nood en
hoopt dit niet te hoeven gebruiken
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3.5.1 Evaluatie
Het eerste halfjaar is er geen sprake geweest van nieuwe maatregelen, en hebben alle
activiteiten fysiek kunnen plaatsvinden. Het bestuur heeft de goede hoop dat dit de
rest van het verenigingsjaar ook zo zal zijn. Hierom wordt aan het volgende bestuur
meegegeven dat beleid rondom COVID-19 niet meer opgenomen hoeft te worden in
hun jaarplan.

4. Inclusie
4.1 Maatschappelijk relevante thema’s
Het bestuur creëert bewustwording bij haar leden over maatschappelijk relevante
thema’s door deze uit te lichten op social media kanalen en de PAPkamer. Daarnaast
zullen leden hierbij betrokken worden om het laagdrempeliger te maken. Ook wordt
er extra aandacht besteed aan de LGBTQIA+ gemeenschap.  Tot slot wordt er
consequent in de promotie en verslagen gelet op (gender)diversiteit.

4.1.1 Evaluatie
Het bestuur is bewust bezig met meer inclusiviteit binnen de vereniging. Bij de posts
op alle mediakanalen wordt er gelet op diversiteit en gender neutraliteit, zowel in de
afbeeldingen als taal. Ook in de promotieteksten wordt hier rekening mee gehouden.
Op de kamer is een LHBTQIA+ vlag te vinden met uitleg over wat de kleuren en
symboliek betekenen. Tijdens coming-out dag is er gevraagd aan leden op de kamer
of zij mee wilden werken aan een foto voor op de Instagram, hier werd positief op
gereageerd. Daarnaast helpt de Postercie bij het maken van posts over
maatschappelijk relevante thema’s, zoals de Internationale dag van de borstkanker,
en is het idee ook bij de PAPerascie voorgelegd om hieraan mee te werken door
middel van het schrijven van artikelen over deze thema’s.

4.1.2 Menstruatieproducten
Het bestuur vindt het belangrijk dat er gratis menstruatieproducten beschikbaar zijn
in alle gebouwen van de universiteit. Hierom zullen er menstruatieproducten
beschikbaar zijn op de PAPkamer.

4.1.2.1 Evaluatie
Het bestuur heeft aan het begin van het verenigingsjaar een kleine hoeveelheid
menstruatieproducten aangeschaft, aangezien deze toen nog niet beschikbaar waren
in het Langeveldgebouw. Sinds november 2022 zijn er bij elke UU-receptie gratis
menstruatieproducten te verkrijgen. De menstruatieproducten zullen op de
PAPkamer beschikbaar blijven. De menstruatieproducten staan in het zicht en zijn
voornamelijk bij leden die regelmatig op de PAPkamer komen bekend. Er wordt
enigszins gebruik gemaakt van de menstruatieproducten.

4.2 Bereiken leden
4.2.1 Bereiken eerstejaarsstudenten
Het bestuur zal zich gedurende het verenigingsjaar onder andere richten op de
eerstejaars bachelorstudenten met betrekking tot ledenwerving. Dit zal gebeuren
door verschillende dingen te organiseren tijdens de FI week. Deze activiteiten en PAP
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zelf zullen veel gepromoot worden tijdens de FI week. Ook zal het bestuur in de eerste
week langsgaan bij de werkgroepen en/of hoorcolleges om hier de commissies te
promoten.

4.2.1.1 Evaluatie
Alle eerstejaars studenten hebben de keuze gehad om deel te nemen aan de
WhatsApp groep voor alle leden van PAP. Ook staat de link naar deze groep iedere
keer in de PAPgenda mocht iemand later deel willen nemen aan de groep. Tijdens de
FI-week zijn canvastasjes uitgedeeld met onder andere een flyer van PAP waarop de
voordelen van een lidmaatschap bij PAP staan, verschillend promotiemateriaal en
promotiemateriaal van een aantal sponsoren. Ook is er langsgegaan bij alle
werkgroepen om PAP en zijn voornamelijk de commissies gepromoot. Verder zijn er
tijdens de FI-week iedere dag activiteiten georganiseerd voor de eerstejaars
studenten. Helaas werden deze minder goed bezocht dan het bestuur in eerste
instantie gedacht had.Het bestuur denkt dat dit verklaard kan worden door de
OV-stakingen en doordat de FI-week voor veel eerstejaars als druk wordt ervaren.
Hierna is de focus gelegd op het promoten van het introweekend. Via deze manier

zijn er veel commissieleden begonnen.

4.2.2 Ledencontact
Het bestuur wil het contact met leden verbeteren. Dit wil het bestuur doen door
middel van promotiekaartjes, laagdrempelig contact, twee keer bonden met eigen
commissies en praatjes op de PAPkamer.

4.2.2.1 Evaluatie
Het bestuur is aan het begin van het verenigingsjaar vergeten om één van de
zelfgemaakte promotiekaartjes mee te geven aan eerstejaarsstudenten. Het bestuur
heeft wel promotietasjes gevuld en uitgedeeld aan eerstejaarsstudenten. Daarnaast
heeft het bestuur een aantal keer leden in de WhatsAppgroep en mondeling succes
gewenst met tentamens en gevraagd hoe deze zijn gegaan. Verder hebben de meeste
bestuursleden minimaal één keer gebond met hun commissie. Ook streeft het bestuur
met iedereen een gesprek aan te knopen wanneer leden op de PAPkamer komen en
zorgt het bestuur ervoor dat iedereen door minimaal één bestuurslid is gesproken op
activiteiten. Daarnaast worden er verjaardagskaarten, feestkaarten en in sommige
gevallen ‘veel liefs’ gestuurd naar leden. Het bestuur heeft enige verbeterpunten
meegekregen over de houding op de PAPkamer en heeft dit opgepakt. Verder heeft
het bestuur voornamelijk complimenten gekregen van leden over het contact met
leden en de kaartjes.

