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Aanwezig:  Bestuur 2011-2012: Anoek Janssen, Domenique Sinke, Marcella 1 
Monteiro, Leonie Pape, Arianne Breure, Jelle Guldenaar. 2 

 Kandidaatsbestuur 2012-2013: M. Mostard, M. Anten, S. van der 3 
Meulen, J. Salfichberger, L. van den Heuvel, I. Bleekman. 4 

 Commissiehoofden: S. Lexmond, M. Oesterholt, J. Borcheld, M. 5 
Cranenbroek. 6 

 Raad van Advies: L. Steeg. 7 
Kascontrolecommissie 2011-2012: S. de Laat, G. van Abeelen, M. 8 
Mostard 9 
Leden: 17 10 

  Totaal: 23 11 
Afwezigheid  12 
bij kennis- 13 
geving: A. Habraken, E. Nizet, L. Oosterveld 14 
 15 

 16 

1.Opening 17 

Anoek opent om 18.30 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  18 
 19 

- Anoek biedt namens het bestuur de excuses aan voor het lastige tijdstip, 20 
namelijk vlak voor de vakantie op vrijdagavond. Helaas was er eerder geen 21 
mogelijkheid en was verzetten van de ALV geen optie in verband met 22 
stemmen op het kandidaatsbestuur. 23 

- Anoek geeft aan dat R. van Broekhoven, bestuurslid van Spin, graag 24 
aanwezig wil zijn bij de ALV. Ze vraagt of iemand in de ALV hier bezwaar 25 
tegen heeft.  26 

o L. Steeg geeft aan dat het financieel halfjaarverslag zal worden 27 
besproken en dat de financiën van de vereniging feitelijk binnen de 28 
vereniging moeten blijven. 29 

o S. de Laat vraagt R. van Broekhoven waarom deze graag aanwezig wil 30 
zijn bij de ALV van Postelein. 31 

o R. van Broekhoven antwoordt dat de ALV’s van SPiN over het 32 
algemeen erg lang duren en hij wil graag kijken hoe de ALV’s van 33 
Postelein vorm worden gegeven. Hij hoopt hiermee informatie in te 34 
winnen om de ALV’s van SPiN in te kunnen korten. 35 

 36 
Anoek schorst de vergadering voor 5 minuten om te overleggen of R. van 37 
Broekhoven aanwezig mag zijn tijdens de ALV.  38 
 39 

- Anoek stelt voor dat R. van Broekhoven bij de ALV aanwezig mag zijn behalve 40 
bij de presentatie van het financieel halfjaarverslag. 41 

o De ALV stemt hier mee in. 42 
 43 

2. Vaststellen agenda 44 

De agenda is vastgesteld.  45 

Algemene Leden Vergadering 
29-06-2012 
18.30 uur 
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 1 

3. Goedkeuren notulen 2 

De notulen van 07 mei 2012 zijn ongewijzigd goedgekeurd. 3 
 4 

4. Mededelingen bestuur 5 

a. Secretaris 6 
Geen mededelingen 7 
 8 
b. Penningmeester: 9 

- De samenvatting van Neuropsychologie is aangekocht en is inmiddels ook in 10 
de verkoop. 11 

 12 
c. PR 13 

- Als promotieactie zijn er bankpashouders uitgedeeld. 14 
- Er hebben twee maandelijkse kameractiviteiten plaatsgevonden 15 
- Er hebben twee maandelijkse borrels plaatsgevonden met als thema: festival- 16 

en eindejaarsborrel. 17 
- Tijdens de tentamens zijn lollies uitgedeeld met de slogan ‘gas op die lolly’. 18 

o L. Steeg vraagt wat de reacties waren op deze actie. 19 
o Leonie antwoordt dat er positief werd gereageerd. 20 

 21 
d. Formeel  22 

- Er heeft een miniworkshop speltherapie plaatsgevonden. Er waren 34 leden 23 
aanwezig. 24 

- Er heeft een excursie naar instelling ‘eigenwijs’ plaatsgevonden. Er waren tien 25 
deelnemers. 26 

- Er heeft een workshop creatieve technieken plaatsgevonden hier waren zeven 27 
leden aanwezig. 28 

- De lezing over NVO registraties heeft plaatsgevonden. Er waren elf leden 29 
aanwezig. 30 

- De landelijke praktijkdag is afgelast vanwege te weinig animo. 31 
 32 
e. Informeel 33 

- Het S-feest heeft plaatsgevonden en was uitverkocht. Postelein heeft 110 34 
kaarten verkocht. 35 

- Van 20 tot en met 27 mei heeft de studiereis naar St. Petersburg 36 
plaatsgevonden. 37 

