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Voorwoord 1 

 2 
Beste lezer, 3 
 4 
Voor u ligt de halfjaarlijkse verantwoording van het negentiende bestuur der  5 
studievereniging Postelein. In deze verantwoording worden zowel de uitvoering van het door 6 
ons opgestelde beleid als de activiteiten gedurende de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 7 
maart 2014 geëvalueerd. De verbeterpunten die hieruit voortkomen worden meegenomen 8 
naar het komend halfjaar. 9 

Na een wat moeizame start zijn alle zeilen bijgezet en met resultaat: het afgelopen 10 
halfjaar zijn wij gegroeid en veel wijzer geworden over het besturen van een 11 
studievereniging. Wij kijken ontzettend uit naar het komend halfjaar. 12 
 13 
Het bestuur 2013-2014, 14 
 15 
Jaleesa Chia     - Voorzitter 16 
Fenna van den Eerenbeemt  - Secretaris 17 
Elyn Braat    - Penningmeester en vice-voorzitter 18 
Evelien Mulder   - Commissaris PR 19 
Eline Herrings    - Commissaris Formeel 20 
Job Zonneveld   - Commissaris Informeel 21 

22 
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Inleiding 1 

 2 
Dit verslag omvat de halfjaarlijkse verantwoording over de bestuursperiode van 1 3 

oktober 2013 tot en met 31 maart 2014. Er is bekeken in welke mate het beleidsplan ten 4 
uitvoer is gebracht en welke zaken verbeterd kunnen worden. Verschillende aspecten van 5 
studievereniging Postelein zullen worden toegelicht, zoals de speerpunten en de algemene 6 
bestuursverantwoording, de verantwoordingen van de penningmeester, commissaris PR, 7 
commissaris formeel en commissaris informeel. Middels deze verantwoording krijgen de 8 
leden inzicht in de behaalde en nog te behalen doelen. Tijdens de algemene leden 9 
vergadering van 24 april 2014 zal het halfjaarlijkse verslag besproken worden. Graag zien 10 
we u tegemoet op deze dag, zodat u uw visie en advies met ons kunt delen en wij in onze 11 
functies en als geheel kunnen blijven groeien.12 



 

 
7 

1. Algemene Doelstellingen 1 

1.1 Speerpunten  2 
De speerpunten van dit jaar zijn wederzijdse betrokkenheid,  professionaliteit en 3 

continuïteit. Wederzijdse betrokkenheid houdt in dat studievereniging Postelein betrokken is 4 
bij leden en dat leden betrokken zijn bij Postelein. Een voorwaarde voor deze wederzijdse 5 
betrokkenheid is openheid. Het bestuur heeft ernaar gestreefd zich open op te stellen door 6 
zo toegankelijk mogelijk te zijn voor leden op zowel de Posteleinkamer als op activiteiten. Dit 7 
is gedaan door onder andere zelf actief gesprekken aan te gaan en belangstelling te tonen 8 
voor de leden. Tijdens deze gesprekken was er ruimte voor zowel Posteleingerelateerde als 9 
niet-Postelein gerelateerde onderwerpen. Gedurende het eerste halfjaar is gezocht naar een 10 
juiste afstemming op de leden en inzicht in de behoefte van leden. Een voorbeeld hiervan is 11 
dat het bestuur nu in de meeste gevallen aanvoelt wanneer leden behoefte hebben aan een 12 
kopje thee of dat leden alleen op de Posteleinkamer langskomen voor praktische zaken. 13 
Verder is de kamerindeling veranderd, zodat een zithoek en gescheiden werkplekken 14 
gecreëerd werden. Hiermee is getracht de Posteleinkamer een open karakter te geven. Het 15 
veranderen van de kamerindeling is goed bevallen en er wordt veel gebruik gemaakt van de 16 
zithoek. Er zijn krukjes aangeschaft om meer plekken te creëren voor leden om te zitten op 17 
de Posteleinkamer. Het bestuur denkt dat een juiste afstemming op de leden en de openheid 18 
van het bestuur, heeft geleid tot meer betrokkenheid van leden bij Postelein.  19 

Bij het plannen van activiteiten is geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met 20 
de verschillende roosters, zodat verschillende richtingen en jaargangen de mogelijkheid 21 
hadden deel te nemen aan de activiteiten. Op deze manier is geprobeerd zoveel mogelijk 22 
leden betrokken te houden bij studievereniging Postelein. Ook wordt rekening gehouden met 23 
verschillende richtingen en jaarlagen met de promotie van activiteiten en het uitdelen van de 24 
PosteleinPost. Om leden te betrekken bij zowel de vereniging als het bestuur, zal in de 25 
volgende uitgave van de PosteleinPost de rubriek ‘Achter de schermen bij Postelein’ over de 26 
ervaringen van het bestuur tot nu toe gaan.  27 
 Tenslotte is het afgelopen halfjaar geprobeerd docenten en medewerkers van de 28 
universiteit bij Postelein te betrekken. Zo heeft een borrel voor docenten en medewerkers 29 
van de studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde plaatsgevonden. Deze is 30 
goed bezocht en zowel de afdelingen Onderwijskunde, Gezin en Gedrag en Leren en 31 
Ontwikkeling  waren hierbij vertegenwoordigd. Verder is de onderwijsdirectrice af en toe te 32 
vinden op de Posteleinkamer en op activiteiten, bijvoorbeeld bij de maandelijkse activiteit en 33 
de mannenactiviteit. Soms zijn docenten aanwezig bij de lezingen. Tot op heden is het nog 34 
niet nodig geweest docenten te benaderen voor het vormgeven van activiteiten, omdat 35 
commissieleden zelf voldoende creatieve ideeën hebben. Komend halfjaar zal geprobeerd 36 
worden docenten wel te benaderen voor de verschillende activiteiten.   37 

Het tweede speerpunt van bestuursjaar 2013-2014 is professionaliteit en continuïteit. 38 
Dit houdt in dat het bestuur eenduidig is en duidelijkheid verschaft aan leden. Getracht wordt 39 
eenduidigheid te bewerkstelligen door het gebruik van protocollen. Daarnaast wordt 40 
geprobeerd duidelijkheid te verschaffen door communicatie en herkenbaarheid naar buiten 41 
toe. Om dit te kunnen doen zijn aan het begin van het jaar drie nieuwe protocollen opgesteld, 42 
namelijk het poster-, het Facebook- en het kandidaatsbestuurprotocol. Ook de eerder 43 
opgestelde protocollen worden dit jaar weer gehandhaafd, hierbij kan gedacht worden aan 44 
het protocol voor de kamerdienst. Van het poster-, en het Facebookprotocol is het afgelopen 45 
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halfjaar gebruik gemaakt en dit is goed bevallen. Deze protocollen bevatten richtlijnen voor 1 
wat op de posters moet komen staan, zoals datum, locatie en tijdstip. Het Facebookprotocol 2 
omvat richtlijnen over de berichtgeving via Facebook. Het gebruik van het 3 
kandidaatsbestuurprotocol is nog niet aan de orde geweest.  4 

Het afgelopen halfjaar heeft het bestuur geprobeerd zich professioneel op te stellen, 5 
door altijd herkenbaar te zijn op activiteiten en tijdens kamerdiensten door het dragen van 6 
dezelfde bestuurskleding. Daarnaast zijn tussendoor zowel de speerpunten als het eigen 7 
functioneren van het bestuur geëvalueerd. Hierdoor konden verbeterpunten tussentijds al 8 
meegenomen worden voor het uitdragen van de speerpunten.  9 

Afgelopen halfjaar is de nieuwsbrief vernieuwd, zodat deze een professionele 10 
uitstraling heeft en er aantrekkelijker uitziet. De nieuwsbrief wordt nu met een speciale 11 
opmaak verstuurd via MailChimp en er zijn veel positieve reacties van leden gekomen. 12 
MailChimp bevalt goed en is gemakkelijk in gebruik. 13 

Verder wordt gewerkt aan continuïteit wat betreft de communicatie en 14 
informatievoorzieningen. Er wordt gestreefd berichtgeving over activiteiten gelijktijdig via de 15 
verschillende informatievoorzieningen naar buiten te brengen. In het tweede halfjaar zal 16 
getracht worden dit nog beter uit te voeren, door beter met elkaar te communiceren binnen 17 
het bestuur. Daarnaast is de planning om de activiteitensheets te laten zien en het versturen 18 
van de nieuwsbrief niet altijd optimaal geweest, omdat voorheen geen rekening is gehouden 19 
met de kortere periodes. Dit is nu opgenomen in de jaarplanning. 20 

Tot slot wordt aan continuïteit gewerkt doordat het basislogo terug komt in de 21 
speciale logo’s. Er worden speciale logo’s ontworpen voor de reizen, PosteleinPost en de 22 
introductie vanwege de promotie. Er komen veel enthousiaste reacties van leden op deze 23 
logo’s. Voor het ontwerpen van de logo’s wordt altijd dezelfde persoon benaderd. Dit lid 24 
wordt ook als een actief lid beschouwd, omdat hij zich inzet voor Postelein. 25 

1.2 Leden 26 
Op 30 maart telt studievereniging Postelein 1234 leden. Ten aanzien van 11 27 

september 2013 is dit verminderd daar studievereniging Postelein toentertijd een ledenaantal 28 
van 1457 telde. De afname kan toegeschreven worden aan leden die gestopt zijn met de 29 
studie en aan leden die afgestudeerd zijn en zich daartoe hebben uitgeschreven als lid bij 30 
studievereniging Postelein. Verwacht wordt dat het ledenaantal aan het begin van 31 
collegejaar 2014-2015 weer zal toenemen in verband met de aankomende eerstejaars 32 
studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. 33 

Op 31 maart 2013 telt studievereniging Postelein 72 actieve leden. Van hen zijn 21 in twee 34 
of meerdere commissies actief. 35 

1.2.1 Lid van de maand 36 
Het concept Lid van de Maand dat in het collegejaar 2012-2013 is geïntroduceerd, is 37 

dit jaar voortgezet. Middels nominaties kunnen leden andere leden in het zonnetje zetten. 38 
Het bestuur kiest vervolgens wie Lid van de Maand wordt. Nomineren gaat door middel van 39 
de poster die aan de buitenkant van de Posteleinkamer hangt en via de mail. Nomineren via 40 
de poster werkt beter dan via de mail. Er worden namelijk vaker leden genomineerd via de 41 
poster, dan via de mail. Aan het eind van de maand wordt aan de hand van de poster en 42 
eventuele mails door het bestuur een nieuw Lid van de Maand gekozen. Hierbij werd 43 
gestreefd naar een afwisseling tussen actieve leden en niet-actieve leden. Wanneer een lid 44 
gekozen werd tot Lid van de Maand, kon deze een certificaat ophalen op de Posteleinkamer 45 
evenals een speciaal aangekochte mok waarop ‘Lid van de Maand’ geschreven is. Deze 46 
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mok is gevuld met een snoepzakje. Als bestuur bemerken wij erg enthousiaste reacties op 1 
het concept Lid van de Maand en we zien dat leden actief nomineren. Afhankelijk van de 2 
reden van nominatie, wordt de formulering van de reden overlegd met het Lid van de Maand. 3 
Daarnaast wordt er aan ieder Lid van de Maand gevraagd of ze op de foto willen die dan op 4 
Facebook wordt geplaatst. Tot nu toe is dit prima verlopen en zijn er geen bezwaren geweest 5 
voor de foto. 6 

1.2.2 Initiatieven van leden 7 
Aan het begin van het collegejaar 2013-2014 heeft het bestuur ideeënbriefjes 8 

uitgedeeld na het laten zien van de activiteitensheets. Op deze briefjes konden leden ideeën 9 
schrijven die zij graag uitgevoerd zouden zien door Postelein. Tijdens één uitdeelmoment 10 
waren er te weinig ideeënbriefjes. Dit is op dat moment opgelost door alle briefjes aan één 11 
kant van de zaal uit te delen en daarna door te geven naar de andere kant van de zaal, 12 
zodat iedereen de mogelijkheid heeft gehad om iets op te kunnen schrijven. Enkele van de 13 
opgeschreven ideeën zijn ook activiteiten die overgenomen zijn van afgelopen jaren. Tot nu 14 
toe zijn een aantal activiteiten al georganiseerd, zoals een diner rouler, een kroegentocht en 15 
het spel ‘Wie is de Mol’ en uitgevoerd door verschillende commissies. Het spel ‘Wie is de 16 
Mol’ is tijdens de Studytrip in Parijs uitgevoerd. In het tweede halfjaar zullen enkele andere 17 
ideeën nog uitgevoerd worden.  18 

1.3 Actieve leden 19 
Voor de actieve leden is dit jaar wederom de mogelijkheid geweest om een schoen te 20 

zetten. Hiervoor kregen ze een sinterklaascadeautje en gedichtjes. Hierop waren 21 
enthousiaste reacties. 22 