4.3 Toegankelijkheid PAPkamer
Het bestuur wil de PAPkamer extra aandacht geven om meer leden naar de
PAPkamer te trekken. Dit wil het bestuur realiseren door middel van posters, drinken
en snacks, het promoten van de PAPkamer op sociale media en activiteiten op de
PAPkamer. Daarnaast wil het bestuur ten alle tijden een open en toegankelijke
houding aannemen ten opzichte van leden.
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4.3.1 Evaluatie
In de eerste paar maanden van het verenigingsjaar zijn er plantjes gekocht voor de
PAPkamer en er hangt van elke commissie een poster. Daarnaast worden de posters
van afgelopen activiteiten aan één muur gehangen en posters van komende
activiteiten aan een andere muur. De koekjes op de PAPkamer waren regelmatig
sneller op dan verwacht. Hierom heeft het bestuur een nieuwe planning omtrent
boodschappen gemaakt. Verder is de PAPkamer regelmatig gepromoot op Instagram
middels een filmpje van een speciale kamerdienst en mondeling voornamelijk bij
commissies. De PAPkamer wordt vaak tijdens speciale kamerdiensten druk bezocht,
waardoor leden die minder bekend zijn met de PAPkamer sneller langskomen. Het
bestuur streeft ernaar altijd een open en toegankelijke houding aan te nemen op de
PAPkamer. Hierin heeft het bestuur voornamelijk complimenten, maar ook
verbeterpunten gekregen, zoals de omgang tussen bestuursleden op de PAPkamer.
Het bestuur neemt deze verbeterpunten mee en streeft ernaar dit consistent op een
goede manier te doen. Het bestuur heeft aan het begin van het verenigingsjaar enkele
vragen gekregen over de vervroegde sluitingstijd. Het bestuur heeft ervoor gekozen
de vervroegde sluitingstijd aan te houden, aangezien leden meestal voor de
sluitingstijd de kamer verlieten. Tijdens het schrijven van dit verslag wordt er
gekeken naar het oprichten van een kamercommissie, zodat het bestuur meer tijd
heeft voor het uitvoeren van de overige bestuurstaken.

4.4 VVV-dag
Om ook de vriendenkring van PAPleden een kijkje te geven binnen de vereniging, zal
het bestuur dit jaar graag een VVV-activiteit organiseren.

4.4.1. Evaluatie
Het bestuur heeft het voorstel gedaan voor een VVV-Borrel met de Borrelcie. De
Borrelcie was hier enthousiast over en zal dit gaan oppakken. De inhoud van de hele
activiteit wordt nog besproken met de commissie.

4.5 Vertrouwenspersoon
Het bestuur vindt het welzijn van de leden erg belangrijk. Het bestuur heeft er
daarom voor gekozen om eerst een passend beleid te schrijven rondom de
vertrouwenspersonen.

4.5.1 Evaluatie
Het beleid voor een vertrouwenspersoon wordt dit jaar door de universiteit
geschreven. Hierna zal het bestuur zelf inhoudelijk kijken naar de concepten. Als het
beleid helemaal kloppend is, zal er gekeken worden naar het aanstellen van één of
meerdere vertrouwenspersonen voor de leden. Het is dan nog steeds van belang dat
zij goed zichtbaar, vindbaar en passend zullen zijn voor alle leden. De
vertrouwenspersonen zullen dan te vinden zijn op de website met een duidelijke foto
van henzelf en uitleg over wat een vertrouwenspersoon inhoudt.
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4.6 Gedragscode
Om de leden een richtlijn te geven wat gepast gedrag is op de vereniging zal er een
gedragscode opgesteld worden. Deze zal geplaatst worden op de site, zodat elk lid
deze kan inzien.

4.6.1 Evaluatie
Aan het begin van het jaar heeft de assessor duidelijk gemaakt dat er een gedragscode
ontwikkeld zou worden vanuit de universiteit voor de studieverenigingen. Deze is
gebaseerd op de gedragscode van Alcmaeon, die vorig jaar ook is opgesteld in
samenwerking met de universiteit. Hierover is contact met de assessor. Wanneer
deze gedragscode klaar is, zal het bestuur deze passend bij de vereniging maken. De
universiteit hoopt het concept voor de gedragscode in februari af te hebben, zodat de
studieverenigingen deze daarna aan kunnen passen.

5. Externe betrokkenheid
5.1 Docent Contact
5.1.1 Comité van Aanbeveling
Het bestuur heeft verschillende doelstellingen rondom het Comité van Aanbeveling
(CvA). Zo was er het streven om een nieuw CvA-lid te werven. Verder wilde het
bestuur de CvA leden uitnodigen voor een student-docent activiteit en ze vragen om
verschillende activiteiten van PAP te promoten. Voor dit alles in gang gezet ging
worden, zou er gekeken worden naar een eventuele andere invulling van het CvA en
zou er geïnventariseerd worden bij de rest van het Interfacultair Overleg (IFO) hoe zij
omgingen met het CvA.

5.1.1.1 Evaluatie
Aan het begin van dit verenigingsjaar is geprobeerd contact te leggen met de huidige
leden van het CvA. Hier kwam weinig respons op. Daarna is er geïnventariseerd bij
het IFO hoe zij het CvA invullen, hieruit is gebleken dat geen andere vereniging een
CvA had. Sommige verenigingen werkten met ereleden en anderen hadden niks
vergelijkbaars. Op basis hiervan heeft het bestuur een brainstorm gehouden over
taakinvulling en voortbestaan van het CvA. Hier is besloten om te stoppen met het
CvA en over te gaan op ereleden. Eén huidig lid van het CvA zal mee gaan tijdens deze
overgang. Er zijn nog gesprekken gaande met een tweede lid. Het derde lid was
helaas niet te bereiken en zal dus niet meegaan. Momenteel is het bestuur aan het
kijken naar de precieze invulling van de ereleden en de eisen waaraan een erelid moet
voldoen. Hier zal ook passend beleid voor geschreven worden.

5.1.2 Student-docent activiteit
Het bestuur kijkt dit jaar naar de mogelijkheid van een student-docent activiteit.
Tevens zal er contact onderhouden worden met de sociale commissie van de
opleiding.
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5.1.1.2 Evaluatie
In overleg met de bachelordirecteur is er besloten om de student-docent activiteit dit
jaar niet te organiseren, maar daarvoor in de plaats navraag te doen bij leden en
docenten of zij behoefte hebben aan een student-docent activiteit. De inventarisatie
zal in de ledenenquête meegenomen worden en zal ook mondeling op de PAPkamer
plaatsvinden. De inventarisatie bij docenten wordt door de bachelordirecteur op zich
genomen. Op deze manier kan er een duidelijk plan gemaakt worden voor volgend
jaar.