- Er is een shop en style avond geweest in café Piecken. 38 
- Er heeft een BaMyPo plaatsgevonden met als thema het EK. 39 
- De rugby activiteit is afgelast, omdat er maar één aanmelding was. 40 

o S. de Laat vraagt waardoor Jelle denkt dat dit komt. 41 
o Jelle antwoordt dat dit waarschijnlijk veroorzaakt word door de 42 

tentamenweken. De afgelopen activiteiten zijn niet goed bezocht. Door 43 
het nieuwe curriculum van de eerstejaars hebben zij al eerder 44 
tentamens dan de meerderejaars. 45 

o J. Borcheld vraagt aan Arianne of dit ook voor haar activiteiten geldt. 46 
o Arianne antwoordt dat zij hier ook last van ondervind. 47 

- Het beachvolleybaltoernooi heeft plaatsgevonden. Er waren 26 deelnemers.  48 
 49 
f. Voorzitter 50 
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- donderdag 28 juni heeft de diës barbecue van Postelein plaatsgevonden. Er 1 
waren 104 deelnemers. 2 

 3 

5. Financieel halfjaarverslag 4 

 5 
R. van Broekhoven verlaat de ALV. 6 
 7 

- Anoek geeft aan dat het verslag per post besproken zal worden door Marcella. 8 
- Marcella geeft aan dat op- en aanmerkingen over spelling en opmaak gemaild 9 

mogen worden. 10 
 11 
Resultatenrekening: algemeen 12 

o L. Steeg of de post ‘niet geleverde boeken’ één boek betreft. 13 
o Marcella geeft aan dat dit boek besteld is door een student en dat het geld 14 

voor dit boek ook is afgeschreven, maar dat de bestelling niet goed is 15 
doorgekomen bij Studystore. Postelein heeft het geld van dit boek 16 
teruggekregen en dit geld vervolgens naar de student is doorgestort. 17 

 18 
o S. van der Meulen vraagt waarom het BaMyPo niet onder de post ‘feesten’ 19 

valt. Sietske: waarom bamypo niet bij feesten? 20 
o Marcella antwoordt dat dit nog het vorige boekjaar betreft. 21 
o L. Steeg vraagt of het dan wellicht duidelijker is als er een jaartal bij gezet 22 

wordt. 23 
o Marcella antwoordt dat dat inderdaad duidelijker was geweest. 24 
o S. de Laat geeft aan dat dit een goede tip is voor de penningmeester van 25 

volgend jaar. Vooraf hadden we kunnen weten dat dit soort bedragen nog 26 
binnen zouden komen en hadden hier aparte posten voor gemaakt kunnen 27 
worden. Zou voorkom je dat er een grote post ‘onvoorzien’ ontstaat. 28 

o Marcella geeft aan dat deze twee bedragen wel bekend waren maar niet in 29 
zoverre dat het ook in de boekhouding opgenomen was. Het is goed om hier 30 
in het vervolg op te letten. 31 

 32 
Balans 33 

o Marcella ligt toe dat ‘crediteuren’ de bedragen zijn die vanuit Postelein nog 34 
betaald moeten worden en dat ‘debiteuren’ de nog te ontvangen bedragen 35 
zijn. 36 

 37 
- Marcella geeft aan dat de kascontrolecommissie het financieel halfjaarverslag 38 

goedkeurt met inachtneming van enkele opmerking die inmiddels in het 39 
verslag verwerkt zijn. 40 

 41 

6. Voorstellen kandidaatsbestuur 42 

 43 
Anoek vertelt dat de kandidaten allen een sollicitatiebrief hebben opgestuurd en dat 44 
daarna sollicitatiegesprekken hebben plaatsgevonden met de desbetreffende 45 
personen. Vervolgens is binnen het bestuur overleg geweest waarna wij tot het 46 
huidige kandidaatsbestuur zijn gekomen. 47 
De kandidaten zullen zich voorstellen en vertellen waarom zij gesolliciteerd hebben. 48 
Daarna is de gelegenheid tot het stellen van vragen. 49 
 50 
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- M. Mostard is 20 jaar en is afgelopen jaar actief geweest in drie verschillende 1 
commissies, namelijk de voorlichtingen- en meeloopdagencommissie, de 2 
PUB-commissie en de kascontrolecommissie. Op deze manier heeft ze veel 3 
inzicht gekregen in Postelein en wat er zich achter de schermen afspeelt. Dit 4 
was voor haar een reden om te solliciteren voor het bestuur. Ze wil graag altijd 5 
weten wat er overal speelt en daarom heeft ze gesolliciteerd voor de functie 6 
van voorzitter. Ze geeft aan dat ze denkt dat dit een functie is die goed bij haar 7 
past en ze wil gaan voor iets dat ze leuk vind. 8 

o J. Borcheld vraagt of M. Mostard een specifieke visie of 9 
aandachtspunten heeft. 10 

o M. Mostard antwoordt dat ze nog geen specifieke visie heeft, maar dat 11 
er tussendoor met de andere kandidaatsbestuursleden wel gesproken 12 
is. Ze zijn tevreden hoe het afgelopen jaar is gegaan en ze hebben nog 13 
geen drastische veranderingen voor ogen. Op het beleidsweekend zal 14 
dit uitgebreid besproken worden. 15 

