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Voorwoord 1 
 2 

Beste lezer,  3 
 4 

 Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015. Hierin zullen wij ons gevoerde beleid 5 
evalueren. Toen we een jaar geleden aan ons bestuursjaar begonnen wisten we niet wat ons te 6 

wachten stond en hoe het allemaal zou verlopen. Inmiddels zit ons bestuursjaar er op en 7 
kunnen we terug kijken op een heel bijzonder jaar waarin we hard hebben gewerkt, veel 8 
hebben geleerd en waar we enorm van hebben genoten. We willen de leden hartelijk 9 
bedanken voor het vertrouwen, de gezelligheid en de inzet van het afgelopen jaar. 10 
 11 

Het bestuur 2014-2015, 12 
 13 

Vivianne Weijnen  - Voorzitter 14 

Sanneke de Feiter  - Secretaris 15 

Bente van Enckevort  - Penningmeester en vice-voorzitter 16 

Renske Willems  - Commissaris PR  17 
Maroesjka Bourgondiën - Commissaris formeel 18 

Mirthe Verkooijen  - Commissaris informeel  19 
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Inleiding 1 
 2 

 Zoals eerder vermeld, zal in dit jaarverslag het gevoerde beleid van het afgelopen 3 
bestuursjaar worden toegelicht en worden geëvalueerd. Besproken zal worden in hoeverre 4 
doelstellingen zijn behaald en hoe activiteiten zijn verlopen.  5 

Wij nodigen u van harte uit om tijdens de algemene ledenvergadering (alv) van donderdag 1 6 
oktober 2015 uw mening te geven over het gevoerde beleid of vragen hierover te stellen.   7 
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1.  Algemeen 1 

1.1  Speerpunten 2 
Het afgelopen bestuursjaar heeft het bestuur drie speerpunten nagestreefd namelijk, 3 

professionaliteit, communicatie en reflectie.  4 

Professionaliteit is al meerdere jaren een speerpunt binnen de vereniging en een punt 5 
waar veel vooruitgang op geboekt is. Deze vooruitgang is dit jaar voortgezet. Zo werd tijdens 6 
kamerdiensten en activiteiten dezelfde kleur bestuursshirt gedragen. Dit is gedaan, zodat het 7 
bestuur herkenbaar is voor leden. Door het dragen van dezelfde shirts is het voor leden die 8 
minder bekend zijn met de vereniging duidelijker wie ze moeten aanspreken. Dit jaar is 9 

gekozen ook op de commissieshirts van bestuursleden de desbetreffende bestuursfunctie 10 
onder de naam te laten drukken. Hiervoor is gekozen, zodat te allen tijden duidelijk was wie 11 
van de commissie de bestuursverantwoordelijke was.  12 

Al langere tijd wordt gebruik gemaakt van protocollen, deze bevatten richtlijnen die 13 
ervoor zorgen dat het bestuur eenduidig kan handelen. Om leden inzicht te bieden in deze 14 

richtlijnen zijn de protocollen verzameld in één map en op een centrale plek op de 15 

Posteleinkamer gelegd. Het afgelopen jaar zijn alle protocollen bekeken en waar nodig 16 

aangepast en geüpdatet. Daarnaast is, naar aanleiding van een brainstorm georganiseerd door 17 
het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen (SOFv), dit jaar een nieuw protocol 18 
opgesteld. Het rouwprotocol 2014-2015. Dit bevat richtlijnen voor handelen in het geval dat 19 
een (bestuurs)lid komt te overlijden. Dit zijn lastige situaties en  het protocol kan een bestuur 20 

helpen snel en op gepaste wijze te handelen. Een overzicht van alle protocollen is te vinden in 21 
Bijlage I. Verder is voor zowel de mediacommissie als voor de sollicitatiecommissie een 22 
draaiboek opgesteld, omdat beide commissies nieuw zijn opgericht dit jaar. In de draaiboeken 23 

is vastgelegd hoe dit jaar gehandeld is en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Komende 24 
jaren kunnen de draaiboeken worden aangevuld en kan eventueel een protocol worden 25 

opgesteld, mocht dit nodig blijken te zijn. Ook voor het lustrum is een handboek opgesteld. 26 
Dit is gedaan om het volgende lustrumbestuur van informatie en tips voor een lustrumjaar te 27 
voorzien. Zoals gebruikelijk is ook afgelopen jaar gebruik gemaakt van draaiboeken voor 28 

commissieleden tijdens de studytrip, de studiereis en de introductie. Dit jaar heeft het bestuur 29 

ook beschikking gehad over deze draaiboeken. Hiervoor is gekozen zodat het bestuur op de 30 
hoogte was van de precieze planning en afspraken en indien nodig kon bijspringen.  31 
 Dit jaar is gekozen een sollicitatiecommissie aan te stellen voor de sollicitaties voor 32 

het bestuur. Het doel van de commissie was dat sollicitaties objectiever zouden verlopen, wat 33 
de professionaliteit van de sollicitatieprocedure en van de vereniging ten goede komt.  34 

Ten slotte is dit jaar de mediacommissie opgericht. De mediacommissie heeft 35 
promotiemateriaal, zoals posters, filmpjes en logo’s gemaakt. Voor enkele activiteiten, zoals 36 
de borrels is een standaard format gemaakt De kwaliteit van het promotiemateriaal is hierdoor 37 

verbeterd, wat de professionaliteit van de vereniging ten goede komt.  38 
Het tweede speerpunt, communicatie, omvat zowel interne als externe communicatie. 39 

Bij interne communicatie is gewerkt aan de communicatie naar leden. Zo is een jaarplanning 40 
op de website geplaatst, leden hebben hierdoor zicht op de aankomende activiteiten en kunnen 41 
daar eventueel rekening mee houden in hun eigen planning. Het was echter pas vanaf 42 

september mogelijk om de jaarplanning op de website te zetten vanwege de overgang naar 43 
een nieuwe webmaster. Vanaf ongeveer halverwege het jaar meldden leden zich steeds vaker 44 
en op het laatste moment af voor activiteiten. Het bleek voor veel leden niet duidelijk hoe ze 45 
zich moesten afmelden en wanneer ze al dan niet hun geld terug konden krijgen. Sindsdien 46 

werd duidelijk naar leden gecommuniceerd dat ze zich enkel via e-mail of op de 47 
Posteleinkamer konden afmelden en dat na de activiteit gekeken zou worden of ze hun geld 48 
wel of niet terug konden krijgen. Dit hing ervan af of Postelein geld moest betalen ondanks 49 
dat diegene niet deelnam aan de activiteit. Daarnaast is door de vele afmeldingen besloten een 50 
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reservelijst aan te maken bij inschrijvingen voor activiteiten. Als de inschrijving voor een 1 

activiteit al vol was, werd leden de mogelijkheid geboden zich in te schrijven op de 2 
reservelijst. Indien iemand zich afmeldde voor de activiteit was kon de eerste persoon op de 3 
reservelijst benaderd worden. Naar leden werd duidelijk gecommuniceerd dat de inschrijving 4 

voor de reservelijst was en dat er geen garantie was dat ze daadwerkelijk konden deelnemen.  5 
 Daarnaast is gezocht naar andere mogelijkheden om Postelein te promoten via social 6 
media zoals, zoals Twitter en Instagram. De mediacommissie heeft hierover gebrainstormd en 7 
gekozen is een Instagram-account aan te maken. Leden die ervoor kiezen Postelein te volgen 8 
op Instagram worden op de hoogte gehouden van wat op dat moment gaande is bij de 9 

activiteiten van Postelein. De reacties van leden die Postelein volgen zijn positief. Op dit 10 
moment heeft Postelein in verhouding tot het aantal leden nog niet heel veel volgers. Dit is 11 
waarschijnlijk te verklaren doordat veel leden nog niet weten dat Postelein een Instagram-12 
account heeft. Wel heeft regelmatig een berichtje op Facebook of in de nieuwsbrief gestaan 13 
over het Instagram-account.  14 

Ten slotte is bij het plannen van de verschillende activiteiten geprobeerd zo veel 15 

mogelijk rekening te houden met de verschillende curricula. Bij het plannen van de 16 

activiteiten zijn de roosters van de verschillende curricula naast elkaar gelegd en bekeken, 17 
zodat zo veel mogelijk leden deel konden nemen aan de activiteiten. Bij het plannen van de 18 
reizen is daarnaast, indien nodig, contact geweest met docenten over verplichte aanwezigheid. 19 
Op deze manier kon hulp geboden worden aan studenten en Postelein kon hierbij een 20 

bemiddelende rol aannemen.   21 
 Naast de interne communicatie, is het afgelopen jaar ook geprobeerd de externe 22 
communicatie te optimaliseren. Hierbij kan gedacht worden aan het contact met de Pabo, het 23 

Onderwijsinstituut en alumni. Aan het begin van het bestuursjaar heeft een afspraak 24 
plaatsgevonden tussen de commissaris formeel en de contactpersoon van de Pabo, M. Kalwij. 25 

Daarna is het contact steeds gestructureerd en soepel verlopen via één contactpersoon, 26 
namelijk M. Kalwij. Daarnaast heeft ongeveer één keer in de zes weken een overleg 27 
plaatsgevonden met het Onderwijsinstituut. Bij dit overleg was de voorzitter altijd aanwezig 28 

samen met een ander bestuurslid. Welk bestuurslid dit was, werd besloten aan de hand van de 29 

agendapunten. Door middel van deze overlegmomenten is steeds duidelijker geworden hoe de 30 
lijntjes binnen de universiteit precies lopen en op welke gebieden Postelein en het 31 
Onderwijsinstituut samenwerken en op welke gebieden niet.  32 

 Het afgelopen jaar is ook gekeken naar de mogelijkheden omtrent LinkedIn en een 33 
eventueel eigen alumnibestand. Hieruit bleek dat Postelein gebruik kan maken van het 34 

alumnibureau van de universiteit, Vrienden van de Radboud. Via het alumnibureau kunnen e-35 
mails naar alumni verstuurd worden uit naam van Postelein. Het opstellen van een eigen 36 
alumnibestand is afgeraden omdat Vrienden van de Radboud adreswijzigingen en dergelijke 37 

goed doorkrijgt en daardoor beter up-to-date kan worden gehouden.  38 
 Het derde speerpunt was reflectie. Postelein bestond dit jaar twintig jaar en daarom is 39 

gekeken waar de vereniging stond en waar nog verbetering mogelijk is. Hiervoor is een 40 
enquête afgenomen onder leden, docenten en sponsoren. Daarbij ging het met name over hoe 41 
de meningen waren over Postelein als studievereniging en wat de punten waren die verbeterd 42 

konden worden. De vragen waren afgestemd op de verschillende doelgroepen. Om zo veel 43 
mogelijk respons te krijgen van leden, is een prijs gekoppeld aan het invullen van de enquête. 44 
De prijs was een dinerbon voor twee personen bij Mexicaans Café Restaurant Popocatepetl. 45 
De resultaten van de enquête zijn verwerkt in het visieverslag 2014-2015. 46 

 In het kader van het speerpunt reflectie is het visieverslag 2014-2015 opgesteld. Dit 47 
verslag betreft een visie van het bestuur 2014-2015 over de financiële reserves en een visie 48 
over de vereniging in haar geheel. In het verslag is de huidige situatie van de financiële 49 
reserves in beeld gebracht en toegelicht. Daarnaast is een prognose gemaakt en zijn 50 
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aanbevelingen gedaan om volgende besturen te ondersteunen. De visie over de vereniging in 1 

haar geheel is gebaseerd op de resultaten van de enquête die begin 2015 is afgenomen onder 2 
leden, sponsoren en docenten. Daarnaast is de visie gebaseerd op evaluatievergaderingen van 3 
het bestuur. Het visieverslag is te vinden op de website van Postelein.  4 

Daarnaast is na de studytrip, het symposium en de studiereis een korte enquête 5 
afgenomen onder de deelnemers. Bij deze enquêtes ging het met name om de organisatie, 6 
promotie en de prijs. De resultaten van deze enquêtes zijn opgenomen in de handboeken van 7 
de commissaris formeel, een lustrumhandboek en in het handboek van de commissaris 8 
informeel. Het functioneren van de mannencommissie is ook geëvalueerd door middel van 9 

een enquête. De resultaten van deze enquête worden kort besproken onder de 10 
mannencommissie en zijn meegegeven voor volgend jaar.  11 
 12 