5.2 Betrokkenheid universitaire bijeenkomsten
Het bestuur wil de band met verschillende organen, partijen en organisaties goed
houden en verbeteren door

- Aanwezigheid van minimaal één bestuurslid bij de Inspraak;
- Aanwezigheid van minimaal twee bestuursleden bij overige bijeenkomsten.

5.2.1 Evaluatie
5.2.1.1 Betrokkenheid Inspraak!
Het eerste halfjaar is er één parlementair overleg geweest, waarbij twee
bestuursleden aanwezig waren. Daarnaast is de coördinator onderwijs aanwezig
geweest bij de driewekelijkse opleidingsvergaderingen. Wanneer deze niet aanwezig
kon zijn, is de penningmeester aanwezig geweest. Ook is er wanneer nodig contact
tussen de OC-kamer en de coördinator onderwijs. Tot slot verloopt het contact met de
MeCo’s voorspoedig.

5.2.2.1 Overige bijeenkomsten
Bij bijeenkomsten (van de opleiding, faculteit of universiteit) die door het
bestuur voor PAP en/of studenten Pedagogische Wetenschappen als belangrijk
werden geacht, zijn er minimaal twee bestuursleden aanwezig geweest. Voorbeelden
hiervan zijn de Algemene Vergaderingen (AV) van VIDIUS of de kerstborrel van de
opleiding. Ook bij externe bijeenkomsten, zoals trainingen, die als waardevol worden
gezien, zijn twee bestuursleden aanwezig geweest.

5.3 Career Services
De verbinding tussen Studievereniging PAP en Career Services wordt doorgevoerd
zoals voorgaand verenigingsjaar. Hiermee worden ook activiteiten georganiseerd.

5.3.1 Evaluatie
Dit jaar heeft Career Services besloten de CareerNight een nieuwe vorm aan te geven.
Deze is overgegaan in vier Career Discovery Nights. De voorzitter zal helpen bij de
vierde Career Discovery Night. Deze zal gaan over kind en jeugd. Dit zal samen
gedaan worden met de coördinator onderwijs van VOCUS. Buiten deze Career
Discovery Nights zal het bestuur ook twee activiteiten organiseren rondom
loopbaanoriëntatie met Career Services. Hiervan zal één activiteit samen worden
georganiseerd met studievereniging VOCUS. Deze twee activiteiten zullen in februari
en mei 2023 plaatsvinden.
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5.4 Onderwijs
5.4.1 Samen Studeren
Met Samen Studeren hoopt het bestuur studenten de kans te bieden om elkaar te
helpen en zodat de studenten zich beter voor kunnen bereiden op de tentamens. Het
bestuur hoopt met Samen Studeren de gemeenschapsvorming binnen, zowel de
opleiding Pedagogische Wetenschappen, als PAP, te verbeteren. Daarnaast wordt er
gezocht naar een student die consequent bereid is om hierbij te helpen.

5.4.1.1 Evaluatie
Het bestuur heeft tot op heden één Samen Studeren activiteit georganiseerd. Deze is
goed ontvangen door de leden en werd gezien als effectief en nuttig. Er waren 14
aanwezigen. Er is vanuit het bestuur contact opgenomen met de opleiding, om
transparant te zijn over deze activiteit. Samen Studeren VOS  is in blok 2 één dag van
tevoren geannuleerd, in verband met persoonlijke omstandigheden van de
studiegroep begeleider. Aangezien de Samen Studeren activiteit als positief ervaren
werd, zal dit in de tweede helft van het jaar voortgezet worden.

5.4.2 Samenvattingen
De samenvattingen worden dit jaar zichtbaarder gemaakt en op de PAPkamer is er
een vaste plek voor de samenvattingen. Daarnaast zullen er duidelijke instructies
zijn over hoe er gebruik gemaakt kan worden van de samenvattingen.

5.4.2.1 Evaluatie
Van voorgaand jaar bestond een handleiding op de PAPwebsite over JoHo die het
20e bestuur ontwikkeld had. Echter, JoHo wilde graag dat PAP hun stappenplan
publiceerde met de links, aangezien er regelmatig dingen veranderen op de JoHo
website. Dit is zo doorgevoerd op de website. Verder heeft het bestuur een korte video
in de PAP-Up-To-Date groep geplaatst, zodat leden ook een voorbeeld hadden om te
volgen. Daarnaast liggen de samenvattingen zichtbaar op de kamer en is het voor veel
leden duidelijk dat deze af te halen zijn. Wel hoort het bestuur van veel leden dat ze
de JoHo website lastig vinden werken en dit is ook teruggekoppeld naar JoHo. JoHo
kiest er tot op heden voor om hun website te laten zoals deze nu is.

5.5 Studie-inhoudelijke activiteit met andere vereniging
Dit verenigingsjaar zal het bestuur een studie-inhoudelijke activiteit organiseren met
een andere studievereniging. Daarnaast zal er een minorenmarkt worden
georganiseerd worden in samenwerking met de andere studieverenigingen van de
faculteit Sociale Wetenschappen.

5.5.1 Evaluatie
De studie-inhoudelijke activiteit met een andere vereniging wordt vormgegeven met
een Career Services activiteit in samenwerking met VOCUS op 15 februari 2023.
Daarnaast zijn de studieverenigingen van de faculteit Sociale Wetenschappen bezig
met het organiseren van de Minorenmarkt. Het doel van de Minorenmarkt is om
studenten te informeren over de vele mogelijkheden die ze hebben naast hun
majorgebonden cursussen. Voorbeelden hiervan zijn informatie over minoren,
studeren in het buitenland en het doen van een bestuursjaar. Deze markt zal in week
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11 plaatsvinden.

5.6 Goede doel
Het bestuur kiest een goed doel met potentie voor een continue samenwerking over
de jaren heen. Ook streeft het bestuur ernaar om een vrijwilligersactiviteit te
organiseren en minimaal één CLB-actie aan dit goede doel te koppelen om de
bekendheid te bevorderen.

