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Huidige ledenaantal: 869

Aanwezigen
1. Anne van Veluw
2. Julia Spaargaren
3. Kiki van Eijk
4. Alicia Le Noble
5. Sanne Horeman
6. Babette Roovers
7. Constance Pama
8. Eva Harteveld
9. Milou de Zeeuw
10. Sam Meijne
11. Marije Tuenter
12. Marije Revenich
13. Tommie Buster
14. Siebe Koers
15. Lieke van Golen
16. Doyke Schokker
17. Vincent van de Pol
18. Amber Vellinga
19. Eva van Kampen
20. Iris Hakvoort
21. Tom Lammers
22. Maarten van Gent
23. Anouk Hoekstra
24. Rachid El Rahaui
25. Isa Kessels

1. Opening
Anne  opent de vergadering om 18:10 uur op woensdag 14 september 2022 en heet iedereen
welkom namens het 20ste bestuur en 21ste kandidaatsbestuur.

Anne opent de ALV door namens beide besturen alle leden en betrokkenen te bedanken voor
hun inzet en aanwezigheid. Het is weer een bijzonder jaar geweest, maar mede dankzij hen
heeft PAP een mooi verenigingsjaar gedraaid en zal dit ook volgend jaar weer voortgezet
kunnen worden.

Anne vertelt dat tijdens de ALV het 20ste bestuur het jaarverslag en financieel jaarverslag
2021-2022 zal presenteren en deze documenten hopelijk zullen worden ingestemd.
Vervolgens zal de ceremoniële wissel van besturen plaatsvinden. Tot slot zal het 21ste
bestuur hun jaarplan en financieel jaarplan presenteren en de Raad van Advies 2021-2022
voorstellen.

Anne benoemt dat de ALV voor de leden is, dus leden hoeven niet bang te zijn om vragen te
stellen wanneer zij iets niet begrijpen. Zij benadrukt dat ieders mening telt. Zij stelt voor over
te gaan naar het vaststellen van de agenda.
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2. Vaststellen agenda
De agenda ziet er als volgt uit.

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Goedkeuren notulen Kandidaatsbestuurvoorstel ALV 15 juni 2022
5. Presenteren en goedkeuren Jaarverslag 2021-2022
6. Presenteren en goedkeuren Financieel jaarverslag 2021-2022
7. Wissel der besturen
8. Stemming niet-leden
9. Presenteren en goedkeuren Jaarplan 2022-2023
10. Presenteren en goedkeuren Financieel jaarplan 2022-2023
11. Presenteren en goedkeuren Raad van Advies 2022-2023
12. Presenteren en goedkeuren Voorstel HR-wijziging RvA
13. Inspraak leden
14. WVTTK
15. Rondvraag
16. Sluiting

Voorafgaand aan de vergadering is er aan de leden gevraagd om de documenten door te
lezen. Er zijn verder geen punten ingediend voor de agenda, dus daarmee is de agenda voor
de Wissel Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

3. Mededelingen
- Er zullen geluidsopnames van de WALV worden gemaakt. Dit maakt het de secretaris

een stuk makkelijker om de notulen achteraf correct uit te werken. Hierna worden de
opnames verwijderd. Heeft iemand bezwaar tegen deze opnames?

- Niemand heeft bezwaar.
- Dan zijn de volgende machtigingen bij het bestuur kenbaar gemaakt:

- Madelon Daams machtigt Julia Spaargaren om voor haar te
stemmen tijdens de Wissel Algemene Ledenvergadering van
Studievereniging PAP op 14 september 2022.

- Floor Kuiper machtigt Eva van Kampen om voor haar te stemmen
tijdens de Wissel Algemene Ledenvergadering van
Studievereniging PAP op 14 september 2022.

- Elske van der Ree machtigt Eva Harteveld om voor haar te
stemmen tijdens de Wissel Algemene Ledenvergadering van
Studievereniging PAP op 14 september 2022.

- Lotte Baten machtigt Alicia Le Noble om voor haar te stemmen
tijdens de Wissel Algemene Ledenvergadering van
Studievereniging PAP op 14 september 2022.

- Elise Korrel machtigt Marije Tuenter om voor haar te stemmen
tijdens de Wissel Algemene Ledenvergadering van
Studievereniging PAP op 14 september 2022.

- Anne Roos Bergwerff machtigt Marije Tuenter om voor haar te
stemmen tijdens de Wissel Algemene Ledenvergadering van
Studievereniging PAP op 14 september 2022.

4



- Sanne van der Geest machtigt Marije Tuenter om voor haar te
stemmen tijdens de Wissel Algemene Ledenvergadering van
Studievereniging PAP op 14 september 2022.

- Evi van Geel machtigt Marije Tuenter om voor haar te stemmen
tijdens de Wissel Algemene Ledenvergadering van
Studievereniging PAP op 14 september 2022.

- Sanne van Schijndel machtigt Sam Meijne om voor haar te
stemmen tijdens de Wissel Algemene Ledenvergadering van
Studievereniging PAP op 14 september 2022.

- Wanneer een lid dat een ander lid heeft gemachtigd de ALV binnenkomt, vervalt de
machtiging en mag het lid zelf stemmen.

- Tijdens deze ALV zal er een stemming plaatsvinden. Voor de stemming geldt een
afwijkende stemprocedure. Deze zal uitgelegd worden wanneer er een stemming
komt.

- Anne deelt mede dat de documenten voor deze ALV op de website svpap.nl te vinden
zijn onder het kopje ‘officiële documenten’.

- De notulen van deze ALV en andere ALV’s worden na uitwerken op de site gezet,
zodat iedereen inzicht kan krijgen in de besproken zaken van de verschillende ALV’s.
Je naam kan verschijnen in het verslag na afloop van de ALV. Mocht daar bezwaar
tegen zijn, dan kan er gemaild worden naar secretaris@svpap.nl. De naam zal dan uit
de notulen worden gehaald.

- Voor alle documenten die worden besproken, geldt het volgende: spelfouten en
fouten in lay-out mogen gemaild worden naar secretaris@svpap.nl.

4. Goedkeuren notulen Kandidaatsbestuurvoorstel Algemene
Ledenvergadering 15 juni 2022
De notulen worden in het geheel doorgenomen. Spelfouten en fouten in de lay-out kunnen
gemaild worden naar secretaris@svpap.nl en zullen dan op gepaste manier worden verwerkt.

Anne vraagt of er nog vragen of opmerkingen over de notulen in het algemeen zijn. Ook
vraagt ze of er nog bezwaren zijn tegen het goedkeuren van de notulen.

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen, dus keurt de ALV de
notulen van de Kandidaatsbestuurvoorstel Algemene Ledenvergadering van 15
juni 2022, goed.

18.15 uur: Lieke van Golen en Maarten van Gent betreden de ALV.

5. Presenteren en goedkeuren Jaarverslag 2021-2022
Als volgende zal het Jaarverslag 2021-2022, zoals opgesteld door het 20ste bestuur, worden
besproken. Het 20ste bestuur heeft haar best gedaan om in dit verslag zo goed mogelijk de
tweede helft van verenigingsjaar 2021-2022 te evalueren. Het verslag zal per subkopje
worden doorgenomen. Het verslag zal dus niet worden gepresenteerd. Ten slotte zal de Raad
van Advies een advies geven over het instemmen van het verslag waarna er over wordt
overgegaan op de keuring. Heeft iemand nog vragen over de procedure?

- Isa vraagt zich af waar Madelon is.
- Anne antwoordt dat Madelon er door persoonlijke omstandigheden helaas

niet bij kan zijn.
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Titelblad, inhoudsopgave of voorwoord
Zijn er vragen/opmerkingen over het titelblad, inhoudsopgave of het voorwoord?

- Geen vragen of opmerkingen.

Effectiviteit
Dan nu door met de inhoudelijk punten, met als eerste punt 2. Effectiviteit:
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 2.1 Structuur verslagen?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 2.2 Commissies?

- Tom vraagt over de Indesign workshop bij 2.2.1.2. Er staat dat het niet lag aan de
workshop maar aan de commissieleden zelf dat uiteindelijk maar één commissielid
Indesign onder de knie had. Hoe komt dat?

- Sanne antwoordt dat dat komt doordat sommige leden wel begrepen hoe
Indesign werkt en sommige leden niet. Of commissieleden begrepen het maar
een beetje en lieten het dan iemand anders doen die het beter begreep.

- Vincent vraagt of de training dan gewoon niet toereikend genoeg was,
aangezien niet alle leden het dus begrepen.

- Sanne antwoordt dat het niet zo was dat niet alle leden het begrepen, maar dat
veel er in eerste instantie niet voor open stonden en geen interesse hadden om
zich erin te verdiepen.

- Eva vraagt wat het 20ste bestuur het 21ste bestuur wil aanraden over deze
workshop, zodat het aankomend jaar wel goed verloopt.

- Sanne antwoordt dat er overwogen kan worden om de workshop niet weer te
volgen, aangezien de workshop ook opgenomen is en teruggekeken kan
worden.

- Alicia voegt daaraan toe dat oefenen met de programma’s meer zin heeft, dus
vragen wie er behoefte aan heeft en met die mensen aan de slag gaan.

- Doyke stelt voor om bijvoorbeeld één commissielid te kiezen dat zich erin
verdiept en vervolgens de andere commissieleden kan leren hoe het
programma werkt.

- Tommie mist bij punt 2.2.1.4 wat er precies uit deze evaluatie is gekomen en wat er
mee wordt gegeven. Verder begreep Tommie uit dit stuk dat er dus punten zijn
waaraan gewerkt moet worden, terwijl er vervolgens wordt gezegd dat het over het
algemeen als prettig is ervaren. Die zinnen kloppen volgens Tommie niet.

- Anne antwoordt dat de losstaandheid en behoefte vooral per commissie
verschilt. De verschillende mate van evalueren wordt dus wat dat betreft als
prettig ervaren maar in sommige commissies kan dus gewerkt worden aan
grotere losstaandheid.

- Tommie vraagt hoe dit goed gaat doorschemeren naar volgend
verenigingsjaar.

- Anne antwoordt dat het bestuur aan het volgende bestuur heeft meegegeven
dat er vaker geëvalueerd moet worden zodat er sneller ingegrepen kan worden
wanneer het niet goed gaat.

- Tommie vraagt of het vaker evalueren over losstaandheid juist niet tegen het
prinicpe van losstaandheid ingaat.

- Anne antwoordt dat dat afhangt van waar de losstaandheid betrekking op
heeft. Het bestaan van de commissies zelf hoort bij PAP, dus de losstaandheid
kan opzich minder. Dus meer contact in de zin van evalueren.
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- Vincent vraagt iets over de CLB bij 2.2.1.3. Het bestuur adviseert het komende
bestuur om een maximaal aantal te behalen punten in te stellen. Waarom is dit het
afgelopen jaar niet al gedaan?

- Anne zegt dat het bestuur sowieso al maandacties deed, waardoor alle
commissies betrokken raakten. Het bestuur merkte inderdaad achteraf dat
sommige acties niet bij alle commissies werken. Dit ga je aan het einde van
het jaar niet zomaar terugdraaien, maar achteraf gezien was het wel slimmer
geweest om een maandactie te maken van de panda foto’s bijvoorbeeld. Of om
zelfs alleen maar maandacties te doen.

- Siebe voegt eraan toe dat hij denkt dat Vincent bedoelt dat het behalen van
een maximaal aantal punten tussentijds ingesteld had kunnen worden.

- Alicia antwoordt dat het waarschijnlijk ook zo was omdat sommige
commissies erg fanatiek waren en het bestuur het niet daarom ineens wilde
afschaffen.

- Tommie zegt dat hij van het bestuur hoort dat het leuk was dat commissies
fanatiek waren, maar vanuit de ALV hoort hij juist dat mensen het vervelend
vonden omdat andere commissies niet echt meer de kans kregen. De RvA
heeft na een maand al aangegeven dat het tegengehouden moest worden,
waarom heeft het bestuur dat toen niet gedaan?

- Anne antwoordt dat het juist aan het begin van het jaar, toen veel online was,
fijn was dat er doorlopende puntenpakkers waren om iedereen de kans te
geven om punten te behalen.

- Isa zegt dat het gaat om het tweede halfjaar. Waarom heeft het bestuur niet
toen gezegd dat er een maximaal aantal punten te behalen is?

- Alicia voegt eraan toe dat het halverwege het jaar niet echt meer zin had om
de regels helemaal aan te passen. Achteraf gezien had het wel gekund.

- Tommie raadt het bestuur aan om dit in het verslag op te nemen.
- Maarten raadt het volgende bestuur aan om duidelijker te zijn met de regels,

omdat de regels het afgelopen jaar soms onduidelijk waren.
- Isa vraagt over 2.2.1.3 wat het 20ste bestuur concreet heeft meegegeven aan het 21ste

bestuur over de aanwezigheid van commissieleden bij ALV’s en bij hun eigen
activiteiten.

- Anne antwoordt dat het bestuur het volgende bestuur heeft aangeraden om bij
de eerste commissievergaderingen meteen aan te geven wat de verwachtingen
zijn, dus om er vooral veel dichter op te zitten.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 2.3 Samenvattingen?
- Isa vraagt waarom de handleiding voor JoHo niet is gemaakt. Er staat dat het niet is

gedaan door andere prioriteiten, wat zijn de andere prioriteiten?
- Sanne antwoordt dat JoHo vooral bezig was met hoe ze de samenvattingen

wilden aanbieden en daarom hun prioriteiten niet bij de handleidingen lagen.
Bovendien konden de handleidingen nog niet echt geschreven worden omdat
JoHo eerst de website aan wilde passen.

- Isa vraagt of de handleiding wel nog komt.
- Sanne antwoordt dat zij niet weet wat JoHo precies heeft afgesproken met

Madelon. Aankomend jaar gaat JoHo bij de coördinator extern liggen, dus
Sanne en Marije Tuenter kunnen erachter gaan en kijken of JoHo dit jaar wel
de handleiding wil maken.

- Siebe vraagt of het inderdaad over de website van JoHo zelf gaat.
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- Sanne bevestigt dit.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 2.4 Hogere opkomst activiteiten?

- Isa zegt dat ze het niet eens is met de reden dat in het tweede halfjaar mensen niet
meer kwamen opdagen doordat ze PAP niet meer nodig hadden om mensen te leren
kennen. Isa beweert dat mensen die goed verbonden zijn met de vereniging echt nog
wel komen opdagen bij activiteiten. Denkt het bestuur niet dat er gewoon te weinig
ledenbinding is geweest?

- Anne zegt dat dat ook zeker kan, het bestuur zag dat het aan het begin van het
jaar goed verliep en aan het einde van het jaar veel mensen samen op de
universiteit rondliepen dus het bestuur daardoor ervanuit ging dat mensen
elkaar dus hadden gevonden.