1.2  Leden 13 
Op woensdag 16 september 2015 telt Postelein 1170 leden. Dit is een afname in 14 

vergelijking met 30 maart 2015, toen had Postelein 1181 leden. Deze afname kan verklaard 15 

worden doordat gebleken is dat voorgaande jaren niet alle vierjarige leden, waarvan het 16 
lidmaatschap afgelopen was, uitgeschreven zijn. Iedereen die nog ingeschreven stond, maar 17 
geen lid meer bleek te zijn, is verwijderd uit het ledenbestand. Daarnaast zijn dit jaar, in 18 

vergelijking met andere jaren, minder eerstejaars studenten bijgekomen. Op woensdag 16 19 
september 2015 heeft Postelein 85 actieve leden. Van hen zijn twintig actief in twee of 20 
meerdere commissies.  21 
 22 

1.2.1 Posteleintje van de Periode 23 
  Sinds dit jaar wordt elke periode een Posteleintje van de Periode uitgekozen. 24 
Leden kunnen elkaar hiervoor nomineren door een nominatiebriefje in het rode huisje op de 25 

balie te doen. De nominatiebriefjes liggen ook op de balie. Op het briefje kunnen ze een naam 26 
en reden opgeven waarom deze persoon Posteleintje van de Periode zou moeten worden. Het 27 
aantal nominaties was in het eerste half jaar minder dan verwacht. Daarom is besloten 28 

gedurende het tweede half jaar, behalve gebruik te maken van het huisje op de balie, ook een 29 

poster op de deur van de Posteleinkamer te hangen waar de naam van de genomineerde en de 30 
reden van nominatie opgeschreven kon worden. Hier is echter geen gebruik van gemaakt.  31 

Het presentje was dit jaar een dinerbon bij Mexicaans Café Restaurant 32 

Popocatepetl. Hier zaten twee drankjes en twee daghappen bij in. De persoon die had 33 
gewonnen, werd gevraagd of hij of zij het eens was met de reden van de nominatie en of een 34 

mediabericht geplaatst mocht worden. Verder werd de persoon gevraagd een foto van zichzelf 35 
op te sturen naar Postelein. Deze foto werd verwerkt in het logo van Posteleintje van de 36 

Periode en vervolgens op Facebook, op de website en in de PosteleinPost gezet. Naast een 37 
foto kwam ook een kort interview met de winnaar in de eerstvolgende editie van de 38 
PosteleinPost.  39 

De winnares van de tweede periode was L. Onnink, omdat ze zo toegewijd was 40 
aan de promotiecommissie dat ze zelfs toen ze ziek was naar de maandelijkse activiteit kwam 41 

om enthousiast mee te helpen. De winnaar van periode drie was M. Roelofs, omdat hij vaak 42 

op Posteleinactiviteiten aanwezig was, terwijl hij geen Pedagogische Wetenschappen studeert. 43 

In periode drie is J. Free uitgeroepen tot Posteleintje van de Periode, omdat hij zich al jaren 44 
actief en met veel enthousiasme ingezet heeft voor Postelein. Het laatste Posteleintje van de 45 
Periode zal eind september worden uitgereikt.  46 

Dit jaar is het concept Lid van de Maand verandert in Posteleintje van de 47 
Periode, omdat weinig leden genomineerd werden en de redenen vaak niet bruikbaar waren. 48 
Gehoopt werd dat dit zou verbeteren door maar vier keer per jaar een lid uit te roepen tot 49 
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Posteleintje van de Periode. Zoals eerder vermeld, is dit, ondanks regelmatige promotie, het 1 

afgelopen jaar tegengevallen.  2 
 3 

1.2.2 Initiatieven leden 4 
  Dit jaar zijn opnieuw de ideeënbriefjes uitgedeeld in de collegezalen. Hierop 5 

konden de studenten aangeven welke activiteiten ze nog graag zouden willen zien bij 6 
Postelein en of ze nog andere ideeën of tips hadden. Op de briefjes kwam bijvoorbeeld naar 7 
voren dat de leden graag een High Beer, filmavond of biercantus zouden willen. Uiteindelijk 8 
is besloten een High Wine/ High Beer te organiseren vanuit de post initiatieven leden.  9 
 10 

1.3  Actieve Leden  11 
In de periode voor sinterklaas is voor actieve leden dit jaar wederom de mogelijkheid 12 

geweest om hun schoen te zetten op de Posteleinkamer. Iedereen die zijn of haar schoen had 13 
gezet kreeg een sinterklaascadeautje en een gedicht. Ongeveer 55 actieve leden hebben hun 14 
schoen gezet. De reacties waren erg positief. 15 

 16 

1.3.1 Actieve Leden Activiteit 17 
  Op woensdag 11 maart 2015 heeft de Actieve Leden Activiteit plaatsgevonden. 18 
Deze activiteit werd georganiseerd om de actieve leden alvast te bedanken voor hun inzet in 19 

het eerste half jaar. Bij deze avond waren 49 actieve leden aanwezig. Voor hen is een Casino 20 
Night georganiseerd in Stadscafé de Waagh. Van te voren was, voor degenen die wilden, de 21 

gelegenheid om op eigen kosten de Waaghhap te eten. Hierbij waren 27 leden aanwezig. 22 
Vervolgens sloot de rest van de actieve leden rond 20.00 uur aan. De leden kregen bij 23 
aanvang van de activiteit een welkomstdrankje. Vervolgens is de avond geopend met een 24 

openingspraatje en speluitleg. De actieve leden speelden in groepjes zes verschillende spellen, 25 
namelijk Roulette, Black Jack, Poker, Dices, Darten en het Kurkenspel. De deelnemers kregen 26 

van te voren allemaal tien fiches om in te zetten. Zij konden ook lenen en storten bij de bank. 27 
Aan het eind van de avond kwamen twee leden naar voren als winnaar, omdat zij de meeste 28 
fiches hadden. Zij kregen samen de eerste prijs. Verder kreeg degene die op de tweede plaats 29 

eindigde ook een prijs en de verliezer kreeg een troostprijs. De reacties van de actieve leden 30 

waren zeer positief.  31 
  32 

1.3.2  Actieve Leden Uitje 33 
  Op donderdag 10 september 2015 is een Actieve Leden Uitje georganiseerd, 34 
om de actieve leden te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. ’s Middags is begonnen 35 
met een lunch bij De Dromaai, vervolgens werd een detectivespel gespeeld in de stad. Door 36 
middel van aanwijzingen op hun mobiele telefoon moesten leden een moord op lossen. 37 
Hierbij waren 47 actieve leden aanwezig. De reacties waren heel positief.  38 
  39 

1.3.3 Commissiehoofdenuitje 40 
  Afgelopen jaar heeft Postelein negentien commissiehoofden gehad. Dit kwam 41 
doordat twee commissies een reserve commissiehoofd hadden, aangezien het andere 42 
commissiehoofd een tijdje in het buitenland verbleef. Zoals ieder jaar is ook dit jaar een 43 

activiteit georganiseerd om de commissiehoofden nog eens extra te bedanken voor hun inzet. 44 
Op donderdag 30 april 2015 is voor hen een cocktailworkshop georganiseerd bij Mexicaans 45 
Café Restaurant Popocatepetl. Iedereen mocht twee cocktails maken en tussendoor waren er 46 
hapjes. Het was een gezellige avond waarbij vijftien commissiehoofden aanwezig waren. Van 47 
te voren was, voor degenen die wilden, de gelegenheid om op eigen kosten samen met het 48 
bestuur te eten. Hierbij waren slechts drie leden aanwezig. Dit kwam doordat de reservering 49 
voor het eten redelijk vroeg was en veel leden nog college of andere verplichtingen hadden.  50 
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1.4  Planning 1 

1.4.1  Jaarplanning 2 
  De planning en informatie van de activiteiten waarvan de promotie was 3 
begonnen, konden leden zien op de website, Facebook, Blackboard en op de posters die op en 4 

voor de Posteleinkamer en bij de collegezalen in Spinoza hingen. Verder was de jaarplanning 5 
voor commissiehoofden beschikbaar via het Gmail-account. Aan het begin van het jaar is in 6 
overleg met alle bestuursleden deze jaarplanning opgesteld. Daarnaast is bij de wekelijkse 7 
bestuursvergadering een agendapunt toegevoegd waarin de planning van nieuwe activiteiten 8 
besproken werd. Zo konden eventuele fouten in de planning tijdig verholpen worden. Het is 9 

goed gelukt de richtlijnen van de jaarplanning aan te houden. Vanwege problemen met de 10 
website heeft het langer geduurd dan gepland, maar sinds september 2015 staat de 11 
jaarplanning ook op de website. Op deze manier kunnen leden eventueel data vrijhouden in 12 
hun agenda.  13 
 14 

 1.4.2  Periodieke planning 15 
  Het afgelopen jaar is de planning van de periode kenbaar gemaakt door middel 16 
van de normale promotie die gestart wordt bij elke activiteit, namelijk via Facebook, de 17 
website, Blackboard, posters en eventueel een filmpje. Gestreefd is de promotie minimaal 18 

twee weken van te voren laten beginnen. Verder werden de activiteiten gepromoot via de 19 
nieuwsbrief. 20 

Aan het begin van het collegejaar 2014-2015 zijn de activiteitensheets in de 21 

collegezalen getoond. Uit de ideeënbriefjes bleek echter dat de leden vonden dat Postelein te 22 
veel langskwam tijdens colleges. Daarom is besloten te stoppen met het tonen van de 23 
activiteitensheets. Voor grotere activiteiten, zoals de reizen, is nog wel langs de collegezalen 24 

gegaan. 25 
   Gedurende de eerste helft van het jaar is geen gebruik gemaakt van de houders 26 

in het DE Café. In de tweede helft van het jaar is besloten deze te gebruiken ter promotie van 27 
grotere activiteiten zoals het S-feest en het lustrumsymposium. Hiervoor is gekozen, omdat de 28 
doelgroep die met dit soort activiteiten wil bereiken niet altijd betrokken is bij Postelein en de 29 

andere informatiebronnen minder goed in de gaten houden.  30 

 31 

1.5 Posteleinkamer 32 
Aan het begin van het jaar is de indeling van de Posteleinkamer veranderd. De 33 

indeling is zo veranderd dat de mensen die aan de tafel zaten en de mensen die op de bank 34 

zaten met elkaar konden praten en dat de balie dichterbij de kast met samenvattingen stond. 35 
Gemerkt is dat dit logistiek gezien handiger was. Daarnaast is een nieuwe bank op de 36 
Posteleinkamer geplaatst. De oude bank is aan een andere studievereniging gegeven. Tot slot 37 
zijn later in het jaar de foto’s van de fotomuur verwijderd en hiervoor in de plaats zijn drie 38 
grote prikborden opgehangen waar een aantal foto’s weer opgeprikt is. Hier is voor gekozen, 39 

omdat veel foto’s van de muur afvielen. De reacties op deze veranderingen waren positief.  40 
 41 

 1.5.1 Post 42 
 Afgelopen jaar is gebruik gemaakt van de postvakken per functie en de 43 

postvakken in en uit. De secretaris heeft alle inkomende post gesorteerd en alle uitgaande post 44 
verzonden.  45 
 46 

 1.5.2 E-mail 47 
 De inkomende e-mails werden afgelopen jaar door de secretaris gesorteerd per 48 

functie en in het desbetreffende postvak in geplaatst. Bestuursleden sorteerden zelf hun 49 

ontvangen e-mails over de eigen submappen. De e-mails zijn op werkdagen zo veel mogelijk 50 
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binnen 24 uur beantwoord. Vanwege het nieuwe systeem van de universiteit, genaamd 1 

Exchange, is het niet meer nodig de mails te archiveren. Indien meer opslagruimte nodig is, 2 
kan hierom worden gevraagd bij de universiteit. De mails van afgelopen jaar zullen in 3 
submappen onder één map geplaatst worden, zodat het overzichtelijk blijft voor het volgende 4 

bestuur.  5 
 6 

 1.5.3  Kamerdienst 7 
 De Posteleinkamer was afgelopen jaar op maandag tot en met donderdag van 8 

10.00 tot 16.00 uur geopend. Op deze dagen werden twee kamerdiensten gedraaid, namelijk 9 

van 10.00 tot 14.00 uur en van 12.00 tot 16.00 uur. Op deze manier was altijd minimaal één 10 
bestuurslid op de kamer en tijdens de pauze waren twee bestuursleden aanwezig. Op vrijdag 11 
was de Posteleinkamer van 10.00 tot 14.00 uur geopend en werd dus één kamerdienst 12 
gedraaid. De deur van de Posteleinkamer was geopend tijdens kamerdiensten. 13 