5.6.1. Evaluatie
Het goede doel van dit jaar is Stichting Kinderfeest geworden. Er is eerst gekeken
naar andere goede doelen in de buurt van de universiteit, maar het bleek dat het
vrijwel nergens mogelijk was om een activiteit direct met het goede doel te
organiseren, vanwege privacy. Met Stichting Kinderfeest kan er een diner
georganiseerd worden, mogelijk in combinatie met een veiling. Deze activiteit staat
gepland in blok 4.
Daarnaast is er €16,- gedoneerd via de donatieknop op de site en is er €265,-
opgehaald tijdens de Movembermaand door de Mannencie. Ook is er door de
coördinator intern en de Mannencie een Sexy Mannenkalender gemaakt, waarbij er
ongeveer €5,- per kalender naar het goede doel gaat. Op het moment van schrijven
zijn er hiervan 70 verkocht. De CLB-actie zal nog volgen, maar staat ten tijde van
schrijven nog niet gepland. Het bestuur zou dit goede doel willen behouden komende
jaren, om te zorgen voor meer bekendheid.

6. Duurzaamheid
6.1 Vleesconsumptie
Er zullen vanuit de vereniging alleen nog maar vegetarische consumpties aangeboden
worden en er zal gestreefd worden naar een vegan optie.

6.1.1 Evaluatie
De activiteiten van PAP zijn altijd volledig vegetarisch en er wordt vaak gezorgd dat
er een veganistische optie is. Dit is verwezenlijkt tijdens bijvoorbeeld het pizza eten in
de FI-week en tijdens de commissie-opstartavond waar frituursnacks werden
aangeboden. Echter, bij tosti-middagen wordt er geen vegan kaas aangeboden,
aangezien dit vrij duur is en er weinig mensen zijn die hier gebruik van maken. Dit is
gebleken op de eerste tosti-middag, waar wel vegan kaas aanwezig was. Daarnaast is
er zowel op de PAPkamer, als op het ledenweekend, geen veganistische mayonaise
aangeboden.

6.2 Afvalscheiding en besparing
Het beleid omtrent afvalscheiding en papierbesparing, zoals ingesteld bij het 20e
bestuur, zal komend jaar doorgezet worden. Met uitzondering van de regels rondom
posters. Deze zullen dit jaar wel weer worden geprint aangezien deze als waardevol
worden gezien door het bestuur. Hiernaast zal het bestuur waar mogelijk producten
tweedehands kopen.
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6.2.1 Evaluatie
Afvalscheiding is tot op heden niet altijd gegaan zoals beschreven in het jaarplan. Bij
de RomCom bingo waren er prullenbakken aanwezig waar afval gescheiden kon
worden, maar dit is door velen niet gedaan. Ook op het ledenweekend is er geen afval
gescheiden. Het bestuur zal leden hier in het vervolg op aanspreken en duidelijk
maken naar commissies dat het belangrijk is dat afval gescheiden wordt en hierbij
helpen door het aanbieden van verschillende vuilniszakken met eventuele labels.
Daarnaast zijn er afgelopen half jaar er moeilijkheden ondervonden met de levering
van posters. Hierdoor is ervoor gekozen om de meeste posters zelf uit te printen op
A3 formaat en niet meer te bestellen via Canon. Alleen de posters van de PAPpers van
de maand worden via Canon besteld.
Ook zijn er het afgelopen half jaar nieuwe dingen gekocht voor de kamer, zoals
planten, bestek en een nieuwe waterkoker. Deze zijn, waar mogelijk, bij de
tweedehandswinkel gekocht.

6.3 Groene week
Naar aanleiding van de groene week van vorig verenigingsjaar wil het bestuur ook
komend verenigingsjaar één groene week organiseren. Deze week zal in het teken
staan van duurzaamheid, waarbij elke dag van deze week activiteiten en/of acties
worden georganiseerd om dit extra onder de aandacht van de leden te brengen. Er zal
door het bestuur geïnventariseerd worden om deze groene week te organiseren met
studievereniging Storm. Hiermee zal er ook gekeken worden of er een samenwerking
met de Green Office opgestart kan worden.

6.3.1 Evaluatie
De samenwerking met Storm verliep moeizaam. Er werd weinig gecommuniceerd
vanuit Storm waardoor er nog maar weinig duidelijk was. Het bestuur heeft
uiteindelijk besloten geen activiteit meer te doen in samenwerking met SV Storm. In
deze week zijn al twee activiteiten gepland waardoor het bestuur alleen samen kon
werken voor een duurzame CocktailNight. Er komt een soortgelijke activiteit aan
georganiseerd door een eigen commissie waardoor het bestuur voor deze activiteit
heeft gekozen.
Daarnaast is er geen contact geweest met de Green Office. Er blijkt weinig ruimte te
zijn in de jaarplanning om dit jaar een activiteit te organiseren met de Green Office.

6.4 Duurzame bank
Het bestuur zal dit verenigingsjaar de overstapproces naar de duurzame bank Triodos
afronden.

6.4.1 Evaluatie
Voordat de overstap naar de duurzame bank Triodos kan worden gemaakt, moet het
overzetten van bevoegdheden over de rekening van de huidige bank ING geregeld
zijn. Door personeelstekort bij de ING duurt dit proces langer dan verwacht. Tijdens
het schrijven van het halfjaarlijks verslag is deze overdracht bijna afgerond, waarna
de penningmeester de overstap naar Triodos bank zal afronden.
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7. Sponsoring
Het bestuur wil dit jaar het sponsornetwerk bijhouden en uitbreiden door:

- Minimaal vijf nieuwe, vaste sponsoren te werven.
- Het streven naar contact met partners opnemen om de twee maanden.
- Meer mondelinge promotie en via de promotiekanalen van de sponsoren,

zodat de leden ook weten welke samenwerkingen PAP heeft.
- De prijs van de vacaturemail te verhogen, naar aanleiding van groei van de

vereniging.