- Siebe raadt het bestuur aan om het stukje tekst een beetje aan te passen door
dit eruit te halen. De conclusie die erna komt (grote activiteiten spreiden door
het jaar heen) vindt hij wel goed, dus dan is het stukje ervoor misschien niet
heel relevant.

- Kiki voegt hieraan toe dat het bestuur heeft gehoord dat dit al jaren gebeurt,
dat er weinig mensen komen naar de kleinere activiteiten tijdens het tweede
halfjaar.

- Tommie raadt het bestuur aan om in de evaluatie te zetten dat dit inderdaad
vooral gebeurt bij de kleinere activiteiten. Ook raadt hij het bestuur aan om
aan het einde van dit stuk een duidelijk advies aan het 21ste bestuur te zetten,
dus om grote activiteiten aan het einde van het jaar sowieso te behouden.

Meegaan met de trend
Daarna punt 3. Meegaan met de trend:
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 3.1 Promotiekanalen?

- Vincent vraagt wat het gemiddelde was van de weergaven, van de filmpjes op
Instagram.

- Tommie voegt daaraan toe dat er in het verslag wordt genoemd wat het
gemiddelde was van het jaar ervoor, maar er wel het maximale van dit jaar
genoemd. Dus het is beter om consequent te zijn en overal het gemiddelde te
gebruiken.

- Alicia zegt dat ze het afgelopen jaar zag dat sommige filmpjes het goed deden
en een groot bereik hadden, vandaar dat ze dat erin heeft gezet. Achteraf was
het inderdaad veel slimmer geweest of gemiddelde te gebruiken.

- Doyke vraagt of Alicia nu een idee heeft wat het gemiddelde is.
- Alicia antwoordt dat ze dat niet uit haar hoofd weet.
- Sanne antwoordt dat het allemaal boven de 1000 was.
- Siebe heeft meteen even gekeken en ziet dat het allemaal tussen de 500 en

1500 ligt.
- Marije Revenich raadt het 21ste bestuur aan om het komende jaar alleen maar

gemiddelden te gebruiken.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 3.2 Consequente promotie?

- Vincent vraagt zich af waarom er nog oude foto’s van de commissies op de website
staan en er niet af zijn gehaald.

- Anne antwoordt dat het bestuur de keuze had tussen de oude foto gebruiken
of geen foto, wanneer ze van een commissie geen foto hadden ontvangen. Het
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bestuur heeft er toen voor gekozen om de oude foto’s te laten staan zodat
nieuwe leden kunnen zien wat de commissies inhouden.

- Vincent zegt dat hij het zelf verwarrend vond dat er soms een foto was met 3
mensen erop, maar in het tekstje 8 namen stonden.

- Sam zegt dat de Studiereiscie afgelopen jaar een foto heeft gestuurd en deze
foto nooit op de website is gekomen.

- Kiki antwoordt dat dit haar fout is. Het lukte haar niet om de foto erop te
krijgen en toen de IT’er wegging is het er helemaal niet meer van gekomen.

- Marije Tuenter raadt het bestuur aan om dit toe te voegen aan het verslag,
omdat het nu lijkt alsof er allerlei andere oorzaken zijn.

- Tom zegt dat het handig zou zijn om een soort van link op de website te zetten zodat
foto’s van voorgaande jaren bekeken kunnen worden.

- Doyke vraagt of de foto’s van dit jaar er allemaal opstaan.
- Alicia antwoordt dat de foto’s van dit jaar er allemaal opstaan, behalve van de

laatste activiteit nog. Verder is het nu gewoon nog mogelijk om de foto’s van
voorgaande jaren te bekijken als je studievereniging PAP opzoekt op Flickr,
omdat de albums wel openbaar staan. Alicia heeft geprobeerd een link te
maken, maar dat is haar niet gelukt.

- Tommie voegt hieraan toe dat het echt heel veel gedoe was met Flickr dus dat
hij Alicia heeft aangeraden dit achterwege te laten.

- Rachid zegt dat er in het verslag staat dat Facebook helemaal verwijderd gaat worden.
Waarom is dit geval? Is het niet handig om gewoon een pagina te hebben om in ieder
geval mensen door te sturen naar andere plekken?

- Tommie antwoordt dat er al vaker tijdens ALV’s is aangeraden om de
Facebook te verwijderen.

- Vincent zegt dat de Facebook pagina meer verwarring veroorzaakt dan dat het
de vindbaarheid vergroot.

- Marije Tuenter vraagt hoe het zit met de promo groep op WhatsApp, daar is namelijk
niet op geëvalueerd. Vonden de leden de groep prettig?

- Anne antwoordt dat het moeilijk is om te weten of het goed is bevallen. Er
waren wel veel leden die er graag in wilden, maar het bestuur weet niet wat ze
ervan vonden. Het kan natuurlijk ook als niet prettig worden ervaren als je
teveel stuurt, dus die lijn tussen fijn en niet fijn is lastig.

- Siebe vraagt hoeveel mensen bij de inschrijvingen hebben aangegeven dat ze
via de promo WhatsApp groep van de activiteit hadden gehoord.

- Anne antwoordt dat het best wel wat mensen waren maar dat het bestuur niet
weet hoeveel mensen.

- Tommie raadt het bestuur aan om een percentage op te zoeken en toe te
voegen aan het verslag.

- Vincent zegt dat Anne net zegt dat er een dunne lijn is tussen teveel promoten
en juist fijn promoten. In het verslag staat dat het bestuur het volgende
bestuur aanraadt om de promo groep intensief te gebruiken. Waar ligt die
lijn?

- Anne antwoordt dat de groep half werd gebruikt omdat het bestuur
voorzichtig wilde zijn. Nu raadt het bestuur het volgende bestuur dus aan om
de groep gewoon consistent te gebruiken, zodat de mensen die het fijn er iets
aan hebben en de mensen die het vervelend vinden gewoon uit de groep
kunnen.
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- Doyke raadt het 21ste bestuur aan om hiermee te experimenteren, dus juist te
onderzoeken wat er bevalt.

- Isa raadt het 21ste bestuur aan om de berichtjes kort en pakkend te houden,
omdat leden lange berichten toch niet echt lezen.

- Tommie raadt het 21ste bestuur aan om juist een keuze te maken om
consistent te blijven en dat goed te gebruiken. Ook raadt hij het 21ste bestuur
aan om leden gewoon persoonlijk erop aan te spreken, dus als leden twijfelen
om naar een activiteit te komen gewoon daarna te appen of ze al weten of ze
willen komen.

- Marije Revenich zegt dat commissieleden ook even kunnen appen in de
WhatsApp groep als promotie voor hun activiteit, dat is al heel anders dan als
het bestuur het doet.

- Eva zegt dat ze merkt dat er erg veel gespeculeerd wordt over wat leden fijn
vinden, is het ook aan leden gevraagd?

- Anne antwoordt dat het qua promotie niet echt gebeurd is, er is geen
vragenlijst of iets dergelijks voor gebruikt.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 3.3 Digitaliseren?
- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 3.4 Gezonde Snacks?
- Tommie zegt dat hij het niet eens is met deze evaluatie. Het begint met ‘niet goed

gegeten’ maar volgens Tommie lag het ook vaak in de koelkast en werd het fruit niet
actief aangeboden.

- Anne antwoordt dat veel fruit vaak in de koelkast bewaard moest worden en
in verband met duurzaamheid hield het bestuur daar wel rekening mee.

- Siebe zegt dat er dan beter bijvoorbeeld tomaten gekocht kunnen worden in
plaats van fruit dat in de koelkast bewaard moet worden.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 3.5 PAP in huis?
- Isa vindt deze evaluatie onduidelijk. Er staat dat er in het eerste halfjaar nog weinig

aandacht was voor PAP in huis maar dat er in het tweede halfjaar wel gebruik van is
gemaakt. Daarna staat er dat er in het tweede halfjaar wederom weinig aandacht was
voor PAP in huis, dit spreekt elkaar tegen.

- Het bestuur neemt het mee en zal dit aanpassen.
- Tommie raadt het 20ste bestuur aan om in de evaluatie duidelijk aan te geven dat het

voor afgelopen jaar een handige post was, maar dat het voor aankomende jaren in
principe niet meer (of juist wel) nodig is. Dus een duidelijk advies geven.

- Marije Tuenter vraagt of het 20ste bestuur aanraadt om wel nog online activiteiten te
organiseren.

- Anne antwoordt dat een online activiteit niet wordt aangeraden als het niet
nodig is. Een hybride vorm bij bijvoorbeeld symposia kan uiteraard wel altijd
gedaan worden, het is wel lastig te realiseren.

18.52 uur: Johanne van Weeghel betreedt de ALV.

Inclusie
Daarna punt 4. Inclusie:
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 4.1 Maatschappelijk relevante thema’s?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 4.2 Samen studeren
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- Vincent vraagt of er na het opheffen van de coronamaatregelen nog gekeken is naar
het animo voor samen studeren.

- Anne antwoordt dat dit niet gedaan is.
- Alicia voegt eraan toe dat er weinig animo was. Er waren maar drie leden aan

het begin van het jaar bij het samen studeren, de laatste keer was er maar één
persoon. Om die reden heeft het bestuur het samen studeren beëindigd. Het
bestuur heeft later ook niet van leden gehoord dat ze het bijvoorbeeld jammer
vonden dat het samen studeren gestopt was.

- Marije Tuenter vraagt of er nog gevraagd is bij de leden of er animo is.
- Sanne vertelt dat er na die laatste keer met één persoon (Amber) nog twee

samen studeren momenten zijn ingepland, voor die momenten waren geen
inschrijvingen. Daarna heeft het bestuur niet opnieuw gekeken of er animo
was.

- Tommie vraagt aan Amber waarom zij niet meer naar het samen studeren is
gegaan.

- Amber antwoordt dat ze niet meer is gegaan omdat ze de andere keer de enige
persoon was die aanwezig was.

- Isa raadt het 21ste bestuur aan om te kijken of studiegroepen iets zijn waar
animo voor is.

- Alicia zegt dat ze zich kan herinneren dat Madelon hiernaar heeft gekeken
maar dat dit niet mogelijk was, ze weet niet meer waarom.

- Sanne voegt eraan toe dat er gekeken is bij andere verenigingen om samen
studiegroepen te organiseren voor overkoepelende vakken, maar andere
verenigingen hebben aangegeven dat daar ook geen animo was voor
studiegroepen.

- Tommie raadt het 21ste bestuur aan dat als ze dit willen doen, ze het ook
serieus en officieel moeten doen. Dus vanaf het begin aangeven wat de
planning is en wat het inhoudt. Bij een andere vereniging betaalden de
studenten, dus als bijvoorbeeld iedereen 10 euro betaalt en er 6 mensen zijn
dan ontvangt de student die het geeft ook 60 euro.

- Rachid voegt daaraan toe dat het vooral regelmatig moet gebeuren en niet één
keer per maand bijvoorbeeld.

- Doyke voegt hieraan toe dat er wel gevraagd kan worden welke studenten hier
behoefte aan hebben, dus van welke vakken.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 4.3 Bereiken eerstejaars leden?
- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 4.4 Bereiken tweedejaars leden?
- Marije Tuenter zegt dat er naar haar mening geen  duidelijke advies uit dit stukje

komt.
- Anne antwoordt dat zij zeker aan kan raden zoiets nog eens te organiseren.
- Sanne antwoordt dat dit door corona echt nodig was, omdat tweedejaars

leden niet echt fysieke activiteiten hadden meegemaakt.
- Alicia voegt eraan toe dat het, ook zonder corona, leuk zou zijn om activiteiten

te organiseren voor bepaalde jaarlagen.
- Marije Revenich raadt dit juist af. Veel energie stoppen in een activiteit voor

één jaarlaag is het volgens haar niet waard.
- Sanne vraagt aan Marije Revenich waarom ze deze activiteit afraadt maar een

samen studeren activiteit dus juist aanraadt. Waar trekt ze de lijn dan?
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- Marije Revenich antwoordt dat dat is omdat dit al jaren geprobeerd wordt
terwijl samen studeren juist nieuw is en zeker een kans gegeven kan worden.

- Doyke zegt dat er uit het samen studeren meer gehaald kan worden qua
promotie voor het werkveld ook.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 4.5 Toegankelijkheid PAPkamer?
- Isa zegt dat zij de laatste zin een beetje raar vindt. Er staat in de laatste zin dat de

posters van A4-formaat weinig aandacht trokken en het moeilijk maakten om
mondeling te promoten.

- Anne antwoordt dat het in theorie wel zo is, maar in praktijk moeilijk maakt
omdat de posters moeilijk te zien waren.

- Tommie zegt dat hij het hier niet mee eens is, er hingen aan het einde van het
jaar geen posters meer. Hij vindt deze evaluatie niet kloppend.

- Vincent zegt dat het omgedraaid is, als bestuur promoot je de activiteiten en
de posters kunnen daar een hulpmiddel voor zijn. Dat hoort niet vanuit de
posters te komen.

- Siebe zegt dat hij het niet eens is met de eerste zin, het heeft voor zijn gevoel
heel lang geduurd voordat er iets gebeurde met de PAPkamer. De RvA heeft er
heel lang achteraan gezeten.

- Anne zegt dat er gedurende het jaar veel dingen in de kamer zijn veranderd
maar het inderdaad zo is dat aan het begin van het jaar het tempo lager lag.

- Siebe zegt dat hij dit mist in de evaluatie.
- Sanne zegt dat ze het er helemaal mee eens is dat er weinig posters hingen.

Tijdens de HALV werd er gezegd dat er meer geprint moest worden en dat is
het bestuur daarna gaan doen, maar het bestuur vond het lastig om dan tegen
het jaarplan in te gaan.

- Tommie zegt dat het niet aan het bestuur is, omdat de ALV dat heeft besloten.
- Tom vraagt waarom er wel activiteit posters zijn geprint maar er vanaf april

geen PAPper van de maand posters zijn geprint.
- Alicia antwoordt dat dat vooral vergeten is. Zij raadt het volgende bestuur aan

hier wel echt op te letten en echt posters te gaan printen.
- Marije Revenich vertelt aan het 21ste bestuur dat de ALV’s altijd leidend zijn,

zelfs boven de jaarplannen.
- Tommie zegt dat het bestuur dit in het jaarverslag moet aanpassen, dus

gewoon opschrijven dat het niet is gedaan.
- Tom raadt het 21ste bestuur aan om de posters gewoon te laten hangen, dan is

er ook een overzicht van wat er allemaal al is geweest.
- Isa vraagt hoe het bestuur vindt dat het ontvangen van de leden is gegaan.

- Anne antwoordt dat het ook afhankelijk is per bestuurslid, maar dat het als
goed is ervaren. Aan het begin van het jaar was het wel erg wennen omdat de
bestuursleden eigenlijk nog vrijwel nooit op de kamer waren geweest.

- Sanne voegt daaraan toe dat het bestuur een soort van omslag merkte na de
studiereis, daarvoor waren vooral oud bestuursleden op de kamer te vinden.
Na de studiereis waren er ook veel eerstejaars en was het bestuur ook actiever
in het ontvangen van de leden.