Wanneer de Posteleinkamer geopend was, was het voor leden mogelijk 14 

samenvattingen te kopen, zich in te schrijven voor activiteiten, een kopje koffie of thee te 15 

drinken, vragen te stellen of eventueel te werken achter één van de computers. Gekozen is 16 

tijdens maandelijkse activiteiten en open kamers geen samenvattingen te verkopen of leden 17 
zich in te laten schrijven voor activiteiten. Het is gebleken dat het dan te druk is op de 18 
Posteleinkamer om deze taken secuur uit te kunnen voeren.  19 

Op de deur van de Posteleinkamer hing een bordje met of de Posteleinkamer 20 

wel of niet was geopend. Hiernaast hing een bordje met de normale openingstijden. Als de 21 
Posteleinkamer om speciale redenen gesloten was, werd dit door middel van een briefje op de 22 
deur getoond. Dit werd overigens ook via de informatievoorzieningen aangekondigd. Dit was 23 

bijvoorbeeld het geval bij de skireis, studytrip, studiereis en ALU.  24 
Tijdens tentamenweken was de Posteleinkamer geopend van 12.00 tot 14.00 25 

uur vanwege de verminderde drukte. Besloten is de Posteleinkamer drie keer te sluiten in een 26 
(her)tentamenweek, omdat alle bestuursleden een (her)tentamen moesten maken. In de 27 
tentamenweek van periode drie is de Posteleinkamer op vrijdag twee uur extra open geweest, 28 

namelijk van 10.00 tot 14.00 uur. Zo werd de deelnemers van de studiereis extra mogelijkheid 29 

geboden om het contract in te leveren.  30 
De laatste dag voor de zomervakantie is de Posteleinkamer naar buiten 31 

verhuisd. De Posteleinkamer binnen was gesloten en op de deur hing een briefje waarop werd 32 

vermeld dat de Posteleinkamer naar buiten was verhuisd, namelijk naar het grasveld voor het 33 
Spinozagebouw. Voor leden is lekker eten en drinken gekocht, zoals chips, ijsjes en limonade. 34 

Daarnaast was er een partytent en waren er waterballonnen en waterpistolen. Het was een 35 
gezellige en leuke afsluiting van het collegejaar.  36 

De dagelijkse werkzaamheden omtrent kamerdienst van de bestuursleden 37 

werden gevolgd volgens het kamerdienstprotocol 2007-2008.  38 
 39 

 1.5.4 Verjaardagsmail 40 
  Eerdere jaren ontvingen leden een e-mail wanneer zij jarig waren. Hierin 41 
werden zij gefeliciteerd en werd gezegd dat ze een presentje op konden komen halen op de 42 

Posteleinkamer. Vanwege onvermijdelijke updates aan de website kon de verjaardagsmail het 43 
tweede half jaar niet meer worden verzonden. Met de webmaster is lang gezocht naar een 44 
andere oplossing, maar deze is helaas niet gevonden. Gekozen is om de leden op de hoogte te 45 
stellen via informatievoorzieningen, zoals de nieuwsbrief en Facebook.  46 

  Leden die jarig waren geweest, konden op de Posteleinkamer een klein 47 
presentje op komen halen. Ze konden hierbij kiezen tussen een jojo of gelukspoppetje. De 48 
reacties van leden die een presentje ontvingen, waren positief.  49 
 50 
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1.6  Herkenbaarheid 1 
Tijdens kamerdiensten en activiteiten heeft het bestuur dit jaar shirts of vesten 2 

gedragen met op de voorkant hun naam en functie en op de achterkant het lustrumlogo. Op 3 
deze manier waren de bestuursleden herkenbaar. De kleuren van de shirts zijn gedurende het 4 

hele jaar op elkaar afgestemd. Op de commissieshirts van de bestuursverantwoordelijken 5 
stond ook de bestuursfunctie gedrukt. Op deze manier was het duidelijk wie de 6 
eindverantwoordelijke was.  7 
 Om de herkenbaarheid van het bestuur onder docenten en medewerkers te vergroten, 8 
heeft op woensdag 5 november 2014 vanaf 17.00 uur een kennismakingsborrel 9 

plaatsgevonden. Hierbij waren drie docenten aanwezig. De opkomst was minder dan 10 
verwacht, maar met de docenten die aanwezig waren, was het erg gezellig. Tijdens deze 11 
borrel zijn contacten gelegd voor het geven van een lezing en is geïnventariseerd wie 12 
geïnteresseerd was mee te gaan met de studiereis. Het bestuur is op de dag zelf niet meer 13 
langs de docenten gegaan, wat eventueel had kunnen leiden tot een grotere opkomst. Verder 14 

kan vanaf volgend jaar met het onderwijsinstituut besproken worden hoe deze activiteit beter 15 

zou kunnen lopen.  16 

 Tevens heeft het bestuur zich aan het begin van het collegejaar voorgesteld aan de 17 
studenten uit verschillende jaarlagen om zich voor hen herkenbaar te maken door middel van 18 
praatjes in collegezalen.  19 
 20 

1.7 Informatievoorzieningen 21 
1.7.1 Algemeen 22 

  Afgelopen jaar heeft de informatievoorziening van studievereniging Postelein 23 

plaatsgevonden middels de nieuwsbrief, de website, Blackboard, Facebook, posters en de 24 
PosteleinPost. Tevens zijn bepaalde activiteiten extra gepromoot door middel van een filmpje. 25 

Hierbij is één lijn getrokken in de promotie van de activiteiten door informatie over één 26 
activiteit gelijktijdig naar buiten te brengen via de verschillende mediakanalen en dezelfde 27 
mediateksten te gebruiken. De mediateksten worden aangeleverd door het betreffende 28 

bestuurslid. Het is altijd gelukt de teksten op tijd aan te leveren.  29 

  Het tonen van de activiteitensheets in collegezalen is afgelopen jaar slechts één 30 
keer gebeurd. Gekozen is dit niet langer te doen, omdat uit de ideeënbriefjes, die aan het begin 31 
van het collegejaar uitgedeeld zijn, en uit de enquête bleek dat studenten het niet waarderen 32 

wanneer Postelein zo vaak langs komt in de collegezalen.  33 
  De maandposter heeft door de mediacommissie het tweede half jaar een 34 

nieuwe lay-out gekregen. Deze maandposter heeft één keer op de Posteleinkamer gehangen en 35 
in de standaards van het DE Café gezeten. Vervolgens is de poster niet meer gebruikt. Dit 36 
kwam voornamelijk, doordat aan het begin van de maand nog niet alle activiteiten vast 37 

stonden en later in de maand al veel activiteiten geweest waren. De maandposter was dan dus 38 
nooit compleet of achterhaald. De standaards in het DE Café zijn het tweede half jaar gebruikt 39 

voor de promotie van grote activiteiten, zoals het S-feest en het lustrumsymposium.  40 
  Afgezien van de maand augustus werd afgelopen jaar in elke eerste week van 41 
de maand een nieuwsbrief gestuurd met onder andere alle activiteiten die op dat moment in de 42 

promotie waren. In augustus is geen nieuwsbrief verstuurd, omdat deze maand geen 43 
activiteiten waren die gepromoot konden worden. De feesten tijdens de introductieweek 44 
stonden vermeld in de nieuwsbrief van juli. Verder zijn zowel het Facebookprotocol 2013-45 
2014 als het posterprotocol 2013-2014 afgelopen jaar gebruikt.  46 

 47 

1.7.2 Website 48 
Afgelopen jaar heeft de secretaris de website onderhouden en de activiteiten op 49 

de website geplaatst. Het plaatsen van de foto’s is door de commissaris PR gedaan. Vanwege 50 
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communicatieproblemen met de eerdere webmaster is besloten op zoek te gaan naar een 1 

nieuwe webmaster. Met verschillende webmasters is contact geweest. Uiteindelijk is besloten 2 
een contract te tekenen met Mooij Media. Dit contract loopt tot en met donderdag 1 oktober 3 
2015. In september heeft een afspraak plaatsgevonden met de kandidaatssecretaris, de huidige 4 

secretaris en de webmaster om de verlenging van dit contract te bespreken.  5 
De communicatie met de huidige webmaster verloopt heel soepel en snel. De 6 

website is geüpdatet, waardoor sommige functies van de website, waaronder de 7 
verjaardagsmail en massamail, niet meer werkten. Voor de meeste functies is een oplossing 8 
gevonden. Inmiddels staat de plug-in van de PosteleinPost op de website, zijn de logo’s van 9 

de sponsoren bijgewerkt, staat een jaarplanning op en is een aparte pagina toegevoegd over de 10 
openingstijden van de Posteleinkamer.   11 

Na de update van de website werkte het ledenbestand op de website helaas ook 12 
niet meer naar behoren. Gekozen is het ledenbestand van de website naar de Google Drive te 13 
verplaatsen. Hierin staan verschillende Google Sheets, zoals een eenjarige ledenlijst en een 14 

vierjarige ledenlijst, dit maakt het ledenbestand erg overzichtelijk. Tot nu toe bevalt dit 15 

nieuwe systeem goed.  16 

  17 

1.7.3 Blackboard 18 
Blackboard is het afgelopen jaar onderhouden door de secretaris. De secretaris 19 

zorgde ervoor dat de activiteiten en mededelingen op Blackboard werden geplaatst. Daarnaast 20 

verliep de inschrijving van de reizen via Blackboard. De secretaris heeft samen met de 21 
voorzitter gezorgd dat deze inschrijvingen goed konden verlopen. Zij hebben dit gedaan 22 
volgens het Blackboardprotocol 2012-2013. Bij de inschrijving van de studiereis is helaas 23 

vergeten de reservelijst aan te maken. Dit is direct na de opening van de inschrijving hersteld 24 
en de reservelijst stond enkele minuten later online. Verder zijn de inschrijvingen goed 25 

verlopen.  26 
  Sinds maandag 31 augustus was het niet mogelijk in te loggen op Blackboard 27 
met het account van Postelein. Volgens het Onderwijsinstituut is dit account gedeactiveerd. 28 

Helaas weten zij ook niet waarom dit is gebeurd en door wie. Inmiddels is het account weer 29 

geactiveerd door het Onderwijsinstituut.  30 
 31 

1.7.4  LinkedIn 32 
De LinkedIn-pagina van studievereniging Postelein is afgelopen jaar 33 

onderhouden door de voorzitter. De voorzitter heeft naar de verschillende mogelijkheden 34 

gekeken van LinkedIn. Hiervoor zijn afspraken geweest met S. van Helden en B. Ligthart. Uit 35 
dit contact is gebleken dat LinkedIn gebruikt kon worden om discussies te starten of bepaalde 36 
dingen onder de aandacht te brengen. Hier is afgelopen jaar geen gebruik van gemaakt. Voor 37 

de lustrumactiviteiten zijn alumni via het alumnibestand uitgenodigd.  38 
 39 

1.7.5 Facebook 40 
Facebook is het afgelopen jaar onderhouden door de secretaris. De secretaris 41 

heeft berichten geplaatst over Postelein, evenementen aangemaakt voor activiteiten, eventuele 42 

berichten van leden beantwoord en indien nodig gereageerd op Facebookposts. Afgelopen 43 
jaar is het Facebookprotocol (2013-2014) gehandhaafd.  44 
  Aan het begin van het bestuursjaar 2014-2015 is Postelein als persoon 45 
verwijderd door Facebook. Dit had onder andere tot gevolg dat leden niet meer uitgenodigd 46 

konden worden voor evenementen. De secretaris heeft actief gezocht naar een oplossing en 47 
heeft hiervoor onder andere contact gehad met andere verenigingen, die ditzelfde probleem 48 
hadden.  49 
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Besloten is dat de secretaris evenementen aanmaakt in de Postelein groep, alle 1 

leden die lid zijn van de groep kunnen dan uitgenodigd worden. Vervolgens wordt het 2 
evenement gedeeld op de pagina van Postelein, omdat deze meer likes heeft dan dat er leden 3 
in de groep zitten. Op deze manier wordt getracht zo veel mogelijk leden te bereiken. Het 4 

nadeel is dat de secretaris persoonlijk organisator is van de evenementen, wat niet 5 
overeenkomt met het speerpunt professionaliteit. Helaas is tot op heden nog geen betere 6 
oplossing gevonden.  7 
 8 