 16 
- M. Anten is 20 jaar en tweedejaars studente. Ze ziet de functie van voorzitter 17 

als een gevarieerde functie met zowel grote als kleine taken. Ze ziet zichzelf 18 
als een geschikte secretaris en vice-voorzitter, omdat ze graag overal alles 19 
van wil weten. Ze is dit jaar voor het eerst in aanraking gekomen met 20 
Postelein door de voorlichtingen- en meeloopdagencommissie. Ze heeft nog 21 
niet zoveel ervaring met Postelein al de andere kandidaatsbestuursleden, 22 
maar ze wil graag de verantwoordelijkheid voor de vereniging dragen 23 
aankomend jaar. 24 

o S. de Laat geeft aan dat het derde jaar erg druk is en hij vraagt hoe ze 25 
dit wil combineren met bestuur. 26 

o M. anten antwoordt dat ze bereid is vakken te laten vallen en dat de 27 
vereniging op de eerste plaats komt. Ze zou het geen probleem vinden 28 
als ze door bestuur een jaar uitloopt. 29 

 30 
- S. van der Meulen is 20 jaar en derdejaars studente. Ze heeft onder andere in 31 

de PUB-commissie en de promotiecommissie gezeten. Afgelopen jaar heeft 32 
ze een minor bestuurskunde gedaan waarbij ze veel in aanraking is gekomen 33 
met beleidstheorieën en begrotingen. Dit vond ze erg interessant en vooral het 34 
serieuze beleid vindt ze leuk. Ze geeft aan dat ze kritisch is en dat ze graag 35 
het overzicht heeft. 36 

 37 
- J. Salfischberger is 20 jaar en eerstejaars studente. Afgelopen jaar heeft ze 38 

plaatsgenomen in de BaMyPo-commissie en is ze commissiehoofd geweest 39 
van de voorlichtingen- en meeloopdagencommissie. Ze vindt het erg leuk om 40 
met commissies bezig te zijn. Ze ziet commissaris PR als een taak met zowel 41 
informele als formele kanten en ze is erg enthousiast over Postelein, dit hoopt 42 
ze volgend jaar dan ook over te kunnen brengen op andere studenten. 43 

 44 
- L. van den Heuvel is 20 jaar en tweedejaars studente. Ze neemt al twee jaar 45 

plaats in de voorlichtingen- en meeloopdagencommissie en heeft dit jaar ook 46 
de PUB-commissie en de Studytripcommissie gedaan. Het lijkt haar erg leuk 47 
om de commissies komend jaar vanaf een andere kant te zien en op een 48 
andere manier actief te zijn binnen Postelein. 49 
 50 
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- I. Bleekman is 20 jaar en derdejaars studente. Komend jaar hoeft ze enkel 1 
Behandelingsmethodiek en Klinisch practicum te volgen waardoor ze veel vrije 2 
tijd heeft. Vorig jaar heeft ze in de studiereiscommissie plaatsgenomen en 3 
afgelopen jaar heeft ze de samenvattingencommissie gedaan. Ze vond de 4 
studiereis twee jaar geleden erg leuk en daarom spreekt commissaris 5 
informeel haar aan.  6 

o E. Mulder vraagt waarom I. Bleekman pas veel later dan de overige 7 
kandidaten gesolliciteerd heeft. 8 

o I. Bleekman antwoordt dat ze afgelopen tentamenweek zeven 9 
tentamens en haar scriptie moest maken waardoor ze hier niet over 10 
nagedacht had. Tijdens de vergadering van de 11 
samenvattingencommissie hoorde ze dat deze functie nog vrij was. 12 

 13 
- M. Mostard merkt op dat J. Borcheld vroeg of zij een visie had. Ze wil hier 14 

graag alsnog op reageren. Ze heeft wel degelijk nagedacht over een visie. Ze 15 
wil graag verder met het toegankelijk maken van Postelein voor leden. Ze is 16 
zelf een open persoon en ze hoopt op die manier nog meer leden te kunnen 17 
betrekken en actief te kunnen krijgen. 18 

o L. Steeg geeft aan dat ieder bestuur wel een dergelijke visie heeft en ze 19 
vraagt hoe M. Mostard deze op een nieuwe manier wil vormgeven. 20 

o M. Mostard antwoordt dat ze deze visie niet perse op een andere 21 
manier wil vormgeven. Dit jaar zijn veel kandidaatsbestuursleden 22 
mentormama tijdens de introductie en ze hopen op die manier al veel 23 
eerstejaars actief te kunnen betrekken. Het toegankelijk maken van 24 
Postelein speelt dus al tijdens de introductie. Omdat tot vandaag 25 
onzeker is of ze volgend jaar bestuur zullen worden is er tot nu nog niet 26 
gesproken over een concrete visie. 27 