- Isa vraagt of het bestuur het volgende bestuur zou aanraden om achter de
computer te zitten.

- Sanne zegt van niet, tenzij je geen dienst hebt en echt iets moet doen.
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- Eva voegt eraan toe dat ze het er niet mee eens is dat het is verbeterd. Zij
merkte dat het vaak lastig was om contact te maken. Zij raadt het bestuur aan
om dit dus anders te formuleren in het jaarverslag.

- Doyke raadt het 21ste bestuur aan om niet alleen niet op de laptop, maar ook
niet op je telefoon te zitten.

- Isa vraagt hoe het bestuur het vindt om dit van Eva te horen.
- Anne zegt dat het goed is om mee te nemen, omdat het toch anders is om dit

van een lid te horen. Vooral als je het als bestuur anders hebt ervaren.
- Anouk vraagt wat het bestuur van de openingstijden vindt. Voor haar gevoel was de

kamer in de jaren ervoor eigenlijk altijd wel open was en het nu wel eens niet open
was.

- Anne antwoordt dat de kamer altijd van half 11 tot 5 uur open was, met
uitzondering van de maandag. Soms was de kamer inderdaad niet open, maar
vaak werden de normale tijden gewoon aangehouden. Deze tijden zijn goed
bevallen.

- Tommie vraagt of het bestuur vindt dat het afwijken van de openingstijden
een uitzondering was of te vaak gebeurde.

- Sanne antwoordt dat het vaker gebeurde aan het eind van het jaar door de
sollicitaties en door activiteiten die verplaatst werden naar het einde van het
jaar door corona. Activiteiten gingen vaak voor, dus dan was de kamer
sowieso gesloten. Sanne vond het moeilijk om te puzzelen met de
kamerdiensten enzovoort.

- Vincent vindt het moeilijk om dit te horen, omdat hij zelf vindt dat hij niet zo
vaak gecontacteerd is om een kamerdienst over te nemen. Hij raadt het 21ste
bestuur aan om consequent de kamer open te houden en gastvrij te zijn.

- Marije Revenich raadt het 21ste bestuur aan om dit hoger op de
prioriteitenlijst te zetten. De kamer is waar je leden ziet en spreekt, dat is een
vaste taak en erg belangrijk.

- Isa raadt het bestuur aan om goed te kijken naar de evaluatie en dingen die
hier besproken zijn nog mee te nemen.

- Sanne vraagt of de ALV dan aanraadt dat er juist minder bestuursleden op de
activiteiten zijn of dat alle bestuursleden op de activiteit en de kamer dicht.

- De ALV zegt: 5 bestuursleden op de activiteit en 1 op de kamer.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 4.6 Familiedag?

- Isa vraagt hoe het zit met de ouderactiviteit van IFO.
- Anne antwoordt dat die niet meer is georganiseerd en losstaat van de

familiedag die genoeg vanuit PAP is.

Externe betrokkenheid
Daarna punt 5. Externe betrokkenheid:
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 5.1 Docentcontact?

- Marije Revenich vraagt wat het bestuur het volgende bestuur aanraadt omtrent het
CvA.

- Anne antwoordt dat ze dit een lastig punt vindt. Ze heeft afgelopen jaar
contact gehad met de wethouder van jeugd, maar die is helaas gestopt met
zijn functie. Hij geeft het mee aan zijn opvolger en daar heeft Babette de
gegevens van. Anne raadt het 21ste bestuur aan het wat dat betreft nog een
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kans te geven, maar wel het helemaal opschonen. Anne heeft bestaande
CvA-leden een mail gestuurd en maar van één persoon reactie gekregen.

- Tommie voegt hieraan toe dat ze bijvoorbeeld een mail kunnen sturen naar
alle leden en als er niet op wordt gereageerd, ze meteen weg zijn. Dan bestaat
de CvA alleen uit mensen die het daadwerkelijk willen. Ook zou het leuk zijn
om ze een andere rol te geven, zoals bijvoorbeeld een praatje houden op een
WALV.

- Marije Revenich zegt dat als het aankomend jaar weer niet lukt, er beter mee
gestopt kan worden omdat hier al jaren moeite in wordt gestoken.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 5.2 Betrokkenheid universitaire bijeenkomsten?
- Isa raadt het 21ste bestuur aan dit wel als een prioriteit te zien.

- Tommie voegt daaraan toe dat aanwezig zijn belangrijk is, maar dat actief
input te leveren ook belangrijk is. Dan herkennen mensen je.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 5.3 Career Services?
- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 5.4 Studie-inhoudelijke activiteit met andere
vereniging?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 5.5 Goede doel?

- Tom vraagt waarom de activiteit met het goede doel nooit is gelukt.
- Sanne antwoordt dat het niet mogelijk was omdat de activiteiten die de

organisatie zelf organiseerde (dat waren er al niet veel) niet overeen kwamen
met de activiteitenplanning van het 20ste bestuur, de activiteiten waren
bijvoorbeeld in de vakantie’s.

- Tom voegt hieraan toe dat het handiger is om samen met de organisatie een
activiteit de organiseren, zoals bij HandjeHelpen.

- Isa zegt dat ze dit ook mist in de evaluatie.
- Doyke raadt het bestuur aan om samen met een andere vereniging een goed

doel te steunen en een activiteit te organiseren.
- Tom zegt dat er in het jaarplan staat dat er minimaal één maandactie

gekoppeld zal worden aan het goede doel maar dit niet gebeurd is en niet in de
evaluatie staat, voeg het dus toe aan de evaluatie.

- Tommie zegt dat de terugkerende dingen (zoals het doneren bij het
inschrijven) vaker voor kunnen komen. Bijvoorbeeld een duurder biertje
zodat 10 cent naar het goede doel gaat.

- Sanne is het ermee eens en daarom heeft het bestuur ook in het
meerjarenplan gezet dat een goed doel langer aangehouden moet worden voor
meer bekendheid.

Duurzaamheid
Daarna punt 6. Duurzaamheid:
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.1 Vleesconsumptie?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.2 Studiereis?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.3 Afval scheiden?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.4 Papier besparen?
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- Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.5 Plastic vermindering?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.6 Groene week?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 6.7 Duurzame bank?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Financiën
Dan punt 7. Financiën:
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 7.1 Financiële gezondheid van de vereniging?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 7.2 Sponsornetwerk?

- Vincent zegt dat er staat dat het aan het begin van het jaar heel lastig was om nieuwe
sponsoren te vinden omdat het heel druk was, maar het KB wordt wel aangeraden om
in de KB periode al te beginnen met het zoeken naar sponsoren. Is dat niet
tegenstrijdig?

- Sanne legt uit dat het al heel erg scheelt als je je eerder al gaat oriënteren. Zij
begon pas toen ze echt al bestuur was en daardoor liepen ze bijvoorbeeld al 2
maanden mis. Het lijkt haar dus verstandig om in de KB periode je er al in te
verdiepen om een soort voorsprong te hebben.

- Tom vraagt aan Marije Tuenter hoe ze dit heeft ervaren.
- Marije Tuenter antwoordt dat ze er zeker al mee bezig is geweest, maar het

ook echt druk is geweest. Er is wel al in de BV’s besproken welke opties er zijn,
dus ze kan er al snel mee aan de slag.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 7.3 Stamkroeg?
- Isa vraagt om wat voor incident het gaat.

- Anne antwoordt dat het gaat om vrouwonvriendelijk gaat.
- Milou vraagt waarom er nog steeds niet gecommuniceerd is naar de persoon

in kwestie wat de gang van zaken is.
- Anne antwoordt dat dat is omdat het nog steeds gaande is en het bestuur

eigenlijk wacht om een conclusie.
- Tommie zegt dat hij denkt dat dit goed is gegaan. Het is erg moeilijk om een

klacht in te dienen en vooral omdat de ODD hier zo lang over doet. Het
bestuur heeft dit goed aangepakt.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 7.4 Merchandise?
- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Lustrum
Tot slot punt 8. Lustrum:
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 8.1 Lustrumactiviteiten?

- Vincent zegt dat hij het niet mee eens is dat het lustrum in een maand gevierd zou
worden. Het is wel zo dat de Lustrumcie in een maand alles zou organiseren, maar
verder was het aan het bestuur om het lustrum op te zetten en te vieren. Dit is volgens
hem goed meegegeven vanuit het bestuur. Vincent vindt dat dit aangepast moet
worden in de evaluatie.

- Isa zegt dat er staat dat het lustrum later pas tot leven kwam omdat het pas
later in het jaar in een maand gevierd werd. Zij denkt dat dit niet de reden

15



hoeft te zijn dat het pas later tot leven kwam, er had ook beter gepromoot
kunnen worden. Verder vraagt Isa hoe het zit met het advies aan het volgende
lustrumbestuur. Is dit de enige evaluatie die ze hebben?

- Julia antwoordt dat er een lustrumdraaiboek is, en dat Julia dat samen met de
voorzitter van de Lustrumcie aangepast en geüpdate heeft. Dit zal toegevoegd
worden aan dit evaluatie stukje.

- Tommie wil graag meer terugzien over wat er halverwege het jaar veranderd
is, dit is nu namelijk niet terug te zien in de evaluatie.

- Julia antwoordt dat er niet veel veranderd kon worden, aangezien het al
februari was en de lustrummaand eraan kwam.

- Kiki voegt daaraan toe dat het bestuur probeerde in kleine dingen het lustrum
te laten leven. Alicia heeft bijvoorbeeld vlaggetjes met het lustrumlogo
opgehangen op de kamer en de lustrum merchandise is veel gepromoot.

- Siebe krijgt van Julia een beetje het idee dat het bestuur het lustrum vanaf de
HALV een beetje heeft opgegeven, omdat het bestuur toen niet heeft gedacht
dat er aan getrokken moest worden.

- Marije Revenich zegt dat het bestuur na de HALV nog een brainstorm heeft
gehouden. Voeg dat toe aan de evaluatie, er is dus wel nog actie ondernomen.

- Julia zegt dat ze het niet zo bedoelde. Zij dacht aan grote activiteiten en die
zijn na de HALV niet ineens nog georganiseerd, naast de activiteiten die al op
de planning stonden. Zoals Kiki zegt heeft het bestuur nog kleine dingen
toegevoegd en er is inderdaad nog een brainstorm gehouden. Dit zal nog
toegevoegd worden aan het verslag.

- Alicia voegt eraan toe dat er duidelijker in het draaiboek bij de inwerkperiode
kan komen te staan dat er hard gewerkt moet worden aan het lustrum.

- Tommie raadt een volgend lustrumbestuur aan om naast een Lustrumcie
coördinator, ook iemand in het bestuur het portefeuille lustrum te geven. Dit
kan dezelfde persoon zijn, maar daar moet dan naar worden gekeken.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 8.2 Lustrumlogo?
- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Zijn er vragen of opmerkingen over punt 8.3 Lustrum merchandise?
- Isa vraagt het bestuur wat zij het volgende lustrumbestuur aanraden om te doen met

zoveel tassen.
- Kiki antwoordt dat pre-order een goed idee is. Het bestuur liep er heel erg

tegenaan dat 100 tasjes het minimum was. Het bestuur heeft meerdere keren
gevraagd of het een goed idee was en hoorde dat het sowieso wel op zou
komen. Pre-order is wel een goed idee, als je daar dan vroeg mee komt.

- Tommie vraagt of het bestuur het een idee vindt om als vereniging meer geld
te reserveren. Dit had dit jaar niet meer gekund als budget, maar voor
volgende jaren. Dan kunnen de tasjes, met veel budget, bij wijze van spreken
gratis worden weggeven.

- Dit lijkt het bestuur een goed idee.
Zijn er vragen of opmerkingen over punt 8.4 Lustrumlied?

- Tom vindt dat er eerlijk in het verslag gezet moet worden dat er geen animo was
vanuit de commissieleden in plaats van dat het niet realistisch was. Het was namelijk
op zich wel te doen om met de gehele commissie een lied te schrijven, maar het was
echt trekken aan een dood paard.

- Het bestuur gaat dit aanpassen.
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Bijlagen
Bij het verslag zijn ook nog twee bijlagen toegevoegd. Deze zullen in het geheel worden
besproken:
Zijn er vragen of opmerkingen over bijlage 1?

- Marije Revenich heeft een vraag over de almanak. Hoe heeft het zo kunnen lopen dat
de almanak nog steeds niet klaar is? Ook vraagt ze of de almanak nog komt.

- Sanne antwoordt dat de almanak er nog aankomt. Vanaf het begin van het
jaar liep het al niet goed liep binnen de commissie, veel commissieleden
(waaronder de voorzitter) stopten ermee. De verdeling van vormgever en
redacteur was ook heel ongelijk, het is uiteindelijk maar op één persoon
gekomen en dat was ook niet de bedoeling. Het contact met de drukker liep
ook niet goed en vragen werden niet beantwoord. Doordat de commissie niet
goed verliep waren de deadlines moeilijk te behalen.

- Marije Revenich vraagt waarom dit niet duidelijker is verteld aan de RvA. Aan
de RvA werd alleen verteld dat het moeizaam ging en langer ging duren, maar
er werd niet duidelijk verteld wat er echt aan de hand was.

- Sanne antwoordt dat het er in de volgende vergadering ook over ging en Bibi
haar hulp heeft aangeboden. Sanne heeft er daarna met Bibi naar gekeken,
maar het ging vorig jaar ook anders dus dat was ook moeilijk.

- Marije Revenich geeft aan dat het vooral om de communicatie ging. Verder
vraagt ze wanneer de almanak eraan komt.

- Sanne antwoordt dat de laatste versie als het goed is morgen af is en het
daarna hopelijk twee weken duurt voor de almanak er is.

- Sam ziet een paar dingen in de evaluatie staan die volgens haar niet kloppen.
Er staat bijvoorbeeld dat de coördinator samen met de commissie ervoor heeft
gekozen om de almanak in september uit te brengen, hier heeft zij zelf nooit
iets van meegekregen. Dit was doordat de deadline telkens werd verplaatst,
dus vanwege omstandigheden, en niet omdat dit eerder al besloten was. Zij
raadt het bestuur dus aan om dit stuk aan te passen. Waarom heeft het
bestuur er halverwege het jaar niet voor gekozen om een nieuwe voorzitter te
kiezen?

- Sanne antwoordt dat ze halverwege het jaar mensen heeft gevraagd om de rol
over te nemen, maar dat mensen dit niet wilden. Sam kwam pas later dus
vandaar dat zij niet gevraagd is.

- Tommie voegt hieraan toe dat de RvA heeft meegegeven niet een voorzitter te
zoeken om een voorzitter te hebben, en het dan beter zelf te doen.

- Doyke vraagt waarom Sanne deze commissie heeft gecoördineerd en niet
Alicia, aangezien Sam het nu ook gaat coördineren.