 1.7.6 Instagram 9 
  Sinds eind februari heeft Postelein een Instagramaccount. Dit account is 10 
aangemaakt, naar aanleiding van een brainstormsessie door de mediacommissie over 11 
manieren om Postelein te promoten via social media. Regelmatig wordt tijdens een activiteit 12 
een foto van de activiteit gepost. Dit kan, bij bijvoorbeeld feesten en borrels, leden motiveren 13 
om toch nog te komen. Verder geeft het een sfeerimpressie van activiteiten  wat leden zou 14 

kunnen motiveren om een andere keer een activiteit te bezoeken. De leden die op de foto 15 

staan, worden gevraagd om toestemming, omdat de foto’s door iedereen bekeken kunnen 16 

worden. De reacties op het aanmaken van het account waren zeer positief. Inmiddels wordt 17 
het account door 94 leden gevolgd.  18 

 19 

1.8 Samenwerking 20 
De reeds bestaande samenwerkingsverbanden met andere verenigingen zijn afgelopen 21 

jaar voortgezet. Eén nieuw samenwerkingsverband is ontstaan. Deze bestond uit 22 
studievereniging Babylon, studievereniging BOW, studievereniging Mundus en 23 

studievereniging Postelein en was ten behoeve van het gala. Dit samenwerkingsverband was 24 
in eerste instantie alleen voor afgelopen jaar vastgelegd, maar na overleg zal dit 25 

samenwerkingsverband voort blijven bestaan met ESV erbij.   26 
Het bestuur vond het belangrijk om contacten met andere verenigingen te 27 

onderhouden, omdat is gebleken dat het uitwisselen van ideeën en ervaringen zeer nuttig kon 28 

zijn. Bovendien konden op deze manier nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Deze 29 

bestaande, en nieuwe samenwerkingsverbanden hebben afgelopen jaar onder andere 30 
bijgedragen aan de organisatie van de cantus en BaMyPo. 31 

 32 

1.9 LOOP, SOFv en FOS 33 
Afgelopen jaar is wederom deelgenomen aan het Landelijk Overleg Onderwijskunde 34 

en Pedagogiek (LOOP), het Samenwerkings Overleg der Faculteitsverenigingen (SOFv) en 35 
het Facultair Overleg Studieverenigingen (FOS).  36 

 37 

1.9.1 LOOP 38 
Het LOOP heeft zeven keer plaatsgevonden in het afgelopen jaar. De voorzitter 39 

en secretaris zijn bij vier vergaderingen aanwezig geweest. De reden voor het missen van de 40 
andere drie vergaderingen was dat deze gepland werden op een moment dat zij niet aanwezig 41 
konden zijn vanwege andere verplichtingen. Daarnaast is besloten één keer niet te gaan, 42 

omdat zij enkel het symposium, georganiseerd door het LOOP, en de mastergids zouden 43 
bespreken. Het bestuur heeft besloten niet mee te doen aan de organisatie van het symposium, 44 
omdat dit jaar door Postelein een lustrumsymposium werd georganiseerd.  45 

De voorzitter en secretaris hebben een aantal zinvolle punten kunnen halen uit 46 

hun aanwezigheid bij de vergaderingen. Zo hebben ze tips uit kunnen wisselen met de andere 47 
besturen over verschillende kwesties en is gekeken naar de mastergids. Het Onderwijsinstituut 48 
wilde geen bijdrage leveren aan de mastergids, waardoor nu de masters van Pedagogische 49 
Wetenschappen en Onderwijskunde van de Radboud Universiteit niet in de mastergids staan. 50 
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De mastergids met de masters van andere universiteiten is wel beschikbaar gesteld en heeft 1 

vanaf september ter inzage op de balie van de Posteleinkamer gelegen. Deze kon ook als 2 
PDF-bestand naar leden worden gemaild, indien daar behoefte aan was. 3 
 4 

1.9.2  SOFv 5 
Afgelopen jaar hebben zes algemene ledenvergaderingen vergaderingen van 6 

het SOFv plaatsgevonden. Postelein is bij vijf vergaderingen aanwezig geweest. Eén keer was 7 
het niet mogelijk om aanwezig te zijn vanwege andere verplichtingen. Tijdens deze 8 
vergaderingen zijn verschillende onderwerpen besproken die voor veel verenigingen van 9 

belang zijn, zoals de vorderingen van de Universitaire Studentenraad, de veranderingen 10 
omtrent bestuursbeurzen en de regeling Fonds en bestuurswerving. Daarnaast zijn er 11 
verschillende sprekers geweest, die onder andere over alumni en bestuurswerving hebben 12 
gesproken. Ten slotte heeft het SOFv enkele brainstormsessies georganiseerd, onder andere 13 
over bestuurswerving en over een rouwprotocol. Naar aanleiding van deze laatste 14 

brainstormsessie is een rouwprotocol voor Postelein opgesteld.  15 

 16 

1.9.3  FOS 17 
Afgelopen jaar heeft het FOS vier keer plaatsgevonden. Bestuursleden van alle 18 

studieverenigingen binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen, de Facultaire Studentenraad 19 
en de Assessor nemen deel aan dit overleg. Vanuit Postelein zijn bij alle vergaderingen de 20 

voorzitter en de secretaris aanwezig geweest. Tijdens de vergaderingen is gesproken over de 21 
verhuizingen van TvA4 naar TvA6 en het huiskamerproject in TvA6. Daarnaast is gesproken 22 
over het toekomstige huiskamerproject voor alle studieverenigingen van de sociale 23 

wetenschappen in de nieuwbouw. De plannen tot nu toe zijn dat alle verenigingen een 24 
kleinere bestuurskamer krijgen die de functie van kantoor van het bestuur krijgt en één grote, 25 

gemeenschappelijke ruimte. In deze gemeenschappelijke ruimte zullen banken, een pantry en 26 
dergelijke komen. De precieze vormgeving hiervan is nog niet duidelijk.  27 

Daarnaast is tijdens het FOS gesproken over de oprichting van een 28 

koepelvereniging voor de studieverenigingen van Sociale Wetenschappen. Deze 29 

koepelvereniging is namelijk verplicht als het huiskamerproject doorgaat, omdat de 30 
universiteit deze vereniging hiervoor aansprakelijk kan stellen. Verder kan deze 31 
koepelvereniging eventueel de organisatie van het S-feest op zich nemen. Op deze manier 32 

zullen verenigingen geen verlies lijden wanneer de opkomst tegenvalt. Naast het beheer van 33 
het huiskamerproject en de organisatie van het S-feest, zou de koepelvereniging zich 34 

eventueel bezig kunnen houden met internationalisering, het organiseren van interdisciplinaire 35 
lezingen en deelname aan door de universiteit georganiseerde evenementen, zoals de Career 36 
Week en Radboud Happiness. Verder kan worden nagedacht over de mogelijkheden om het 37 

FOS te verplaatsen naar de koepelvereniging en te vergaderen met de assessor.  38 
Vanuit elk bestuur is een bestuursverantwoordelijke aangesteld voor de 39 

oprichting van de koepelvereniging. Vanuit Postelein was dit de commissaris formeel. Op dit 40 
moment ligt alles klaar voor de notaris, maar moeten eerst de stappen van het SNUF worden 41 
gevolgd voor subsidie voor het opstellen van de statuten. Als dit niet wordt gedaan, zouden de 42 

verenigingen deze kosten zelf moeten voorschieten. De bestuursverantwoordelijken blijven 43 
hiermee bezig tot dit rond is, ook als hun bestuursjaar voorbij is. Vervolgens zal het worden 44 
overgedragen aan de besturen van aankomend jaar.  45 
 46 

1.10  POWI-overleg 47 
Sinds het begin van het jaar vindt iedere zes weken een overleg plaats tussen Postelein  48 

en het onderwijsinstituut, genaamd POWI-overleg. Bij dit overleg was één vast persoon 49 
vanuit het onderwijsinstituut aanwezig en de voorzitter van Postelein. Indien van toepassing 50 
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sloten anderen personen vanuit het onderwijsinstituut of andere bestuursleden aan bij dit 1 

overleg. Aan het begin is voornamelijk geïnventariseerd wat Postelein allemaal doet en wat 2 
Postelein en het onderwijsinstituut voor elkaar kunnen betekenen. Daarnaast werd gesproken 3 
over allerlei zaken die voor beide partijen van belang waren, zoals internationalisering, 4 

voorlichtingen en meeloopdagen en het reserveringsbeleid voor vergaderruimtes. Het 5 
onderwijsinstituut heeft een website gemaakt voor de introductie, heeft geholpen met het 6 
opzetten van de enquête en heeft geholpen bij de betalingen voor de ouderdag.  7 
 Dit regelmatige contact met het onderwijsinstituut is goed bevallen. Het was duidelijk 8 
wie benaderd moest worden bij eventuele vragen of problemen. Dit paste binnen het 9 

speerpunt communicatie. De externe communicatie, met het onderwijsinstituut, verliep 10 
gestructureerd en duidelijk. Wel is duidelijk geworden dat het belangrijk is met het 11 
onderwijsinstituut in overleg te blijven over alle punten en niet direct akkoord te gaan met 12 
elke mededeling die zij doen.  13 
 14 

1.11 RAGweek 15 
Van woensdag 4 tot en met woensdag 11 maart 2015 heeft de RAGweek 16 

plaatsgevonden. Dit jaar werd geld opgehaald voor Stichting Ambulancewens en Stichting 17 
Kalinga. Postelein heeft zich hiervoor op meerdere manieren ingezet. Allereerst heeft het 18 
bestuur meegewerkt aan de “Sexy-met-stijl-bestuurskalender”. Daarnaast zijn op woensdag 19 
11 maart ontbijtjes verkocht op de Posteleinkamer. Leden konden via de mail een ontbijtje 20 

reserveren, de andere ontbijtjes zijn op de dag zelf verkocht aan studenten of docenten. In 21 
totaal zijn 54 ontbijtjes verkocht. De ontbijtjes zijn volledig gesponsord door de Albert Heijn, 22 
waarbij de helft van het bestuur als tegenprestatie enkele uren heeft gewerkt bij de Albert 23 

Heijn. Gedurende de hele RAGweek heeft een collectebus op de balie op de Posteleinkamer 24 
gestaan. Ten slotte heeft Postelein als vereniging een vooraf in begroot bedrag gedoneerd aan 25 

de RAGweek. In totaal heeft Postelein € 163,30 opgehaald. 26 
 27 

1.12 Raad van Advies 28 
De Raad van Advies bestond tot en met 31 december 2014 uit drie personen, te weten: 29 

 J. Free 30 

 S. van der Meulen 31 

 D. Sinke 32 
 33 

De Raad van Advies bestaat sinds 1 januari 2015 uit drie personen, te weten: 34 

 J. Chia 35 

 L. van den Heuvel 36 

 M. Monteiro 37 

 38 
De Raad van Advies is een onafhankelijk orgaan dat het bestuur advies geeft over 39 

beslissingen die gemaakt worden gedurende het bestuursjaar. Daarnaast kan het bestuur 40 
advies inwinnen bij de Raad van Advies indien daar behoefte aan is. De Raad van Advies is 41 

door het bestuur aangesteld. Per kalenderjaar wordt een nieuwe Raad van Advies aangesteld.  42 

Op donderdag 9 oktober 2014 heeft een etentje plaatsgevonden met de Raad van 43 

Advies 2014 en op woensdag 4 maart 2015 heeft een etentje met de Raad van Advies 2015 44 
plaatsgevonden, zodat het bestuur en Raad van Advies elkaar op een informele manier konden 45 
leren kennen.  46 
 47 

1.13 Deelname activiteiten 48 
Bij het plannen van activiteiten is zo goed mogelijk rekening gehouden met de 49 

verschillende curricula. Indien mogelijk werden activiteiten buiten collegetijden gepland en 50 
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werd rekening gehouden met bijvoorbeeld assessments. Hierdoor is zo veel mogelijk leden de 1 

mogelijkheid geboden deel te nemen aan de activiteiten.  2 
 Het eerste half jaar zijn per activiteit in verhouding veel afmeldingen geweest. In het 3 
kader van het speerpunt communicatie is besloten één lijn te trekken in het terug geven van 4 

geld bij het afmelden voor een activiteit en dit is duidelijk gecommuniceerd naar leden 5 
wanneer zij zich afmeldden. Indien op de reservelijst personen stonden die de vrijgekomen 6 
plek in konden nemen, kreeg degene die zich afmeldde zijn of haar geld terug. Indien 7 
niemand op de reservelijst stond werd gekeken of Postelein kosten had gemaakt voor degene 8 
die zich afmeldde. Als Postelein kosten maakte voor de desbetreffende persoon, kreeg deze 9 

persoon geen geld terug. Als geen kosten gemaakt werden, werd wel geld terug gegeven. Het 10 
tweede half jaar waren deze afmeldingen beduidend minder dan het eerste half jaar. Het 11 
tweede half jaar waren minder activiteiten zijn georganiseerd waarbij leden zich konden 12 
afmelden. Uit veiligheidsoverwegingen is besloten niet meer te werken met losse enveloppen 13 

met geld die leden op kunnen halen, maar werd het bedrag overgemaakt.  14 
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2.  Financiën 1 