1.3.1 Actieve Leden Activiteit 23 
Op dinsdag 11 februari heeft de Actieve Leden Activiteit plaats gevonden. Deze 24 

avond is georganiseerd voor actieve leden om hen kennis te laten maken met elkaar. Op de 25 
activiteit waren 48 leden aanwezig. De avond bestond uit twee rondes waarbij gebruikt werd 26 
gemaakt van het ‘Rad van de Fuik’. Aan de hand van het rad, werd bepaalt welk spelletje het 27 
team moest spelen. Elke ronde kwam elk team aan de beurt, waardoor men telkens op 28 
elkaar moest wachten. Ook tussen de rondes door moesten de groepen soms even wachten. 29 
Om deze tijd te overbruggen konden teams zowel tijdens als tussen de rondes bonusvragen 30 
maken. Er kwamen verschillende reacties op de wachttijd. Sommigen vonden het te lang 31 
duren, terwijl anderen het juist prettig vonden omdat ze de mogelijkheid hadden met elkaar 32 
te praten. De antwoorden van de bonusvragen zijn niet meer teruggekoppeld, dit had wel 33 
gekund. Er was een tussenronde waarin teams elkaar zo snel mogelijk een Danoontje 34 
moesten voeren. De leden kregen bij aanvang van de avond een drankje. De winnaars van 35 
de avond kregen een doos Celebrations. Er waren enthousiaste reacties op de avond en 36 
spelletjes. 37 

1.3.2 Actieve Leden Weekend 38 
Momenteel is het bestuur bezig om voor de actieve leden een Actieve Leden 39 

Weekend te organiseren in het weekend van 9, 10 en 11 mei. 40 

1.3.3 Commissiehoofdenuitje 41 
Postelein telt op het moment veertien commissiehoofden. Zij zullen later dit jaar 

worden bedankt voor hun inzet en betrokkenheid middels een etentje.  
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1.4 Planning 1 

1.4.1 Jaarplanning 2 
  Voor de leden is de planning van activiteiten beschikbaar via de homepage op de 3 
website van studievereniging Postelein, zodat zij tijdig op de hoogte zijn van de activiteiten 4 
die Postelein organiseert. De jaarplanning van activiteiten is voor bestuur en 5 
commissiehoofden beschikbaar op de computer, welke aan het begin van het jaar is 6 
opgesteld. Daarnaast is voor commissiehoofden een apart Gmail-account aangemaakt. De 7 
jaarplanning is voor commissiehoofden te vinden in de Google Drive van dit account. Het 8 
werken met een jaarplanning geeft zekerheid en structuur omtrent de activiteiten. Dit is het 9 
eerste jaar, sinds het veranderen van het curriculum, dat alle Bachelorjaren hetzelfde 10 
curriculum hebben en de periodes voor alle jaren korter zijn. Dit zorgt soms voor wat extra 11 
werk om alle activiteiten binnen één periode te plannen. De planning van activiteiten over het 12 
gehele jaar is in overleg met de bestuursleden ingevoerd in de jaarplanning zodat een 13 
gedegen spreiding van activiteiten is ontstaan. Hiertoe hebben er afgelopen halfjaar één tot 14 
drie activiteiten per week plaatsgevonden, uitzonderingen daargelaten. Tot nu toe lijkt het 15 
erop dat het aantal activiteiten goed is ingeschat, echter een laatste evaluatie met de 16 
commissies aan het einde van bestuursjaar 2013- 2014 zal uitwijzen of dit het hele jaar zo is 17 
gebleken. De activiteiten van komend  halfjaar zijn reeds per week ingepland, zodat de lijn 18 
van spreiding van activiteiten kan worden voortgezet. 19 

1.4.2 Maandplanning 20 
 Afgelopen halfjaar is de maandplanning kenbaar gemaakt bij de leden middels 21 
activiteitensheets, een maandposter, flyers van de maandposter, de nieuwsbrief en het 22 
activiteitenoverzicht op de website. De activiteitensheets zijn aan de leden gepresenteerd  23 
 tijdens de pauzes van colleges en mondeling toegelicht door een bestuurslid. Hierbij  24 
 werd rekening gehouden met de verschillende richten en jaarlagen van Pedagogische 25 
Wetenschappen en Onderwijskunde. De flyers van de maandposter zijn uitgedeeld tijdens de 26 
periodes dat studenten de boeken konden ophalen. Er is geen gebruik gemaakt van de 27 
houders in het DE-café. Hier is in eerste instantie niet bij stil gestaan om deze te gebruiken. 28 
Het is gebleken dat er nog twee Posteleinhouders zijn. In het tweede halfjaar wordt hier wel 29 
gebruik van gemaakt. Er is pas vanaf april gebruik gemaakt van de beeldschermen in het 30 
Spinoza-gebouw, omdat hier voorheen geen afspraken over zijn gemaakt met de assessor. 31 
Het komend halfjaar wordt getracht om hier gebruik van te blijven maken. 32 

1.5 Posteleinkamer  33 
Aan het begin van het jaar is de indeling van de Posteleinkamer veranderd. De 34 

indeling is zo aangepast dat de werkplekken gescheiden zijn van de ruimte waar leden 35 
kunnen gaan zitten om bijvoorbeeld onder het genot van een kopje thee een praatje te 36 
maken. De nieuwe indeling heeft bijgedragen aan de wederzijdse betrokkenheid, omdat de 37 
leden nu in een grote groep bij elkaar kunnen zitten. Er zijn veel positieve reacties gekomen 38 
op de nieuwe indeling.  39 

1.5.1 Post 40 
 Zoals afgelopen jaren wordt gebruik gemaakt van de postvakken per functie en de  41 

postvakken in en uit. De secretaris sorteert alle inkomende post en zorgt ervoor dat 42 
uitgaande post verzonden wordt.    43 
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1.5.2 E-mail 1 
De secretaris sorteert alle inkomende mails per functie en plaatst deze in het postvak 2 

IN van het desbetreffende bestuurslid. Bestuursleden sorteren zelf hun ontvangen mails over 3 
de eigen submappen. Alle mails worden gearchiveerd op computer drie op de 4 
Posteleinkamer. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de bestuursleden.   5 

1.5.3 Kamerdienst 6 
 De Posteleinkamer is maandag tot en met donderdag geopend van 10.00 tot 16.00  7 

uur. Op vrijdag is de Posteleinkamer geopend van 10.00 tot 14.00 uur. Op maandag tot en 8 
met donderdag worden er twee kamerdiensten gedraaid, één van 10.00 tot 14.00 uur en één 9 
van 12.00 tot 16.00 uur. Op deze manier zijn tijdens de pauzes altijd twee bestuursleden 10 
aanwezig op de Posteleinkamer. De deur van de Posteleinkamer is vanaf 10.00 uur geopend 11 
om de toegankelijkheid te vergroten. Tot op heden bevalt dit erg goed en wordt nauwelijks 12 
hinder van tocht en lawaai van buiten de Posteleinkamer ervaren. 13 
 Wanneer de kamer geopend is, is het voor leden mogelijk samenvattingen te kopen, 14 
zich in te schrijven voor activiteiten, een kopje koffie of thee te drinken of eventueel 15 
commissiewerk te verrichten op één van de computers.   16 
 Om duidelijkheid te verschaffen omtrent het al dan niet open zijn van de 17 
Posteleinkamer hangt er een bordje met open dan wel gesloten op de deur van de 18 
Posteleinkamer. Daarnaast hangt er een papier met openingstijden op de deur van de 19 
Posteleinkamer. Wanneer de Posteleinkamer wegens vakanties, feestdagen of activiteiten 20 
gesloten is, wordt dit vooraf aangekondigd via alle informatievoorzieningen en middels een 21 
briefje op de deur van de Posteleinkamer. Tijdens de tentamenweken is de Posteleinkamer 22 
geopend van 12.00 tot 14.00 uur. Daar is voor gekozen omdat het dan rustiger is op de 23 
universiteit, maar altijd nog wel enkele leden aanwezig zijn.  24 

De dagelijkse werkzaamheden omtrent een kamerdienst van de bestuursleden 25 
worden gevolgd volgens het protocol van bestuursjaar 2007-2008. 26 

1.5.4 Verjaardagsmail 27 
 Elke dag wordt door de secretaris de verjaardagsmail verstuurd naar de jarige leden. 28 
Wanneer een lid jarig is geweest, kan deze een verjaardagscadeautje op komen halen op de 29 
Posteleinkamer. Op de balie in de Posteleinkamer staat een poster in een houder ter 30 
herinnering aan het ophalen van het verjaardagscadeautje. Van een aantal leden hebben we 31 
een foto gemaakt wanneer zij hun verjaardagscadeautje kwamen ophalen, maar er zijn ook 32 
veel leden die daar geen behoefte aan hebben. Om die reden hebben we nog maar twee 33 
keer een foto op Facebook geplaatst van de jarigen die er die week waren. Omdat afgelopen 34 
halfjaar is gemerkt dat hier te weinig animo voor is, zal dit komend halfjaar niet voortgezet 35 
worden . 36 

1.6 Herkenbaarheid 37 
 Evenals voorgaande jaren draagt het bestuur dit jaar T-shirts of vesten met daarop 38 
hun naam, functie en het logo van Postelein. Deze kleding wordt gedragen tijdens 39 
kamerdiensten en activiteiten, wat zorgt voor herkenbaarheid van de bestuursleden. Het 40 
afgelopen halfjaar is door de bestuursleden die samen kamerdienst hebben altijd afstemming 41 
geweest in het bestuursshirt wat zij die dag dragen. Het is op één activiteit na ook bij de 42 
activiteiten gelukt alle zes dezelfde kleding te dragen. Vanaf dat moment spreken we daarom 43 
altijd ruim van te voren af welk bestuursshirt we zullen dragen op een activiteit.  44 
 Om herkenbaarheid van het bestuur onder de docenten en medewerkers te 45 
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vergroten, heeft op woensdag 30 oktober 2013 een kennismakingsborrel voor docenten en 1 
medewerkers van de studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 2 
plaatsgevonden. Het was een geslaagde borrel waar op een informele manier kennis is 3 
gemaakt met een aantal docenten en medewerkers. Er waren in totaal vijftien docenten en 4 
medewerkers aanwezig.  5 

1.7 Informatievoorziening 6 

1.7.1 Algemeen 7 
Afgelopen jaar heeft de informatievoorziening van studievereniging Postelein 8 

plaatsgevonden middels de nieuwsbrief, de website, de Blackboardcommunity, Facebook, 9 
de activiteitensheets tijdens college, de maandagenda, de posters en de PosteleinPost. 10 
Hierbij is één lijn getrokken in de berichten over de activiteiten door overal dezelfde teksten 11 
te gebruiken en informatie gelijktijdig naar buiten te brengen. De secretaris en commissaris 12 
PR maken hierover onderling afspraken. Deze manieren van informatievoorziening zullen 13 
komend halfjaar voortgezet worden.  14 
 Voor de activiteitensheets en de nieuwsbrief is een planning gemaakt, zodat deze 15 
elkaar afwisselen en dat elke periode minstens één van de twee aan bod zal komt. Tijdens 16 
het maken van deze planning is rekening gehouden met tentamenweken en vakanties.  17 
 Vanaf dit jaar wordt gewerkt met een Facebookprotocol en een posterprotocol. Het 18 
bevalt  tot nu goed met deze protocollen te werken. Op deze manier creëren we 19 
eenduidigheid in onze informatievoorziening. Het is tot nu toe nog altijd gelukt ons aan deze 20 
opgestelde protocollen te houden.  21 

1.7.2 Website 22 
 Het afgelopen halfjaar heeft de secretaris de website onderhouden. Zij zorgt ervoor 23 
dat de activiteiten op de website geplaatst worden en zorgt ervoor dat de website up to date 24 
blijft. De commissarissen zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van een stukje tekst over 25 
hun activiteiten, zodat de secretaris dit stukje tijdig op de website kan plaatsen.   26 

Vanaf dit collegejaar wordt gebruik gemaakt van een nieuwe website. De nieuwe 27 
website bracht enkele problemen met zich mee. Aan het begin van het jaar ervoeren veel 28 
leden problemen met inloggen op de website. Daarnaast werden niet alle foto’s die door de 29 
commissaris PR op de website geplaatst werden, zichtbaar waren voor leden. Ook zijn bij 30 
het overzetten van gegevens van de oude naar de nieuwe website gegevens van leden 31 
verloren gegaan. Het contact met de webmaster verliep echter wat moeizaam, waardoor 32 
sommige problemen pas laat zijn opgelost. Momenteel zijn er nog steeds enkele leden die 33 
niet kunnen inloggen op de website, wanneer zij mailen krijgen ze nieuwe inloggegevens 34 
toegestuurd. De nieuwe website ziet er professioneel en fris uit. 35 

1.7.3 Blackboard 36 
De Blackboardcommunity is het afgelopen halfjaar onderhouden door de secretaris. 37 

Zij zorgt ervoor dat alle activiteiten en mededelingen geplaatst worden. De secretaris zorgt 38 
ervoor dat de activiteiten en mededelingen gelijktijdig op de website en de 39 
Blackboardcommunity geplaatst worden. 40 
 Naast de functie als informatievoorziening, wordt Blackboard ook gebruikt voor de 41 
inschrijving voor reizen. Voor zowel de skireis, de Studytrip en de studiereis is hier gebruik 42 
van gemaakt. Voor het maken van een inschrijving via Blackboard is een Blackboard-43 
protocol 2012-2013 opgesteld waarin het opstellen en sluiten van een groep, het openen van 44 
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een reservelijst op het forum en welke instellingen moeten worden nagegaan, staat 1 
beschreven. Bij de skireis en Studytrip is de inschrijving via Blackboard zonder problemen 2 
verlopen, echter bij de inschrijving voor de studiereis lukte het niet het forum voor de 3 
reservelijst te activeren. Het was namelijk niet duidelijk dat eerst vanuit Postelein een bericht 4 
in het forum geplaatst moest worden, voordat anderen konden reageren. Leden konden zich 5 
daarom een dag later pas via het forum inschrijven voor de reservelijst, dit is via alle 6 
informatievoorzieningen kenbaar gemaakt.  7 