 28 

7. Stemmen Kandidaatsbestuur 29 

 30 
Anoek vertelt dat er nu gestemd zal worden op het kandidaatsbestuur. Stem je voor 31 
dan ben je voor, stem je tegen dan ben je tegen en stem je blanco dan telt je stem 32 
alleen mee voor het quorum. 33 
De volgende personen zijn gemachtigd:  34 
- M. Ras machtigt J. Borcheld. 35 
- H. Wijkhuijs machtigt S. Lexmond. 36 
- I. Verhaart machtigt T. Evora. 37 
- L. Stassar machtigt M. Oesterholt. 38 
 39 
Totaal aantal stemmen: 21 40 
 41 
Anoek vertelt dat Michelle is aangenomen als kandidaatsvoorzitten 2012-2013 met: 42 
19 stemmen voor 43 
0 stemmen tegen 44 
2 stemmen blanco 45 
 46 
Anoek vertelt dat Marion is aangenomen als kandidaatssecretaris 2012-2013 en 47 
kandidaatsvice-voorzitter 2012-2013 met: 48 
18 stemmen voor 49 
0 stemmen tegen 50 
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3 stemmen blanco 1 
 2 
Anoek vertelt dat Sietske is aangenomen als kandidaatspenningmeester 2012-2013 3 
met: 4 
20 stemmen voor 5 
0 stemmen tegen 6 
1 stemmen blanco 7 
 8 
Anoek vertelt dat Judtih is aangenomen als kandidaatscommissaris PR 2012-2013 9 
met: 10 
20 stemmen voor 11 
0 stemmen tegen 12 
1 stemmen blanco 13 
 14 
Anoek vertelt dat Linsey is aangenomen als kandidaatscommissaris formeel 2012-15 
2013 met: 16 
18 stemmen voor 17 
0 stemmen tegen 18 
3 stemmen blanco 19 
 20 
Anoek vertelt dat Iris is aangenomen als kandidaatscommissaris informeel 2012-21 
2013 met: 22 
18 stemmen voor 23 
0 stemmen tegen 24 
3 stemmen blanco 25 
 26 
De ALV klapt. 27 
 28 
Anoek feliciteert het kandidaatsbestuur namen het bestuur en geeft aan dat er na de 29 
ALV gelegenheid is om het kandidaatsbestuur te feliciteren. 30 
 31 

8. W.V.T.T.K.  32 

Er is geen W.V.T.T.K.  33 
 34 

9. Rondvraag 35 

- R. van Broekhoven geeft aan dat hij het leuk vind dat hij aanwezig mocht zijn 36 
bij deze ALV. Hij vind het leuk dat er bij de mededelingen besproken wordt 37 
welke activiteiten er hebben plaatsgevonden, op deze manier kun je goed zien 38 
wat de vereniging allemaal organiseert. Verder komt de ALV van Postelein 39 
veel overeen met de ALV van SPiN. 40 

o L. Steeg geeft aan dat veel leden die er normaal gesproken wel zijn nu 41 
niet aanwezig zijn. 42 

o J. Borcheld geeft aan dat er ook weinig discussie was deze ALV. 43 
o S. de Laat geeft aan dat dit wel mogelijk had kunnen zijn. 44 
o Anoek vraagt R. van Broekhoven hoe de leden bij SPiN in de ALV zijn. 45 
o R. van Broekhoven antwoordt dat hun leden graag hun mening laten 46 

horen en dat er vaak meningsverschillen zijn waardoor discussies erg 47 
lang duren. 48 

o L. Steeg reageert dat ze deze discussies dan misschien sneller moeten 49 
proberen te stoppen. 50 
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o S. de Laat geeft aan dat, bij veel tegenstrijdige meningen, je de leden 1 
ook hun mening kan laten geven en als bestuur zeggen dat je deze 2 
mening binnen een bestuursvergadering mee zal nemen. Soms kan het 3 
echter moeilijk zijn om discussies te voorkomen. 4 

o R. van Broekhoven geeft aan dat de leden de documenten van de 5 
desbetreffende ALV op papier krijgen uitgereikt bij aanvang van de 6 
ALV. Doordat tijdens de ALV pauzes worden ingelast om de 7 
documenten te lezen duurt de ALV ook langer. 8 

o Anoek geeft aan dat de leden van Postelein alle documenten per mail 9 
ontvangen en ze deze desgewenst zelf uit moeten printen. 10 

 11 

10. Sluiting 12 

Anoek sluit om 19.23 uur de vergadering. 13 


