
  
  

                                                                                                  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwoord  
Geachte leden,  



 

 
Voor u ligt het beleidsplan van het 45e bestuur. Met zorg hebben wij onze visie, doelen en                 
plannen voor volgend jaar op schrift gesteld. Wij hopen dat u bij het lezen merkt dat wij                 
komend jaar de lat weer hoog willen leggen.  
 
Als nieuw bestuur mogen wij voortbouwen op het harde werken van Jop, Stephanie, Sanne,              
Willeke en Kayleigh. Wij zijn hen dankbaar voor het werk dat zij het afgelopen jaar hebben                
geleverd. Zij hebben ervoor gezorgd dat wij als bestuur met een frisse start kunnen beginnen.  
 
Ons doel is om de vereniging meer zichtbaar, actiever en groter te maken. Dit willen wij dan                 
ook graag bereiken door scherpe en ambitieuze doelen te stellen voor onze vereniging. Samen              
kunnen wij ervoor zorgen dat Progressief Rechten herkenbaar zal zijn en in de toekomst ook               
herkenbaar zal blijven. 
 
Ons beleidsplan is opgebouwd uit een algemeen- en een persoonlijk deel. In het algemeen              
deel zullen wij onze pijlers toelichten en duidelijk maken hoe wij aan Progressief Rechten              
willen werken. In het persoonlijk deel beschrijft elk bestuurslid haar of zijn eigen rol en               
verwachtingen ten aanzien van haar of zijn functie in het bestuur.  
 
Ik wil u hierbij van harte uitnodigen om ons beleidsplan door te nemen zodat u ons kan                 
voorzien van voldoende advies om van 2018/2019 een geweldig jaar te maken!  
 
Wouter Wieringa, voorzitter 
Namens het 45e kandidaatsbestuur der Progressief Rechten.  
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Algemeen deel 
 
In dit deel presenteren wij onze drie pijlers voor het aankomend jaar. De drie pijlers luiden als                 
volgt: zichtbaarheid, verenigingsleven en faculteitsraad. In dit algemeen deel zullen zowel           
deze drie pijlers, als de invulling van de commissies worden toegelicht.  
 

De drie pijlers 

Zichtbaarheid 
Om de vereniging komend jaar naar een hoger niveau te tillen, zullen wij ons vooral gaan 
inzetten voor betere zichtbaarheid van de vereniging gedurende het studiejaar. Wij zullen een 
mediacommissie aanstellen en zij zullen maandelijks blogs en vlogs op onze social media 
kanalen plaatsen. Daarnaast zullen zij zich samen met de activiteitencommissie bezig gaan 
houden  om de maandelijkse borrels te promoten. Ook willen we meer eerstejaars studenten 
gaan betrekken bij de vereniging. Daarom zullen we een eerstejaars evenement organiseren in 
de vorm van een pubquiz en/of kroegentocht. Naar aanleiding van dit evenement en de 
commissiesollicitaties die in september open gaan, zullen wij bij verschillende Bachelor 
vakken een hoorcollegepraatje houden om nieuwe leden te werven. 

Verenigingsleven 
Het verenigingsleven heeft een grote invloed op de sfeer binnen PR en bepaalt of de               
vereniging ook interessant is voor leden die niet actief zijn binnen de vereniging. Daarnaast              
heeft een bloeiend verenigingsleven een positieve invloed op de samenwerking tussen het            
bestuur, de fractie en de commissies. Door meer binding met de leden te creëren is het                
belangrijk dat er een aantal activiteiten jaarlijks op de agenda terugkeren. Deze activiteiten             
zijn als volgt:  
 

1. Een maandelijkse borrel  
2. Maandelijkse vlogs en blogs 
3. Een buitenlandse reis  
4. PR-filmavonden  
5. Actieve leden Bedankdag 
6. Het eerstejaars evenement  

 
Daarnaast bestaat er voor de activiteitencommissie de mogelijkheid om zelfstandig nieuwe           
activiteiten te bedenken en te organiseren.  
 