1.7.4 LinkedIn  8 
 De voorzitter onderhoudt de LinkedIn-pagina van Studievereniging Postelein. De 9 
LinkedIn-pagina wordt gebruikt als alumnibestand.  10 

1.7.5 Facebook 11 
Het afgelopen half jaar is de commissaris PR verantwoordelijk geweest voor de 12 

Facebookpagina’s van Postelein. De commissaris PR plaatst algemene berichten over 13 
Postelein, beantwoordt eventuele berichten die leden via Facebook sturen en reageert op 14 
posts als dit nodig is. Daarnaast post de commissaris PR ook berichten over specifieke 15 
activiteiten en maakt deze evenementen voor de activiteiten aan. Er is een maximum aantal 16 
posts per dag vastgesteld, namelijk twee. Om dit maximum niet te overschrijden wordt per 17 
week een planning gemaakt van wat op Facebook moet komen. Tot op heden is het gelukt 18 
het maximum niet te overschrijden. De commissaris PR beheert naast de Facebookpagina’s 19 
ook de Facebookgroepen die vanuit Postelein beheerd worden, te weten de groep van de 20 
Skireis, de Studytrip en de actieve leden. 21 

1.8 Samenwerking 22 
 De samenwerkingsverbanden met andere verenigingen zijn afgelopen halfjaar 23 
voortgezet. Het bestuur vindt het belangrijk contacten met andere verenigingen te 24 
onderhouden, omdat het nuttig kan zijn van de ideeën en ervaringen van andere 25 
verenigingen gebruik te maken en er eventueel nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen 26 
ontstaan.  27 

1.9 LOOP 28 
Afgelopen halfjaar hebben vijf vergaderingen plaatsgevonden. Hier is onder andere 29 

gesproken over het werven van actieve leden, bijzondere commissies, bestuurswerving en 30 
inwerkperiode, sponsoring en zijn alle georganiseerde activiteiten met elkaar gedeeld.   31 

1.10 SOFv 32 
 Afgelopen halfjaar hebben vijf vergaderingen plaatsgevonden. Tijdens deze 33 
vergaderingen zijn steeds de vorderingen binnen de Universitaire Studentenraad besproken, 34 
is regeling Fonds uitgebreid aan bod gekomen en zijn andere belangrijke zaken besproken 35 
die de besturen van de verschillende studieverenigingen aangaan. Daarnaast zijn er 36 
verschillende sprekers geweest, die onder andere over bestuur en aansprakelijkheid en 37 
personal branding hebben gesproken. 38 

1.11 FOS 39 
Afgelopen halfjaar hebben drie vergaderingen plaatsgevonden. Alle verenigingen van 40 

de sociale faculteit, de facultaire studentenraad en de assessor nemen deel aan dit overleg. 41 
Er is onder andere gesproken over zaken die spelen binnen de studieverenigingen van 42 
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sociale wetenschappen evenals zaken die binnen de faculteit sociale wetenschappen 1 
spelen. 2 

1.12 Raad van Advies 3 
De Raad van Advies bestond tot 31 december 2013 uit de volgende personen: 4 

 J. Free 5 

 A. Janssen 6 

 L. Steeg 7 
Op dinsdag 29 oktober heeft een informele borrel met de RvA plaatsgevonden.  8 

De Raad van Advies bestaat vanaf 1 januari 2014 uit de volgende personen: 9 

 J. Free 10 

 S. van der Meulen 11 

 D. Sinke 12 
De Raad van Advies is een onafhankelijk orgaan dat het bestuur advies geeft over de 13 

beslissingen die gemaakt worden gedurende het bestuursjaar. Daarnaast kan het bestuur 14 
advies inwinnen bij de RvA over verschillende vraagstukken. De RvA wordt door het bestuur 15 
aangesteld en het jaar van de RvA loopt van 1 januari tot en met 31 december.  16 

 Op dinsdag 28 januari heeft een informele borrel met de RvA plaatsgevonden, zodat 17 
het bestuur en de RvA elkaar beter konden leren kennen.  18 

1.13 Commissiehoofden 19 
 Postelein telt op dit moment veertien commissiehoofden. Op maandag 18 november 20 
heeft er een commissiehoofdenbijeenkomst plaatsgevonden. Met de commissiehoofden die 21 
niet aanwezig waren tijdens de bijeenkomst, heeft Jaleesa op een later tijdstip contact 22 
opgenomen om hen bij te praten. Verder zal op woensdag 14 mei het commissiehoofdenuitje 23 
plaatsvinden om alle commissiehoofden te bedanken voor hun inzet. Zij zullen daarnaast 24 
nog een klein presentje ontvangen. 25 

1.14 Deelname activiteiten 26 
 Om deelname aan activiteiten laagdrempelig te maken, heeft de promotiecommissie 27 
de leden de mogelijkheid gegeven gebruik te maken van een verzamelpunt bij de eerste 28 
twee Posteleinborrels. Tijdens de promotie van deze borrels is aangegeven dat het voor 29 
leden mogelijk is gebruik te maken van dit verzamelpunt, zodat zij niet alleen naar de 30 
Posteleinborrel hoefden te komen wanneer ze niemand hadden om mee te gaan. Echter is 31 
na die twee keer gebleken dat er geen gebruik gemaakt wordt van dit verzamelpunt, daarom 32 
is besloten het verzamelpunt af te schaffen.  33 

1.15 Lustrumcommissie 34 
De lustrumcommissie bestaat dit jaar uit vijf leden inclusief de voorzitter, te weten: 35 
 36 

 J. Chia (bestuursverantwoordelijke) 37 

 J. Salfischberger (commissiehoofd) 38 

 L. van den Heuvel 39 

 S. Lexmond 40 

 D. Sinke 41 
 42 

De lustrumcommissie is afgelopen halfjaar bezig geweest met het bedenken en 43 
uitwerken van activiteiten en uitdeelacties. Hierbij kan gedacht worden aan een Kick-off 44 
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party, een lustrumdiner en een symposium. Daarnaast is de commissie ook bezig met het 1 
uitzoeken van subsidies en het bedenken van mogelijke sponsoren. Aan het begin van het 2 
bestuursjaar 2013-2014 is besloten dat deze commissie niets mag uitgeven en dit jaar een 3 
oriënterende functie heeft. Daarom is deze commissie voornamelijk bezig met het bedenken 4 
en uitzoeken van ideeën. Welke ideeën zullen worden uitgevoerd is aan het lustrumbestuur 5 
te bepalen. 6 
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2. Financiën 1 

2.1 Kascontrole 2 
Op 3 december 2013 is de kascontrolecommissie voor boekjaar 2013-2014 3 

geïnstalleerd en deze bestaat uit: 4 
 5 

 A. Janssen 6 

 M. Ras  7 

 D. Sinke 8 
 9 

Op 28 maart 2014 heeft de eerste kascontrole van het boekjaar 2013-2014 10 
plaatsgevonden. In het financieel halfjaarverslag zullen de uitkomsten hiervan besproken 11 
worden. 12 

2.2 Samenvattingenverkoop 13 
 Leden hebben de mogelijkheid van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 14 
16.00 uur en op vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur samenvattingen te kopen op de 15 
Posteleinkamer. Een uitzondering hierop zijn de vakanties, waarin geen samenvattingen 16 
worden verkocht en de tentamenweken, waarin van 12.00 tot 14.00 uur samenvattingen 17 
worden verkocht. Dit jaar is gekozen ook samenvattingen te verkopen op de dagen dat leden 18 
hun boeken kunnen ophalen. In deze perioden worden minder samenvattingen verkocht, 19 
maar het blijkt dat toch vraag is naar samenvattingen.  20 

Wederom is gekozen de samenvattingen voor de boeken die dit jaar niet in de 21 
studiegids voor het academisch jaar 2013-2014 zijn opgenomen uit het overzicht in de 22 
Posteleinkamer en op de website te verwijderen. Mocht een van de leden desondanks 23 
vragen om een van deze samenvattingen, zal de gevraagde samenvatting alsnog worden 24 
verkocht. 25 

In de eerste helft van het bestuursjaar 2013-2014 zijn in totaal 689 samenvattingen 26 
verkocht. Het boek ‘Educating Deaf Students’ van Gehandicaptenzorg wordt dit collegejaar 27 
niet meer gebruikt, dit wist het bestuur echter pas toen al samenvattingen van dit vak waren 28 
verkocht. In totaal zijn vijftien samenvattingen van dit boek verkocht. Voortaan zal bij een 29 
nieuwe periode de boekenlijst en de samenvattingenlijst met elkaar vergeleken worden om 30 
dit te voorkomen. Het financieel halfjaarverslag zal toelichting geven op zowel de uitgaven 31 
als de inkomsten met betrekking tot de samenvattingenverkoop. 32 
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3.2 The handbook of child and  

adolescent clinical psychology 

Ontwikkelingspsychopathologie 40 

3.3 De diagnostische cyclus Methodiek van de Psychodiagnostiek 28 

3.4 Language development and social 

interaction in blind children 

Gehandicaptenzorg 53 

3.5 One-to-one training Gehandicaptenzorg/ 

Behandelingsmethodiek 

50 

 

3.6 Educating deaf students  Gehandicaptenzorg 15 

2.2.1 Samenvattingencommissie 1 
De samenvattingencommissie bestaat in bestuursjaar 2013-2014 uit:  2 

 E. Braat (Bestuursverantwoordelijke) 3 

 M. Anten 4 

 N. van Dommelen 5 

 M. Grondman 6 
 7 

In de eerste helft van het boekjaar 2013-2014 zijn nog geen samenvattingen 8 
aangekocht. In het afgelopen halfjaar zijn veertien samenvattingen binnengekomen, waarvan 9 
acht zijn afgewezen. Momenteel zijn zes samenvattingen in behandeling.   10 
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3. Commissaris PR 1 

3.1 PosteleinPost 2 
 Dit jaar bestaat de PosteleinPostcommissie uit zes leden inclusief de commissaris 3 
PR, te weten: 4 
 5 

 E. Mulder (Bestuursverantwoordelijke) 6 

 A. van Wijnen (Commissiehoofd) 7 

 S. Fielt 8 

 M. Kuntzelaers 9 

 F. Roovers 10 

 J. van der Vlugt 11 
 12 

De eindredactie wordt verzorgd met InDesign door de commissaris PR, het 13 
commissiehoofd en door een extra commissielid, omdat hij affiniteit heeft met het gebruik 14 
van InDesign. De overige commissieleden steunen daarnaast de eindredactie door alle 15 
stukken te controleren op spelling. 16 

Sinds oktober 2013 wordt er samengewerkt met een nieuwe drukker, Mediacenter 17 
Rotterdam. Er is om verschillende redenen gekozen voor een samenwerking met deze 18 
drukker. Ten eerste is het mogelijk om precies de juiste oplage van de PosteleinPost, 19 
namelijk achthonderd stuks, te laten drukken voor een bedrag dat binnen de begroting past. 20 
Daarnaast bleek de contactpersoon fijn om mee samen te werken en tot veel bereid. Tot slot 21 
is er veel mogelijk bij Mediacenter Rotterdam, er kan bijvoorbeeld telefonisch ondersteuning 22 
geboden worden bij het gebruik van InDesign. Al met al factoren die bijdragen aan de 23 
professionaliteit en kwaliteit van de PosteleinPost. 24 
 Op basis van het aantal exemplaren van de PosteleinPost dat in eerdere jaren is 25 
uitgedeeld, is vastgesteld dat een oplage van achthonderd stuks precies toereikend is. Met 26 
Mediacenter Rotterdam is contractueel vastgelegd dat de PosteleinPost dan ook in een 27 
oplage van achthonderd stuks gedrukt zal worden, met uitzondering van de introductie-28 
uitgave waarvan vijfhonderd stuks gedrukt worden.  29 
 Ondanks het contractueel vastleggen van de oplage van de PosteleinPost, zijn bij de 30 
eerste uitgave negenhonderd stuks geleverd in plaats van achthonderd. Er zijn echter 31 
slechts ongeveer achthonderd stuks verspreid. De honderd exemplaren die teveel waren, 32 
zijn wel in rekening gebracht. Na contact met Mediacenter Rotterdam bleek dat drukwerk 33 
soms geleverd wordt met een afwijking in het aantal en dat dit voor grote bedrijven vaak niet 34 
uitmaakt. Er is naar Mediacenter Rotterdam gecommuniceerd dat Studievereniging Postelein 35 
deze extra exemplaren niet nodig heeft en budgettair ook niet kan veroorloven. Vanuit 36 
Mediacenter Rotterdam is beloofd dat de PosteleinPost in het vervolg niet meer met een 37 
afwijking van de afgesproken oplage geleverd wordt.  38 
De tweede uitgave is, zoals beloofd, verschenen in de juiste oplage van achthonderd 39 
exemplaren, die allemaal verspreid zijn. Er bleek een fout te zitten in het uitdeelschema, 40 
waardoor er twee maal uitgedeeld is bij de tweedejaars Bachelor studenten en de derdejaars 41 
ALPO-studenten. Dit kwam echter goed uit, omdat bij de eerste uitdeelgelegenheid weinig 42 
studenten bij het college waren en niet iedereen op dat moment een PosteleinPost had 43 
ontvangen. 44 