2.1  Samenvattingen 2 
 Leden hebben de mogelijkheid tijdens openingstijden van de Posteleinkamer met 3 
uitzondering van maandelijkse activiteiten en open kamers, samenvattingen te kopen.  4 

 Alle samenvattingen die op dit moment verkocht worden, zijn vergeleken met de 5 
literatuur in de studiegids voor het academisch jaar 2014-2015 en de studiegids voor het 6 
academisch jaar 2015-2016. De samenvatting Onderzoeksmethoden van H. Boeije, H. ’t Hart 7 
en J. Hox is uit de verkoop gehaald, omdat deze literatuur niet meer gebruikt wordt. 8 
Samenvattingen die uit het overzicht op de Posteleinkamer gehaald zijn en van de website 9 

verwijderd zijn, zijn op de Posteleinkamer nog beschikbaar mocht er door leden om gevraagd 10 
worden.  11 
 In het jaar 2014-2015 zijn in totaal 1912 samenvattingen verkocht. Het financieel 12 
jaarverslag zal toelichting geven op zowel de uitgaven als de inkomsten met betrekking tot de 13 
samenvattingenverkoop.  14 

 15 

 Titel boek Vak  

1.1 Handboek of Socialization Algemene Pedagogiek 119 

1.2 An Introduction to Developmental Psychology Ontwikkelingspsychologie 1 173 

1.3 Handboek ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie 2 140 

1.4 De kleine filosoof Wijsgerige en Historische 

Pedagogiek 

136 

1.5 Onderzoeksmethoden Onderzoeksmethoden 47 

1.6 De creatie van het mondige kind Wijsgerige en Historische 

Pedagogiek 

134 

1.7 Educating Special Children Ontwikkelings- en 

leerproblemen 

119 

2.1 Handboek psychodiagnostiek voor de 

hulpverlening aan kinderen 

Algemene Psychodiagnostiek 46 

2.2 Psychodiagnostiek: Het onderzoeksproces in 

de praktijk 

Algemene Psychodiagnostiek 38 

3.1 Gedragsanalyse en therapie bij mensen met 

een verstandelijke beperking 

Gehandicaptenzorg 194 

3.2 Handboek of child and adolescent clinical 

psychology 

Ontwikkelingspsychopathologie 178 

3.3 De diagnostische cyclus Methodiek van de 

Psychodiagnostiek 

103 

3.4 Language development and social interaction 

in blind children 

Gehandicaptenzorg 89 

3.5 One-to-one training Gehandicaptenzorg 144 

3.6 Psychotherapy for children and adolescents Interventies 98 

3.7 Van gedachten wisselen Ethiek 38 

3.8 Wetenschapsfilosofie in veelvoud Wetenschapsfilosofie 116 

  16 
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3.  Voorzitter 1 

3.1 Lustrumcommissie 2 
De lustrumcommissie bestond dit jaar uit zes leden inclusief de voorzitter, te weten: 3 

 4 

● V. Weijnen (bestuursverantwoordelijke) 5 

● J. Salfischberger (commissiehoofd) 6 
● J. Free (commissiepenningmeester) 7 

● E. Braat 8 
● J. Chia 9 

● L. van den Heuvel 10 
 11 

Op donderdag 6 november 2014 heeft het lustrumdiner plaatsgevonden bij restaurant 12 
De Gelagkamer. Leden betaalden € 8,00 en niet-leden betaalden € 12,50. Hierbij waren 49 13 
leden aanwezig. De reacties op het eten en de keuzemogelijkheden waren positief, alleen 14 
duurde het soms lang voor iedereen eten had of nieuwe drankjes gebracht werden. Na afloop 15 

kregen alle deelnemers een muntje voor een gratis drankje bij de kick-off party die 16 
aansluitend bij Club van Buren plaatsvond. Tot 00.00 uur kregen leden een welkomstshotje en 17 
kon bier tegen een gereduceerde prijs gekocht worden. Hoewel minder leden aanwezig waren 18 

dan verwacht was de sfeer goed.  19 
Op dinsdag 10 maart 2015 heeft de ladiesnight plaatsgevonden in het LUX.  20 

Leden werden ontvangen met koffie, thee of fris en een gebakje. Daarna begon de film Wild. 21 

Bij deze avond waren 29 leden aanwezig, de reacties op de ontvangst en de film waren 22 
positief. Leden betaalden € 6,50 en niet-leden betaalden € 11,50. Tegelijkertijd heeft de de 23 
mensnight plaatsgevonden. De mannen hebben eerst een uur gepoold bij Café Pool, daarna 24 

gingen zij naar een escaperoom. Leden betaalden € 10,00 en niet-leden betaalden € 15,00 De 25 
mensnight zal verder geëvalueerd worden onder de mannencommissie. Aansluitend aan de 26 

ladies- en mensnight heeft een open lustrumfeest plaatsgevonden in Café De Fuik. In totaal 27 
werd drie keer aan het Rad van De Fuik gedraaid, waarbij leden een meter bier of wijn 28 
konden winnen en was Café De Fuik versierd. De reacties op het Rad van De Fuik en de 29 

avond in zijn geheel waren zeer positief.   30 

Op dinsdag 16 juni 2015 heeft van 10.00 tot 17.00 uur een symposium 31 
plaatsgevonden. Hierbij waren 69 deelnemers aanwezig. Gedurende de dag waren 32 
verschillende sprekers aanwezig die een lezing hielden over diverse onderwerpen. Gekozen is 33 
zowel ervaringsdeskundigen als wetenschappers uit te nodigen een lezing te geven. Het doel 34 

was een gevarieerd programma samen te stellen dat voor zo veel mogelijk leden interessant 35 
was. In de pauzes stond koffie en thee klaar en iedere deelnemer heeft een kortingsbon 36 
gekregen voor lunch in Het Gerecht. Voor het symposium zijn leden, docenten en alumni 37 
uitgenodigd. Na afloop van het symposium was een afsluitende borrel in het CultuurCafé, hier 38 
zijn echter maar enkele deelnemers op af gekomen. Waarschijnlijk doordat het al een lange 39 

dag was en de borrel rond etenstijd was. De reacties van deelnemers waren zeer positief.  In 40 
totaal waren 65 personen aanwezig bij het symposium, waarvan 33 leden. Gekozen is geen 41 
onderscheid te maken in prijs voor leden en niet-leden, om zo veel mogelijk mensen te 42 

bereiken. Het symposium kostte € 2,50. Daarnaast was het mogelijk een combi-ticket te 43 

kopen voor het symposium en de Beachvolleybal en Beachbarbeque. Hierbij zat ook een 44 
gratis drankje op de Posteleinborrel in de lustrumweek. Het combi-ticket was alleen 45 
beschikbaar voor leden en kostte € 7,50. 46 

Het was de eerste keer dat Postelein een symposium organiseerde en in het kader van 47 

het speerpunt reflectie is een enquête gestuurd naar alle deelnemers van het symposium. 48 
Hieruit is gebleken dat deelnemers het programma niet te lang vonden en als ze niet volledig 49 

aanwezig waren was dat vanwege andere verplichtingen. Daarnaast werd gewaardeerd dat er 50 
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koffie, thee en een kortingsbon voor de lunch was. De informatievoorziening was over het 1 

algemeen goed, alleen de e-mail naar alumni had eerder verzonden mogen worden. Deze is 2 
ongeveer een maand van te voren verstuurd. Ten slotte had de lunchpauze iets langer 3 
gemogen, door uitloop van een van de sprekers was deze aan de korte kant.  4 

Voor de promotie van het symposium is naast de gebruikelijke 5 
informatievoorzieningen een aparte website gemaakt. Op deze website stond onder andere 6 
informatie over de sprekers, het programma en konden mensen zich aanmelden. Uit de 7 
enquête bleek dat geen van de deelnemers via de website had ontdekt dat een symposium 8 
georganiseerd werd. Uit cijfers van de website is gebleken dat de website wel regelmatig 9 

bezocht is. Onder de bezoekers waren echter relatief veel buitenlandse bezoekers, dus het is 10 
onduidelijk hoeveel van de bezoekers doelgericht de website bezochten. Hoewel het de mate 11 
van professionaliteit van een symposium bevordert is het niet aan te raden in de toekomst 12 
weer een website te maken, tenzij deze gratis is. 13 

Op donderdag 18 juni 2015 is in samenwerking met de Postelein Actief commissie een 14 

Beachvolleybal toernooi en een Beachbarbeque georganiseerd bij de Beachfabriek. Hierbij 15 

waren 43 leden aanwezig. De middag begon met het Beachvolleybal toernooi, de evaluatie 16 

hiervan is terug te vinden onder de Postelein Actief commissie. Na afloop van het toernooi 17 
werd op dezelfde locatie gebarbecued. Dit was goed geregeld door de Beachfabriek en de 18 
hoeveelheid en de kwaliteit van het eten was goed.  Het was erg geslaagd om de activiteit op 19 
deze manier gezamenlijk af te sluiten. Leden betaalden €7,50 en niet-leden betaalden €8,00. 20 

Daarnaast was het mogelijk een combi-ticket te kopen voor het symposium en de 21 
Beachvolleybal en Beachbarbeque. Hierbij zat ook een gratis drankje op de Posteleinborrel in 22 
de lustrumweek. Het combi-ticket was alleen beschikbaar voor leden en kostte € 7,50. 23 

Op vrijdag 19 juni 2015 hebben een oud-besturendiner en een alumniborrel 24 
plaatsgevonden bij Café Restaurant De 4 Heeren. Bij het oud-besturen diner waren 24 25 

deelnemers aanwezig. De kosten voor het diner waren € 15,00. Het was een gezellig diner. 26 
Aansluitend aan het diner heeft een alumniborrel plaatsgevonden. Een deel van de oud-27 
bestuursleden is hiervoor gebleven, daarnaast waren drie alumni aanwezig. Hoewel dit een 28 

lage opkomst is, was het een geslaagde avond en waren de aanwezigen enthousiast. Zij gaven 29 

aan het leuk te vinden in de toekomst weer naar een dergelijke activiteit te komen en andere 30 
alumni te willen aansporen ook aan de activiteit deel te nemen. Indien in de toekomst een 31 
alumniactiviteit georganiseerd wordt is dus te verwachten dat het deelnemersaantal hoger zal 32 

liggen.  33 
 34 

3.2 Sollicitatiecommissie 35 
De sollicitatiecommissie is dit jaar voor het eerst aangesteld, met als doel de 36 

sollicitaties voor nieuwe bestuursleden objectiever te laten verlopen. Sollicitanten zijn veelal 37 
actieve en betrokken leden. Het bestuur vormt daardoor al een beeld van de sollicitanten. Met 38 
het aanstellen van een sollicitatiecommissie kunnen sollicitanten mogelijk objectiever worden 39 

beoordeeld. Daarnaast neemt het bestuur een belangrijke beslissing en is het fijn hier hulp bij 40 
te hebben.  41 

Dit jaar heeft de sollicitatiecommissie bestaan uit vier personen. Twee bestuursleden, 42 

één lid van de huidige Raad van Advies en één extern persoon. De samenstelling van 43 
bestuursleden was per gesprek anders. Gekozen is bij ieder gesprek de bestuursleden met de 44 
functie waarop gesolliciteerd werd en de functie van tweede keuze aanwezig te laten zijn. Het 45 
lid van de Raad van Advies heeft plaatsgenomen in de sollicitatiecommissie, omdat dit 46 

iemand is die zeer betrokken is bij de vereniging. Daarnaast heeft deze persoon in de meeste 47 
gevallen ervaring  als oud-bestuurslid bij Postelein. Daarom heeft deze persoon een goed 48 
beeld op de werking van en een bestuursfunctie bij Postelein. De externe persoon heeft 49 

plaatsgenomen in de sollicitatiecommissie, omdat deze minder bekend is met Postelein als 50 
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vereniging en met haar leden. De externe persoon heeft daardoor een frisse blik. Als externe 1 

persoon is een (oud-)bestuurslid van een andere studievereniging gekozen. Deze persoon weet 2 
goed wat een bestuursjaar inhoudt en welke kwaliteiten noodzakelijk zijn voor een 3 
bestuursfunctie. 4 