De evenementen die PR door het jaar heen organiseert kunnen naar ons inzicht beter bezocht               
worden. Daarvoor willen wij de volgende acties ondernemen: 
 
1. Promotie: Evenementen worden structureel onder de leden gepromoot. Dit geschiedt via            
social media, het prikbord, de nieuwsbrief en door persoonlijke benadering. Daarnaast           
verwachten wij niet-leden te bereiken door collegepraatjes en het delen van evenementen in             
Facebook-groepen.  
2. Rol fractie: Van de fractie verwachten wij een actieve rol binnen de vereniging. Wij willen                
dit bereiken door beter te communiceren met de fractie en vooraf de verwachtingen jegens              
elkaar duidelijk te maken. Wij zullen komend jaar gaan bouwen op wederzijds vertrouwen.             
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Dit willen wij bereiken door onder meer het voorleggen van de jaaragenda. 
3. Samenwerking met andere verenigingen: Dit jaar willen wij met andere verenigingen            
samenwerken om op deze manier meer mensen te binden aan PR. Hiervoor zullen wij actief               
andere verenigingen benaderen om samen activiteiten te organiseren.  
 

Faculteitsraad 
De vertegenwoordiging van de rechtenstudenten binnen de faculteitsraad blijft de          
belangrijkste taak van Progressief Rechten. Met een sterke vertegenwoordiging kunnen wij           
onze progressieve idealen beter waarmaken. Als bestuur zien wij daarin ook voor ons een rol               
weggelegd.  
Ten eerste dragen wij zorg voor de verwachtingen van de fractie richting het bestuur en vice                
versa. Het contact tussen beide organen zal voornamelijk lopen tussen beide voorzitters. Zij             
zullen afstemming zoeken in zaken zoals promotie en aanwezigheid.  
Ten tweede zien wij als bestuur voor ons de taak weggelegd om meer zetels dan voorgaande                
jaren te verwerven. Wij zullen er daarom voor zorgen dat we gedurende het hele jaar actief                
zichtbaar zijn. Dit doen we onder andere door aanwezig te zijn bij activiteiten van andere               
verenigingen en ons daar kenbaar te maken als PR zijnde.  
 

LLB- Advisory Board 
Het LLB-Advisory board wordt afgeschaft. Daarvoor in de plaats kunnen internationals ons 
mailen voor klachten, problemen en ideeën of zij kunnen contact opnemen met Hyfa die als 
lid van de fractie het komende jaar de internationale studenten zal vertegenwoordigen in de 
faculteitsraad. Daarnaast komt er een international committee binnen PR. Hierover wordt 
meer verteld onder het kopje commissies. 
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Commissies 
 
Activiteitencommissie  
De activiteitencommissie is belast met het organiseren van al onze activiteiten met            
uitzondering van het eerstejaars evenement en de buitenlandse reis. Dit betekent dat zij de              
maandelijkse borrels, de filmavonden en nieuw te bedenken activiteiten organiseren.  
De commissie zal bestaan uit minimaal drie personen. De verhouding zal er als volgt uitzien:  

● Voorzitter: de voorzitter is degene die de commissie zal leiden en contact zal             
onderhouden met de commissaris intern.  

● Secretaris: de secretaris heeft als hoofdtaak het notuleren tijdens de vergaderingen en            
het onderhouden van contact met externe partijen. 

● Penningmeester: de penningmeester regelt de financiële zaken voor de activiteiten in           
overleg met de penningmeester uit het bestuur.  

De commissie gezamenlijk is verantwoordelijk voor de promotie van evenementen. 
De commissaris intern zal afhankelijk van de drukte regelmatig met de commissie vergaderen.             
Het is niet de bedoeling dat de commissaris intern als voorzitter optreedt maar slechts een               
toezichthoudende en controlerende rol heeft.  
 
Campagnecommissie  
De campagnecommissie neemt de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van de          
campagne en zichtbaarheidsacties. De commissie denkt mee over eventuele strategieën tijdens           
de campagne. Het verkiezingsprogramma blijft de verantwoordelijkheid van de         
kandidaatsfractie.  
De campagnecommissie zal bestaan uit drie leden: 

● Penningmeester (bestuur): de penningmeester zal input geven betreffende de         
financiële mogelijkheden voor de campagne. 

● Een fractielid: deze zal zorgen voor een soepel verloop van de communicatie tussen de              
commissie en de fractieleden. 

● Een derde die bij voorkeur reeds bij PR betrokken is. 
 