- Sanne antwoordt dat dit door het vorige bestuur zo was aangeraden. De
coördinator intern had ook al veel commissies.

- Tommie zegt dat PAP de eisen van hoe de almanak eruit ziet heel hoog gelegd,
zoals dat elke pagina een andere design heeft. Het is leuk als dit lukt, maar
echt niet nodig.

- Isa heeft een vraag over de Meeloopcie. Hoezo is dit geen aparte commissie geworden
die verbonden is aan de activiteit?

- Anne antwoordt dat dit dit jaar niet is opgezet. Anne heeft meerdere
vergaderingen gehad en haar input geleverd maar het is niet gebeurd.
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- Isa zegt dat ze dit heel gek vindt. Vorig jaar heeft zij een heel plan gemaakt
met alles wat er moest gebeuren maar snapt niet waarom het niet is gebeurd.
Want het loopt goed, maar het was juist de bedoeling dat de meeloopdagen
ook betaald zouden worden.

- Marije Revenich voegt eraan toe dat het moeilijk was om Ellie van Eijk te
spreken, ze reageert slecht op haar mail. Wel is het gewoon mogelijk om bij
Ellie langs te lopen.

- Anne zegt dat ze dit heeft gedaan. Daaruit kwam vooral dat Ellie er geen tijd
voor had en op een later moment erop terug zou komen.

- Tommie raadt het volgende bestuur aan om de mensen in de Meeloopcie ook
in andere commissie te zetten omdat de meeste mensen die uiteindelijk bij de
meeloopdagen waren niet eens in de Meeloopcie zaten.

- Marije Revenich vraagt hoe het zit met het contact over de matchingsdagen.
Na de matchingsdag zou er bijvoorbeeld bonnen opgehaald moeten worden
voor de mensen die geholpen hadden.

- Anne zegt dat ze hier niks over heeft gehoord.
- Marije Revenich zegt dat zij dit dan verkeerd heeft begrepen.

- Marije Revenich geeft aan dat zij bij de evaluatie van de Financie veel mist, er staat
bijvoorbeeld niks over het commenten op verslagen.

- Tom vraagt hoe deze commissie meer betrokken kan worden. Dit evaluatie
stukje kan kritischer geschreven worden.

- Tommie raadt het 21ste bestuur aan om te kijken om de Financie een
controlerend orgaan te maken dat goedgekeurd wordt tijdens de ALV’s, net
zoals de RvA.

- Tommie geeft aan dat hij denkt dat bonden niet het enige is om een
commissie goed te laten werken. Bonden is belangrijk, maar er moeten ook
mensen in zitten die kennis en motivatie hebben.

- Constance vraagt hoe het zit met de Weekendcie. Er staat dat als het verplaatst moet
worden door omstandigheden, het beter helemaal geannuleerd kan worden. Ze
begrijpt dat het vervelend is om veel verlies te draaien, maar PAP kan verlies draaien
dus zo erg is dat toch niet? Vooral omdat de leden hebben genoten van het weekend.

- Kiki antwoordt dat dit ook is omdat de leden hebben aangegeven dat ze het
een erg ‘leeg’ weekend vonden. Omdat het nu 20 mensen waren in een hele
grote accommodatie.

- Johanne vraagt of het dan niet beter is als de inschrijvingen beperkt kunnen
worden in het geval van verplaatsing. Nu hadden de commissieleden namelijk
nog gerekend op dezelfde hoeveelheid inschrijvingen, dus een grote
accommodatie, maar die konden ze niet vullen.

- Kiki zegt dat het accommodatie helaas al wel geboekt was.
- Alicia antwoordt dat het ook heel moeilijk is om een locatie te vinden. Verder

heeft Alicia gehoord dat mensen het wel druk vonden in die weken, omdat er
veel activiteiten waren.

- Tommie raadt het 21ste bestuur om bij verenigingen van de HU te vragen hoe
zij daar weekenden organiseren.

- Isa zegt dat zij en Tommie iemand gesproken hebben die zei dat ze contact had gehad
met PAP voor nieuwe shirts voor de opleiding. Zij zei dat ze nooit antwoord had
gekregen. Dat vonden Isa en Tommie gek en dat hoort niet, dus hoe zit het daarmee?
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- Julia antwoordt dat zij hier inderdaad contact over heeft gehad. Ze had een
mail ontvangen met de vraag of PAP nieuwe shirts nodig had. Dit heeft het
bestuur besproken tijdens de BV en toen zijn ze tot de conclusie gekomen dat
het toen (het was aan het einde van het jaar) niet echt meer nodig was, ook
aangezien er nu nog prima shirts zijn. Julia heeft toen teruggemaild dat het
bestuur het niet nodig vond maar dat het volgende bestuur dit op zou kunnen
pakken als zij dit willen.

Zijn er vragen of opmerkingen over bijlage 2?
- Isa vraagt hoe het komt dat er weinig aanwezigen waren bij het laatste symposium.

Het mini-symposium was drukker bezocht dat het tweede symposium.
- Kiki antwoordt dat het kwam doordat de tweedejaars een hoorcollege hadden.
- Anouk voegt daaraan toe dat de tweedejaars ook een herkansing hadden. Dus

door de herkansing en het hoorcollege waren er weinig aanwezigen.
- Alicia zegt dat het ook heel lang onduidelijk was hoe laat de herkansing zou

zijn en het symposium moest al georganiseerd worden, vandaar dat het
tegelijkertijd viel.

- Anouk zegt dat de commissie ook erg veel gedoe had met sprekers die telkens
afzegden.

- Tom zegt dat dit ook toegevoegd kan worden aan de evaluatie van de
Sympocie.

Nu het gehele verslag is besproken gaat Anne over tot het keuren van het verslag in het
algemeen. Daarvoor geeft Anne eerst het woord aan Marije Revenich, voorzitter Raad van
Advies, om een advies uit te brengen over het keuren.

- Marije Revenich geeft aan dat de RvA graag even privé wil bespreken wat hun
uiteindelijke advies is.

20.13 uur: De ALV wordt gepauzeerd.
20.28 uur: De ALV wordt hervat.

Anne hervat de ALV en geeft gelijk het woord aan Marije Revenich om een advies uit te
brengen vanuit de Raad van Advies.

- Marije Revenich vertelt dat in de brief te lezen was dat de RvA wil dat er kritisch
wordt gekeken naar het jaarverslag. Volgens de RvA is dit nu wel gelukt. Zijn er
verder nog vragen over de brief?

- Isa vraagt over het stukje inwerken. Waardoor komt het dat het inwerken niet
goed is gegaan?

- Tommie antwoordt dat de overlap van de RvA ervoor heeft gezorgd dat
er ook gekeken kon worden naar dit soort processen, dat hebben
Tommie en Marije Revenich in dit geval gedaan. Naar hun mening zijn
er dingen gemist in het inwerken, zoals dat het inwerkweekend niet is
geweest. Er was bijvoorbeeld nog nooit uitleg geweest over een
constitutieborrel, dat zijn naar hun mening zulke belangrijk dingen
voor een bestuursjaars.

- Marije Revenich zegt dat het nu, aangezien er geen andere vragen zijn, aan de RvA is
om een advies uit te brengen. De RvA wil een voorstel doen aan de ALV. Namelijk om
het verslag vandaag onder voorbehoud goed te keuren. Dit omdat er vandaag veel
dingen ter sprake zijn gekomen die moeten worden aangepast in het verslag. Het
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verslag zal dan dus vandaag onder voorbehoud worden goedgekeurd en dan moet het
op de HALV officieel worden goedgekeurd.

- Alicia wil even terugkomen op de brief van de RvA. Ze zegt dat ze het jammer
vindt dat de brief zo negatief overkomt. Ondanks dat de kritiek terecht was,
vond ze het jammer dat grote dingen die het bestuur heeft neergezet niet
benoemd werden.

- Tommie antwoordt dat hij dit begrijpt maar de brief bedoeld is als
aanvulling op het jaarverslag en niet op zichzelf. De grote dingen die
het bestuur heeft bereikt zijn dus zeker gebeurd en vallen niet weg
aangezien ze niet in de brief staan. In de brief worden extra dingen
benoemd als uitbreiding van het verslag en extra kritische noot.

- Lieke vraagt of ze het goed heeft begrepen dat het bestuur zich tekort
voelt gedaan door de brief.

- Anne antwoordt dat dit zeker het geval is.
- Lieke zegt dat het haar een goed idee lijkt als de RvA niet alleen de

kritische dingen benoemt maar ook de dingen waar de RvA trots op is.
Zij kan zich voorstellen dat het bestuur dit wel mist.

- Alicia vraagt hoe het proces van het schrijven van de brief is gegaan. Is de
brief door de gehele RvA geschreven? Is er een brainstorm of iets dergelijks
geweest?

- Marije Revenich antwoordt dat hier geen vergadering voor is geweest,
het is via WhatsApp gegaan. Iedereen heeft dingen benoemd en Marije
Revenich heeft aan de hand daarvan een brief geschreven. Deze brief is
daarna weer langs de RvA gegaan en iedereen heeft comments
gegeven. Dit is daarna weer aangepast en zo is de brief tot stand
gekomen.

- Alicia vraagt in hoeveel tijd dit allemaal is gebeurd.
- Tommie antwoordt dat dit is gebeurd vlak nadat de officiële versie van

het verslag online is gekomen, dus ongeveer in een week tijd.

Zijn er vragen of opmerkingen over het Jaarverslag 2021-2022 in het algemeen?
- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Zijn er nog bezwaren tegen het goedkeuren van het Jaarverslag 2021-2022?
- Er zijn geen bezwaren.

Dan keurt de ALV hierbij het Jaarverslag 2021-2022, met inachtneming van de
hier besproken wijzigingen, onder voorbehoud goed.

6. Presenteren en goedkeuren Financieel jaarverslag
2021-2022
Dan is de ALV nu aangekomen bij het keuren van het Financieel jaarverslag 2021-2022. Het
Financieel Jaarverslag zal opnieuw niet worden gepresenteerd maar zal per pagina worden
doorgenomen. Er kunnen nog updates zijn vanuit de penningmeester. In dat geval zullen
deze vermeld worden voordat er vragen gesteld kunnen worden over de desbetreffende
pagina. Ten slotte zal een lid van de Financie een advies uitbrengen over het instemmen van
het verslag waarna er over wordt gegaan tot de keuring van het verslag. Anne geeft het woord
aan Kiki voor het presenteren van het Financieel Jaarverslag 2021-2022.
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Voorblad of inhoudsopgave
Kiki vraagt of er vragen zijn over het voorblad of de inhoudsopgave.

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Pagina 2
Update:
De kas is, zoals in het verslag staat, gestort. De rekening Kas staat hiermee op €0,-.
Zijn er verder nog vragen of opmerkingen over pagina 2?

- Tom vraagt wat het geld is dat bij de kas is gekomen.
- Kiki antwoordt dat het contant geld is van onder andere de studiereis. Het

geld van leden die moesten annuleren doordat ze corona hadden, kreeg het
bestuur contant terug van het filiaal. Na het ledenweekend kon het bestuur
allemaal eten dat over was terugbrengen naar het filiaal, dat geld kreeg het
bestuur contant terug.

- Siebe zegt dat het hem opviel dat de totale eind saldo's van de passiva en van de
activa niet in balans zijn, het zijn namelijk verschillende bedragen.

- Kiki antwoordt dat het een foutje kan zijn, dit zal ze dan opnieuw uitrekenen.

Pagina 3
Update:
In augustus is er een bedrag van € 4.351,20 overgemaakt naar de opleiding voor de T&O
testpakketjes. Er is een bedrag van € 837,68 over als inkomsten. Kiki zou graag nog een
toelichting willen geven op 2.1 tabel 2 om onduidelijkheden te voorkomen. Met het aftrekken
van het net genoemde bedrag van € 4.351,20 voor de T&O testpakketjes zou er op de totaling
begroting een bedrag van € 2.193,11 overblijven. Dit is niet representatief voor het
eindresultaat van dit verenigingsjaar. Wanneer hier de kosten voor de almanak, het
eindfestival en mokken voor de studiereis deelnemers worden afgetrokken, zal er een
eindresultaat zijn dichtbij de nul.
Dan is er nog een wijziging in 2.1 tabel 2. Er staat bij de post ‘vaste lasten’ een oud bedrag, dit
bedrag van € 1.134,40 moet een bedrag van € 1.257,42 zijn. Hiermee komt het totaalbedrag
van de post ‘kantoor’ neer op € 1.491,94
Zijn er verder nog vragen of opmerkingen over pagina 3?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Pagina 4
Zijn er vragen of opmerkingen over pagina 4?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Pagina 5
Zijn er vragen of opmerkingen over pagina 5?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Pagina 6
Update:
Kiki heeft een update over 4.2 leden. In de maand augustus is er € 90,- aan contributie
binnengekomen van leden die zich in de laatste maanden van het verenigingsjaar hebben
ingeschreven.
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Zijn er verder nog vragen of opmerkingen over pagina 6?
- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Pagina 7
Update:
Kiki heeft een update over 4.3 donateurschap. Er is nog een donatie van €5,- binnengekomen
door een docent. Daarmee is het eindbedrag € 195,-. In begin augustus is het afgesproken
bedrag van € 200,- met Nedereind ontvangen.
Zijn er verder nog vragen of opmerkingen over pagina 7?

- Tommie vraagt of er al gesprekken zijn geweest met de ODD over de middelste schaal
en het eventueel verhogen naar de hogere schaal.

- Sanne antwoordt dat dit gesprek nog niet is geweest maar binnenkort gaat
plaatsvinden.

- Kiki antwoordt dat PAP de voorwaarden van de middelste schaal nog maar
net heeft behaald, het verhogen naar de hogere schaal is dus niet heel
realistisch maar dit gaat blijken uit het gesprek.

Pagina 8
Update:
Ook de NVO heeft het afgesproken bedrag van € 150,- in augustus betaald.
Zijn er verder nog vragen of opmerkingen over pagina 8?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Pagina 9
Update:
Kiki heeft een update over 4.5 boekenverkoop. Het bedrag van €117,91 is in augustus
overgemaakt door U.P.V. Alcmaeon.
Zijn er verder nog vragen of opmerkingen over pagina 9?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Pagina 10
Zijn er vragen of opmerkingen over pagina 10?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Pagina 11
Zijn er vragen of opmerkingen over pagina 11?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Pagina 12
Update:
Kiki heeft een update over 5.3.4.2 Sympocie. De subsidie van € 135,- is in de maand augustus
ontvangen.
Zijn er verder nog vragen of opmerkingen over pagina 12?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Pagina 13
Update:
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Kiki heeft nog een update over 5.3.5.4 Uitjescie. Het verwachte bedrag van € 819,- is in
augustus door de sponsor betaald.
Zijn er verder nog vragen of opmerkingen over pagina 13?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Pagina 14
Zijn er vragen of opmerkingen over pagina 14?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Pagina 15
Zijn er vragen of opmerkingen over pagina 15?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Pagina 16
Zijn er vragen of opmerkingen over pagina 16?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Pagina 17
Zijn er vragen of opmerkingen over pagina 17?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Kiki geeft het woord aan Tom Lammers om namens de Financie de bevindingen van het
financieel jaarverslag te delen.