7.1 Evaluatie
7.1.1 Sponsornetwerk bijhouden en uitbreiden
Het bijhouden van het sponsornetwerk verloopt zoals beschreven in het jaarplan.
Vrijwel alle contracten zijn ofwel verlengd, ofwel vernieuwd, op het contract van
Vegitalian na. Zij hebben aangegeven erg druk te zijn en geen baat meer te hebben bij
enige vorm van samenwerking, dus deze samenwerking is per 1 januari beëindigd
door Vegitalian. Het contract met Handje Helpen is tevens gewijzigd.
Verder zijn er nieuwe samenwerkingen opgezet. Zo is er vanaf begin van het
verenigingsjaar een samenwerking met Knaek, waarbij PAP een financiële vergoeding
ontvangt en leden kunnen profiteren van korting bij het aanmaken van een Knaek-ID
via de unieke QR-code, hier hebben 47 leden gebruik van gemaakt tot 1 december.
Ook is PAP een samenwerking aangegaan met Wine & Wellness, waarbij leden
profiteren van korting. Verder is er een samenwerking opgezet met Poolcafé Hart van
Utrecht, waar leden kunnen poolen met een arrangement voor een gereduceerd tarief
en is daar in december een alumni-activiteit georganiseerd. Tot slot is PAP een
samenwerking met Aethon aangegaan, waarbij PAP een financiële vergoeding
ontvangt.
Er is dus sprake van drie directe deals met voordeel voor de leden en één indirecte
deal. Op het moment van schrijven zijn er 4 nieuwe samenwerkingen. De coördinator
extern zal op zoek gaan naar nog een nieuwe, directe sponsor, zoals een duurzaam
restaurant waarbij leden korting ontvangen.

7.1.2 Sponsor contact
De coördinator extern op het moment van schrijven elke twee maanden contact
gehad met de sponsoren. Dit contact verloopt overwegend goed. Wanneer een
sponsor lang niet reageert op meerdere mails, wordt er meermaals gebeld. Dit heeft
tot nu toe gewerkt. Ook de onderhandelingen over deals hebben telefonisch
plaatsgevonden.

7.1.3 Bekendheid van sponsoren onder de leden
Op de website is het overzicht van de sponsoren geupdate en het overzicht zal
duidelijker worden bij de geüpdate versie van de website. Er is sprake van extra
mondelinge promotie, ook tijdens de FI-week over de sponsoren, en op Instagram is
er een overzicht verschenen van de sponsoren. Daarnaast is er mondeling
geïnventariseerd bij de leden aan wat voor soort sponsor zij behoefte hebben. Hier
kwamen vooral eetgelegenheden uit. De coördinator extern zal hiermee bezig gaan.
Met Handje Helpen en Nedereind staan er activiteiten gepland voor in blok 3 en 4.

7.1.4 Vacatures
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De opmaak van de Vacaturemail is hetzelfde gebleven als afgelopen jaar. Wel zijn de
prijzen vanaf het begin van dit verenigingsjaar aangepast van €25,- naar €30,-. De
coördinator extern heeft hier tot op heden geen negatieve feedback over gekregen van
externen. Momenteel is de helft van het begrote bedrag bereikt met de Vacaturemail
en loopt dit volgens schema. Hetzelfde geldt voor de Vacaturebank. De coördinator
extern heeft tot nu toe voornamelijk positieve feedback ontvangen van mensen die
vacatures hebben uitgezet over de werking van de Vacaturemail, Vacaturebank,
LinkedIn en Instagram. .

7.1.5 Merchandise
De merchandise lijn ligt momenteel stil en is niet meer gepromoot. De prijzen die
momenteel op de merchandise website staan, kloppen niet met de prijzen bij
DressMe, waardoor PAP verlies draait bij een aankoop. De website is tot januari 2023
niet toegankelijk geweest voor het bestuur. Het bestuur heeft geprobeerd de IT’er van
het 19e bestuur te bereiken, maar dit verliep moeizaam in verband met
niet-afgehandelde zaken. Inmiddels zijn alle zaken afgehandeld en heeft de IT’er het
bestuur geholpen met het inloggen op merchandise website. Het bestuur is op het
moment van schrijven bezig met het aanpassen van de prijzen, zodat de merchandise
gepromoot kan worden.
Wel zijn er dit jaar stickers besteld, minimaal voor de komende zes jaren. Tot slot
heeft het bestuur tijdens de FI-week canvas tassen weggegeven ter promotie van
Studievereniging PAP in samenwerking met de Ouwe Dikke Dries. De helft van de
canvas tassen is bewaard voor volgend verenigingsjaar.

8. Financiën
8.1 Financiële gezondheid vereniging
Het bestuur wil de financiële gezondheid van de vereniging ook dit verenigingsjaar op
peil houden door het volgen van het Financieel Reglement (FR) en deze kritisch te
evalueren. Ook zal er gekeken worden naar de mogelijkheid om van Studievereniging
PAP (gedeeltelijk) een stichting te maken.

8.1.1 Evaluatie
Het Financieel Reglement is door de penningmeester met behulp van de Financie en
de Raad van Advies kritisch geëvalueerd. Hier is tot nu toe één veranderingsvoorstel
uit gekomen. Daarnaast is de Financie bezig met het aanpassen van de toelichting op
het Financieel Reglement, aangezien deze verouderd is. Hierdoor zal deze voor
nieuwe penningmeesters een extra ondersteuning kunnen zijn. Verder is er nog niet
uitgebreid gekeken naar de mogelijkheid om van Studievereniging PAP (gedeeltelijk)
een stichting te maken. Dit zal in de tweede helft van het verenigingsjaar onderzocht
worden. Ten slotte zal de werkgroep officiële documenten deze documenten ook
evalueren.

8.2 Ledencontributie
Het bestuur wil komend verenigingsjaar de ledencontributie opnieuw bekijken. Om
het ledenbestand actueel te houden en om met de inflatie mee te gaan, zal gekeken
worden naar de optie van jaarlijkse contributie voor leden.
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8.2.1 Evaluatie
Het bestuur staat nog steeds achter het idee van een jaarlijkse ledencontributie. Hier
zal het bestuur in de tweede helft van het verenigingsjaar een voorstel voor maken,
waarna erover gestemd kan worden op een algemene ledenvergadering.
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9. Bijlage 1 - Commissie-evaluatie
De evaluaties zijn voortgekomen uit gesprekken tussen CoCo, CoVo en CoSe en
gesprekken met de gehele commissie. De coördinator heeft naar aanleiding van dit
gesprek de evaluatie geschreven. De CoVo en CoSe hebben hierna de evaluatie mogen
lezen en zij konden aan- of opmerkingen geven.