Bij levering van de PosteleinPost bleek dat het papier dunner was dan verwacht. Het 45 
nadeel van deze papierdikte is dat de voorkant redelijk snel kreukt, het voordeel is dat de 46 
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PosteleinPost makkelijk door te bladeren is. Binnen het budget is het helaas niet mogelijk om 1 
de PosteleinPost van een dikkere kaft te voorzien. Ook bleken de kleuren rood die 2 
kenmerkend zijn voor de huisstijl van Postelein niet overal hetzelfde te zijn. Dit is 3 
teruggekoppeld aan Mediacenter Rotterdam. Echter bleek, te laat om dit nog mee te nemen 4 
voor de tweede uitgave, dat dit aan de InDesign instellingen ligt. Voor de derde uitgave zal 5 
de hulp die Medicenter Rotterdam biedt bij het gebruik van InDesign ingeschakeld worden, 6 
om ernaar te streven dat het rood wel overal hetzelfde zal zijn. 7 
 De PosteleinPost bestaat dit jaar uit 44 pagina’s die in het teken staan van een 8 
bepaald thema. Voor elke uitgave is in samenspraak met de commissie een ander thema 9 
gekozen. Hierbij is geprobeerd thema’s te kiezen die ruimte laten voor variatie in de invulling 10 
ervan.  11 

Het thema van de eerste uitgave was ‘Een dubbeltje op z’n kant’. In deze uitgave 12 
stonden verschillende artikelen die te maken hadden met geld besparen, zoals de ‘Dubbeltje 13 
op z’n kant-quiz’, een column over goedkoop winkelen en een column over de 14 
speelgoedbank. Er is een logo voor de voorkant van de PosteleinPost ontworpen in de stijl 15 
van het thema, namelijk een muntstuk met het Posteleinlogo erop.  De tweede uitgave had 16 
‘Feel Good’ als thema. Artikelen die gerelateerd waren aan welzijn, zoals feel goodtips en 17 
plekken in Nijmegen om te ontspannen, stonden in deze uitgave centraal.  In 18 
overeenstemming met het speerpunt wederzijdse betrokkenheid is een docente benaderd 19 
iets te schrijven over positieve ontwikkeling in samenwerking met een student. In het kader 20 
van het speerpunt continuïteit en professionaliteit is wederom een logo in het thema 21 
ontworpen voor op de voorkant, waarbij het Posteleinlogo weer herkenbaar terugkwam: het 22 
Posteleinlogo had dit maal vrolijke Feel Good-kleuren. Tevens werd in deze uitgave de 23 
nieuwe rubriek ‘Het testpanel’ gelanceerd, waarbij het testpanel maskers ging testen. Deze 24 
rubriek is goed ontvangen. 25 

In het kader van het speerpunt wederzijdse betrokkenheid is bestuursgerelateerde 26 
inhoud gepland voor de uitgave in mei, daarnaast zal in de uitgave in september het 27 
kandidaatsbestuur voorgesteld worden. 28 

Zoals aangegeven in het beleidsplan, is de eerste uitgave van de PosteleinPost circa 29 
twee weken voor de kerstvakantie verspreid. De tweede uitgave volgde na de tweede 30 
tentamenperiode. Omdat de tweede uitgave ook vrij kort voor de derde tentamenperiode is 31 
verspreid, zal de derde uitgave iets later verschijnen, maar wel nog voor de vierde 32 
tentamenperiode. Tijdens de introductie zal de introductie-uitgave uitgegeven worden en de 33 
laatste uitgave in september. 34 
 De PosteleinPost is verspreid conform het beleidsplan: voorafgaand aan de colleges 35 
onder de studenten, in de postvakken van de docenten op de vierde, vijfde en zesde 36 
verdieping en de PosteleinPost is verspreid onder relaties binnen de Faculteit der Sociale 37 
wetenschappen, zusterverenigingen en sponsoren. Er is ook een exemplaar verstuurd naar 38 
externen die hebben meegewerkt aan de PosteleinPost. Tot slot was het mogelijk om de 39 
PosteleinPost op te halen op de Posteleinkamer, uit de standaard bij de ingang en in de 40 
lunchruimte van docenten voor docenten die geen postvak hebben.  41 

Er is naar gestreefd de PosteleinPost onder Masterstudenten te verspreiden. Om dit 42 
op een zo laagdrempelig mogelijke manier te kunnen aanbieden, is geprobeerd de 43 
PosteleinPost op de site te plaatsen. Wegens de omvang van het document bleek dit niet 44 
mogelijk.   45 

De PosteleinPost is met de algemene folder en de sponsorfolder verspreid onder 46 
nieuwe sponsoren om een indruk te geven van Postelein. Daarnaast is de tweede uitgave 47 
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van de PosteleinPost extra uitgedeeld bij de vijftig deelnemers aan de Studytrip naar Parijs, 1 
zodat de deelnemers iets te lezen hadden in de bus 2 

3.2 Introductiecommissie 3 
 Dit jaar bestaat de introductiecommissie uit zes leden inclusief de commissaris PR, te 4 
weten: 5 
 6 

 E. Mulder (Bestuursverantwoordelijke) 7 

 L. van den Heuvel (Commissiehoofd) 8 

 S. Fielt (Commissiepenningmeester) 9 

 D. van Heumen  10 

 M. van Toor 11 

 T. de Wijs              12 
 13 

Dit jaar zal de introductie plaatsvinden van 17 tot en met 25 augustus 2014. Omdat er 14 
veel 15 

enthousiaste reacties waren op het programma van vorig jaar, zal dit jaar nagenoeg 16 
hetzelfde programma gehanteerd worden. De  universiteitsdag zal wederom op de eerste 17 
maandag van de introductie plaatsvinden, omdat studenten aan het begin van de 18 
introductieweek nog fit zijn. In overleg met Dienst Studentenzaken is vastgelegd dat de 19 
sportdag zoals vorig jaar op dinsdag zal plaatsvinden. Bij het maken van het programma is 20 
met deze twee vaste onderdelen rekening gehouden. In plaats van het Vijfverenigingenfeest 21 
zal er dit jaar op dinsdagavond naar alle waarschijnlijkheid een stadscantus plaatsvinden. 22 
Vanwege het animo dat er in het algemeen voor cantussen is, willen wij deze activiteit ook in 23 
het programma opnemen. Net als vorig jaar zal er een wake-up party georganiseerd worden. 24 
Omdat uit de evaluatie bleek dat sommigen vonden dat de aanvang hiervan te vroeg was en 25 
de duur te lang, is ervoor gekozen de wake-up party een kwartier later te laten beginnen en 26 
een kwartier korter te laten duren dan voorheen. 27 
 Zoals in voorgaande jaren is de introductie dit jaar aan een thema gekoppeld. De 28 
kleding van de introductiecommissie, de mentorenshirts en de deelnemersshirts worden dit 29 
jaar  voorzien van een speciaal Posteleinlogo in het thema van de introductie. In 30 
overeenstemming met het speerpunt continuïteit en professionaliteit, is het Posteleinlogo 31 
hierin duidelijk herkenbaar. Iedere groep zal een naam krijgen die te maken heeft met het 32 
thema. Het thema vormt de leidraad van de introductie en zal terugkomen in zo veel mogelijk 33 
van de activiteiten. Zo zal ernaar gestreefd worden de activiteit aansluitend op de 34 
mentorenbijeenkomst zo veel mogelijk in het thema te laten zijn, zal aan de mentorouders 35 
gevraagd worden een gadget passend bij hun groepsnaam te regelen voor hen en hun 36 
kindjes en komt het thema terug bij de speurtocht op de universiteit, het GONS en het Proud-37 
to-be-Fout-feest. Tevens zijn er onderhandelingen gaande met de BaMyPo-commissie om 38 
ook tijdens de introductie-editie van BaMyPo het thema terug te laten komen. 39 
 Met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is overeengekomen om de 40 
introductie van de Radboud Universiteit en de HAN als één introductie aan te bieden voor de 41 
ALPO-studenten. Hiertoe is ervoor gekozen de ALPO-studenten de gehele RU-introductie te 42 
laten volgen en vervolgens aansluitend nog twee introductiedagen op de HAN. De ALPO-43 
mentorouders  van de RU zijn benaderd met de vraag of zij ook de twee dagen op de HAN 44 
mentorouder willen zijn om de introducties zo naadloos mogelijk op elkaar te laten aansluiten 45 
en overlap te voorkomen. Voor de ALPO-studenten zal op de universiteitsdag een apart 46 
praatje door M. Brussen gegeven worden dat op het programma van de ALPO aansluit. 47 
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Daarnaast wordt er naar gestreefd om naast de sprekers voor het ervaringscollege aan de 1 
reguliere studenten aparte sprekers te zoeken die een ervaringscollege kunnen geven dat 2 
relevant is voor de ALPO-studenten. 3 
 Van eind januari tot en met 21 februari heeft de mentorenwerving plaatsgevonden. 4 
Middels posters, een promotiefilmpje, een informatiebrief en via alle informatievoorzieningen 5 
werd naar Posteleinleden gecommuniceerd dat zij zich op konden geven als mentor voor de 6 
introductie. Er zijn 34 groepen die zich hadden aangemeld. Er is gekeken naar de 7 
mogelijkheid om een speeddate activiteit te organiseren om mentoren te selecteren, maar in 8 
verband met het drukke schema van de commissie bleek dit niet haalbaar. Het was niet 9 
mogelijk om een moment te vinden waarop de hele commissie lang genoeg zou kunnen om 10 
alle mentoren te ontmoeten. Om de objectiviteit te waarborgen werd aanwezigheid van de 11 
hele commissie echter wenselijk gevonden om de mentoren te beoordelen. Er is daarom 12 
voor gekozen de selectie puur op basis van motivaties te laten geschieden, zodat de hele 13 
commissie betrokken zou zijn bij het oordeel. Een stukje kennismaking zal echter alsnog 14 
plaatsvinden bij de activiteit die georganiseerd wordt met de informatiebijeenkomst voor de 15 
mentoren. Om een selectie te kunnen maken, werd van de potentiële mentoren gevraagd of 16 
zij op een zo origineel mogelijke manier konden motiveren waarom zij mentor wilden worden. 17 
Van 30 groepen zijn er creatieve en zeer uiteenlopende motivaties binnengekomen. Deze 18 
motivaties zijn onafhankelijk beoordeeld door ieder commissielid op een schaal van nul tot 19 
vijf op kwaliteit van de argumenten en originaliteit van de motivatie. De zestien groepen met 20 
de hoogste scores zijn geselecteerd, de hele commissie was het met deze selectie eens. Er 21 
bleken dit jaar veel groepen met slechts drie mentoren te zijn. Om toch uit te komen op een 22 
voldoende hoog aantal mentoren zijn er nog twee groepen toegevoegd.  23 
De mentoren die niet geselecteerd waren hebben hierover een e-mailbericht gehad met 24 
daarin de aanmoediging om zich vooral op te geven als post tijdens de introductie. De 25 
geselecteerde mentorouders zijn gebeld om hen te vertellen dat ze uitgekozen waren. 26 

Momenteel houdt de commissie zich bezig met het uitwerken van de spellen voor het 27 
GONS en de kroegentocht. Er zijn spellen in het thema bedacht, maar hiervan moeten de 28 
details nog uitgewerkt worden. Daarnaast is de commissie bezig met de voorbereidingen 29 
voor de informatiebijeenkomst en de daar op aansluitende activiteit voor de mentoren. De 30 
commissie is ook bezig met het regelen van de kleding voor de mentoren en deelnemers. 31 
Tot slot is de commissie bezig met het regelen van sponsoring. Autorijschool ViaQens heeft 32 
toegezegd de introductie te willen sponsoren in ruil voor een advertentie, Café de Fuik zal de 33 
commissiekleding, mentorenshirts en deelnemersshirts sponsoren en verder wordt nog 34 
gekeken naar andere sponsormogelijkheden. Voor de sponsoring tijdens de kroegentocht 35 
wordt momenteel onderhandeld met Café de Fuik, Gekke Gerritje, café Tout, café de Fiets, 36 
Malle Babbe, café Daen, TweeKeerBellen, café Sjors& Sjimmie en het Eurocafé.  37 
 Het conceptprogramma voor de introductie 2014 is momenteel als volgt 38 
(zwartgedrukte tekst betreft programmaonderdelen georganiseerd door de 39 
introductiecommissie): 40 
 41 
Zondag:  42 

- Verzamelen en inschrijven 43 
- Officiële opening van de introductie in Park Brakkenstein 44 
- Eten bij van Buren 45 
- Kick-off party Molenstraat 46 

 47 
 48 
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Maandag:  1 
- Universiteitsdag 2 
- Informatiemarkt 3 
- Bowlen en eten bij Ollround 4 

 5 
Dinsdag:  6 

- Sportdag 7 
- Eten op eigen gelegenheid 8 
- Stadscantus 9 

 

Woensdag 10 
- Wake-up Party 11 
- RU in Town 12 
- Eten op eigen gelegenheid 13 
- Kroegentocht 14 

 15 
Donderdag: 16 

- GONS 17 
- Eten op eigen gelegenheid 18 
- BaMyPo 19 

 20 
Vrijdag tot en met zondag: 21 

- Introductieweekend 22 
 23 
Maandag: 24 

- Mentorenbrunch en - evaluatie 25 
- Mentorverwendag  26 
- Proud-to-be-Fout-feest 27 