- Tom benoemt dat de Financie nog fouten heeft gevonden in het verslag, zoals over de
T&O testpakketjes. Tom heeft dit met Kiki overlegd en alles is nu op orde. De
Financie adviseert positief.

Kiki geeft het woord aan Marije Revenich om namens de RvA de bevindingen van het
financieel jaarverslag te delen.

- Marije Revenich sluit zich aan bij de Financie. De RvA adviseert ook positief.

Kiki geeft het woord weer aan Anne. Nu het gehele verslag is besproken gaat de ALV over tot
het keuren van het financieel jaarverslag in het algemeen.

Zijn er vragen of opmerkingen over het Financieel jaarverslag 2021-2022 in het
algemeen?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Zijn er nog bezwaren tegen het goedkeuren van het Financieel jaarverslag
2021-2022?

- Er zijn geen bezwaren.

Dan keurt de ALV hierbij het Financieel jaarverslag 2021-2022, met
inachtneming van de hier besproken wijzigingen, goed.

7. Wissel der besturen
De Raad van Advies wordt bedankt voor alle waardevolle adviezen van afgelopen jaar. Anne,
Julia en Sanne houden een afscheidsspeech. Anne stelt voor om alle bestuursleden eervol te
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ontslaan en te installeren. Er wordt geen bezwaar gemaakt. Anne gaat over tot de wissel der
besturen. Het oud bestuur feliciteert het huidig bestuur met hun bestuursschap.

20:59 uur: Er wordt een pauze ingelast.
21:08 uur: De ALV wordt hervat.

Babette begint de ALV met iedereen te bedanken, de leden, bestuursleden en de RvA. Zonder
hen zal PAP niet zijn zoals het nu is. Babette geeft een leuke speech aan haar bestuur.
Vervolgens houdt Marije nog een mooie speech voor Babette. Het twintigste bestuur heeft
een kleinigheidje voor het eenentwintigste bestuur, namelijk de mokken voor op de
PAPkamer.

8. Stemming niet-leden
Babette zet de ALV voort met een stemming van niet-leden. Met de wissel van de besturen
eindigt het verenigingsjaar 2021-2022. Er zal nu een stemming plaatsvinden over de
aanwezigheid van vijf personen aangezien zij na deze wissel officieel geen lid meer zijn.
Tommie Buster, Anne van Veluw, Vincent van de Pol, Lieke van Golen en Isa Kessels zouden
namelijk graag aanwezig willen zijn bij het vervolg van deze ALV. Zij hebben allemaal veel
kennis over de vereniging doordat zij bestuurslid zijn geweest. Hierdoor zouden zij een goede
bijdrage kunnen leveren aan de ALV. Zoals al eerder gezegd zijn zij officieel geen lid meer
dus moeten ze ingestemd worden voor deze ALV. Daarom zal er nu een stemming
plaatsvinden.

- Babette stelt de vraag of er iemand bezwaar heeft tegen het tegelijk stemmen over de
vijf personen in kwestie en hier is geen bezwaar tegen.

- Vervolgens stelt Babette voor om te stemmen per acclamatie en hier is geen bezwaar
tegen.

- Tommie Buster, Anne van Veluw, Vincent van de Pol, Lieke van Golen en Isa
Kessels mogen aanwezig zijn bij het vervolg van deze ALV.

9. Presenteren en goedkeuren Jaarplan 2022-2023
Babette legt uit dat het jaarplan per kopje wordt doorgenomen en bij elk kopje wordt de
motivatie achter het speerpunt, het speerpunt zelf en de uitvoering ervan verteld. Na het
presenteren van een subkopje is er ruimte om over het gehele subkopje vragen/opmerkingen
te stellen. Babette vertelt de leden dat de ALV voor de leden is en dat zij vooral niet bang
moeten zijn om vragen te stellen. Ook benoemt zij hierbij dat er op bijlage 3 een overzicht
met termen staan. Fouten in lay-out en spelling kunnen worden gemaild naar
secretaris@svpap.nl.

Effectiviteit:
Onder effectiviteit vallen de opbouw en verdeling van officiële documenten, het functioneren
van commissies en hogere opkomst bij activiteiten.

- 2.1 Structuur verslagen: De opbouw van dit jaarplan is gebaseerd op het
meerjarenplan 2022-2025 en vanuit dit document is dit jaarplan geschreven. Het
doel is om de verslagen zo efficiënt en duidelijk mogelijk op te bouwen. Om dit te
bereiken probeert het bestuur de speerpunten aan twee eisen te laten voldoen;
specifiek en meetbaar.

24



- 2.2 Commissies: De losstaandheid die vorig jaar is ingesteld, zal het bestuur
doortrekken. Het bestuur wil komend jaar de functie van de secretaris anders
insteken. Deze krijgt een grotere rol binnen de commissie en draagt samen met de
commissievoorzitter de verantwoordelijkheid. Verder wil het bestuur de leden meer
betrekken bij de beleidskant van de vereniging. Zodoende worden alle
commissieleden automatisch ingeschreven voor een ALV. Als laatste worden er
evaluatiemomenten gepland met de gehele commissie rond iedere ALV om ze hier
nog een keer te promoten en kunnen de commissieleden gaan nadenken of ze nog wat
willen aankaarten op een ALV. Het bestuur wordt zo ook meteen op de hoogte gesteld
over de zaken binnen de commissie.

- Babette maakt duidelijk dat er een fout in de opmaak zat bij subkop 2.2.4.
Ook vertelt zij de leden dat dit na de ALV aangepast zal worden. Voor de
helderheid van de vergadering is de foutieve nummering gebruikt zoals deze
in het huidige jaarplan staat. Bij meer fouten in de opmaak zal ook de foutieve
nummering gebruikt worden om zo verwarring tegen te gaan.

- 2.3 Hogere opkomst activiteiten: Komend verenigingsjaar zullen er maximaal 2
activiteiten per week georganiseerd worden, met uitzondering van Samen Studeren.
Ook wordt ernaar gestreefd om niet twee soortgelijke activiteiten in een week te
plannen. Hiermee wil het bestuur de activiteiten meer spreiden door het jaar heen en
hoopt zij dat de opkomst per activiteit hoger zal zijn. Er zal dit jaar vooral veel ingezet
worden op mondelinge promotie.

Meegaan met de trend:
Hieronder valt het gebruik van de promotiekanalen, consequente promotie, digitaliseren,
gezonde snacks en COVID-19.

- 3.1 De promotiekanalen: Sociale media is een belangrijke manier om in contact te
komen met leden en andere betrokkenen. Hierom streeft het bestuur ernaar om zo
optimaal mogelijk gebruik te maken van sociale media. Er is besloten om Facebook
dit jaar niet meer te gebruiken en meer te focussen op andere sociale mediakanalen.
Zo wil het bestuur Instagram wat informeler maken door ook de gezellige kant van
PAP te laten zien. Het gebruik van LinkedIn wil het bestuur graag uitbreiden. Ook
krijgt PAP dit jaar een aparte leden login op de website waarop foto’s en documenten
te vinden zijn. Voor externen blijft de website ongeveer hetzelfde. De promotie
WhatsApp groep krijgt dit jaar een iets andere invulling en een andere naam. In deze
PAP up-to-date app worden activiteiten gepromoot en mededelingen geplaatst. Als
laatste wil het bestuur de Youtube gaan gebruiken voor aftermovies en
bekendmakingsvideo’s te plaatsen. Het bestuur hoopt door video’s de vereniging
zichtbaarder te maken.

- 3.2 Consequente promotie: Het bestuur wil dit jaar op een consequente manier
gebruik maken van promotie op sociale media, zodat deze optimaal gebruikt kunnen
worden. Zo wordt er elke eerste maandag van de maand een maandoverzicht
geplaatst en elke eerste maandag van de week een weekoverzicht.

- 3.3 Digitaliseren: Het bestuur wil meer aandacht besteden aan de bekendheid van de
digitale ideeënbus door mondelinge promotie en via sociale media. De fysieke
ideeënbus wordt ook behouden. Verder is besloten dit jaar geen PAPapp te
ontwikkelen. Hiervoor in de plaats wil het bestuur de aparte leden login op de website
realiseren.
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- 3.4 Gezonde snacks: Gezond eten blijft een belangrijk punt. Daarom wordt ernaar
gestreefd elke week gezonde snacks te halen.

- 3.5 COVID-19: Mochten er nieuwe maatregelen rondom COVID-19 komen, wil het
bestuur het beleid van voorgaande jaren doorvoeren. Het bestuur ziet dit echter als
een noodplan en hoopt dit niet te hoeven gebruiken.

Inclusie:
Hieronder vallen maatschappelijk relevante thema’s, het bereiken van eerstejaarsleden en
het ledencontact, toegankelijkheid van de PAPkamer, VVV-dag, vertrouwenspersonen en de
gedragscode.

- 4.1 Maatschappelijk relevante thema’s: Zoals het kopje zelf al zegt zijn er
tegenwoordig veel thema’s die extra aandacht verdienen. Het bestuur hoopt een zo
breed mogelijk publiek aan te spreken en hiervoor aandacht en bewustwording te
creëren. Denk hierbij aan de nationale Week Zonder Vlees of de Coming-outdag. Ook
wil het bestuur zorgen voor meer inclusiviteit en zullen onder andere thema’s als
Black Lives Matter meer ter sprake komen. Het bestuur heeft hier een nieuw
subkopje toegevoegd over menstruatieproducten. Het bestuur gaat ervoor zorgen dat
er menstruatieproducten op de PAPkamer aanwezig zullen zijn.

- 4.2 Bereiken leden: Eerstejaarsleden van de bachelor zijn een belangrijke groep,
omdat zij nog meerdere jaren bij PAP kunnen blijven. Het bestuur wil in de eerste
weken veel laagdrempelige activiteiten organiseren waarbij eerstejaars makkelijk
langs kunnen komen. Ook wil het bestuur het ledencontact dit jaar gaan verbeteren
door het contact laagdrempelig te houden, mee te gaan met bondings van commissies
en ze altijd welkom te laten voelen op de PAPkamer.

- Babette maakt duidelijk naar de leden dat ook hier een fout in de nummering
zit. Deze zal aangepast worden na de ALV.

- 4.4 Toegankelijkheid PAPkamer: Het bestuur wil de PAPkamer komend
verenigingsjaar extra onder de aandacht brengen. Dit zal gerealiseerd worden door de
PAPkamer extra te promoten op sociale media kanalen en door regelmatig leuke
kamerdiensten te organiseren, zoals een spelletjesmiddag. Verder wil het bestuur ten
alle tijden een open en toegankelijke houding aannemen ten opzichte van de leden als
zij de PAPkamer bezoeken.

- 4.5 VVV-dag: Het bestuur wil graag een activiteit organiseren specifiek gericht op
vrienden van vroeger. Het bestuur wil hen een kijkje geven in de vereniging.

- 4.6 Vertrouwenspersonen: Het bestuur vindt het welzijn van de leden erg belangrijk.
Dit jaar worden er een of meerdere vertrouwenspersonen aangesteld binnen de
vereniging. Hiervoor zal eerst een passend beleid geschreven worden.

- 4.7 Gedragscode: Het bestuur wil dit jaar een gedragscode opstellen om leden een
goed beeld te geven van wat passend gedrag is binnen onze vereniging. Deze zal
zichtbaar worden op de website.

Externe betrokkenheid:
Met daaronder docentcontact, betrokkenheid bij universitaire bijeenkomsten, career
services, onderwijs, studie-inhoudelijke activiteit met een andere vereniging en het goede
doel.

- 5.1 Docentcontact: Komend jaar wil het bestuur het Comité van Aanbeveling, ook wel
het CVA, opnieuw actief oppakken en streven zij ernaar om het CVA uit te breiden.
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Hierdoor hoopt het bestuur ook voor extra promotie van activiteiten te zorgen, zowel
bij docenten als studenten. Docenten zijn een belangrijk onderdeel binnen de
opleiding en kunnen ook belangrijk zijn voor PAP. Het bestuur zal inventariseren of
er animo is voor een student-docent activiteit. Tevens zal er ook contact worden
gehouden met de sociale commissie van de opleiding.

- 5.2 Betrokkenheid universitaire bijeenkomsten: Contact met Inspraak! wordt door
het bestuur als belangrijk gezien, omdat het de zichtbaarheid en functie van PAP
ondersteunt. Hierom streven zij ernaar om minimaal een bestuurslid aanwezig te
laten zijn bij de parlementaire overleggen. Naast Inspraak! is natuurlijk de
universiteit, faculteit en opleiding ook belangrijk voor PAP. Daarom is er besloten om
met minimaal twee bestuursleden aanwezig te zijn bij andere universitaire
bijeenkomsten die qua relevantie aansluiten bij PAP.

- 5.3 Career services: Het bestuur wenst de verbinding tussen Studievereniging PAP en
Career Services door te voeren. Hierom zal de deelname aan de Career Night en de
promotie van activiteiten van Career Services worden doorgezet.

- 5.4 Onderwijs: Het bestuur wil de leden zo veel mogelijk helpen met de studie.
Hiervoor gaat het bestuur gebruik maken van het samen studeren, wat studenten de
mogelijkheid geeft om samen te studeren voor een tentamen. Ook wordt de
samenwerking met JoHo met betrekking tot de samenvattingen doorgezet en wil het
bestuur deze samenvattingen zichtbaarder maken.

- 5.5 Studie-inhoudelijke activiteit andere vereniging: Het bestuur wil de succesvolle
samenwerking met andere verenigingen rondom studie-inhoudelijke activiteiten
voortzetten. Zo zal de samenwerking aan de minorenmarkt worden voortgezet. Ook
gaat het bestuur inventariseren om de activiteiten in samenwerking met Career
Services samen te doen met Studievereniging VOCUS om zo hopelijk de opkomst op
deze activiteiten te vergroten.

- 5.6 Goede doel: Het bestuur gaat dit jaar op zoek naar een goed doel in de buurt van
de universiteit met de potentie voor een continue samenwerking over de jaren heen.
Het bestuur denkt dat het zo makkelijker is om PAPleden bekend te maken met dit
doel en hoopt zo het contact tussen de vereniging en het goede doel te vergroten.

Duurzaamheid:
- 6.1 Vleesconsumptie: Bewustzijn creëren rondom vleesconsumptie blijft voor het

bestuur van belang. Er is gekozen om de richtlijnen van de universiteit rondom
vleesconsumptie aan te houden. Er zullen vanuit de vereniging alleen nog maar
vegetarische opties aangeboden worden en er wordt gestreefd naar minimaal een
vegan optie.

- 6.2 Afvalscheiding en besparing: Het beleid rondom afvalscheiding en
papierbesparing, zoals ingesteld door het twintigste, zal doorgezet worden komend
verenigingsjaar.