9.1 Almanakcie
De Almanakcie heeft te maken gehad met leden die uit de commissie zijn gestapt,
maar heeft hier nieuwe leden voor teruggekregen. De commissie moest aan het begin
van het jaar enig werk inhalen door een langzame start en leden die de commissie
verlieten, maar is inmiddels goed op schema. Er is een jaarplanning, die goed wordt
opgevolgd en er is een duidelijk systeem in de taken. Daarnaast zijn bijna de gehele
commissie en de CoCo’s in december naar een Indesign cursus geweest, die is
gegeven door de nieuwe drukker. Deze cursus viel echter tegen, aangezien er geen
duidelijke instructies werden gegeven. Er zijn twee CoCo’s vanuit het bestuur,
namelijk een CoCo voor de vormgevers en een CoCo voor de redacteuren. Dit is
duidelijk voor de commissie en wordt goed ontvangen. De commissie werkt losstaand
en zelfstandig. De CoCo’s helpen de commissie wanneer de commissie hierom vraagt
en zijn op de hoogte van de voortgang.

9.2 Borrelcie
De borrels van de Borrelcie gaan goed, want de leden hebben het naar hun zin tijdens
de borrels. Er worden binnen de Borrelcie duidelijke afspraken gemaakt en deze
worden nagekomen. Tot nu toe loopt de commissie nergens tegenaan. Er is rond het
schrijven van dit verslag helaas een commissielid gestopt, wat de Borrelcie erg
jammer vindt. Wel kwam vanuit de Borrelcie dat zij de commissie minder druk
vinden dan verwacht. Voor het volgende bestuur is het slim om gelijk de data van de
borrels door te geven, zo kan de commissie er voor zorgen dat deze data vrij
gehouden worden. Deze kwam erg laat door de coördinator, omdat er
onduidelijkheden in de jaarplanning stonden. Wel zijn deze nu bekend bij de CoVo en
CoSe. Voor de rest gaat het contact tussen de coördinator en CoVo en CoSe erg goed.

9.3 Financie
De Financie vergadert één keer in de maand. De commissieleden vinden dat de
vergaderingen goed verlopen en dat er een gezellige sfeer is tijdens de vergaderingen.
Ook de commissieleden met weinig ervaring omtrent financiën zijn betrokken tijdens
vergaderingen. De penningmeester is het hiermee eens, maar denkt dat de Financie
meer kan betekenen bij de ondersteuning van de penningmeester. Hierom zal er een
inwerkdocument voor de Financie worden gemaakt en zal de vorm van de Financie
kritisch geëvalueerd worden. Daarnaast is de Financie bezig met het vernieuwen van
een document met informatie over het Financieel Reglement. Verder is er tijdens de
vergaderingen meestal ruimte voor advies en het controleren van begrotingen.
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9.4 Fuifcie
De Fuifcie heeft dit verenigingsjaar al één van de twee Fuifweken georganiseerd. De
organisatie is tot nu toe goed verlopen. Wel was de overgang van het ene naar het
andere verenigingsjaar wennen voor de commissie, met name voor de CoSe,
aangezien de invulling van deze functie is veranderd. Momenteel wordt er gekeken of
een ander commissielid deze taak over zou willen nemen.
De eerste Fuifweek had een zeer goede opkomst, op de eerste dag na. De speurtocht is
afgelast, vanwege geen aanmeldingen. De overige activiteiten hadden wel veel
inschrijvingen. De commissieleden hebben zich goed ingezet om de activiteiten in
goede banen te leiden. Ook de communicatie binnen de commissie ging tijdens de
Fuifweek erg goed. De Fuifcie heeft aangegeven het bestuur, naast hun coördinator,
niet goed te kennen. Om deze reden is er afgesproken om in ieder geval een
groepsapp aan te maken met de Fuifcie en het bestuur, zodat iedereen elkaar
makkelijk kan bereiken.
De Fuifcie heeft aangegeven dat zij graag duidelijker het thema van de week naar
voren willen laten komen in promotie. Voor de volgende Fuifweek zal de commissie
een bekendmakingsvideo maken van het thema, die geplaatst kan worden op de
Instagram Story en in de PAP-Up-To-Date groep. Ook zal het thema duidelijk naar
voren komen bij de overige promotie. Hiervoor zal de commissie duidelijke
aanwijzingen geven aan de Postercie.

9.5 Mannencie
Tijdens een vergadering met de Mannencie is er geëvalueerd. Uit deze evaluatie
kwam naar voren dat de communicatie tussen de CoCo en de Mannencie niet heel
goed verliep. Dit is besproken tijdens de vergadering en verloopt niet veel beter dan
voor het gesprek. De CoCo zal de CoSec van de Mannencie meer gaan betrekken bij
belangrijke zaken in de hoop dat de communicatie tussen CoCo, CoVo en commissie
beter zal verlopen. De organisatie van de eerste activiteit van de Mannencie verliep
moeizaam, uiteindelijk is er een alternatieve activiteit bedacht. Het idee van de eerste
activiteit gaat nog wel door, alleen dan aan het einde van het jaar. De Mannencie
geven aan dat ze de Movember actie en de Sexy Mannen kalender erg leuke projecten
vonden en dat ze dit met plezier deden. De Mannencieleden kunnen het wel goed met
elkaar vinden en zijn een gezellige vriendengroep.

9.6 Meeloopcie
De Meeloopcie heeft tot nu toe één meeloopdag georganiseerd en de tweede komt er
ten tijde van schrijven bijna aan. De inschrijvingen voor de eerste meeloopdag zaten
vol. Helaas was de opkomst erg laag. Dit zou te maken kunnen hebben met openbaar
vervoer-storingen en te weinig informatie verspreiding. Hier is de commissie kritisch
op geweest en er is besproken hoe dit de volgende keer beter kan. Z0 was de
informatie over de meeloopdag, dus de planning etc. al twee weken van tevoren
verstuurd. Dit bleek erg vroeg te zijn waardoor mensen vergaten dat de meeloopdag
was. Voor de volgende meeloopdagen gaat de commissie twee dagen van tevoren een
herinneringsmail sturen met nog een keer alle informatie. Voor de tweede
meeloopdag is er goede hoop, er zijn al 110 aanmeldingen hiervoor. Verder loopt het
contact tussen de CoCo, CoVo en CoSe goed. Ook de rest van de commissie is
tevreden over de gang van zaken. De commissie werkt goed zelfstandig en tijdens de
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meeloopdagen hebben zij weinig tot geen sturing nodig. Daarbuiten wordt er
regelmatig gebond met elkaar en is het een gezellige commissie.