3.3 Promotiecommissie 28 
Dit jaar bestaat promotiecommissie uit twaalf leden inclusief de commissaris PR, te 29 

weten: 30 
 31 

 E. Mulder (Bestuursverantwoordelijke) 32 

 V. Weijnen (Commissiehoofd) 33 

 G. Dodemont 34 

 N. Duursma 35 

 B. van Enckevort 36 

 E. Koppenens 37 

 G. van Loon 38 

 M. Mostard 39 

 M. Peijnenburg 40 

 M. Troost 41 

 M. Verkooijen 42 

 L. Widdershoven 43 
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3.3.1 Posteleinborrels 1 
Conform het beleidsplan worden dit jaar eens de zes à acht weken borrels 2 

georganiseerd in Café de Fuik afhankelijk van hoe dit uitkomt in de jaarplanning. Tot nu toe 3 
hebben drie borrels plaatsgevonden en heeft er een keer acht weken tussen twee borrels 4 
gezeten en een keer zes weken. 5 

De eerste borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 5 november. Op de borrel kregen 6 
de leden gratis welkomstshotjes aangeboden. Daarnaast werd een gratis fust aangeboden. 7 
Café de Fuik heeft de welkomstshotjes en een deel van het fust gesponsord. Er waren zestig 8 
leden aanwezig op de borrel. 9 

Op dinsdag 7 januari heeft de tweede borrel plaatsgevonden. We hadden dit  anders 10 
willen plannen, omdat naar verwachting niet veel mensen in Nijmegen zouden zijn, maar dit 11 
was niet mogelijk. Op de borrel werd de stemming van de Studytrip bekend gemaakt. De 12 
leden kregen een glaasje prosecco met daaraan een labeltje, waar de bestemming van de 13 
Studytrip op stond. Daarnaast was er weer een gratis fust. De prosecco en een deel van het 14 
fust zijn wederom gesponsord door Café de Fuik. Tegen alle verwachtingen in waren er 15 
vijftig leden aanwezig op de borrel.  16 

De derde borrel vond plaats op dinsdag 18 februari. Wederom kregen de leden een 17 
fust aangeboden dat gesponsord is door de Fuik. Daarnaast kregen de leden bij ieder 18 
drankje een lootje voor het rad van de Fuik. Na een tijd waren nog lootjes over, die de 19 
commissie onder de aanwezige leden heeft verspreid. Er waren onder andere shotjes, wijn 20 
en een fopprijs, namelijk chocomel, te winnen met het rad van de Fuik. Op de borrel waren 21 
zeventig leden aanwezig. 22 

3.3.2 Tentamenacties 23 
Zoals in het beleidsplan staat is gekeken naar de mogelijkheid om het presentje dat 24 

als tentamenactie uitgedeeld wordt aan te vullen met een vlag, waarop tevens een 25 
succeswens namens Postelein staat. In verband met de hoge kosten die hier aan verbonden 26 
waren, was dit niet mogelijk.  27 

In oktober 2013 is de eerste tentamenactie uitgedeeld. Dit waren twee theezakjes 28 
met daaraan de slogan: ‘Drink na je tentamen nog gezellig een kopje thee samen’. De actie 29 
is uitgedeeld aan studenten van B1, B2, B3, ALPO, Pre-masterstudenten en bij studenten 30 
die extra tijd voor het tentamen kregen. Er waren positieve reacties op de tentamenactie. 31 

De tweede tentamenactie is uitgedeeld in december 2013. Dit waren 32 
chocoladekransjes met daaraan de slogan: ‘Je bent voorlopig weer klaar met je 33 
tentamenvragen, dus geniet nu vooral van de feestdagen’. Deze tentamenactie is verspreid 34 
onder  B1, B2, B3, ALPO, Pre-masterstudenten, Masterstudenten en bij studenten die extra 35 
tijd voor het tentamen kregen. De reacties op deze tentamenactie waren zeer positief, omdat 36 
de actie direct opgegeten kon worden. 37 

In maart 2014 is de derde tentamenactie uitgedeeld. De studenten kregen Haribo 38 
kersen met daaraan de slogan: ‘Fris en fruitig je tentamen in, is in ieder geval een goed 39 
begin.’ Deze actie is aan studenten van B1, B2, B3, ALPO, Pre-masterstudenten en bij 40 
studenten die extra tijd voor het tentamen kregen, uitgedeeld. Wederom waren de reacties 41 
positief. 42 

3.3.3 Maandelijkse activiteit 43 
Zoals in voorgaande jaren is ervoor gekozen op de Posteleinkamer maandelijkse 44 

activiteiten te organiseren. Er wordt afgewisseld tussen activiteiten waarbij enkel iets te eten 45 
wordt uitgedeeld en acties waarbij leden gestimuleerd worden even in de buurt van de 46 
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Posteleinkamer te blijven voor een praatje. In het kader van het speerpunt continuïteit is 1 
geprobeerd maandelijkse activiteiten te koppelen aan de promotie van andere 2 
Posteleinevenementen. 3 
 Op 31 oktober 2013 heeft de eerste open kamer plaatsgevonden die in het kader 4 
stond van kennismaking met het bestuur. De leden konden Halloweencakejes komen 5 
versieren. Er waren 130 leden aanwezig. 6 
 De eerste maandelijkse activiteit heeft op 20 november 2013 plaatsgevonden. Deze 7 
maandelijkse activiteit is gekoppeld aan de promotie van de skireis. De skireiscommissie 8 
was aanwezig voor het beantwoorden van vragen, van deze mogelijkheid is ook gebruik 9 
gemaakt. Het thema van deze maandelijkse activiteit was warme chocomel en apfelstrüdel. 10 
Er zijn ongeveer honderd bekertjes warme chocomel en 120 stukjes apfelstrüdel uitgedeeld. 11 
Naast de leden die aanwezig waren op deze maandelijkse activiteit, was ook een docent 12 
aanwezig. 13 
 Omdat er nagenoeg geen colleges waren in december en helemaal geen colleges in 14 
januari is ervoor gekozen geen maandelijkse activiteit te organiseren in deze maanden. 15 
Hiermee is budget bespaard voor volgende maandelijkse activiteiten.  16 
 Op 5 februari heeft de tweede maandelijkse activiteit in combinatie met de promotie 17 
van de Studytrip plaatsgevonden. Omdat de Studytrip naar Parijs ging, had de maandelijkse 18 
activiteit als thema Franse picknick. De Studytripcommissie was aanwezig en er is door de 19 
aanwezige leden veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen aan de 20 
commissie. Er waren 120 leden aanwezig. 21 
 De tweede open kamer heeft plaatsgevonden op 20 maart. Deze open kamer stond 22 
in het teken van de bestuurswerving. Ook als leden geen interesse in een bestuursjaar 23 
hadden, konden leden op deze open kamer langs komen om een sandwich samen te stellen. 24 
Er waren 47 leden en drie docenten aanwezig op deze open kamer. Deze opkomst kan te 25 
wijten zijn aan het mooie weer, waardoor veel studenten buiten waren, en de tentamenweek 26 
die er aan kwam, waardoor er niet veel colleges waren. Dit was van tevoren bekend, maar er 27 
is toch voor gekozen om deze open kamer op dit moment te laten plaatsvinden, zodat deze 28 
open kamer in de week van het studentbestuur plaatsvond. Zo zouden geïnteresseerden in 29 
een bestuursjaar beter de koppeling kunnen maken tussen de bestuurswervingsactiviteit van 30 
Postelein en andere bestuurswervingsactiviteiten. Er zijn dan ook verschillende mensen 31 
langs geweest voor meer informatie over en bestuursjaar. 32 

3.3.4 Postelein merchandise 33 
Dit jaar is voor het eerst, naast de Posteleintruien, merchandise 34 

verkocht. Sommige merchandise was specifiek voor bepaalde evenementen, zoals de truien 35 
voor de skireis. Andere merchandise was niet aan een bepaald evenement gebonden. 36 

3.3.4.1  Posteleinkleding 37 

Posteleintruien 38 
  In december 2013 kregen de leden de mogelijkheid een Posteleintrui te bestellen. De 39 
truien zijn gesponsord door Café de Fuik. Omdat ervoor gekozen is de bijdrage van 40 
Postelein te laten vervallen bij merchandiseproducten waren de truien dit jaar €12,50. Zoals 41 
in voorgaande jaren was het mogelijk om de trui in verschillende kleuren te bestellen. Er was 42 
de mogelijkheid om een rode trui met witte opdruk en/of een grijze trui met blauwe opdruk te 43 
bestellen. Daarnaast kon een skireistrui besteld worden, dit was een grijze trui met het 44 
skireislogo op de voorkant in plaats van het reguliere Posteleinlogo in neonroze opdruk. Er 45 
zijn 59 truien besteld, waarvan 10 rode truien, 32 grijze truien en 17 skireistruien. Naar 46 
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verwachting hadden meer truien verkocht kunnen worden als de promotie van de 1 
truienverkoop eerder gestart was. 2 
 3 
Postelein T-shirts 4 

 In februari 2014 kregen de deelnemers van de Studytrip de mogelijkheid om een 5 
speciaal T-shirt voor de Studytrip te bestellen. Dit was een blauw T-shirt met voorop het logo 6 
van de Studytrip, achterop een logo van Café de Fuik en op de mauw een logo van Dress 7 
Me. Deze T-shirts zijn gesponsord door de Fuik en voor €7,50 aan de deelnemers verkocht. 8 
Uiteindelijk hebben 25 deelnemers een Studytrip T-shirt besteld. 9 
 

3.3.4.2 Thermosbekers 10 
 Vanaf februari zijn er Postelein thermosbekers verkocht voor €4,20. De bekers 11 

bleken te lekken. Na terugkoppeling aan het bedrijf waar de bekers besteld zijn werd verteld 12 
dat de bekers enkel bedoeld waren om een drank warm te houden en niet zozeer om de 13 
drank te vervoeren. Er zijn enthousiaste reacties op de thermosbekers, waarvan er tot op 14 
heden circa twintig van zijn verkocht. Tijdens de Ragweek zal dit merchandiseproduct met 15 
een ander merchandise product verkocht worden op een tafel in Spinoza. 16 

3.4 Acquisitiecommissie 17 
 De acquisitiecommissie bestaat dit jaar uit 3 leden inclusief de commissaris PR, te 18 
weten: 19 
 20 

 E. Mulder (Bestuursverantwoordelijke) 21 

 S. Boer 22 

 H. Wardak 23 

3.4.1 Sponsoring 24 
 De acquisitiecommissie heeft zich tot nu toe beziggehouden met algemene 25 

sponsoring en specifieke sponsoring. In samenwerking met de skireiscommissie is 26 
sponsoring voor de skireis geregeld bij Café de Fuik en met de Studytripcommissie is 27 
sponsoring van Café de Fuik geregeld voor de Studytrip naar Parijs. Ook is er sponsoring 28 
van Café de Fuik geregeld voor de studiereis naar Riga in samenwerking met de 29 
studiereiscommissie. Momenteel is de acquisitiecommissie bezig met het zoeken van 30 
sponsormogelijkheden voor de introductie en de Postelein voor kinderen-commissie. 31 

3.4.2  PosteleinPas 32 
 Het concept van de PosteleinPas is dit jaar nieuw opgesteld als extra promotieactie 33 
onder de leden. De acquisitiecommissie heeft uitgezocht wat mogelijk is omtrent de 34 
PosteleinPas. Daarnaast is een tijdlijn opgesteld. Tot en met maart zijn bedrijven benaderd 35 
voor de PosteleinPas. Hiervoor is een informatiebrief opgesteld over de PosteleinPas. Deze 36 
brief is naar verschillende bedrijven gemaild. Op basis daarvan zijn deals opgesteld met een 37 
aantal bedrijven. Momenteel is een overeenkomst gesloten met de GSM Shop, de 38 
Loperscompany, LaserQuest, Grieks restaurant Rhodon, iWok & Go, RIVA en autorijschool 39 
ViaQens. De aanbiedingen lopen uiteen van het geven van een procentuele korting tot het 40 
gratis geven van een product op vertoon van de PosteleinPas. Momenteel wordt 41 
onderhandeld met de Fest, de Gelagkamer, COEF, Bagels and Beans en La Cubanita. De 42 
leden blijven met de PosteleinPas ook de reeds bestaande korting bij Café de Fuik en Dress 43 
Me ontvangen.  44 
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 Achter de inlogpagina zal een aparte pagina komen met daar alle deals van de 1 
PosteleinPas. Er zal van elk bedrijf staan wat de aanbieding is en daarbij een logo dat gelinkt 2 
is aan de website van het bedrijf. Op deze manier kunnen de leden precies zien waar zij 3 
welke aanbieding kunnen krijgen. 4 
 Er is gedacht over de mogelijkheid om de PosteleinPas uit te delen bij colleges. Hier 5 
is uiteindelijk niet voor gekozen in verband met het risico dat de pas op die manier ook bij 6 
niet-leden terecht kan komen. Om de exclusiviteit van de pas te waarborgen kan  7 
PosteleinPas deze vanaf begin mei opgehaald worden op de Posteleinkamer. De leden 8 
zullen op de PosteleinPas de ledensticker van 2013-2014 krijgen en zoals op de 9 
studentenkaart elk jaar een nieuwe ledensticker moeten komen halen. 10 
 De deals van de PosteleinPas gelden tot 1 april 2015. Het is aan het aankomend 11 
bestuur om te kijken wat zij met de deals willen doen. 12 