- 6.3 Groene week: Het bestuur vindt duurzaamheid belangrijk en wil dit jaar een
groene week organiseren. Deze week zal dus in het teken van duurzaamheid staan. Er
wordt geïnventariseerd of het mogelijk dit in samenwerking te doen met SV Storm en
of er een samenwerking met de Green Office opgestart kan worden.

- 6.4 Duurzame bank: Dit jaar zal het bestuur de overstap naar de duurzame bank
Triodos is afronden. De Triodos bank biedt zelf geen creditcard aan. Om die reden zal
gebruik worden gemaakt van de creditcard van de huidige bank, die gekoppeld zal
worden aan de Triodos-rekening.
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Sponsoring:
- 7.1 Sponsornetwerk bijhouden en uitbreiden: Het bestuur streeft ernaar het huidige

sponsornetwerk te behouden en daarnaast uit te breiden. Er wordt gestreefd naar 5
nieuwe sponsoren. De focus zal liggen op directe sponsoren.

- 7.2 Sponsor contact: Het bestuur wil graag dat PAP een toegankelijke vereniging is
voor sponsoren. Het bestuur streeft ernaar elke twee maanden contact op te nemen
met de sponsoren, telefonisch of fysiek, om te kijken hoe de samenwerking verloopt.

- 7.3 De bekendheid van sponsoren onder leden: Het bestuur wil de bekendheid van
sponsoren onder de leden vergroten. Sponsoren zullen zichtbaarder gemaakt worden
door extra promotie en een duidelijk overzicht op de website. De behoeftes van zowel
de leden als de sponsoren zullen geïnventariseerd worden door het bestuur.

- 7.4 Vacatures: Het bestuur gaat de prijzen van vacatures aanpassen naar aanleiding
van de groei van de vereniging. Er zal twee keer geëvalueerd worden naar de
effectiviteit van de vacaturemail.

- 7.5 Merchandise: Het bestuur wil komend verenigingsjaar verder gaan met de
merchandiselijn die opgezet is door het negentiende bestuur ter promotie van
Studievereniging PAP. Verder wil het bestuur kijken naar mogelijke sponsordeals die
hierop aansluiten.

Financiën:
- 8.1 Gezondheid vereniging: Het spreekt voor zich dat het belangrijk is om de

financiële gezondheid van de vereniging op peil te houden. Het Financieel Reglement
en de richtlijnen die hierin vermeld staan zullen hierbij gevolgd worden. Ook dit jaar
wordt het Financieel Reglement maandelijks kritisch geëvalueerd met behulp van de
Financie. Als laatste wordt er gekeken om van Studievereniging PAP een stichting te
maken.

- 8.2 Ledencontributie: Het bestuur wil komend verenigingsjaar opnieuw kijken naar
de ledencontributie. Om het ledenbestand actueel te houden en mee te gaan met de
inflatie, zal er gekeken worden naar een jaarlijkse contributie.

Op- en aanmerkingen:
2.2 Commissies

- Doyke stelt de vraag hoe het bestuur het gaat aanpakken om na elke activiteit het
gesprek aan te gaan met de commissie.

- Babette antwoordt hierop dat de commissies na elke activiteit een
evaluatieformulier moet invullen. Het bestuur kan het hier dan nog over
hebben met de CoVo en CoSe van de commissie. Het zullen dus geen hele
meetings zijn, maar zo zal het bestuur wel op de hoogte blijven.

- Tom stelt een vraag over hoe het zit met het automatisch ingeschreven worden voor
de ALV’s en wat het bestuur wilt gaan doen met leden die zich niet afmelden. Hij
vraagt zich af of hier ook het No Show beleid geldt.

- Babette vertelt hem dat het bestuur nog gaat kijken naar wat de sancties
zullen zijn voor die leden.

- Siebe raadt aan om wel het No Show beleid aan te houden bij de ALV’s. Het
bestuur zou dit dan duidelijk moeten benoemen naar de leden.
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- Babette vertelt dat er een mail verstuurd zal worden tegen die tijd, waar het
No Show beleid in benoemd zal worden.

- Doyke vraagt zich af of de losstaandheid bij de commissie niet belemmerd wordt als
het bestuur er de eerste twee vergaderingen bij is.

- Babette legt uit dat er in de eerste vergadering naar de commissies duidelijk
wordt gemaakt wat de verwachtingen zijn van hen vanuit het bestuur. De
tweede vergadering is alleen ter observatie om te kijken of alles goed gaat
binnen de commissie.

- Tommie geeft het advies om alleen in te grijpen als er drama of ruzie is binnen
een commissie.

- Sanne vraagt zich af of de drie evaluatiemomenten door het jaar heen niet in de knel
gaan zitten met de losstaandheid van de commissie.

- Babette beantwoordt haar vraag dat het bestuur zelf gemerkt heeft dat alleen
de evaluatieformulieren invullen vrij weinig nut heeft. Deze evaluaties
verdwijnen in een bestand. Door deze drie momenten zal het bestuur op de
hoogte blijven hoe het loopt binnen de commissie en zo kunnen alle
commissieleden aan het woord komen.

3.1 Promotiekanalen
- Isa zegt dat in het jaarplan staat dat het Facebook-account van PAP niet meer

gebruikt gaat worden, maar toch is de FI-week hierop geplaatst.
- Sam legt uit dat dit een fout was en dat dit automatisch gebeurde wanneer zij

iets op Instagram plaatsten.

- Vincent vraagt zich af waarom het bestuur de keuze heeft gemaakt om geen TikTok
account te maken.

- Sam antwoordt hierop dat het bestuur de keuze heeft gemaakt om tijd te
investeren aan de website en aftermovies. Ook legt zij hierbij uit dat
Instagram al veel gebruikt wordt. Zij zal dit jaar haar handen vol genoeg
hebben om daarnaast ook nog een TikTok account erbij te hebben. Bij het
bestuur lag ook de twijfel of het TikTok-account open of dicht zou moeten
zijn. Bij een dicht account moet elk volgverzoek gecheckt worden en bij een
open account kunnen er negatieve comments onder de TikToks geplaatst
worden. Sam ziet ook niet helemaal in wat het bestuur zou moeten doen met
een TikTok-account.

- Marije Revenich zegt dat VOCUS een dicht Instagram account heeft en er daar
gekeken kan worden hoe zij dit doen. Zij vindt het goed dat Sam let op hoe
druk ze het heeft, maar het bestuur kan ergens minder werk laten liggen en
met TikTok starten.

- Milou zegt dat het bestuur lang over TikTok gediscussieerd heeft en zij vindt
dan ook dat het bestuur niet half werk kan gaan leveren. Zij voegt toe dat Sam
al veel taken te doen heeft en de website heeft volgens het bestuur nu meer
prioriteit. Zij heeft het gevoel dat het bestuur dit jaar niet volle 100% voor
TikTok kan gaan en dan kan je het beter niet doen.

- Marije Revenich vraagt wat er bedoeld wordt met de website.
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- Babette legt uit dat het bestuur een ledenlogin wil maken en de gehele website
wordt op de schop gegooid. Er is hier een ICT’er voor aangenomen om te
helpen en hij heeft al duidelijk gemaakt naar het bestuur dat dit veel tijd gaat
kosten.

- Sanne zegt dat iemand anders uit het bestuur de website zou kunnen
oppakken in plaats van Sam. Hier voegt ze aan toe dat het niet altijd bij
dezelfde functie hoeft te liggen en er altijd gekeken kan worden naar dingen
uit handen geven, zoals de RvA een TikTok te laten maken.

- Sam antwoordt hierop dat het bestuur het hierover gehad heeft en dat er een
mogelijkheid is voor een commissie. Wel moet hierover geïnventariseerd
worden bij de leden om te zien of er leden zijn die aan te slag willen gaan met
TikTok.

- Johanne zegt dat zij vorig jaar met de commissie wel een aantal TikToks heeft
gemaakt, dus leden kunnen ook eigen TikToks maken. Deze TikToks kunnen
geplaatst worden op Instagram. Zo kan PAP wat trends meepakken en zijn de
leden te zien, zonder het gedoe van een TikTok-account.

- Tommie denkt dat het goed is als het bestuur gaat inventariseren bij de leden
over TikTok. Wel moet het bestuur dit concreet maken. Hij raadt aan om in de
eerste maand aan de leden te vragen of zij meer gebruik maken van Instagram
of TikTok. Hij voegt hier nog aan toe dat Doyke 20 TikToks gratis zal maken
voor het bestuur.

- Babette antwoordt hierop Tommie een goed punt heeft en dat zij zeker
Doyke’s aanbod zullen meenemen.

- Sanne denkt dat het een goed idee is om de TikToks uit handen te geven aan
de leden, door bijvoorbeeld een commissie. Dit zal voor meer zichtbaarheid
van de leden zorgen.

- Eva denkt dat het een goed punt is, maar dat dit wel afhangt aan de
commissie zelf. Vorig jaar moest er een filmpje gemaakt worden door de
commissies en de een was enthousiast en de ander totaal niet. Zij vindt
daarom dat de keuze bij de commissies zelf moet blijven.

- Marije Tuenter vraagt zich af hoe het bestuur moet omgaan met de privacy
van de leden.

- Sanne antwoordt hierop dat de PAP Instagram pagina ook open is.
- Marije Revenich voegt hier aan toe dat leden binnen twee weken kunnen

melden als zij het er niet mee eens zijn dat zij op een foto/video staan.
- Tommie zegt dat hij het als best veel moeite vindt klinken. Hij geeft als idee

mee om als bestuur in een ochtend zes TikToks te maken. Zo zit je voor de
komende tien weken goed en dan ben je er maar een ochtend mee bezig.

- Babette zegt dat het bestuur hier zeker nog over gaat evalueren.
- Siebe vond de overwegingen van het bestuur rondom TikTok goed. Hij vraagt

zich af of er concrete ideeën zijn voor de website en is hier benieuwd naar.
- Sam legt uit dat er een hele planning gemaakt is in afgelopen

bestuursvergadering met wat er achter de ledenlogin gaat komen en wat open
zal blijven op de website. Hier is al over gepraat met de ICT’er.

- Siebe vraagt of het design dan ook aangepast zal worden.
- Sam antwoordt hierop dat dit grotendeels wel gaat gebeuren.
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- Anne vraagt zich af of Youtube een goed platform is om video’s op te plaatsen,
aangezien dit niet heel populair meer is. Zij vraagt zich af hoe het bestuur hier leden
naar toe wil trekken.

- Sam zegt dat ze zich er van bewust is dat Youtube niet heel bekend meer is,
maar veel leden waren erg enthousiast over Julia Treep haar video van de
studiereis. Dat is waarom zij graag gebruik wil maken van dit platform. Op
Instagram kun je video’s plaatsen van maximaal 5 minuten, dus hier kan een
gedeelte van de aftermovie op geplaatst worden. Vanuit daar kunnen leden
dan gemakkelijk via een link naar de gehele video gaan, die op Youtube zal
staan.

- Tommie zegt dat Sam Youtube meer moet zien als een hulpmiddel, zoals
bijvoorbeeld Flickr.

- Isa vraagt zich of er ook een promotieplanning gemaakt zal worden voor LinkedIn.
- Marije zal de posts voor die op de LinkedIn moeten komen, verwerken in de

promotieplanning met alle promotie van PAP.

- Tom legt het idee voor dat alle documenten achter de ledenlogin zetten goed is, alleen
de documenten die voor dit jaar al in gebruik zijn, zou hij niet achter de ledenlogin
zetten. Zo hebben externe partijen, die willen samenwerken met PAP, hier nog inzicht
in.

- Tommie zegt dat hij dit juist niet zou doen, want dan kun je juist kiezen welke
informatie externe partijen krijgen te zien van PAP.

- Tom ziet het meer als een transparantie jegens andere partijen.
- Babette zegt dat het bestuur deze discussie ook al heeft gehad, maar hier zijn

ze nog mee bezig. Het is dus nog niet helemaal duidelijk waar het bestuur voor
zal kiezen.

3.2 Consequente promotie
- Doyke raadt aan om standaard openingstijden te hebben voor de PAPkamer.

- Isa voegt hieraan toe dat deze aan de buitenkant van de deur kunnen hangen.
- Sanne zegt dat het niet op de deur gehangen mag worden, maar wel op het

bord naast de deur.

3.4 Gezonde snacks
- Sanne adviseert het bestuur om vooral mee te nemen wat er tegen het twintigste

bestuur gezegd is over gezonde snacks.
- Sam laat weten dit te doen en voegt hieraan toe dat het bestuur geen

koelkast-fruit zal kopen.

3.5 COVID-19
- Doyke vraagt zich af wat het bestuur precies bedoeld met beleid.

- Babette vertelt dat hiermee bedoeld wordt dat het bestuur zal gaan
inventariseren bij het negentiende en het twintigste bestuur over wat het best
kan in tijden met corona.

4.1 Maatschappelijke relevante thema’s

31



- Marije Revenich laat weten dat ze het super goed vindt dat er menstruatieproducten
verkrijgbaar zullen zijn op de PAPkamer.

- Doyke sluit zich bij Marije aan. Wel vraagt zij zich af hoe het bestuur de
thema’s als minder verplichtingen willen laten voelen, want zij willen wel
graag meer de leden hierin betrekken.

- Sam legt haar uit dat verplichtingen niet het beste woord is. Het bestuur
bedoelt hiermee dat zij het niet als een checklist willen laten voelen. Zij zullen
niet alleen iets doen in bijvoorbeeld de pride maand, maar het hele jaar door.

- Sanne vraagt zich af of het bestuur al concrete plannen heeft hoe zij de
thema’s meer ter sprake zullen laten komen bij de leden.

- Babette maakt duidelijk dat het bestuur meer leden hierbij wil betrekken, dus
bijvoorbeeld leden aan het woord laten over een thema.

- Marije Tuenter vult hierbij aan dat het bestuur zich meer zal verdiepen in de
geschiedenis achter een onderwerp, bijvoorbeeld BLM.

4.2 Bereiken leden
- Anne geeft hier een tip aan Babette, zij kan namelijk het best beginnen met alles voor

de FI-week vóór de zomervakantie.
- Kiki zegt dat het goed is om bij bondings te peilen of de commissie de

coördinator erbij wil hebben of niet.

4.4 Toegankelijkheid van de PAPkamer
- Tommie geeft als advies dat commissies voor een commissievergadering van te voren

even naar de PAPkamer kunnen komen. Zij kunnen daar eerst een kop koffie halen
en dan beginnen met de vergadering.

- Vincent voegt hier aan toe dat het bestuur kan zeggen tegen de commissies
dat zij kunnen verzamelen op de PAPkamer.

- Tommie zegt dat het bestuur dit kan meegeven aan de commissievoorzitters.
- Rachid zegt dat hij dit een leuk idee vindt.