9.7 PAPerascie
Bij de PAPerascie gaat alles erg goed. De commissieleden zijn erg enthousiast en
zitten goed op hun plek. De artikelen zijn op tijd af en gaan, volgens de commissie en
de leden, over leuke en interessante onderwerpen. De commissieleden vertelden dat
het qua tijd erg meevalt en het goed te combineren is met de studie. De planning
wordt namelijk zo gemaakt dat iedereen een maand heeft om de artikelen te
schrijven. De evaluatie met de CoVo en de CoSe wordt als erg fijn ervaren, net als het
contact met de coördinator zelf. Wel kwam er als tip vanuit de commissie om volgend
jaar een PAPeras-lid mee te nemen naar de volgende PAPerascie, misschien als CoVo.
Dit is helpend voor de volgende commissie. De cijfers van het aantal clicks op de
website bij de PAPeras zijn omhoog gegaan tegenover vorig jaar, deze zitten nu
gemiddeld op 29.

9.8 Postercie
De Postercie bestaat uit 3 leden. Dit is een goed aantal voor het aantal posts wat er
gemaakt moet worden. Er is een verdeling gemaakt onder de commissieleden door
wie welke post gemaakt wordt. De CoCo heeft geëvalueerd met de commissieleden en
daaruit kwam dat ze tevreden zijn met de werkwijze, dat ze het contact tussen de
CoCo en de commissie goed vinden gaan en dat ze het werk leuk vinden om te doen.
De vrijheid die de commissieleden krijgen in het maken van de posts wordt als
positief ervaren. Ze hebben aangegeven dat ze willen helpen met het maken van
aftermovies en TikToks. Er zal in een vergadering worden gekeken naar wat de
mogelijkheden hierin zijn.

9.9 Sportcie
De Sportcie bestaat dit jaar uit 6 leden, exclusief de CoCo. Hoewel dit een vrij kleine
commissie is, verloopt alles tot nu toe voorspoedig. Er is een wissel geweest van CoSe,
maar dit werd gelijk goed opgepakt.Er zal gekeken worden of er nog een lid aan de
Sportcie toegevoegd kan worden, aangezien de commissieleden hebben aangegeven
dit erg prettig te vinden. De vergaderingen verlopen effectief en de commissie is erg
gemotiveerd. De eerste activiteit werd al snel georganiseerd. Wel waren hier minder
inschrijvingen voor dan gehoopt, maar met de aanwezigen was het toch erg geslaagd!
Verder zal de Sportcie de CLB-Battle organiseren, deze staat gepland in blok 3.
Bij een dilemma omtrent de organisatie van het squashen heeft het bestuur een
adviserende rol aangenomen. De commissie heeft dit als erg prettig ervaren, zij
konden op deze manier zelf een beslissing maken.

9.10 Studiecie
Door te weinig aanmeldingen voor de commissie, is er besloten om het bestuur
verantwoordelijk te maken voor de Studiecie-activiteiten. Dit gaat goed bij het
bestuur, want het regelen van de activiteiten verloopt vrij snel en gemakkelijk. Tot nu
toe zijn er twee lezingen geweest. Bij de eerste lezing was er door de vele animo een
wachtlijst. Bij de tweede was de opkomst iets lager. De inschrijvingen van de

23



jeugdgevangenis zaten binnen twee uur al vol. Concluderend, het gaat met de
studie-inhoudelijke activiteiten over het algemeen goed.

9.11 Studiereiscie
De studiereis zal plaatsvinden in de onderwijsvrije week in april en gaat naar een
locatie in het buitenland. De commissie had opstartproblemen vanwege het zoeken
naar een bestemming, die zowel goedkoop als aantrekkelijk is voor leden en te
bereiken is met de trein. Er is een bestemming gekozen, maar vanwege de huidige
hoge prijzen wordt de commissie beperkt in opties omtrent activiteiten. Toch heeft de
commissie leuke activiteiten weten te vinden en is de commissie hier creatief mee
bezig. De communicatie tussen de CoVo, CoSe en CoCo verloopt goed. De CoVo en
CoSe vragen de CoCo om advies wanneer nodig en de CoCo vraagt regelmatig hoe het
ervoor staat met de organisatie, aangezien het een grote activiteit is.

9.12 Sympocie
De commissieleden zijn erg actief bezig met het organiseren van het eerste
symposium, dat in maart plaats zal vinden. Deze was al eerder gepland, maar door
het gebrek aan sprekers is ervoor gekozen om deze te verplaatsen. Het tweede
symposium zal een mini-symposium worden in verband met korte voorbereidingstijd
tussen het eerste en het tweede symposium. Het contact tussen de CoVo, CoSe en
CoCo verloopt goed.

9.13 Uitjescie
De eerste activiteit was een zelfgemaakte escaperoom, de opkomst was hier wat lager
maar de aanwezigen waren zeer enthousiast. De commissie heeft hier goede feedback
gekregen. Verder is er geëvalueerd op deze activiteit waarbij tips zijn opgeschreven
voor de commissie volgend jaar. De tweede activiteit van het jaar staat ook al gepland
en deze begint op moment van schrijven langzaamaan vol te raken. In het begin van
het jaar had de commissie moeite met ideeën bedenken. Het eerste uitje staat ook
redelijk snel gepland in het jaar wat lastig is gebleken voor de commissie. De
commissie heeft nog 2 activiteiten wat later in het jaar, en hiervoor liggen al leuke
ideeën. De commissie durft wat meer out of the box te denken. De commissie hoopt
hierdoor op een hogere opkomst dan bij de eerste twee activiteiten.