Zoals eerder vermeld is een draaiboek voor de leden van de sollicitatiecommissie 5 
opgesteld. Dit draaiboek had twee doelen, het eerste doel was dat de leden van de 6 
sollicitatiecommissie op de hoogte waren van de sollicitatieprocedure en wisten wat van hen 7 
verwacht werd. Het tweede doel was informatievoorziening voor volgende jaren, de keuzes 8 
van afgelopen jaar zijn in het draaiboek vastgelegd. De samenwerking met de 9 

sollicitatiecommissie is erg goed bevallen. Het was fijn twee onafhankelijke personen te 10 
hebben die bij ieder gesprek aanwezig waren en die het bestuur van advies konden voorzien.   11 
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4.  Secretaris 1 

4.1 Mediacommissie 2 
De mediacommissie bestond dit jaar uit vijf leden inclusief de secretaris, te weten: 3 
 4 

 S. de Feiter (bestuursverantwoordelijke) 5 

 W. Nienhuis (commissiehoofd) 6 

 G. le Sage 7 

 T. Stift 8 

 J. Zonneveld 9 
 10 

 De mediacommissie heeft zich afgelopen jaar met name bezig gehouden met het 11 
maken van promotiemateriaal, zoals filmpjes, posters en logo’s. Tijdens de vergaderingen 12 
werden onder andere de taakverdeling en de ideeën besproken. De communicatie over 13 
opdrachten voor de mediacommissie verliep met name tussen de secretaris en de 14 
desbetreffende bestuursleden. Waar nodig kon ook direct worden gecommuniceerd tussen de 15 

commissieleden en het desbetreffende bestuurslid. Dit is per opdracht besproken. De 16 
informatie die het bestuur voor de mediacommissie had, werd naar het e-mailadres gestuurd 17 

welke voor de commissie is aangemaakt. De bestanden van de mediacommissie werden op de 18 
Google Drive van dit mailadres bewaard. Alle bestuursleden hadden hier toegang tot, zodat zij 19 
ten alle tijden bij het promotiemateriaal konden.  20 
 Gedurende de zomervakantie is een draaiboek opgesteld voor de mediacommissie met 21 

de belangrijkste punten over het handelen van de commissie in het afgelopen jaar. Hierin zijn 22 
ook punten genoemd met waar op gelet moet worden in de samenwerking, omdat 23 

communicatie bij deze commissie van groot belang is geweest. Voor de mediacommissie van 24 
2015-2016 zal ook een soort inwerkdag worden georganiseerd door de oude commissie om 25 
hen alvast de basis van verschillende programma’s aan te leren.  26 

De meeste activiteiten van Postelein zijn afgelopen jaar gefilmd met de GoPro. Met dit 27 
materiaal zijn aftermovies gemaakt van de reizen en promotiefilmpjes voor grotere 28 

activiteiten. De rest van het materiaal kan komende jaren gebruikt worden als 29 
promotiemateriaal van bepaalde activiteiten. Een deel van dit materiaal is al gebruikt voor een 30 

filmpje dat het kandidaatsbestuur tijdens de voorstelpraatjes heeft laten zien.  31 
 Tot slot is met de mediacommissie gebrainstormd over verschillende 32 
informatievoorzieningen. Zo is de nieuwsbrief aangepast en een Instagramaccount 33 

aangemaakt. Via dit Instagramaccount zijn leden op de hoogte gehouden van activiteiten die 34 
op dat moment bezig waren, zoals feesten, borrels of maandelijkse activiteiten. De leden die 35 

daarbij op de foto stonden, zijn eerst om toestemming gevraagd of de foto op Instagram 36 
mocht worden geplaatst. Hiervoor is gekozen, omdat de foto’s openbaar zijn voor iedereen en 37 
niet, zoals bij de website, achter een wachtwoord staan.   38 
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5. Penningmeester 1 

5.1 Kascontrolecommissie 2 
 Op 3 december 2014 is de kascontrolecommissie voor boekjaar 2014-2015 3 
geïnstalleerd, deze bestaat uit drie leden, te weten: 4 

 5 

 L. van den Heuvel 6 

 B. Lensen 7 

 P. de Vries 8 
 9 

Op donderdag 2 april 2015 heeft de eerste kascontrole voor boekjaar 2014-2015 10 

plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn besproken in het financieel halfjaarverslag.  11 
Begin oktober zal de kascontrole voor boekjaar 2014-2015 plaats vinden. De 12 

uitkomsten hiervan zullen besproken worden in het financieel jaarverslag. Aan deze laatste 13 
kascontrole zal P. de Vries niet deelnemen, vanwege zijn positie als penningmeester in het 14 
collegejaar 2015-2016 15 

 16 
5.2  Samenvattingencommissie 17 
 De samenvattingencommissie bestond dit jaar uit vier leden inclusief de 18 

penningmeester, te weten: 19 

 20 

 B. van Enckevort (bestuursverantwoordelijke) 21 

 F. van den Eerenbeemt (gestopt per februari 2015) 22 

 L. Feskens 23 

 M. van den Oetelaar 24 

 A. van Tuijl 25 
  26 

In het afgelopen jaar zijn drie samenvattingen in behandeling genomen uit het jaar 27 

2013-2014. Hiervan zijn er twee afgewezen, omdat deze samenvattingen niet voldeden aan de 28 

eisen die Postelein stelt, dit waren namelijk geen samenvattingen van boeken. De derde 29 

samenvatting Educating Special Children van M. Farrell, is op maandag 2 maart 2015 30 
aangekocht. Het desbetreffende boek wordt gebruikt bij het vak Ontwikkelings- en 31 

leerproblemen. Verder zijn in het afgelopen jaar vijf nieuwe samenvattingen aangeleverd. Van 32 
deze vijf zijn twee samenvattingen afgewezen. Deze waren beiden van het boek 33 
‘Oogklepdenken’ van R. Mersch. Volgens de commissie misten de samenvattingen de 34 
essentie van het boek. Van de overige drie zijn twee samenvattingen aangekocht. De 35 
samenvatting Psychodiagnostiek: Het onderzoeksproces in de praktijk van C. Witteman, P. 36 
van der Heijden en L. Claes is op donderdag 2 juli 2015 aangekocht. Verder is de 37 
samenvatting Wetenschapsfilosofie in Veelvoud van V. van den Bersselaar op dinsdag 8 38 
september aangekocht. De laatste samenvatting is nog in behandeling.   39 
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6. Commissaris PR 1 

6.1 PosteleinPostcommissie 2 
De PosteleinPostcommissie bestond dit jaar uit acht leden inclusief de commissaris 3 

PR, te weten:  4 
 5 

● R. Willems (bestuursverantwoordelijke) 6 

● M. Mostard (commissiehoofd) 7 
● M. Anten (begonnen per februari 2015) 8 

● S. Boer 9 

● M. Böhm  10 
● J. Borsboom (gestopt per januari 2015) 11 

● S. den Exter van den Brink 12 
● J. van der Vlugt 13 

● L. van de Water 14 
 15 

Dit jaar werd de PosteleinPost gedrukt door BladNL, in een oplage van achthonderd 16 
stuks. De eindredactie werd verzorgd door de bestuursverantwoordelijke, het commissiehoofd 17 

en twee commissieleden die affiniteit hadden met InDesign. Aangezien bij de eerste editie van 18 
de PosteleinPost een nieuwe lay-out ontworpen moest worden, was het prettig de eindredactie 19 
over meerdere personen te verdelen. De overige commissieleden controleerden alle stukken 20 
op spelling en formulering.  21 

Bij de eerste uitgave bleek dat 46 exemplaren van de PosteleinPost blanco pagina’s 22 
bevatten. Daarnaast is een doos geleverd met verenigingsbladen van een andere 23 

studievereniging. Ter compensatie heeft BladNL het programmaboekje van zowel de 24 
studytrip als de studiereis gratis gedrukt, in hetzelfde formaat als de PosteleinPost. Alle 25 
exemplaren van de PosteleinPost zijn gecontroleerd, waardoor geen exemplaren met blanco 26 

pagina’s zijn verspreid. In week 49 is de eerste editie van de PosteleinPost uitgedeeld bij de 27 
collegezalen. Weinig derdejaarsstudenten waren aanwezig bij college. Een deel van hen is 28 

nog in werkgroepen bereikt. Bij de levering van de tweede editie hebben zich geen 29 

bijzonderheden voorgedaan. Deze editie is in week 14 uitgedeeld bij de collegezalen. 30 

Aangezien tweede- en derdejaarsstudenten enkel keuzevakken hebben in de vierde periode, is 31 
besloten om bij twee keuzevakken uit te delen zodat een zo groot mogelijke groep studenten 32 
bereikt werd. De derde editie is geleverd in week 22. Dit was een fout in de planning, de 33 
colleges en de tentamens waren toen namelijk al afgelopen. De PosteleinPost is vervolgens 34 

tijdens werkgroepen uitgedeeld, tijdens de studiereis, bij enkele hertentamens en zo veel 35 
mogelijk op de Posteleinkamer. De PosteleinPost is zoals gebruikelijk in de standaard gelegd 36 
en uiteindelijk waren niet uitzonderlijk veel exemplaren over. De Introductie editie van de 37 
PosteleinPost is tijdens de introductie uitgedeeld aan eerstejaars studenten en aan mentoren. 38 
De vierde editie is uitgedeeld bij de collegezalen in week 40.  39 

 In het kader van het speerpunt professionaliteit is gekeken naar de mogelijkheden om 40 
de uitstraling van de PosteleinPost te veranderen. De nieuwe PosteleinPost is groter en is 41 
gedrukt op glanzend papier. In verband met het nieuwe formaat, is de commissie gaan 42 

brainstormen over een nieuwe lay-out. In de opmaak zijn de kleuren rood en blauw, 43 
kenmerkend voor de huisstijl van Postelein, terug te zien. Ondanks controle door zowel de 44 
eindredactie als de commissieleden bevatte de eerste editie een aantal slordigheidsfouten, 45 
zoals stukjes tekst die wegvielen. Deze slordigheidsfouten zijn te verklaren door tijdgebrek.  46 

Vlak voordat de PosteleinPost naar de drukker moest, was de commissie nog met de 47 
eindredactie bezig. Achteraf gezien is meer tijd gaan zitten in het ontwerpen van de nieuwe 48 
lay-out dan gedacht. De keren daarna werd meer tijd ingepland voor de eindredactie, zodat 49 

meer tijd was voor zorgvuldige controle. De voorpagina van de PosteleinPost is ontworpen in 50 
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samenwerking met de mediacommissie. Deze voorpagina was iedere editie terug te zien, met 1 

een afbeelding die past bij het gekozen thema. Op de nieuwe lay-out zijn vanuit diverse 2 
richtingen positieve reacties gekomen.  3 

Het thema van de eerste editie was ‘Lustrum’. In deze uitgave stonden artikelen die 4 

gerelateerd waren aan het lustrum van Postelein, zoals een interview met (oud-)bestuurders. 5 
Een aantal rubrieken is ook in de volgende edities teruggekeerd, zoals ‘Keuzevakken 6 
uitgelicht’ en ‘Bijzondere woonplekken’. Artikelen zoals ‘Nu en straks van belang voor 7 
studenten PWO’ en ‘Keuzevakken uitgelicht’ sluiten aan bij het speerpunt ‘communicatie’. 8 
De PosteleinPost wordt als medium gebruikt om op een heldere manier naar Posteleinleden te 9 

communiceren wat in hun belevingswereld als student Pedagogische Wetenschappen aan de 10 
Radboud Universiteit zoal gebeurt. Op deze artikelen zijn positieve reacties gekomen. Het 11 
thema van de tweede editie was ‘Pasen’. In deze uitgave stond onder andere een artikel over 12 
de betekenis van Pasen. Ook de lay-out was op het thema aangepast. Het thema van de vierde 13 
editie was ‘Internationalisering’. Dit thema sluit aan bij het speerpunt ‘communicatie’, omdat 14 

de PosteleinPost hier als middel heeft gediend om een van de speerpunten van de universiteit 15 

naar de studenten uit te dragen. Zo bevatte de PosteleinPost een artikel met tips voor 16 

studenten die naar het buitenland (willen) gaan, een interview met de International Officer 17 
van de sociale faculteit en ervaringsverhalen van studenten Pedagogische Wetenschappen en 18 
ALPO die in het buitenland zijn geweest voor hun studie. De Introductie editie van de 19 
PosteleinPost bevatte een greep uit allerlei interessante artikelen die in bestuursjaar 2014-20 