Eerstejaarscommissie  
De eerstejaarscommissie zal meewerken aan het eerstejaars evenement en bij voorkeur           
meerdere evenementen organiseren om de betrokkenheid van de eerstejaars bij PR te            
vergroten. Daarbij valt te denken aan een pubquiz en kroegentocht. Promotie van PR onder              
eerstejaarsstudenten is voor de eerstejaarscommissie een belangrijke taak. Daarnaast zullen 2           
leden van de eerstejaarscommissie plaatsnemen in de opleidingscommissie, de vaste          
commissie voor de propedeuse.  
De commissie zal bestaan uit minimaal vier personen. De verhouding zal er als volgt uitzien:  

● Voorzitter: de voorzitter is degene die de commissie zal leiden en contact zal             
onderhouden met de commissaris intern.  

● Secretaris: de secretaris heeft als hoofdtaak het notuleren tijdens de vergaderingen en            
het onderhouden van contact met externe partijen. 

● Penningmeester: de penningmeester regelt de financiële zaken voor de activiteiten in           
overleg met de penningmeester uit het bestuur.  

De commissie gezamenlijk is verantwoordelijk voor de promotie van evenementen. 
De commissaris intern zal afhankelijk van de drukte regelmatig met de commissie vergaderen.             
Het is niet de bedoeling dat de commissaris intern als voorzitter optreedt maar slechts een               
toezichthoudende en controlerende rol heeft.  
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International Committee 
De international committee zal onder meer zorg dragen voor het organiseren van één van de 
grootste activiteiten van het jaar, namelijk de buitenlandse reis. Daarnaast zullen zij een 
pubquiz voor de internationals verzorgen en zullen zij zelf met ideeën mogen komen voor 
activiteiten voor internationals of activiteiten die de integratie bevorderen tussen de 
nederlandse studenten en de internationals.  
De commissie zal bestaan uit minimaal drie personen. De verhouding zal er als volgt uitzien:  

● Voorzitter: de voorzitter is degene die de commissie zal leiden en contact zal             
onderhouden met de commissaris intern.  

● Secretaris: de secretaris heeft als hoofdtaak het notuleren tijdens de vergaderingen en            
het onderhouden van contact met externe partijen. 

● Penningmeester: de penningmeester regelt de financiële zaken voor de reis en           
pubquiz in overleg met de penningmeester uit het bestuur.  

De commissie gezamenlijk is verantwoordelijk voor de promotie van de reis. 
De commissaris intern zal afhankelijk van de drukte regelmatig met de commissie vergaderen.             
Het is niet de bedoeling dat de commissaris intern als voorzitter optreedt maar slechts een               
toezichthoudende en controlerende rol heeft.  
 
Mediacommissie 
De mediacommissie zal bestaan uit twee personen die in samenwerking met de secretaris de              
website zullen onderhouden. Verder zullen zij zich bezig houden met de maandelijkse vlogs             
en blogs en zullen zij foto’s maken tijdens PR-activiteiten. Ook zal de commissaris intern              
plaatsnemen in de commissie om mee te beslissen over eventuele promotie op de site en de                
maandelijkse vlogs. 
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Persoonlijk deel 
 
Wouter Wieringa 
Voorzitter 
 
Progressief Rechten is een vereniging die er is voor de belangen van de rechtenstudenten en               
mede door de inzet van het voorgaande bestuur, heeft laten zien dat groeien als vereniging               
geen utopie is. Het ledenaantal is weliswaar ongeveer gelijk gebleven, maar qua            
herkenbaarheid en bekendheid zijn er significante stappen gemaakt. Aan ons als bestuur om             
deze trend voort te zetten. 
 
Graag stel ik mij even aan u voor. Ik ben Wouter Wieringa, 26 jaar en ik rond volgend jaar                   
mijn bachelor IT-Recht af. Ik mag mij dan ook met gepaste trots voorzitter noemen van deze                
mooie vereniging. 
 
Wij als bestuur zullen het visitekaartje van Progressief Rechten zijn en voor mij als voorzitter               
is een rol weggelegd om mijn medebestuurders aan te sturen. Ik zal als voorzitter komend jaar                
bij alle activiteiten aanwezig zijn om met mensen in contact te komen en deze personen weer                
op hun beurt in contact te laten komen met Progressief Rechten. Samenwerkingen met andere              
vereniging is de voorgaande jaren al veelvuldig aangegaan en ook wij streven komend jaar              
naar mooie evenementen. Wij als bestuur willen Progressief Rechten mee laten gaan met de              
tijd en onze zichtbaarheid vergroten.  
 