3.5 Sponsoringsovereenkomsten 13 
  Gezien de fijne samenwerking met Café de Fuik vorig jaar is ervoor gekozen Café de 14 
Fuik aan te houden als hoofdsponsor van Studievereniging Postelein. De Posteleinborrels 15 
worden nog steeds in Café de Fuik gehouden. Daarnaast biedt Café de Fuik algemene en 16 
specifieke sponsoring aan. 17 
 In september 2013 is het contract met Dress Me Clothing verlengd. Zoals in 18 
voorgaande jaren krijgen leden van Postelein 10% korting op de prijzen voor bedrukking en 19 
het borduren van kleding. Postelein ontvangt een sponsorbedrag van Dress Me Clothing. 20 
Postelein voegt eenmalig een advertentie van Dress Me toe aan de nieuwsbrief en beveelt 21 
Postelein aan onder haar leden in ruil hiervoor.  22 
 Het contract met Stichting SOOS is in oktober 2013 verlengd. Zoals in voorgaande 23 
jaren wordt in alle uitgaven van de PosteleinPost en in het programmaboekje van de 24 
introductie een advertentie van Stichting SOOS geplaatst. Stichting SOOS betaalt in ruil 25 
hiervoor sponsorgeld. 26 
 In november 2013 is het contract met bloemenwinkel De Vernieuwing verlengd. Ook 27 
dit jaar zal Postelein korting krijgen op rozen voor de uitreikingen. 28 
 Het contract met zomerjobs.nl is in november 2013 verlengd. Postelein plaatst een 29 
logo van Zomerjobs op de site gedurende dit bestuursjaar in ruil voor sponsoring. 30 
 Er is in december 2013 een contract afgesloten met autorijschool ViaQens. In ruil 31 
voor sponsoring plaatst Postelein gedurende een half jaar een banner op de website. 32 
 In maart 2014 is een contract afgesloten met Stichting Wielewaal. Postelein ontvangt 33 
sponsoring in ruil voor een advertentie in de PosteleinPost en een advertentie in de 34 
nieuwsbrief van Stichting Wielewaal. 35 

3.6 Propedeuse-, Bachelor- en Masteruitreikingen 36 
Studievereniging Postelein is net als in afgelopen jaren aanwezig geweest tijdens de 37 

Propedeuse- en Bacheloruitreikingen van de studie Pedagogische Wetenschappen en 38 
Onderwijskunde om leden te feliciteren met het behalen van hun diploma. Op donderdag 26 39 
september 2013 heeft de Propedeuse-uitreiking plaatsgevonden. Hierbij zijn rozen 40 
uitgedeeld met daaraan een kaartje met een felicitatie. Op donderdag 24 oktober heeft de 41 
Bachelor-uitreiking plaatsgevonden. Ook hierbij zijn rozen uitgedeeld met een 42 
felicitatiekaartje eraan. Doordat een verkeerd aantal was doorgegeven door S. van Helden, 43 
waren er te weinig rozen. Dit is opgelost door tussen de twee uitreikingen door bij Albert 44 
Heijn extra rozen te halen. Hierdoor zijn ongeveer zeven rozen zonder felicitatiekaartje 45 
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uitgedeeld. De Masterstudenten hebben van Postelein een felicitatiekaart ontvangen na het 1 
behalen van hun Master. 2 

3.7 Folders 3 
 In september 2013 is de folder voor het actief lidmaatschap aangepast. De algemene 4 
folder is in het jaar 2012-2013 aangepast en ontworpen om meerdere jaren gebruikt te 5 
worden. Om deze reden zal de algemene folder dit jaar niet aangepast worden. 6 

3.8 Kerstkaarten 7 
 In november 2013 zijn de kerstkaarten ontworpen en in december zijn deze 8 
verstuurd. Conform het beleidsplan zijn de kerstkaarten gedrukt bij een externe drukker, te 9 
weten de Copyshop op de campus. Bij het overzetten van de ledengegevens van de oude 10 
website naar de nieuwe website zijn, behalve de postcode, alle adresgegevens van de leden 11 
verloren gegaan. Enkel van leden die zich hebben ingeschreven voor Postelein, toen de 12 
nieuwe website in gebruik was waren deze gegevens nog beschikbaar. Er is contact 13 
opgenomen met de oude webmaster om te vragen of hij deze gegevens alsnog kon 14 
terughalen voor ons. Dit zou €300,-  euro gaan kosten. Vervolgens is er nog geprobeerd om 15 
via Dienst Studentenzaken de adressen te achterhalen. Hiervoor moest echter een aanvraag 16 
ingediend worden, waardoor de gegevens niet tijdig beschikbaar zouden zijn. Als 17 
noodoplossing hebben alle actieve leden een WhatsApp bericht gehad met daarin de vraag 18 
of zij hun adres wilden mailen. Op die manier waren de adresgegevens toch nog tijdig 19 
beschikbaar, waardoor de kerstkaarten op tijd verstuurd konden worden. 20 
De actieve leden, sponsoren en zusterverenigingen hebben een geprinte kaart ontvangen. 21 
Niet-actieve leden en overige relaties binnen de universiteit hebben een digitale kaart 22 
ontvangen. Daarnaast is de kaart op Facebook gepost met een kerstwens namens het 23 
bestuur. 24 

3.9 Facebook 25 
  Het afgelopen half jaar is de commissaris PR verantwoordelijk geweest voor de 26 
Facebookpagina’s van Postelein. De commissaris PR plaatst algemene berichten over 27 
Postelein, beantwoordt eventuele berichten die leden via Facebook sturen en reageert op 28 
posts als dit nodig is. Daarnaast post de commissaris PR ook berichten over specifieke 29 
activiteiten en maakt deze evenementen voor de activiteiten aan. Er is een maximum aantal 30 
posts per dag vastgesteld, namelijk twee. Om dit maximum niet te overschrijden wordt per 31 
week een planning gemaakt van wat er op Facebook moet komen. Tot op heden is het 32 
gelukt om het maximum niet te overschrijden. De commissaris PR beheert naast de 33 
Facebookpagina’s ook de Facebookgroepen die vanuit Postelein beheerd worden, te weten 34 
de groep van de Skireis, de Studytrip en de actieve leden. 35 

In het kader van het speerpunt wederzijdse betrokkenheid is er gekeken naar de 36 
mogelijkheid polls te plaatsen op Facebook. Op deze manier kon er gevraagd worden naar 37 
de mening van de leden. Echter is het sinds kort enkel nog mogelijk polls te plaatsen in 38 
Facebookgroepen. Er kan dus geen poll op de Facebookpagina van Postelein geplaatst 39 
worden.  Tevens conform dit speerpunt worden foto’s op Facebook geplaatst van het lid van 40 
de maand als hij of zij hiermee akkoord is. Van jarigen worden wanneer zij het hiermee eens 41 
zijn ook foto’s gemaakt. Eens in de zoveel tijd worden foto’s van de jarigen geplaatst.  42 
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4. Commissaris Formeel 1 

4.1 PWO in praktijkcommissie (PiP) 2 
 Dit jaar bestaat de PWO in praktijkcommissie (PiP-commissie) uit vijf leden inclusief 3 

de commissaris formeel, te weten: 4 
 5 

 E. Herrings (Bestuursverantwoordelijke) 6 

 T. Horstman (Commissiehoofd) 7 

 J. Bartels 8 

 I. van Elk 9 

 M. van Swieten 10 
 11 

De PiP-commissie heeft zich het afgelopen halfjaar bezig gehouden met het 12 
organiseren van lezingen, workshops en excursies. Afgelopen halfjaar heeft de commissie 13 
commissieshirts aangeschaft. Hiervoor is gekozen, omdat de commissieleden op deze 14 
manier herkenbaar zijn. Zo weten de leden wie verantwoordelijk is voor de activiteit, wie ze 15 
kunnen aanspreken of waar ze vragen aan kunnen stellen, Herkenbaarheid is een middel om 16 
het speerpunt ‘professionaliteit’ uit te dragen. 17 

4.1.1 Lezingen 18 
       Tot nu toe hebben er vier lezingen plaats gevonden. Al deze lezingen vonden plaats 19 
van 12:45 tot 13:30 uur. Er is bij alle lezingen thee aangeboden. 20 

Op woensdag 13 november heeft een ervaringsverhaal over anorexia 21 
plaatsgevonden. Tijdens dit ervaringsverhaal werd eerst een algemeen beeld geschetst van 22 
anorexia, waarna de lezinggeefster inging op haar eigen ervaringen. Hierbij waren 55 leden 23 
aanwezig.  24 

Op dinsdag 3 december heeft en ervaringsverhaal over misbruik en mishandeling 25 
plaatsgevonden. Hierin vertelde de lezinggeefster over haar moeilijke jeugd, waarin ze 26 
misbruikt en mishandeld is door haar vader. Hierbij waren 31 leden en één niet-lid aanwezig.  27 

Op vrijdag 14 februari heeft er een lezing over cani-therapie plaatsgevonden. Hierin 28 
ging de lezinggeefster in op het gedrag van honden in het bijzijn van de mens en hoe ze dit 29 
toepast in haar therapie. Hierbij waren veertig leden aanwezig en één docent. 30 

Op vrijdag 28 februari heeft er een ervaringsverhaal over het Munchhaussen by proxy 31 
syndroom plaats gevonden. Tijdens dit ervaringsverhaal is de lezinggeefster ingegaan op het 32 
algemene beeld van het Münchhaussen by Proxy syndroom en is daarna ingegaan op haar 33 
eigen ervaring hiermee. De lezing werd afgesloten met een staande ovatie voor de 34 
lezinggeefster. Hierbij waren 175 leden en negen niet-leden waarvan één docent aanwezig. 35 

Er zal komend halfjaar minimaal nog één lezing plaatsvinden. 36 

4.1.2 Excursies 37 
Tot op heden hebben twee excursies plaatsgevonden. 38 
Op woensdag 30 oktober heeft een excursie naar bakkerscafé ‘Brood op de plank’ 39 

plaatsgevonden. Tijdens deze excursie hebben de leden eerst een lunch gekregen en 40 
daarna een rondleiding door het bakkerscafé. Hierbij waren 12 leden aanwezig.  41 

Op dinsdag 11 maart heeft een excursie naar Jeugddorp de Glind plaatsgevonden. 42 
Hier hebben de leden uitleg gehad over hoe ze daar te werk gaan en een rondleiding gehad 43 
over het terrein. Hierbij waren vier leden aanwezig.  44 

Er zullen komend halfjaar nog minimaal drie excursies plaatsvinden. 45 
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4.1.3 Workshops 1 
Afgelopen half jaar heeft er één workshop plaatsgevonden. 2 
Op woensdag 19 maart heeft de workshop speltherapie plaatsgevonden. Tijdens 3 

deze workshop is eerst ingegaan op speltherapie in het algemeen, waarbij ook filmpjes uit de 4 
praktijk getoond werden. Daarna mochten de leden zelf spelen in groepjes van drie, waarbij 5 
één mocht spelen aan de hand van een beschrijving, één het spel moest leiden en één het 6 
tweetal observeerde. Hierbij waren 35 leden aanwezig. 7 

Er zal komend halfjaar nog minimaal één workshop plaats vinden. 8 

4.2 Voorlichtingen- en meeloopdagencommissie 9 
Dit jaar bestaat de voorlichtingen- en meeloopdagencommissie uit vijftien leden 10 

inclusief de commissaris formeel, te weten: 11 
 12 

 E. Herrings (Bestuursverantwoordelijke) 13 

 M. Anten (Commissiehoofd) 14 

 C. Bosma 15 

 M. Dimmendaal 16 

 S. Dings 17 

 N. van Dommelen 18 

 W. de Groot 19 

 L. van den Heuvel 20 

 B. Lensen 21 

 B. Magnée 22 

 L. Meijboom 23 

 M. Mostard 24 

 M. van den Oetelaar 25 

 A. Peters 26 

 J. Salfischberger 27 
 28 
De voorlichtingen- en meeloopdagencommissie heeft zich het eerste half jaar bezig 29 

gehouden met het geven van voorlichtingen op middelbare scholen, het begeleiden van 30 
meeloopdagen, de Nijmeegse Tweedaagse, de bachelorvoorlichtingsdagen en het 31 
organiseren van de ouderdag. Daarnaast heeft de commissie een lijst opgesteld met 32 
veelgestelde vragen tijdens voorlichtingen en meeloopdagen, met daarin vragen zoals; Moet 33 
je bepaalde wiskundige vaardigheden hebben voor de statistiekvakken? Hierdoor de 34 
commissieleden makkelijk antwoord kunnen geven, ook voor de commissieleden van 35 
komende jaren. 36 

4.2.1 Voorlichtingen 37 
      De aanvragen voor voorlichtingen kwamen via Dienst Studentenzaken bij de 38 

commissaris formeel. In totaal zijn er 9 voorlichtingen gegeven. Hiervan zijn 8 voorlichtingen 39 
door commissieleden gegeven en één door M. Heijmans. Wanneer een voorlichting 40 
plaatsgevonden had, werd deze in de eerstvolgende vergadering geëvalueerd. Dit om 41 
eventuele problemen te bespreken en een volgende keer te kunnen voorkomen. De 42 
voorlichtingen werden gegeven door twee commissieleden, aan de hand van een 43 
PowerPoint presentatie. 44 

 45 
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 3 oktober Jan Tinbergen College te Roosendaal, gegeven door M. Heijmans. 1 