9.14 Weekendcie
Uit de evaluatie met de Weekendcie kwam naar voren dat ze het contact tussen
coördinator en commissie goed vinden gaan, de rol van de coördinator duidelijk is,
dat ze weten waar ze terecht kunnen als ze vragen hebben en dat de promotie van het
weekend goed is. De commissie gaf aan tevreden te zijn met het budget en dat het
organiseren van het weekend goed gaat. Het zoeken van een locatie is opgepakt door
de CoCo, CoVo en CoSe en dit werd als prettig ervaren. Het enige waar de commissie
een beetje tegenaan liep is het organiseren van activiteiten buiten de locatie om,
omdat het best wel op een afgelegen plek ligt, inmiddels is dit probleem verholpen en
zijn er activiteiten gepland. Daarnaast geeft commissie aan het leuk met elkaar te
hebben, de commissie bondt veel en hebben het erg naar hun zin. Tot slot gaf de
commissie aan dat ze altijd goed op de hoogte zijn van de activiteiten die PAP
organiseert en dat er precies een goede hoeveelheid aan activiteiten is.
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10. Bijlage 2 - Activiteiten en opkomst

10.1 Ontspannende activiteiten

Activiteit Datum Aantal
aanwezigen

Eerste
jaars

Oudere
jaars

(Pre)-
master
s

Niet
leden

Eerste
stamkroegavond

06-09-2022 11 3 7 1 0

Eerstejaars pizza eten 08-09-2022 49 37 11 1 0

Brakke brunch 09-09-2022 15 0 15 0 0

Introweekend 23-09 t/m
25-09

40 24 13 2 1

Fuifweek dag 2:
Bowlen

11-10-2022 31 14 17 0 0

Fuifweek dag 3:
Dansworkshop

12-10-2022 22 1 20 1 0

Fuifweek dag 4:
Eerste-letter-van-je-n
aam Feest

13-10-2022 54 25 28 1 0

Fuifweek dag 5:
Brakke brunch

14-10-2022 24 0 24 0 0
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Commissieopstart-
avond

20-10-2022 75 28 46 1 0

Eerste Borrel van de
Borrelcie: Halloween

3-11-2022 23 11 12 0 0

Externe Feest #1:
Retro Party

15-11-2022 44 8 28 1 4

Escaperoom Uitjescie 23-11-2022 24 11 13 0 0

Glitter Borrel
Borrelcie

8-12-2022 45 21 24 0 0

Squashen Sportcie 15-12-2022 16 4 11 0 1

Externe Feest #2:
Happy Holidays

21-12-2022 68 22 25 1 20

Klimpark Uitjescie 10-01-2023 16 3 16 0 0

RomCom Mannencie 12-01-2023 28 9 17 2 0

Ledenweekend! 27-01-2023
t/m
29-01-2023

35 11 24 0 0

* Externe feesten zijn altijd open voor externen.
* Bij het introweekend is er een uitzondering gemaakt voor een niet-lid van de Introcie.
* Het squashen van de Sportcie was open voor externen.
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10.2 Studie-inhoudelijke activiteiten

Activiteit Datum Aantal
aanwezigen

Eerste
jaars

Oudere
jaars

(Pre)-
master
s

Niet
leden

Lezing Seksueel
Misbruik

6-10-2022 40 11 29 0 0

Samen Studeren
KOM

25-10-2022 14 11 3 0 0

Lezing Veilig Thuis 15-11-2022 12 2 7 3 0

Jeugdgevangenis
Hartelborgt

16-01-2023 26 5 21 0 0
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12. Bijlage 3 - Terminologie

Term Afkorting Uitleg

Algemene Ledenvergadering ALV Op deze vergadering
worden de belangrijkste
beleidsveranderingen
besproken van de
studievereniging. Dit is
ook het moment waar
leden vragen kunnen
stellen en dingen kunnen
inbrengen.

Assessor Studentlid in het
Faculteitsbestuur en is
verantwoordelijk voor de
informatiestromen
binnen de
studenteninspraak.

Career services Career Services biedt
trainingen aan voor
studenten om hun te
helpen voor te bereiden
op het werkzame bestaan.
Ze bieden onder meer
interne
(maatwerk)trainingen,
individuele
coachingsgesprekken,
verschillende events en
informatie over alumni en
hun carrières.

Commissieleden Battle CLB Dit is de wedstrijd tussen
de commissies. De
commissies kunnen
punten verdienen door
middel van challenges of
de aanwezigheid bij
activiteiten. Ook kan je
elke maand punten
verdienen met het spelen
van het favoriete spel van
de PAPper van de maand.
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Comité van Aanbeveling CVA Bestaat uit een aantal
mensen die de vereniging
een warm hart toedragen
en aanbevelen door hun
naam aan de vereniging te
binden. Het kan gebruikt
worden om het netwerk
van PAP te versterken.

Financieel reglement FR In dit verslag staat een
overzicht en uitleg over
alle inkomsten en
uitgaven van de
studievereniging.

Huishoudelijk reglement HR

Sociale commissie De sociale commissie
bestaat uit medewerkers
van de opleiding, die
ontspannende activiteiten
voor de medewerkers
organiseert.

Commissiecoördinator CoCo Dit is het bestuurslid die
commissie overziet.

Commissievoorzitter CoVo Dit is de voorzitter van de
commissie.

Commissiesecretaris CoSe Dit is de secretaris van de
commissie. Deze persoon
notuleert tijdens de
vergaderingen en is
verantwoordelijk voor al
het contact.

Commissiepenningmeester CoPen Dit is de penningmeester
van de commissie. Deze
gaat over alle financiële
zaken en stelt onder
andere de begrotingen op.

Medezeggenschap Coördinatoren Medezeggenschap
Coördinatoren

Deze coördinatoren
overzien alle organen
binnen de
studenteninspraak. Zij
zitten zowel bij het
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Faculteitsbestuur als de
Faculteitsraad.

Voor Iedereen Die in Utrecht
Studeert

VIDIUS VIDIUS is dé centrale
belangenbehartiger voor
iedereen die in Utrecht
studeert.
Ze komt op voor de
belangen van studenten
in alle facetten van het
leven als student.
Bijvoorbeeld op het
gebied van
studentenhuisvesting,
openbaar vervoer of
onderwijs.

Vrienden van vroeger VVV Dit zijn vrienden van de
tijd voor je ging studeren.
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