De taken die mijn voorganger heeft vervuld zal ik zo goed mogelijk voortzetten. Ik zal in de                 
vereniging en het bestuur controlerend optreden en mij aanspreekbaar opstellen tegenover een            
ieder. 
 
Het is mijn taak om op de hoogte te zijn van alle zaken die spelen en hier een passende actie                    
of reactie op te geven. Tevens is het mijn rol een goed contact met de voorzitter van de fractie                   
te hebben en te onderhouden. Het vertegenwoordiging van de studentenbelangen in de            
faculteitsraad is dan ook een zeer belangrijke taak die prioriteit verdient. Ik voorzie hierin              
geen problemen en zal dit naar het beste van mijn kunnen oppakken. 
 
Wij als bestuur willen Progressief Rechten zichtbaarder maken, maar ook tot een vereniging             
maken die de toekomst zonder moeite tegemoet kan gaan. Wij willen graag dat de              
rechtenstudenten ons als aanspreekpunt zien als het gaat om belangen die vertegenwoordigd            
moeten worden en wij zijn ervan overtuigd dat wij als vereniging de potentie hebben om dit te                 
bewerkstelligen! 
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Denise Meijering 
Secretaris 
  
Vanuit mijn perspectief moet Progressief Rechten meer zichtbaar zijn voor de           
rechtenstudenten. Als secretaris zie ik daar voor mij een belangrijke rol in weggelegd.             
Facebook moet een informatiebron worden voor de studenten. Deze zal up-to-date gehouden            
moeten worden. Daarnaast zal ik op het prikbord onze vergaderdata en activiteiten weergeven,             
alsmede informatie over de fractie, het bestuur en de commissies. 
  
De notulen van vergaderingen zal ik binnen vijf dagen na de desbetreffende vergadering aan              
de leden toesturen en zal ik het contact met de fractie onderhouden. Alle leden moeten               
immers zo snel mogelijk op de hoogte zijn van belangrijke zaken die op de vergaderingen zijn                
besproken. Ook dit zal bijdragen aan meer zichtbaarheid van de vereniging. 
  
Om meer binding met de leden te creëren, zal ik de nieuwsbrief, die eens per blok aan onze                  
leden wordt gestuurd, voortzetten. In de nieuwsbrief worden zij op de hoogte gesteld van de               
activiteiten die zullen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden en andere interessante          
gebeurtenissen binnen de vereniging. Ook zal ik het contact met de fractie onderhouden om              
de recente ontwikkelen binnen de faculteitsraad naar buiten kenbaar te maken en in de              
nieuwsbrief te verwerken. PR staat in het teken van de vertegenwoordiging van de             
rechtenstudenten. Daarom moeten zij weten wat er speelt binnen de faculteitsraad. 
  
Tijdens ons bestuursjaar zal voor het eerst een mediacommissie worden ingesteld. Deze            
commissie zal bestaan uit een twee externe personen, de commissaris intern en mijzelf. De              
externe personen hebben verstand van het onderhouden van websites en kunnen onder mijn             
toezicht en aanwijzingen de site aantrekkelijk maken voor leden en buitenstaanders. De            
commissaris intern zal ook plaatsnemen in de commissie om mee te beslissen over eventuele              
promotie op de site en de maandelijkse vlogs. 
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Iris de Jager 
Penningmeester 
 
Ik zal dit jaar de functie van penningmeester vervullen. Daarnaast gaat de commissaris extern              
weer uit het bestuur en zal ik deze taken er weer bij krijgen. Ik wil mij dit jaar focussen op de                     
bekendheid van Progressief Rechten onder de studenten. Hiervoor zal ik zoveel mogelijk geld             
proberen op te halen. Dit door onder andere de acquisitie, maar ook de werkacties zullen               
worden voortgezet. Voor de acquisitie zal ik veel kantoren benaderen en misschien wel             
andere bedrijven. De bestaande contacten ga ik voortzetten. Ik hoop op deze manier naast veel               
geld op te halen, ook een aantal kantoorbezoeken te kunnen organiseren dit jaar. Dit allemaal               
ter bevordering van de vereniging en de groei van het ledenaantal. 
 