 9 oktober ROC Graafschap College te Doetinchem 2 

 7 november Mgr. Frenckencollege te Oosterhout  3 

 8 november Mencia de Mendoza Lyceum te Breda  4 

 20 november: Rythovius College te Eersel  5 

 28 januari: Decanenkring op de HAN te Nijmegen  6 

 30 januari Decanenkring Eindhoven  7 

 13 februari: Universiteit Twente 8 

 4 februari: Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur 9 

 26 februari: Sint-Janslyceum te Den Bosch  10 

4.2.2 Meeloopdagen 11 
De commissie heeft dit jaar tevens meeloopdagen voor aankomend studenten 12 

begeleid.  13 
Het reguliere (PWO) programma voor de meeloopdagen bestaat uit een 14 

welkomstpraatje, een helft van een college, een rondleiding, een lunch in de Refter op 15 
kosten van Postelein, een werkgroep beroepsvaardigheden gegeven door M. Heijmans en 16 
een drankje in het Cultuurcafé op kosten van Postelein. Tot nu toe heeft de commissie zes 17 
reguliere meeloopdagen begeleid. Ook dit jaar hebben er meeloopdagen voor de ALPO 18 
plaatsgevonden. Deze worden in samenwerking met de Pabo georganiseerd. De 19 
meeloopdagen bestaan uit een voorlichtingspraatje, twee proeflessen van de Pabo, een 20 
lunch op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), een rondleiding over de campus 21 
van de RU, een helft van een college van Pedagogische Wetenschappen en 22 
Onderwijskunde en een drankje in het Cultuurcafé op de RU. Aangezien er dit jaar erg veel 23 
aanmeldingen binnen kwamen voor de ALPO-meeloopdag,  is in overleg met de HAN 24 
besloten een meeloopdag extra te plannen. De aanmeldingen voor de meeloopdagen komen 25 
sinds dit jaar alleen via de RU binnen en niet meer via de HAN, om het overzicht te kunnen 26 
houden over het aantal aanmeldingen. Er heeft tot nu toe één ALPO-meeloopdagen 27 
plaatsgevonden 28 

Er zullen nog één reguliere meeloopdag en minimaal drie ALPO meeloopdagen 29 
plaatsvinden 30 

4.3 Studytripcommissie 31 
 Dit jaar bestaat de Studytripcommissie uit zeven leden inclusief de commissaris 32 

formeel, te weten: 33 
 34 

 E. Herrings (Bestuursverantwoordelijke) 35 

 L. Pape (Commissiehoofd) 36 

 M. Pruijsers (Commissiepenningmeester) 37 

 C. Bosma 38 

 T. Horstman 39 

 D. Peeters 40 

 M. Verkooijen 41 
  42 

De Studytrip naar Parijs heeft plaatsgevonden op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 43 
maart 2014. Voor de inschrijvingen is het Blackboardprincipe gebruikt. Begin januari is de 44 
bestemming bekend gemaakt op een Posteleinborrel. De eerste week van februari is de 45 
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promotie in colleges begonnen en heeft er een maandelijkse activiteit in het teken van Parijs 1 
gestaan. De promotie is toen van start gegaan aangezien er in januari geen colleges waren. 2 
De inschrijving opende op vrijdag 7 februari. In totaal waren er 50 inschrijvingen, inclusief 3 
bestuur en commissie. De informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden op dinsdag 20 4 
februari in Café de Fuik. Hierbij waren dertig deelnemers aanwezig. Tijdens deze avond 5 
werd het programma van het weekend door middel van een Powerpointpresentatie 6 
doorlopen. Daarnaast werd in groepjes een quiz gedaan over Parijs die bestond uit allerlei 7 
opdrachten.  8 

Op vrijdag 14 maart vertrok de bus ’s ochtends om 06:00 uur richting Parijs. Rond 9 
14:00 werden we afgezet hij het Doveninstituut (INJS) waar de groep een rondleiding 10 
hebben gekregen over het terrein en we hebben een kijkje genomen in de bibliotheek. In de 11 
avond hebben alle deelnemers gezamenlijk gegeten. De rest van de avond konden de 12 
deelnemers naar eigen invulling doorbrengen.   13 

Zaterdag 15 maart hebben we een stadswandeling gemaakt in zes groepjes. Tijdens 14 
deze wandeling speelden we het spel ‘Wie is de mol?’. Bij elke bezienswaardigheid is een 15 
spel gespeeld, waarbij punten verzameld konden worden. In elk groepje zat een mol die er 16 
voor moest zorgen dat de groep zo min mogelijk punten kon verzamelen.  Na de 17 
stadswandeling hebben we slotjes opgehangen bij ‘Pont des arts’.  Daarna hadden de 18 
deelnemers vrije tijd. ’s Avonds stond stappen op het programma. We zijn met een deel van 19 
de groep naar een club gegaan dat op een half uur lopen van het hostel lag. We zijn in twee 20 
groepen terug gelopen, voor de veiligheid.  21 

Op zondag 16 maart hebben we met een deel van de groep dat wilde de Eiffeltoren 22 
beklommen. Degenen die dat niet wilden hebben in het park gezeten en vrije tijd genomen. 23 
Hierna hadden de deelnemers vrije tijd, waarna ze aan het eind van de middag moesten 24 
verzamelen voor vertrek richting Nederland. Om 23:00 uur kwamen  we weer aan in 25 
Nijmegen.  De reüniebijeenkomst wordt nog georganiseerd en zal wederom plaatsvinden in 26 
Café de Fuik. 27 

4.4 Postelein voor kinderencommissie 28 
Om een extra praktijkervaring naar voren te brengen voor en door leden in interactie 29 

met kinderen is de Postelein voor kinderen-commissie opgezet. Deze commissie bestaat uit 30 
vijf leden  inclusief de commissaris formeel, te weten: 31 

 32 

 E. Herrings (Bestuursverantwoordelijke) 33 

 L. Meijboom (Commissiehoofd) 34 

 S. de Feiter 35 

 M. Haassen 36 

 M. Steenbreker 37 
 38 

Het afgelopen half jaar heeft de commissie zich bezig gehouden met het schrijven 39 
van het beleidsplan. Daarnaast is de activiteit uitgezocht die na het beleid uitgevoerd zal 40 
worden. Een uitgebreidere beschrijving van deze commissie is te lezen in het beleidsplan 41 
voor de Postelein voor kinderen-commissie. 42 

4.5 Praktijkavond: Blik op het werkveld 43 
De Praktijkavond in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van 44 

Orthopedagogen (NVO) heeft nog niet plaats kunnen vinden, omdat de NVO pas 45 
beschikbaar is in mei.  46 
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4.6 Bijlessen 1 
In oktober is begonnen met het promoten voor het geven en krijgen van bijles door 2 

middel van alle informatievoorzieningen. Dit jaar zijn er zeven aanvragen gedaan voor het 3 
krijgen van  bijles, deze zijn alle zeven gekoppeld aan een bijlesgever. Van deze aanvragen 4 
waarvan vier voor statistiek vakken, één voor Behandelingsmethodiek en één voor het vak 5 
Psychometrie en besliskunde.  6 

4.7 Sollicitatietraining 7 
In de maand december konden leden gratis hun CV laten checken door de Career 8 

Service van de universiteit. Daarnaast zou de Career Service een sollicitatietraining voor 9 
onze leden verzorgen in de Career-week. Op het laatste moment werd hier vanaf gezien, 10 
vanwege een tekort aan tijd. De Sollicitatietraining zal later dit jaar plaats vinden. 11 
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5. Commissaris Informeel 1 

5.1 5.1   Pedagogen Uit de Banken (PUB) commissie 2 
De PUB-commissie bestaat dit jaar uit acht leden inclusief de commissaris informeel, 3 

te weten: 4 
 5 

 J. Zonneveld (Bestuursverantwoordelijke) 6 

 H. Yaldiz (Commissiehoofd) 7 

 M. Bourgondiën 8 

 M. van Duuren 9 

 S. de Feiter 10 

 M. Koeken 11 

 A. van Wijnen 12 

 R. Willems 13 
 14 

Het afgelopen half jaar heeft de PUB-commissie zich bezig gehouden met het 15 
organiseren van informele activiteiten. 16 
 17 

Op dinsdag 12 november heeft een high wine plaatsgevonden in restaurant Ivory. Hierbij 18 
waren 35 leden aanwezig. De high wine werd geleid door de bestuursverantwoordelijke, 19 
welke werkzaam is bij restaurant Ivory en ervaring heeft als sommelier. Er werden in totaal 20 
zeven verschillende wijnen gedronken. Bij de wijnen werden bijpassende hapjes geserveerd. 21 
Zowel tijdens de high wine als na afloop kwamen er enthousiaste reacties over de wijnen en 22 
de hapjes.  23 

Op woensdag 18 december heeft een kerstdiner rouler plaatsgevonden. Hierbij waren 54 24 
leden aanwezig, welke werden verdeeld over drie groepen. De drie groepen rouleerden 25 
langs drie restaurants, om in elk van deze drie een andere gang te eten. De deelnemende 26 
restaurants waren eetcafé de Muis, café Camelot en restaurant La Pasta. Met Café de Fuik 27 
was afgesproken dat de activiteit daar zouden worden afgesloten. Hier kregen de 28 
deelnemers een shotje aangeboden. Er waren enthousiaste reacties over de sfeer en het 29 
eten, maar iets minder over de service in eetcafé de Muis. 30 

Op dinsdag 11 maart heeft een kroegentocht plaatsgevonden. De kroegentocht ging 31 
achtereenvolgens langs café Sjors en Sjimmie, Malle Babbe café, café TweeKeerBellen en 32 
Café de Fuik. Tijdens de kroegentocht waren veertig leden en één niet-lid aanwezig. De 33 
leden werden opgedeeld in vijf groepen. De groepen kregen de opdracht in iedere kroeg een 34 
zo leuk en origineel mogelijke foto te maken met het groepje. Het winnende groepje heeft 35 
hiervoor een meter bier gekregen in Café de Fuik. Bij iedere kroeg kregen de deelnemers 36 
een drankje en daarnaast bij café Sjors en Sjimmie, Malle Babbe café en TweeKeerBellen 37 
een shotje. Er waren vanuit de deelnemers enthousiaste reacties over de sfeer.  38 

De PUB-commissie heeft nog drie activiteiten in de planning staan, waaronder een 39 
student-docent activiteit en een chocoladeavond. 40 

5.2 5.2   Feestcommissie 41 
De feestcommissie bestaat dit jaar uit zes leden  inclusief de commissaris informeel, 42 

te weten: 43 
 44 

 J. Zonneveld (Bestuursverantwoordelijke) 45 
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 C. van Weerden (Commissiehoofd / BaMyPo) 1 

 S. Boer (Inglorious) 2 

 I. ten Bokkel (S-feest) 3 

 L. Hunink (BaMyPo) 4 

 D. Thomaes (BaMyPo) 5 
 6 

De feestcommissie is ontstaan uit de BaMyPo-, Inglorious-, en S-feest-commissie. Dit 7 
is gedaan, zodat de bestuursverantwoordelijke met alle afzonderlijke feestcommissies 8 
tegelijk kan vergaderen en de commissieleden elkaar waar nodig kunnen ondersteunen. 9 

5.2.1 5.2.1BaMyPo  10 
BaMyPo wordt georganiseerd door SVBC Babylon, studievereniging Mycelium en 11 

studievereniging Postelein. De feesten vinden dit jaar plaats in El Sombrero. Tijdens ieder 12 
feest zal gewerkt worden met een thema. De commissie kleed zich naar dit thema en zorgt 13 
voor bijpassende decoratie in El Sombrero. 14 

Op donderdag 10 oktober heeft de eerste BaMyPo plaatsgevonden met als thema 15 
‘Oktoberfest’. Het feest was goed bezocht en geslaagd.  16 

Op donderdag 28 november heeft de tweede BaMyPo plaatsgevonden. Het thema 17 
was ‘Thrift Shop’. Aan de kassa kregen de eerste honderdvijftig bezoekers een prijssticker 18 
opgeplakt met een prijs of tekst erop. Door El Sombrero heen waren kleerhangers en posters 19 
met aanbiedingen opgehangen. Het was een geslaagd en goed bezocht feest. 20 

Op donderdag 6 februari heeft de derde BaMyPo plaatsgevonden. Het thema was 21 
‘Op de prairie’. Aan de eerste negentig bezoekers werd een sheriffbadge of veer uitgedeeld. 22 
Door El Sombrero heen waren ‘wanted’ posters opgehangen. Het feest is goed bezocht en 23 
er heerste een goede sfeer.  24 

Op donderdag 13 maart heeft de vierde BaMyPo plaatsgevonden in. Het thema was 25 
‘The White Edition’. Bij de kassa stond witte fluorescerende verf, waarmee bezoekers zich 26 
konden laten beschilderen. Het feest kwam pas laat op gang, maar was toch redelijk goed 27 
bezocht. 28 

Op donderdag 8 mei zal de volgende BaMyPo plaatsvinden. Tijdens de introductie zal 29 
de laatste BaMyPo van dit jaar plaatsvinden. 30 

5.2.2 5.2.2 Inglorious 31 
 Inglorious wordt georganiseerd door ESV Nijmegen, SVN, GSV Excalibur, SVBC 32 
Babylon en studievereniging Postelein. 33 