2015 in de PosteleinPost hebben gestaan. Dit om aankomende studenten een beeld te geven 21 
van Postelein en van de PosteleinPost in het bijzonder. Het thema van de vierde editie was 22 
‘Food’. De PosteleinPost bevatte artikelen over speciale diëten, eetstoornissen en restaurants.  23 

Zoals aangegeven in het beleidsplan is de PosteleinPost op diverse manieren verspreid. 24 
Bij de collegezalen werd namelijk voorafgaand of na afloop van de colleges van de studenten 25 

Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde de PosteleinPost uitgedeeld. De 26 
PosteleinPost is in de postvakken van de docenten van de afdelingen Orthopedagogiek en 27 
Onderwijskunde gelegd. Daarnaast is de PosteleinPost gestuurd naar relaties, 28 

zusterverenigingen en sponsoren. Externen die hebben meegewerkt aan de inhoud van de 29 

PosteleinPost ontvingen ook een exemplaar, indien zij dit wilden. Tot slot kon de 30 
PosteleinPost worden afgehaald op de Posteleinkamer en in de standaard bij de ingang van het 31 
Spinozagebouw. Hier staat sinds week 49 een nieuwe standaard, waarin het nieuwe formaat 32 

van de PosteleinPost past. Begin juli 2015 is de bladerbare flashversie online gekomen. 33 
Vanwege het wisselen van webmaster en een communicatiefout met de contactpersoon van 34 

BladNL is hier meer tijd overheen gegaan dan verwacht. Inmiddels zijn op de website zijn 35 
alle edities van de PosteleinPost te vinden, vanaf bestuursjaar 2014-2015. Wanneer een 36 
nieuwe editie van de PosteleinPost uit komt, is de link op Facebook geplaatst.  37 
 38 

6.2  Introductiecommissie 39 
 De introductiecommissie bestond dit jaar uit zeven leden inclusief de commissaris PR, 40 
te weten:  41 
 42 

● R. Willems (bestuursverantwoordelijke) 43 

● M. Kunst (commissiehoofd) 44 

● J. Zonneveld (commissiepenningmeester) 45 
● G. van Loon 46 

● I. Ooms 47 
● A. Peters 48 
● M. Troost 49 

 50 
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De introductie heeft plaatsgevonden van zondag 16 tot en met maandag 24 augustus 1 

2015. Zoals aangegeven in het beleidsplan, is het programma van de introductie in 2014 2 
aangehouden als leidraad voor de introductie 2015. Aansluitend bij het speerpunt ‘reflectie’ is 3 
besloten kritisch naar de evaluatie van de introductie te kijken. Uit de evaluaties van de 4 

afgelopen jaren bleek dat veel studenten de introductie te druk en te lang vonden. In overleg 5 
met de commissie en R. Vaessen, de contactpersoon vanuit Dienst Studentenzaken, is 6 
gekozen te proberen meer rust in te bouwen in het programma. Het idee daarachter was dat 7 
het verkorten van de introductie voor meer vermoeidheid zou zorgen, aangezien het 8 
programma dan ook voller werd en minder vrije tijd zou resteren.  9 

De aanpassingen ten opzichte van het programma van afgelopen jaar worden 10 
toegelicht. Op zondag is gegeten bij Stadscafé de Waagh. Dit is goed bevallen. In verband 11 
met de weersomstandigheden is voor voldoende zitplekken binnen gezorgd en bovendien 12 
werd goed rekening gehouden met verschillende diëten van deelnemers aan de introductie. 13 
Echter werden enkele personen ziek van de paella die werd aangeboden. Hierover is contact 14 

opgenomen met Stadscafé de Waagh en deze personen krijgen ter compensatie een gratis 15 

Waaghhap aangeboden. De universiteitsdag heeft wederom op de eerste maandag van de 16 

introductie plaatsgevonden. In overleg met het Onderwijsinstituut is de universiteitsdag 17 
ingekort. Daarnaast is een moment ingelast waarbij de ene helft van de groep lunchte en de 18 
andere helft van de groep zich kon inschrijven voor vakken in een computerlokaal. Dit is over 19 
het algemeen goed ontvangen, ondanks dat het inschrijven nog een beetje rommelig liep. Het 20 

computerlokaal zat namelijk behoorlijk vol, daarnaast hadden veel kindjes vragen of misten 21 
zij informatie die zij van de universiteit hadden moeten krijgen, zoals een wachtwoord voor 22 
OSIRIS. Aangezien dit jaar minder introductiegroepen waren, is de kroegentocht en het 23 

GONS ingekort. Dit is goed bevallen. Tot slot was het dit jaar mogelijk voor de eerstejaars 24 
studenten om de boeken op maandag op te halen tijdens de mentorenevaluatie, zodat zij hier 25 

niet meer op dinsdag voor naar de universiteit hoefden te komen.  26 
Zoals voorgaande jaren is de introductie dit jaar aan een thema gekoppeld, namelijk 27 

Droomberoepen: Wat je vroeger later wilde worden. De kleding van de introductiecommissie, 28 

de mentorenshirts en de deelnemersshirts zijn ook dit jaar voorzien van een speciaal 29 

Posteleinlogo in het thema van de introductie. Dit logo is door de mediacommissie 30 
ontworpen. Iedere groep heeft een naam gekregen die te maken had met het thema. Het thema 31 
vormde de leidraad van de introductie en is teruggekomen op het Proud-to-be-Fout-feest en 32 

tijdens de spellen van het GONS en de kroegentocht.  33 
Net als vorig jaar is de introductie van de Radboud Universiteit en de Hogeschool van 34 

Arnhem en Nijmegen (HAN) als één introductie aangeboden voor de ALPO-studenten. 35 
ALPO-studenten liepen de gehele RU-introductie en wonen later een introductiemiddag op de 36 
HAN bij. Vanuit de HAN is een brief gestuurd naar alle eerstejaars ALPO-studenten, waarin 37 

een verkeerde datum voor de introductie van de Radboud Universiteit stond vermeld. De 38 
commissaris PR is hier bij toeval achter gekomen, waardoor in juni nog een rectificatiemail 39 

gestuurd kon worden door de HAN. Afgesproken is, dat verdere communicatie met ALPO-40 
studenten ook naar Postelein gestuurd zou worden. Voor de ALPO-studenten is op de 41 
universiteitsdag een apart praatje door M. Brussen gegeven worden dat op het programma van 42 

de ALPO aansluit. 43 
 Van dinsdag 20 januari tot en met vrijdag 13 februari 2015 heeft de mentorenwerving 44 
plaatsgevonden. Middels posters, een promotiefilmpje, een informatiebrief en via alle 45 
informatievoorzieningen werd naar de Posteleinleden gecommuniceerd dat zij zich op konden 46 

geven als mentor voor de introductie. In totaal hebben 31 groepen zich aangemeld, waarvan 47 
twee groepen uiteindelijk hebben besloten zich terug te trekken. De potentiële mentoren zijn 48 
gevraagd een motivatie in te leveren die werd beoordeeld op creativiteit, originaliteit en 49 
argumentatie. Hierop zijn de motivaties onafhankelijk van elkaar beoordeeld door de 50 
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commissieleden. De motivaties werden beoordeeld met een +, een ± of een -. De twaalf 1 

groepjes die unaniem een + scoorden werden direct op de lijst gezet. De zes groepjes die 2 
unaniem een – scoorden vielen af. Van de overige groepjes zijn de motivaties opnieuw 3 
bekeken en de twee groepjes die daarvan de beste motivatie hadden, zijn vervolgens op de 4 

lijst gezet. De veertien groepjes die geselecteerd zijn als mentorouder en de groepjes die zijn 5 
afgevallen, hebben allemaal een e-mailbericht ontvangen. Zo is iedereen tegelijkertijd van de 6 
uitslag op de hoogte gebracht. 7 
 De kleding van de commissie, de kindjes en de mentorouders is dit bestuursjaar 8 
gesponsord door Dress Me Clothing, Café De Fuik, Peeman dranken en het Bascafé. De 9 

commissie had twee T-shirts en één vest per commissielid. Het introductielogo van Postelein 10 
stond ook op de kleding van de commissie, de kindjes en de mentorouders. Dit jaar is geen 11 
extra sponsoring binnengehaald voor de introductie. In plaats daarvan is materiële sponsoring 12 
binnengehaald. Zo zijn voor de kroegentocht afspraken gemaakt met Café De Fuik, Stadscafé 13 
TouT, Malle Babbe Café, Café Sjors & Sjimmie, Café van Ouds, Café Daen en het Bascafé. 14 

Bij iedere kroeg hebben de deelnemers een gratis drankje of shotje gekregen. Voor iedere post 15 

bij de kroegentocht waren drie drankjes gratis. Dit is allemaal gesponsord. Daarnaast is extra 16 

korting toegepast op de prijs voor het bowlen en eten bij Olround. De prijzen die te winnen 17 
waren bij de kroegentocht, het GONS en het Proud-to-be-Fout-feest zijn allemaal gesponsord 18 
door respectievelijk het Bascafé en Café De Fuik, LaserQuest en Stadscafé de Waagh. Op 19 
deze manier werd de prijs voor de introductie € 3,50 per kindje goedkoper.  20 

 De introductie is goed verlopen. Dankzij de jaarplanning had de commissie alle zaken 21 
ruim op tijd geregeld en ook de samenwerking met het onderwijsinstituut verliep soepel. Het 22 
was echter jammer dat dit jaar minder aanmeldingen zijn binnengekomen voor de introductie 23 

dan verwacht. Daarnaast bestond de helft van de aanmeldingen uit ALPO-deelnemers. Dit 24 
was niet voorzien, waardoor meerdere reguliere mentorouders ALPO-deelnemers in hun 25 

groepje hadden. Dit heeft tijdens de introductie niet voor problemen gezorgd, maar wellicht 26 
kan hier volgend jaar op geanticipeerd worden. Tijdens de mentorenevaluatie kwamen geen 27 
grote punten naar voren over de onderdelen die door Postelein zijn georganiseerd. Op het 28 

programmaboekje wat dit jaar ook in PDF verstuurd is naar de mentoren, waren de reacties 29 

positief. De introductie is, zoals in voorgaande jaren, geëvalueerd door Dienst Studentenzaken 30 
die een enquête heeft verstuurd aan alle deelnemers en mentoren. Postelein kon, net als vorig 31 
jaar, zelf vragen insturen voor in deze enquête. De tips en tops vanuit de commissie, het 32 

bestuur, de mentoren en de deelnemers is doorgegeven aan de commissie van bestuursjaar 33 
2015-2016. Het programma voor de introductie 2015 zag er als volgt uit: 34 
 35 

Zondag  36 

● Verzamelen en inschrijven 37 
● Gezamenlijk eten bij Stadscafé de Waagh 38 

● Kick-off party Molenstraat 39 
 40 

Maandag:  41 

● Universiteitsdag 42 

● Openingsmarkt 43 
● Bowlen en eten bij Ollround 44 
● Introglorious* 45 

 46 

Dinsdag:  47 

● Sportdag 48 
● Eten op eigen gelegenheid 49 

● Campuscantus  50 
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 1 

Woensdag:  2 

● Wake-up Party 3 

● Vrije tijd (RU in Town) 4 

● Eten op eigen gelegenheid 5 

● Kroegentocht 6 
 7 

Donderdag:  8 

● GONS 9 
● Eten op eigen gelegenheid 10 

● Mannenactiviteit * 11 
● BaMyPo* 12 

 13 

Vrijdag tot en met zondag:  14 

● Introductieweekend 15 
 16 

Maandag:  17 

● Mentorenbrunch en –evaluatie 18 
● Mentorverwendag 19 

● Proud-to-be-Fout-feest 20 
 21 

De zwartgedrukte programmaonderdelen zijn georganiseerd door de 22 

introductiecommissie zelf. De grijsgedrukte programmaonderdelen zijn niet georganiseerd 23 
door de introductiecommissie. De grijsgedrukte programmaonderdelen met een sterretje 24 

daarachter zijn wel georganiseerd door Postelein, maar niet door de introductiecommissie. De 25 
overige grijsgedrukte programmaonderdelen zijn door de universiteit georganiseerd.  26 
 27 