Afgelopen jaar zijn er ook een aantal borrels georganiseerd. Dit is ook komend jaar het plan.                
Hiervoor is uiteraard geld nodig en dat zal ook terugkomen in de begroting. Er is een bedrag                 
gereserveerd voor de borrels die aankomend jaar maandelijks gehouden zullen worden. Voor            
de borrels zal ik ook weer een café benaderen waar we deze kunnen houden. 
 

Als penningmeester zal ik ook plaatsnemen in de campagnecommissie. Dit doe ik samen met              
een fractielid en een extern. Mijn taak zal grotendeels bestaan uit het budget beheren en               
kijken hoeveel plannen gerealiseerd kunnen worden. 
 

Ook zal er geld vrijgehouden worden voor ludieke acties. Deze kunnen nog verder ingevuld              
worden in het jaar, maar staan vast om uitgevoerd te worden. De actie van ‘Vriend van PR’                 
zal dit jaar voortgezet worden. Ook zullen we actief met onze commissies omgaan door onder               
andere aan het eind van het jaar een ‘commissie-bedank-dag’ te organiseren. 
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Parnian Popal 
Commissaris intern  
 
Zoals ieder jaar zal ook het 45e bestuur van Progressief Rechten alles uitpakken om de               
vereniging onder de rechtenstudenten bekend te maken. Dit jaar zal het bestuur zich             
voornamelijk op de zichtbaarheid van de vereniging richten. Mede door activiteiten, social            
media en tussentijdse borrels willen wij de aandacht van onze rechtenstudenten bereiken en             
het ledenaantal uitbreiden. Dit wordt mogelijk gemaakt met de hulp van onze commissies.             
Om de commissies goed te laten functioneren, zal ik dit jaar als commissaris intern de zorg                
dragen voor een goed verloop van de jaarplanning door de commissies periodiek te             
controleren. Hiervoor zal ik maandelijks een vergadering houden met de voorzitters van de             
commissies om zowel mee te denken als advies te geven daar waar nodig. Doordat er aan het                 
begin van het jaar een jaarplanning wordt opgesteld weten de commissies vanaf het begin              
wanneer er wat exact van ze verwacht wordt. Echter, wij geven de commissies, met name de                
activiteitencommissie, de ruimte om zelf ook met ideeën te komen.  
 
Activiteitencommissie 
Zoals reeds besproken gaat de activiteitencommissie zich bezighouden met het organiseren           
van alle evenementen behalve het eerstejaarsevenement en de buitenlandse reis. Dit houdt in             
dat de commissie de borrels, de filmavonden en nieuwe/nader te bepalen evenementen gaat             
organiseren. De data van de borrels en filmavonden staan voorafgaand aan het studiejaar vast.              
Dit zodat de commissie al vroeg in het jaar kan beginnen met het regelen van sprekers, maar                 
ook tijdig kan beginnen met promotie. Ook willen wij bij de commissie sterk benadrukken dat               
er zeker ruimte is voor eigen initiatief en dit ook stimuleren. 
 
Eerstejaarscommissie 
De eerstejaarscommissie willen wij graag meer betrekken bij de vereniging. Dit door de             
commissie mee te laten werken aan een groot evenement, namelijk het eerstejaarsevent.            
Hierdoor hebben ze echt iets om naartoe te werken. Daarnaast leek het ons leuk als ze nog een                  
klein informeel evenement organiseren vlak na benoeming, te denken aan een           
eerstejaarspubquiz. De reden hiervoor is de binding van eerstejaars én de commissie aan de              
vereniging. Ook willen wij de promotie onder eerstejaars deels in handen leggen van deze              
commissie, gezien zij het dichtste bij de eerstejaarsstudent staan. 
 
ISP-commissie 
De ISP-commissie zal bestaan uit een aantal internationale en Nederlandse studenten. Deze            
commissie zal zorg dragen voor het organiseren van de buitenlandse reis van Progressief             
Rechten. Voor de reis willen wij voorafgaand aan de sollicitaties de datum al vast hebben               
staan, zodat wij bij de sollicitatie aan kunnen geven dat het om deze desbetreffende week gaat                
en dat meegaan een voorwaarde is om plaats te mogen nemen in de commissie.  
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Financiën 
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