4.5 VVV-dag
- Vincent laat weten dat hij dit een vet leuk idee vindt.

- Tommie denkt dat dit lastig is om te plannen. Hij vraagt zich af of het een
weekenddag als PAP kan worden.

- Sanne stelt de vraag of het al gepland is.
- Marije Tuenter laat weten dat de dag al gepland is, maar dat het geen

weekenddag zal zijn.
- Tommie zegt dat mocht het wel een keer een weekenddag zijn, is de

universiteit in de stad open. Het zou dan daar gehouden kunnen worden.
- Sanne benoemt dat het bij succes twee keer kan gebeuren, zo’n VVV-dag. Dan

kan er gekeken worden naar een weekenddag.

4.6 Vertrouwenspersoon
- Johanne vraagt of er al vertrouwenspersonen aangewezen zijn.

- Babette antwoordt hierop dat dit nog niet gebeurd is. Het bestuur wil hier
eerst een beleid voor schrijven en daarna pas kijken wie hier geschikt voor zal
zijn. Het beleid zal ook naar professionals gaan.

- Johanne vraagt of hier dan een commissie voor opgericht zal worden.
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- Babette antwoord hierop dat deze taak bij het bestuur zal liggen.
- Anne vraagt zich af hoe het bestuur aan de vertrouwenspersonen zal komen

en of het bestuur hier sollicitaties voor zal openen?
- Babette legt uit dat het bestuur hier nog geen antwoord op heeft, maar zeker

nog gaat kijken naar een passend beleid.
- Sanne geeft als advies dat het bestuur in het jaarplan kan benoemen dat er

professionals mee zullen kijken. Dit zal het punt sterker maken.
- Tom voegt hier wel aan toe dat, mocht een professional geld vragen voor een

training, dan moet er gekeken worden hoe dit begroot zal worden.
- Tommie heeft een reactie op Tom, want de universiteit zal trainingen voor

vertrouwenspersonen betalen. Wel heeft Tommie nog een vraag over de
gedragscode, want hij is benieuwd hoe het bestuur het beleid hierom wil
aanpakken. Hij geeft als opties dat er een concept kan worden gemaakt, wat
door een ALV moet. Ook kan het bestuur een werkgroep oprichten, die hen zal
helpen met het schrijven.

- Eva zegt dat het nu nog in de kinderschoenen staat, want er staat nog geen
beleid. Zij zal het erg tof vinden als leden, die hier enthousiast over zijn, het
bestuur willen meehelpen. Het zal uiteindelijk wel op een ALV gepresenteerd
worden en goed worden gekeurd (hopelijk).

- Tommie zal vooral aanraden om leden hierbij te betrekken en het dus niet
alleen te presenteren om een ALV.

4.7 Gedragscode
- Marije Revenich vraagt of leden akkoord zullen gaan met de gedragscode, wanneer zij

zich inschrijven voor de vereniging.
- Babette zegt dat dit wel de bedoeling is.
- Sanne zegt dat het bestuur er eventueel voor kan kiezen om hier een korte

ALV voor in te plannen, de GALV. Het is namelijk best wel iets nieuws en
groot, dus tijdens zo’n ALV kan dan alle aandacht hierheen gaan.

- Babette zegt dat het een goed punt is en dat het bestuur hierover zal
nadenken.

- Tommie vindt het heel goed dat het bestuur dit durft aan te pakken, want dit
is namelijk best wel lastig.

- Lieke vindt het een goed idee om dit op te pakken en vraagt zich af of er al
andere verenigingen binnen de faculteit Sociale Wetenschappen dit hebben.

- Tommie antwoordt hierop dat het meer de norm is dan een uitzondering om
een gedragscode te hebben.

- Lieke zat namelijk te denken in hoeverre het nodig is, omdat er lieve mensen
op de studie zitten. Ze vindt het wel heel goed dat het bestuur dit wil gaan
doen.

- Milou zegt dat het bestuur liever niet wil afwachten tot er een keer iets fout
gaan en dat het beter is om bij voorbaat een beleid klaar te hebben liggen. Zo
zal het bestuur geen risico lopen.

- Lieke snapt Milou wel, maar vindt het nog steeds erg veel werk en zij denkt
dat de kans klein is dat er iets fout zal gaan. Ze blijft het een goed idee vinden,
maar zegt wel dat alle zes de bestuursleden hier passie voor moeten hebben.
Hier gaat namelijk erg veel tijd in zitten.
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- Tommie zegt dat in de statuten sommigen regels wel vaststaan, maar nergens
staat waarom dit mag. Deze gedragscode geeft een waarom. In principe kan
PAP nu geen leden eruit zetten, want er is geen waarom. Een gedragscode
draagt bij aan je identiteit als vereniging.

5.1 Docentcontact
- Sanne vraagt zich af hoe het bestuur dit animo gaat inventariseren.

- Milou antwoordt hierop dat zij al contact heeft gehad met docenten en tutoren
hierover en zij zullen graag wel een activiteit vanuit PAP willen. Het bestuur
gaat ook inventariseren op de herfstborrel. Bij leden zal er mondeling
geïnventariseerd worden of zij hier behoefte aan hebben.

- Sanne zal dit toevoegen in het jaarplan om zo het stuk concreter te maken.

5.4 Onderwijs
- Isa raadt het bestuur aan om nog een keer te kijken naar de studiegroepen.

- Vincent denkt dat de ALV er achter zal staan als het bestuur de studiegroepen
door zal zetten.

- Lieke voegt toe dat er een draaiboek over gemaakt is.
- Marije Tuenter zegt ook dat het bestuur graag studenten wil zoeken die het

vak al eens gevolgd hebben.
- Babette voegt hier nog aan toe dat het bestuur zeker zal meenemen wat er

tijdens deze ALV besproken is over de groepen.

5.5 Studie-inhoudelijke activiteit met andere vereniging
- Lieke vraagt of het een losse activiteit met een andere vereniging zal worden.

- Milou antwoordt hierop dat de insteek is om de activiteiten rondom Career
Services samen te doen met Studievereniging VOCUS. Wel wil het bestuur de
Studiecie de optie geven dat er een samenwerking aangegaan kan worden met
bijvoorbeeld VOCUS. Deze keuze ligt bij de commissie zelf.

- Lieke raadt het bestuur aan dit dan zo snel mogelijk vast te zetten in de
planning, anders is de kans klein dat het zal gaan gebeuren.

- Marije Tuenter zegt dat er met VOCUS al een datum is die overeenkomt.
- Lieke zegt dat dit echt super is!

6.2 Afvalscheiding en besparing
- Sanne benoemt hierbij dat het bestuur concreter moet neerzetten wat het twintigste

bestuur al heeft neergezet en hoe het bestuur dit verder wil invullen.

6.3 Groene week
- Isa vraagt bij welke studie studievereniging Storm hoort.

- Siebe antwoordt hierop dat zij de studie Sustainability Sciences doen.
- Isa kan zich namelijk nog herinneren dat er een idee is geweest om met de

IFO samen een groene week op te zetten. Het bestuur kan dus ook kijken naar
om hier samen duurzame activiteiten mee te organiseren.

- Marije Revenich stelt de vraag of er al geïnventariseerd is bij Storm.
- Babette laat weten dat het bestuur daarmee bezig is.
- Eva vult hierbij aan dat er wel al opgezet is samen. Ook heeft Storm alvast een

handboek gegeven rondom duurzaamheid.
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- Sanne vult aan dat VIDIUS ook een duurzaamheid boek heeft gemaakt.
- Marije Tuenter zegt dat dit het handboek is van VIDIUS en Storm samen. Zij

hebben deze gezamenlijk geschreven.
- Tommie zegt dat er leuke mensen zitten bij Storm. Wel vraagt hij zich af wat

PAP hen te bieden heeft.
- Babette zegt dat het bestuur hier geen antwoord op heeft en dit mee zal

nemen.

6.4 Duurzame bank
- De leden steken hun duimen op.

7.1 Sponsornetwerk bijhouden en uitbreiden
- Sanne waarschuwt Marije Tuenter dat zij zichzelf niet in de vingers moet snijden. Zij

raadt haar aan om vooral de focus te leggen bij directe sponsoren. Zij geeft als advies
aan Marije Tuenter mee dat zij niet sommige deals uit moet sluiten, mochten deze
niet in de directe focus liggen.

- Marije Tuenter wijst Sanne er op dat dit in het jaarplan staan. Marije Tuenter
legt uit dat zij vooral de focus zal leggen op directe sponsoren, maar sluit
hiermee niet uit dat zij ook naar andere deals kan kijken.

7.3 De bekendheid van sponsoren onder de leden
- Vincent vraagt of de sponsoren achter de ledenlogin komen te staan.

- Milou legt uit dat voor de ledenlogin duidelijk wordt gemaakt welke
sponsoren er zijn. Leden kunnen dan doorklikken en inloggen om zo bij de
sponsordeals te komen.

- Kiki vraagt of de vacatures voor de ledenlogin zullen staan.
- Babette antwoordt hierop dat dit zo is.
- Sanne snapt even niet hoe het nou zit met de sponsoren.
- Milou legt uit dat de sponsoren gepromoot worden via de site. Hierdoor zullen

hun namen voor de ledenlogin staan. Leden zelf kunnen inloggen, waardoor
zij gebruik kunnen maken van de kortingsdeals.

7.4 Vacatures
- Anouk vraagt zich af of de vacaturemail duurder is geworden.

- Marije Tuenter antwoordt hierop dat dat zo is.
- Anouk denkt dat dit meer dan terecht is, want voor haar gevoel is het erg qua

animo gestegen.

7.5 Merchandise
- Sanne adviseert het bestuur om pre-orders ook mee te nemen.

8.1 Financiële gezondheid vereniging
- Sanne denkt dat elke maand evalueren wel erg vaak is.

- Kiki zegt dat de penningmeester dit al elke maand doet.
- Siebe vraagt wat voor kosten de vereniging terugkrijgt als zij een stichting

wordt.
- Eva antwoordt hierop dat je als stichting geen BTW hoeft te betalen. Dit staat

ook in het meerjarenplan.
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8.2 Ledencontributie
- Siebe snapt niet hoe het zit met ouderejaars.

- Babette legt uit dat de ouderejaars voor drie jaar betaald hebben, mocht het
jaarlijks €10 euro worden. Mocht het €15 euro per jaar worden, dan moeten
de ouderejaars het laatste jaar wel weer gaan betalen.

- Siebe vraagt dus nog even voor de zekerheid dat derdejaars dan dus wel gaan
betalen.

- Babette zegt dat bij een hogere jaarlijkse ledencontributie van €10 euro is dit
wel het geval.

- Marije Revenich vraagt zich af of dit wel mogelijk is, omdat derdejaars
akkoord zijn gegaan met het HR van nu.

- Eva zegt dat hier rekening mee gehouden moet worden. Het gaat niet over de
mensen die akkoord zijn gegaan met €30 euro betalen. Dat bedoelt Eva ook
met rekening houden met ouderejaars in het jaarplan.

- Tommie zegt dat het bestuur hier wel mee weg komt, want in de statuten staat
dat leden akkoord gaan met het voor dat jaar vastgelegde ledencontributie.

- Siebe voegt hier aan toe dat mensen die geen lid meer willen zijn hierdoor
zullen gaan mailen.

- Kiki is benieuwd waarom het bestuur niet er voor gekozen heeft om de
eenmalige contributie te verhogen. Ze wenst de volgende penningmeester ook
alvast veel sterkte, want jaarlijkse contributie gaat wel veel meer werk
opleveren voor de penningmeester.

- Eva zegt dat deze keuze voornamelijk is genomen om het ledenbestand goed
bij te houden. Zo zullen er minder spookleden zijn bij PAP. Alle andere
verenigingen binnen de faculteit Sociale Wetenschappen hebben al jaarlijkse
contributie en PAP wil natuurlijk niet achterblijven.

- Marije Revenich snapt wat Eva zegt, maar de spookleden zijn ergens ook
voordelig voor PAP. Zo kan er nu tegen sponsoren gezegd worden dat PAP een
ledenbestand heeft met 700 leden. Deze sponsoren weten niet dat hier
spookleden tussen zitten.

- Tommie raadt het bestuur aan om een hypothetische som te maken. Zo
kunnen zij kijken naar hoeveel verlies het qua sponsorgeld zal zijn, tegenover
hoeveel het op zal leveren.

- Vincent maakt duidelijk dat PAP nu op papier de tweede grootste vereniging
is binnen de Sociale Wetenschappen. Een groot nadeel aan een groot
spookledenbestand is de hoge kiesdrempel bij ALV’s. Dit zal uiteindelijk de
leden actiever houden een jaarlijkse contributie.

Bijlagen:
Babette legt uit dat er wijzigingen zijn bij de bijlages. Bij bijlage 1 klopt het niet dat de
Musicie er nog tussen staat. Deze commissie had te weinig inschrijvingen, waardoor het
bestuur besloten heeft hiermee te stoppen. Volgende verandering is dat er een nieuwe
commissie bij zal komen, namelijk de Promocie. Deze commissie zal ingesteld worden voor
het organiseren en promoten van de FI-week en verdere promotie in de eerste maand. Deze
commissie zal vooral dienen als ondersteuning van het volgende bestuur tijdens de eerste
maand. Babette gaat verder met de wijzigingen voor bijlage 2. Hier moeten namelijk nieuwe
CoVo’s, CoSe’s en CoPen’s aan toegevoegd worden. Dit zal gebeuren na deze ALV.
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- Isa vraagt hoe het zit met de commissies die nog geen voorzitter hebben.
- Babette antwoordt hierop dat het bestuur hoopt deze zo snel mogelijk te vinden.

Babette vraagt of er verder nog vragen of opmerkingen zijn over bijlage 1,2 en 3. Uit het
publiek kwam de opmerking over bijlage 3 dat dit erg fijn is.
Jaarplan algemeen:
Babette geeft aan dat het gehele verslag besproken is en gaat over na het keuren van verslag
in het algemeen. Daarvoor geeft zij het woord aan Doyke Schokker, voorzitter Raad van
Advies, om een advies uit te brengen over het keuren. Doyke zegt dat de RvA hartstikke
tevreden en positief is over het jaarplan. Doyke adviseert om voor te stemmen. Babette
bedankt haar voor dit advies. Babette vraagt of er nog vragen en opmerking in het algemeen
over het jaarplan zijn.

- Vincent zegt dat de meiden van het bestuur lekker gewerkt hebben.
Babette gaat door met het keuren van het jaarplan en vraagt of er nog bezwaren zijn.

- Er zijn geen bezwaren tegen het goedkeuren van het jaarplan.

De ALV keurt hierbij het jaarplan 2022-2023, met inachtneming van de hier
besproken wijzigingen, goed.

22:21 uur: Er wordt een pauze ingelast.
22:34 uur: De ALV wordt hervat.