Op donderdag 21 november heeft de eerste Inglorious plaatsgevonden in café van 34 
Buren. Het thema was ‘Winterglorious’. Er was kerstversiering, zoals kerstbomen, 35 
kerstkransen, verlichting en slingers. Ook werden kerstmutsen uitgedeeld, er was tot twaalf 36 
uur een welkomstshotje en er was een gratis fust. Het feest was goed bezocht. 37 

Op donderdag 22 mei zal de volgende Inglorious plaatsvinden. Ook tijdens de 38 
introductie zal een Inglorious zijn 39 

5.2.3 5.2.3 S-feest 40 
    Het S-feest wordt georganiseerd door studievereniging CognAC, Den Geitenwollen 41 
Soc., studievereniging Mycelium, SPiN, Umoja en studievereniging Postelein. 42 

Op dinsdag 27 mei zal het S-feest plaatsvinden in Waalhalla. Deze verandering komt 43 
doordat al snel bleek dat Doornroosje, waar het S-feest voorheen werd gehouden, geen data 44 
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beschikbaar had waarop alle deelnemende verenigingen konden. Er is toen op zoek gegaan 1 
naar een geschikte vervangende locatie.  2 

De datum en locatie zijn gekozen door de bestuursverantwoordelijken van de 3 
studieverenigingen van de faculteit sociale wetenschappen.  4 

5.3 5.3   Mannencommissie 5 
 De mannencommissie bestaat dit jaar uit vier leden inclusief de commissaris 6 
informeel, te weten: 7 
 8 

 J. Zonneveld (Bestuursverantwoordelijke) 9 

 P. de Vries (Commissiehoofd)  10 

 S. Boer 11 

 T. Morriën 12 
 13 

Op donderdag 19 december heeft een poker/beerpong-avond plaatsgevonden in café 14 
Gekke Gerrit. Bij deze activiteit waren tien mannen aanwezig. De deelnemers vonden het 15 
een gezellige activiteit. 16 

Op woensdag 19 februari heeft een bierproeverij plaatsgevonden in café de Opera. 17 
Tijdens deze activiteit werd door J. van der Vlugt een bierproeverij gegeven. Er werden vijf 18 
verschillende bieren geproefd. Ook was er de mogelijkheid voetbal te kijken. De sfeer was 19 
goed en er waren veel positieve reacties Ook gaven de deelnemers aan te hebben genoten 20 
van het bier. A. Bosman was na overleg met de mannencommissie uitgenodigd voor deze 21 
activiteit. Zij wilde graag met mannelijke studenten Pedagogische Wetenschappen in 22 
gesprek over de opleiding. Vanuit de aanwezige leden werd positief gereageerd op de 23 
aanwezigheid van A. Bosman. 24 

Op woensdag 26 februari heeft een ‘open mannenactiviteit’ plaatsgevonden in café 25 
Gekke Gerrit. Bij deze activiteit mochten ook vrouwen aanwezig zijn. Er waren in totaal 26 
achttien deelnemers aanwezig. De activiteit was gezellig en de deelnemers waren 27 
enthousiast. 28 

5.4 5.4 Galacommissie 29 
De galacommissie bestaat dit jaar vier leden inclusief de commissaris informeel, te 30 

weten: 31 
 32 

 J. Zonneveld (Bestuursverantwoordelijke) 33 

 V. Weijnen (Commissiehoofd) 34 

 M. Bourgondiën 35 

 I. Ooms 36 
 37 

Aan het begin van dit bestuursjaar is gezocht naar verenigingen om samen een gala 38 
mee te organiseren helaas is Postelein is dit niet gelukt. Verschillende verenigingen, maar 39 
ook samenwerkingsverbanden wilden de samenstelling van hun gala niet veranderen. De 40 
redenen hiervoor waren de grootte van Postelein en het percentage vrouwen binnen 41 
Postelein. Omdat geen samenwerking tot stand heeft kunnen komen zal Postelein dit jaar 42 
het gala alleen organiseren. Het gala zal plaatsvinden op donderdag 15 mei in de stadscafé 43 
de Waagh. Voorafgaande aan het gala zal hier ook een diner plaatsvinden. 44 
De commissie is op dit moment bezig met het voorbereiden van de promotie voor het gala. 45 
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5.5 5.5   Sportcommissie 1 
De sportcommissie bestaat dit jaar uit vier leden inclusief de commissaris informeel, 2 

te weten: 3 
 4 

 J. Zonneveld (Bestuursverantwoordelijke) 5 

 T. de Wijs (Commissiehoofd) 6 

 M. Böhm 7 

 B. Versteegen 8 
 9 

De sportcommissie had als één van de doelen dit jaar deel te nemen aan de 10 
Batavierenrace. Postelein was hiervoor aangemeld, maar tijdens de inschrijvingsperiode 11 
waren er slechts achttien van de benodigde 25 deelnemers. Omdat er nog niet voldoende 12 
deelnemers waren en er geen geld gerestitueerd kon worden na de eerste betaling, is 13 
besloten om van deelname af te zien. Mogelijke redenen voor het lage aantal aanmeldingen 14 
is de promotie van de Batavierenrace, welke laat is begonnen. Ook is gebleken dat leden 15 
aangeven mee te willen doen, maar zich toch niet inschrijven. 16 

Op dit moment heeft de sportcommissie nog geen activiteiten georganiseerd. De 17 
commissie is laat op gang gekomen. Een paar maanden heeft de commissie uit slechts één 18 
lid bestaan. Mede hierdoor, als door de activiteiten van andere commissies, heeft de 19 
bestuursverantwoordelijke diens prioriteit elders gelegd. Toen de commissie eenmaal is 20 
begonnen bleken de activiteiten welke zij wilde organiseren erg duur en moeilijk te 21 
realiseren. Voorbeelden hiervan zijn Bosaball en sporttoernooien in het USC. Ook is over 22 
een langere periode contact geweest met Dance Fever. Zij zouden verschillende 23 
dansworkshops kunnen aanbieden, maar er werd steeds geschoven met data. Uiteindelijk 24 
zouden zij alleen in het weekend een workshop kunnen realiseren, wat voor ons niet 25 
mogelijk zou zijn. 26 

Op dit moment is de sportcommissie hard aan het werk om een aantal leuke 27 
sportactiviteiten te organiseren. 28 

5.6 5.6   Skireiscommissie 29 
 De skireiscommissie bestaat dit jaar uit vijf leden  inclusief de commissaris informeel, 30 
te weten: 31 
 32 

 J. Zonneveld (Bestuursverantwoordelijke) 33 

 S. van der Meulen (Commissiehoofd) 34 

 N. Bakkum 35 

 B. Versteegen 36 

 L. Widdershoven 37 
 38 

De skireis heeft plaatsgevonden van 11 tot en met 18 januari 2014. Met negentien 39 
deelnemers is de reis naar Valfréjus in Frankrijk gegaan. Er zouden twintig deelnemers 40 
meegaan op reis gaan, maar een lid heeft enkele dagen voor vertrek een ongeluk gehad, 41 
waardoor zij niet meer aan de reis kon deelnemen. De leraren waren E. Versteegen 42 
(skileraar) en D. Jegen (snowboardleraar).De reisorganisatie waarmee is samengewerkt was 43 
Bizztravel. 44 

Op woensdag 11 december vond de informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze 45 
bijeenkomst is informatie gegeven over de reis. Er is gesproken over de vertrektijd, het 46 
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vervoer, veiligheid en het programma. Hierna is een spel gedaan waarbij de deelnemers een 1 
handje M&M’s uit een zakje moesten pakken en aan de hand van de kleuren van deze 2 
M&M’s dingen over zichzelf moesten vertellen. Op deze manier konden de deelnemers 3 
elkaar beter leren kennen. 4 

Op zaterdag 11 januari moesten de deelnemers om 17:30 uur verzamelen voor het 5 
Spinozagebouw. Om 18:00 uur vertrok de bus richting Valfréjus. Rond 7:30 uur de volgende 6 
morgen was een transfer, welke niet van tevoren was aangegeven. Rond 8:30 uur kwamen 7 
we aan in Valfréjus. We hadden gerekend op het moeten huren van een bagagedepot, maar 8 
drie van de vijf appartementen bleken al vrij te zijn, waardoor alle bagage in deze kamers 9 
kon worden neergezet. Rond 16:00 uur kwamen ook de overige twee appartementen ter 10 
beschikking. 11 

In het skireiscontract was een mogelijkheid een extra dag skipas, of een ‘eskimopas’ 12 
aan te schaffen. Met de eskimopas kregen de deelnemers ook een dag extra skipas en 13 
konden zij met de bus naar een aantal omringende skigebieden. Zij konden dan ’s morgens 14 
met de bus naar een ander gebied toe en ’s avonds weer met de bus terug naar Valfréjus. 15 
Op de eerste dag konden de deelnemers met een extra dag skipas al de pistes op. Omdat 16 
twee van de commissieleden een eskimopas hadden, is op de dagen dat zij 17 
dagverantwoordelijke waren en in een ander gebied zaten, een tweede dagverantwoordelijke 18 
gekozen, welke wel aanwezig was in Valfréjus. ’s Avonds was er geen programma, maar 19 
heeft de gehele groep in een kroeg gezeten en spelletjes gedaan. 20 

Er heeft een kroegentocht plaatsgevonden met thema ‘beachparty’. De commissie 21 
wilde deze zelf organiseren, maar kwam er in Valfréjus achter dat het via de reisorganisatie 22 
goedkoper kon. Hier is toen voor gekozen. Omdat deze kroegentocht op maandag 23 
plaatsvond is het oorspronkelijke programma omgegooid en is de kroegentocht omgeruild 24 
met ‘pistepret after dark’. Naast deze activiteiten is ook een pubquiz georganiseerd. Verder 25 
zijn we twee keer met de volledige groep uit eten geweest, waarvan één keer op kosten van 26 
Postelein.  27 

Verschillende deelnemers hebben aangegeven dat ze het fijn vonden dat er veel 28 
vrijheid was, maar dat toch duidelijk was waar zij aan toe waren. 29 
Op donderdag 20 maart heeft de skireisreünie plaatsgevonden. Hierbij waren zeventien 30 
deelnemers aanwezig. Eerst is de skireisfilm getoond, waarna alle deelnemers een dvd 31 
kregen met deze film en foto’s van de reis. Hierna hebben alle deelnemers een shotje 32 
Jägermeister gekregen. Aansluitend op de skireisreünie heeft een open Posteleinfeest 33 
plaatsgevonden met als thema ‘Foute Fitness’. 34 

5.7 5.7 Studiereiscommissie 35 
De studiereiscommissie bestaat dit jaar uit acht leden inclusief de commissaris 36 

informeel, te weten: 37 
 38 

 J. Zonneveld (Bestuursverantwoordelijke) 39 

 J. Guldenaar (Commissiehoofd, gestopt per 18 februari) 40 

 J. Free (Commissiehoofd, gestart per 12 februari)  41 

 I. Bleekman 42 

 S. van der Heijden 43 

 M. Haasen 44 

 M. Keizer 45 

 M. Kunst 46 
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 L. van de Water 1 
 2 

De studiereis zal plaatsvinden van maandag 2 juni tot en met maandag 9 juni 2014. 3 
Dit jaar zal de studiereis naar Riga, te Letland, gaan. Er zullen 48 leden en twee docenten 4 
meegaan. De docenten die meegaan zijn E. van Aarle en G. de Vaan.  5 

De promotie voor de studiereis is begonnen op dinsdag 11 maart. De bestemming is 6 
via Facebook en de Posteleinwebsite bekend gemaakt, waarna bij alle Bachelorjaren tijdens 7 
colleges een promotiefilm is laten getoond. Dit is anders dan voorgaande jaren. Voor deze 8 
volgorde is gekozen omdat het bestuur vond dat de promotie anders te laat zou beginnen. 9 
            De inschrijving ging via Blackboard en liep van 17 maart 19:00 uur tot 24 maart 19:00 10 
uur. De reis zat snel vol. Op het moment dat de inschrijving via Blackboard was geopend, 11 
bleek het forum voor inschrijving op de reservelijst, niet te werken. Er is gekozen deze de 12 
volgende dag vanaf 12:00 uur te openen en een mededeling hierover op Facebook en de 13 
Posteleinwebsite te plaatsen. Op deze manier zouden alle leden een gelijke kans moeten 14 
hebben om alsnog op de reservelijst te komen.  15 

Het formele programma staat grotendeels vast. Het minimale aantal instellingen om 16 
aan de voorwaarden van het SNUF te voldoen is behaald. Echter, is contact met nog enkele 17 
andere interessante instellingen. Op dit moment staan vast: een psychiatrisch 18 
kinderziekenhuis, SOS-kinderdorpen, de Nederlandse ambassade, JASMA, Children and 19 
Youth centre, Pieci, en een school. 20 

Het informele programma zal bestaan uit een stadswandeling, een nachtelijke 21 
kayaktour, een kroegentocht, een dagje strand, een bezoek aan het bezettingsmuseum en 22 
gedenkplaats Bikernieki, een openlucht museum en twee keer gezamenlijk eten. 23 

De commissie is momenteel bezig met: het busvervoer buiten Riga, het openbaar 24 
vervoer binnen Riga, het uitwerken van de aanvraag voor subsidie van het SNUF, contact 25 
leggen met de universiteit van Riga, het zoeken naar restaurants, het zoeken naar kroegen 26 
voor de kroegentocht, het draaiboek en het programmaboekje.      27 

De informatiebijeenkomst staat gepland op woensdag 7 mei. 28 
 