10. Presenteren en goedkeuren Financieel jaarplan 2022-2023
Vervolgens gaat de ALV verder met het presenteren van het Financieel Jaarplan. Hierbij
wordt het Financieel Jaarplan per pagina bekeken en zal er bij enkele kopjes nog een
toelichting of update worden geven. Na de toelichting en/of update is er ruimte voor verdere
vragen en of opmerkingen. Fouten in lay-out en spelling kunnen worden gemaild naar
secretaris@svpap.nl. Nu zal het plan per pagina worden doorgenomen. Hiervoor geeft
Babette het woord aan Eva.
Eva wil voordat ze begint met presenteren een aantal mensen bedanken. Zij wil graag de
leden van de Financie en van de RvA bedanken voor alle feedback. Daarnaast bedankt ze ook
Tom en Kiki voor alle adviezen en het beantwoorden van haar vragen. Als laatst wil zij het
bestuur bedanken voor het vertrouwen in haar als penningmeester en alle ondersteuning die
zij heeft gehad. Hierna begint ze met het presenteren van het Financieel Jaarplan.

Titelblad en inhoudsopgave:
Eva vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het titelblad of de inhoudsopgave.

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over het titelblad of de inhoudsopgave.

Pagina 2:
Hier heeft Eva zelf een opmerking over. Er staan bij de resultaten van 21-22 nog een aantal
onverrekende bedragen, zoals bij verkoop testpakket, dit komt doordat tijdens het maken
van het verslag nog niet alle resultaten volledig verwerkt waren. Eva vertelt dat zij deze
bedragen uiteraard aan zal passen nadat deze verwerkt zijn.

- Tommie zegt dat de subsidie van Ibion wel omhoog kan gaan. Hij geeft aan dat deze
subsidie al jaren €1000 euro is. Dit kan Eva vragen via Ruth en Jorg. Tommie zegt
dat deze omhoog te zetten is naar €5000 euro.

- Vincent benoemt hierbij dat er sprake is van inflatie en dat dit een goed
argument is voor een verhoging.
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- Eva vraagt hier over de lustrum donatie of deze ook verhoogd kan gaan
bijvoorbeeld.

- Tommie antwoordt hierop dat zij dit voor nu nog kan laten. Dit is nu nog niet
echt aan de orde.

- Kiki geeft aan dat Anneloes, de assessor, er vorig jaar naar gekeken heeft en zij
is hier ook mee bezig geweest. Eva kan dus ook kijken bij de assessor, want die
verdiept zich ook in zo’n subsidie.

Pagina 3:
Eva heeft zelf een opmerking over pagina 3. Er is namelijk gekozen om negatief te begroten,
aangezien PAP een te groot eigen vermogen heeft en deze blijft stijgen. Dit is niet de
bedoeling, omdat de vereniging geen winst hoort te maken. Door het negatief begroten zijn
de uitgaven hoger dan de inkomsten. Hiermee wordt het eigen vermogen van PAP gebruikt.
Ook geeft Eva aan dat er een foutje in de begroting staat, namelijk bij toelichting
hoofdkoppen. De jaartallen kloppen hier niet en Eva zal dit na deze ALV aanpassen. Dan
heeft Eva nog een update bij toelichting hoofdkoppen, zoals eerder besproken stelt het
bestuur voor om de Musicie als commissie te schrappen. Het volledig bedrag van de Musicie
(€200) wil het bestuur graag herbegroten naar de Promocie, een nieuwe commissie.
Eva vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over pagina 3.

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over pagina 3.

Pagina 4:
Eva vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over pagina 4.

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over pagina 4.

Pagina 5:
Eva vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over pagina 5.

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over pagina 5.

Pagina 6:
Eva heeft zelf een update over pagina 6 bij 1.3.1.1 Vaste lasten. Eva vertelt de leden dat het
bestuur te horen heeft gekregen dat er voor elk account van info@svpap bij Google
Workspace betaald moet worden. Eva gaat verder met uitleggen dat dit €18,22 per maand is,
wat betekent dat er jaarlijks een bedrag van €218,64 (12 x 18,22) bij de vaste lasten bijkomt.
Het voorstel van het bestuur is om dit bedrag extra negatief te begroten, aangezien het eigen
vermogen afgelopen jaren gegroeid is. Hierom denkt het bestuur dat extra negatief begroten
bij zal dragen aan het verkleinen van het eigen vermogen of in ieder geval groei te
voorkomen.
Eva vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over pagina 6.

- De leden steken hun duim op en laten weten hiermee eens te zijn.
- Tom vraagt aan Eva waar zij dan op uitkomt bij het negatief begroten.
- Eva antwoordt dat dit een kleine €600 euro zal zijn.
- Tom zegt dat dit prima is.

Pagina 7:
Eva vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over pagina 7.

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over pagina 7.
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Pagina 8:
Eva heeft zelf een update over pagina 8 1.3.2.4 Bestuursleden. Eva vertelt dat de €70,- per
bestuurslid inmiddels overgemaakt is naar alle bestuursleden. Er is dus een totaal bedrag
van €420,- uitgegeven op de post bestuursleden.
Eva vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over pagina 8.

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over pagina 8.

Pagina 9:
Eva vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over pagina 9.

- Julia heeft een vraag van Madelon. Zij spreekt dan ook even vanuit Madelon, maar ze
laat wel weten hier zelf ook mee eens te zijn. Er staat bij constitutieborrel dat er een
bedrag van €750 euro is begroot, maar daarna staat er in het plan dat gasten op de
naam van PAP van half 9 tot en met half 11 drinken kunnen bestellen. Madelon dacht
dat het handiger zou zijn om aan te geven dat dit zo is totdat het budget op is.

- Eva vindt dit een goede opmerking en zal dit aanpassen.

Pagina 10:
Eva vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over pagina 10.

- Maarten vindt dat de Mannencie meer budget zou moeten krijgen. Hij geeft aan dat
alles duurder wordt en dat de Mannencie meer dan alleen activiteiten is. Zo is er
volgens hem ook een heel leuk mannenweekend.

- Eva vindt dat Maarten een heel mooi punt heeft.
- Sam wil hier als coördinator van de Mannencie op reageren en zegt dat het

antwoord ‘nee’ is.
- Eva sluit zich bij het antwoord van Sam aan.
- Tom zegt dat Maarten deze vraag al 4 jaar stelt.

Pagina 11:
Eva vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over pagina 11.

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over pagina 11.

Hierna geeft Eva het woord weer aan Babette. Babette geeft aan dat het gehele verslag
besproken is en gaat over na het keuren van verslag in het algemeen. Daarvoor geeft zij het
woord aan Tom Lammers, om namens de Financie een advies uit te brengen over het keuren.
Tom zegt dat hij erg positief over het plan is en dat hij het er netjes uit vindt zien. Het advies
van Tom is positief.
Babette vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het Financieel Jaarplan in het
algemeen.

- Kiki zegt dat Eva lekker gewerkt heeft.
Babette vraagt of er nog bezwaren zijn tegen het goedkeuren van het Financieel Jaarplan.

- Er zijn geen bezwaren tegen het goedkeuren van het Financieel Jaarplan.

De ALV keurt hierbij het Financieel Jaarplan 2022-2023, met inachtneming van
de hier besproken wijzigingen, goed.

11. Presenteren en goedkeuren Raad van Advies 2022-2023
Babette vervolgt de vergadering met het voorstellen van de RvA. Afgelopen verenigingsjaar is
er een wijziging geweest in de manier van het samenstellen van de RvA en dit zal dan ook de
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eerste keer zijn dat dit proces gevolgd wordt. Dit betekent dat er leden in de RvA blijven
zitten van het vorige verenigingsjaar. Het bestuur vindt het heel fijn dat zij hen dit jaar willen
ondersteunen door adviezen te geven. Bij het schrijven van het jaarplan hebben zij ook al
advies gegeven en daar is het bestuur ze erg dankbaar voor. De RvA bestaat uit de volgende
personen:

- Voorzitter: Doyke Schokker
- Tommie Buster
- Marije Revenich
- Vincent van de Pol
- Kiki van Eijk
- Sanne Horeman

Zij stellen zich allemaal kort even voor en leggen uit dat zij oud-bestuursleden zijn. Dit maakt
dat zij veel afweten van de vereniging. Hierna gaat Babette verder met het instemmen van de
RvA. Eerst is er ruimte voor de leden om vragen te stellen aan de nieuwe RvA-leden, daarna
zullen de RvA-leden kort de ruimte verlaten, zodat leden in het privé vragen kunnen stellen
aan het bestuur over de overdracht.

- Er zijn geen vragen voor de RvA zelf.
De RvA verlaat kort de ruimte.

- Tom vraagt of het bestuur zelf achter deze RvA staat.
- Babette zegt dat het bestuur hier zelf achter staat.

De RvA komt terug de ruimte in.
Babette legt uit dat het een stemming over personen is en dat dit eigenlijk schriftelijk en per
persoon moet plaatsvinden. Het bestuur wil echter voorstellen om de RvA in haar totaal in te
stemmen en dit per acclamatie te laten verlopen.
Babette vraagt of er iemand bezwaar heeft tegen het instemmen van de RvA in haar totaal.

- Er is geen bezwaar tegen het instemmen van de RvA in haar totaal.
Vervolgens vraagt Babette of er iemand bezwaar heeft tegen het instemmen per acclamatie.

- Er is geen bezwaar tegen het instemmen per acclamatie.

Babette installeert Doyke Schokker, Tommie Buster, Marije Revenich, Vincent
van de Pol, Kiki van Eijk en Sanne Horeman als leden van de Raad van Advies
2022-2023 van Studievereniging PAP.

Het bestuur wil hen nu alvast bedanken voor hun bijdrage het komende jaar. Het bestuur
kijkt uit naar een fijne samenwerking en hoopt een geweldig verenigingsjaar tegemoet te
gaan met hen als Raad van Advies.

12. Presenteren en goedkeuren Voorstel HR-wijziging RvA
Vorige ALV is er een wijziging gekomen in de positionering van de RvA. Naar aanleiding
hiervan heeft de RvA een voorstel tot wijziging van het HR ingediend. Voor het presenteren
geeft Babette het woord aan Doyke Schokker. Doyke legt uit dat er twee RvA leden zijn
blijven zitten in de nieuwe RvA. Hierdoor zal het vaker voorkomen dat RvA leden zijn
afgestudeerd en officieel geen PAPlid meer zijn. Hierdoor zouden deze RvA leden niet naar
activiteiten kunnen en hebben zij geen toegang tot de ALV. De RvA vindt het belangrijk dat
het mogelijk blijft dat zij bij alle PAP-activiteiten aanwezig kunnen zijn. Op die manier
kunnen zij al RvA het beste advies geven. Daarom wil de RvA de HR-wijziging doorvoeren
dat er een uitzondering gemaakt zal worden voor RvA leden. Zij zullen gezien worden als
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PAPleden. Tommie voegt hier aan toe dat dit alleen geldt wanneer de RvA leden zijn
afgestudeerd.
Babette bedankt Doyke voor het presenteren en vraagt of er nog vragen zijn over de
HR-wijziging.

- Er zijn geen vragen over de HR-wijziging.
Nu de wijziging besproken is, gaat de ALV verder tot het keuren van de wijziging. Daarvoor
geeft Babette eerst het woord aan Doyke Schokker, voorzitter Raad van Advies, om een
advies uit te brengen over het keuren.

- Doyke maakt duidelijk dat de RvA hier natuurlijk achter staat.
Babette gaat verder tot de stemming van de wijziging in het HR. Voor de stemming hierover
is het reglementair verplicht om dit hoofdelijk te doen, dat houdt in dat het gaat gebeuren
met handen opsteken. Babette legt uit hoe dit werkt en dat er vier mogelijkheden zijn bij het
stemmen.

- Voor betekent dat je akkoord gaat met het voorstel zoals dat nu ligt.
- Tegen betekent dat je niet akkoord gaat met het voorstel zoals dat nu ligt.
- Neutraal betekent dat je geen voorkeur hebt in stemming over het voorstel zoals dat

nu ligt.
- Onthouding betekent dat je niet wilt stemmen over het voorstel zoals dat nu ligt, je

stem zal dan ook niet meetellen voor de stemdrempel.
Er zijn 23 stemmen voor de HR-wijziging, 0 stemmen tegen, 0 stemmen neutraal en o
stemmen onthouding.

Babette stelt het voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement met
inachtneming van de hier besproken wijziging, goed.

13. Inspraak leden
Babette vraagt aan de leden of er nog zaken die besproken moeten worden op dit moment.

- Hierop komt geen respons.

14. W.V.T.T.K.
Er is niks ter tafel gekomen.

15. Rondvraag
- Maarten wenst het bestuur heel veel succes.
- Rachid zegt dat hij het jaarplan er mooi uit vond zien.
- Tom zegt dat de meiden lekker gewerkt hebben en wenst ze veel plezier.
- Siebe zegt dat hij geen vragen heeft en dat het jaarplan er goed uit zag.
- Isa zegt dat het bestuur goed bezig is.
- Vincent zegt dat het bestuur goed gewerkt heeft.
- Doyke heeft niks om aan te vullen en vindt dat het bestuur toppers zijn.
- Tommie zegt dat het twintigste bestuur lekker gewerkt heeft en wenst het

eenentwintigste bestuur veel plezier.
- Marije Revenich geeft als tip dat als het bestuur het niet meer ziet zitten dat zij altijd

kunnen denken aan de zin: “Ik kap, het is maar PAP”. Ook wenst zij het bestuur heel
veel plezier.

- Anouk vindt dat de meiden van het jaar moeten gaan genieten.
- Amber heeft geen vraag.
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- Eva van Kampen heeft ook geen vraag en wenst het bestuur heel veel plezier.
- Johanne wenst het bestuur veel plezier.
- Lieke zegt dat het jaarplan er erg goed uitziet en zij vindt dat het bestuur moet gaan

genieten.
- Kiki wenst het bestuur super veel plezier en zegt dat ze van het jaar moeten gaan

genieten.
- Anne wenst het bestuur heel veel succes en zegt dat ze met z’n zessen heel erg moeten

gaan genieten.
- Julia zegt dat het bestuur goed gewerkt heeft en denkt dat het helemaal goed gaat

komen.
- Sanne sluit zich aan bij wat de rest al gezegd heeft en wenst het bestuur heel veel

plezier. Ook zegt ze dat het bestuur van dit jaar moet gaan genieten, want het is zo
voorbij.

- Marije Tuenter heeft geen vraag.
- Sam heeft geen vraag.
- Milou bedankt iedereen voor het komen naar de ALV.
- Eva heeft geen vraag.
- Constance heeft geen vraag.
- Babette heeft ook geen vraag.

16. Sluiting
Babette bedankt de aanwezigen namens het twintigste en eenentwintigste bestuur voor hun
komst en inbreng. Het bestuur kijkt erg uit naar komend jaar. Babette dankt nogmaals de
aanwezigen voor hun komst en wenst hen een fijne avond. Zij sluit de vergadering om 22:54
uur op 14 september 2022.
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