6.3 Promotiecommissie 28 
 De promotiecommissie bestond dit jaar uit twaalf commissieleden inclusief de 29 

commissaris PR, te weten:  30 
 31 

● R. Willems (bestuursverantwoordelijke) 32 
● G. Dodemont (commissiehoofd) 33 

● M. Ankersmit 34 
● Y. Bremer 35 

● M. Grijsen  36 

● L. Janssen  37 
● S. Jetten 38 

● N. Mijnsbergen 39 
● L. Onnink  40 

● V. van de Pol 41 
● R. van der Steen  42 
● A. van der Velden  43 

 44 

6.3.1  Posteleinborrels  45 
  Zoals vermeld in het beleidsplan werden dit jaar eens in de zes à acht weken 46 
borrels georganiseerd in Café De Fuik, afhankelijk van hoe dit uitkwam in de jaarplanning. 47 
Zes borrels hebben plaatsgevonden. Eén keer heeft tien weken tussen twee borrels gezeten, 48 
één keer acht weken, één keer zeven weken en één keer zes weken. De uitschieter naar tien 49 
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weken is veroorzaakt door de meivakantie en tentamenperiode, de studiereis en het 1 

uiteindelijke besluit om de laatste borrel van het collegejaar in de lustrumweek te plannen.   2 
  De eerste borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 11 november 2014. De eerste 3 
75 leden hebben een gratis biertje gekregen. Daarnaast waren tussen 21.00 uur en 00.00 uur 4 

verschillende shotjes te krijgen voor € 1,00. Café De Fuik heeft de gereduceerde prijzen voor 5 
de shotjes en een deel van het fust gesponsord. Ongeveer negentig leden waren aanwezig.  6 
  De tweede borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 6 januari 2015. Aangezien 7 
vorig jaar vijftig leden aanwezig waren en het lastig was om de borrel eerder te plannen in 8 
verband met de tentamens en de kerstvakantie, is toch gekozen de borrel in de eerste week 9 

van januari te houden. Naar aanleiding van de enthousiaste reacties vorig jaar is ook dit keer 10 
gekozen de bestemming van de studytrip tijdens de borrel bekend te maken. Leden kregen een 11 
glaasje prosecco met daaraan een labeltje, waar de bestemming van de studytrip op stond. 12 
Daarnaast was er weer een gratis fust. De prosecco en een deel van het fust zijn gesponsord 13 
door Café De Fuik. 111 Leden waren aanwezig.  14 

  De derde borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 24 februari 2015. Tijdens 15 

deze borrel is de bestemming van de studiereis bekend gemaakt. Elk uur werd een hint 16 

uitgelegd en was een ander shotje te krijgen voor € 1,00. Daarnaast was er wederom een gratis 17 
fust. Café De Fuik heeft de gereduceerde prijzen voor de shotjes en een deel van het fust 18 
gesponsord. Ongeveer 65 leden waren aanwezig. De opkomst was lager dan verwacht. Zowel 19 
de commissie als het bestuur wist niet wat de oorzaak was, aangezien geen tentamens of 20 

andere grote feesten in de stad plaatsvonden. 21 
  De vierde borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 7 april 2015. Tijdens deze 22 
borrel was er een gratis fust. Leden konden een fles wijn kopen voor € 8,00. Dit werd elk uur 23 

tot 00.00 uur één euro duurder, om leden te stimuleren vroeg op de borrel te komen. 24 
Daarnaast waren diverse shotjes te krijgen voor € 1,50 en konden vijf shotjes gehaald worden 25 

voor € 5,00. Net als op de borrel in februari waren ongeveer 65 leden aanwezig.  26 
  De vijfde borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 16 juni 2015. Leden kregen 27 
een welkomstshotje en de eerste vijftig biertjes waren gratis. Tijdens de borrel kostte 28 

Desperados € 3,00 en een fles wijn € 9,00. Leden die een combiticket voor de lustrumweek 29 

kochten, kregen hierbij een consumptiebon die ze tijdens de borrel konden inwisselen voor 30 
een drankje. De welkomstshotjes, een deel van het fust, het gratis drankje bij het combiticket 31 
en de gereduceerde drankprijzen werden gesponsord door Café De Fuik. Bij deze borrel 32 

waren ongeveer zestig leden aanwezig. Dit was een vrij goede opkomst, aangezien de borrel 33 
viel in een week waarin geen colleges meer waren.  34 

  De zesde borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 15 september 2015. De eerste 35 
vijftig personen kregen een gratis biertje. Daarnaast waren diverse shotjes te krijgen voor € 36 
1,50 en kregen bezoekers een gratis appeltaartje. Een fluitje Wiecske rosébier en een fluitje 37 

Brand weizener kostten deze avond € 2,00. De appeltaartjes, een deel van het fust en de 38 
gereduceerde drankprijzen werden gesponsord door Café De Fuik. Bij deze borrel waren 39 

ongeveer 117 leden aanwezig.  40 
  Gedurende het jaar is door middel van diverse acties met drankprijzen 41 
geprobeerd leden vroeg naar de borrel te laten komen, die altijd om 21.00 uur begon. Dit lijkt 42 

weinig effect te hebben, daarom zou overwogen kunnen worden de borrels vanaf volgend jaar 43 
later van start te laten gaan. Met het bestuur 2015-2016 is besproken dat meer borrels in een 44 
jaar georganiseerd kunnen worden, indien deze de open feesten vervangen. Dit, omdat een 45 
borrel en een open feest in feite niet veel van elkaar verschillen: Beiden vinden plaats in Café 46 

De Fuik en zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Niet-leden kunnen echter niet profiteren van 47 
de drankacties bij een borrel en een open feest is vaak gekoppeld aan een thema. Het bestuur 48 
2015-2016 kan in overleg met Café De Fuik bepalen wat zij hiermee willen doen.  49 
 50 
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6.3.2  Tentamenacties 1 
  In oktober 2014 is de eerste tentamenactie uitgedeeld aan studenten van B1, 2 
B2, B3, ALPO 1, ALPO 2, ALPO 3 en Premasterstudenten. Dit waren snoepsleutels met 3 
daaraan de slogan ‘Verminder je stress met deze sleutel tot succes’. Bij de studenten die extra 4 

tijd voor het tentamen kregen, is niet uitgedeeld. De commissie had bij het plannen helaas niet 5 
aan hen gedacht.   6 

In december 2014 is de tweede tentamenactie uitgedeeld aan studenten van B1, 7 
B2, B3, ALPO 1, ALPO 2, ALPO 4 en Pre-masterstudenten en bij studenten die extra tijd 8 
voor het tentamen kregen. Ditmaal zijn de lokalen voor studenten die extra tijd voor het 9 

tentamen kregen wel nagezocht. Bij één tentamen waren alleen ALPO 1 studenten en B1 10 
studenten die extra tijd voor het tentamen kregen aanwezig, omdat het tentamen voor 11 
reguliere B1 studenten niet aanwezig was. Om deze studenten alsnog te kunnen benaderen, is 12 
de tentamenactie bij een ander tentamen van studenten van B1 uitgedeeld. Dit waren 13 
candycanes met daaraan de slogan ‘De tentamens zijn al bijna klaar, fijne kerst en een 14 

gelukkig nieuwjaar’.  15 

In maart 2015 is de derde tentamenactie uitgedeeld aan studenten van B1, B2, 16 

B3, ALPO 1, ALPO 3 en Pre-masterstudenten en bij studenten die extra tijd voor het 17 
tentamen kregen. De studenten ontvingen een chocolade kuikentje met daaraan de slogan ‘Ei, 18 
ei, ei, we zijn zo blij, de tentamens zijn weer bijna voorbij’. Bij het tentamen van B3 en 19 
ALPO 3 waren meer studenten dan verwacht doordat veel studenten van andere opleidingen 20 

dit vak volgden. Hierdoor kwam de commissie uiteindelijk een aantal chocolaatjes tekort.   21 
In mei 2015 is de vierde tentamenactie uitgedeeld aan studenten van B1, B2, 22 

B3, ALPO 2, ALPO 3 en Pre-masterstudenten en bij studenten die extra tijd voor het 23 

tentamen kregen. De studenten ontvingen een zakje Haribo snoepjes met daaraan de slogan 24 
’Laatste tentamens van dit jaar, nog even knallen en dan zonnen maar!’ De commissie heeft 25 

dit jaar enthousiaste reacties gekregen op de diverse tentamenacties, om deze reden wordt 26 
geadviseerd de tentamenacties komend jaar voort te zetten.  27 
 28 

6.3.3 Maandelijkse activiteit  29 
  Zoals in voorgaande jaren is ervoor gekozen op de Posteleinkamer 30 

maandelijkse activiteiten te organiseren waarbij iets te eten werd uitgedeeld. Bij enkele 31 
maandelijkse activiteiten is tevens gepromoot voor een reis van Postelein. Daarnaast hebben 32 
open kamers plaatsgevonden waarbij leden gestimuleerd werden even in de buurt van de 33 
Posteleinkamer te blijven voor een praatje.  34 

  Op vrijdag 31 oktober 2014 heeft de eerste open kamer plaatsgevonden die in 35 
het kader stond van kennismaking met het bestuur. Ongeveer honderd leden zijn een 36 
pannenkoek komen versieren. Ondanks dat colleges plaatsvonden op deze dag, zijn minder 37 
leden gekomen dan verwacht. De commissie dacht dat leden op vrijdag toch eerder geneigd 38 
zijn direct na college naar huis te gaan.  39 

  Op donderdag 27 november 2014 heeft een maandelijkse activiteit 40 
plaatsgevonden. Deze maandelijkse activiteit stond in het teken van de promotie van de 41 
skireis. Ongeveer 210 tompoucen, versierd met sneeuwvlokjes, zijn uitgedeeld. De 42 

skireiscommissie was aanwezig om vragen te beantwoorden, van deze mogelijkheid is ook 43 
gebruik gemaakt.  44 
  Net als voorgaande jaren is ervoor gekozen geen maandelijkse activiteiten te 45 
organiseren in december en januari, aangezien in deze maanden weinig tot geen colleges zijn.  46 

  Op donderdag 5 februari 2015 heeft een maandelijkse activiteit plaatsgevonden 47 
ter promotie van de studytrip naar Praag. Ongeveer 180 personen zijn een bladerdeeghapje 48 
komen halen. Dit thema paste niet echt bij de bestemming, maar de commissie vond het 49 

belangrijker dat  iets uitgedeeld kon worden wat veel mensen lekker vinden. De 50 



32 
 

studytripcommissie was aanwezig en zij hebben actief mensen benaderd om hen te overtuigen 1 

mee te gaan op reis en zij hebben vragen beantwoord.  2 
  De tweede open kamer heeft plaatsgevonden op donderdag 5 maart 2015. Deze 3 
open kamer stond in het teken van de bestuurswerving. Ook als leden geen interesse in een 4 

bestuursjaar hadden, konden ze op deze open kamer langskomen om een pastasalade samen te 5 
stellen. Ongeveer zestig leden waren aanwezig en verschillende personen hebben meer 6 
informatie over een bestuursjaar gevraagd. De lage opkomst is waarschijnlijk te wijten aan het 7 
thema ‘bestuurswerving’. Dit zou mensen af kunnen schrikken. Deze dag waren namelijk wel 8 
colleges, al hadden ALPO-studenten verplichtingen op de pabo. Voor deze dag is toch 9 

gekozen, omdat dit in verhouding de minst ongunstige datum was.  10 
  Op dinsdag 21 april 2015 heeft een maandelijkse activiteit plaatsgevonden met 11 
als thema ‘Koningsdag’. Voor deze activiteit was vooraf nog niet aan de leden bekend 12 
gemaakt wat voor lekkers zij precies konden komen halen, om een verrassingseffect te 13 
creëren. Ongeveer honderd personen zijn een plak cake met oranje glazuur en slagroom en 14 

een bekertje oranje limonade komen halen.  15 

  In verband met de meivakantie, feestdagen en tentamens is ervoor gekozen 16 

geen maandelijkse activiteit te organiseren in mei.  17 
  Op donderdag 18 juni 2015 heeft een maandelijkse activiteit plaatsgevonden 18 
ter ere van het lustrum. Tijdens deze activiteit zijn ongeveer 55 personen een vers gemaakte 19 
smoothie komen halen op de Posteleinkamer. Gezien het feit dat de lustrumweek in een 20 

collegevrije week viel, vond de commissie dat de opkomst redelijk was.   21 
  Ondanks dat gebruik is gemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen aan 22 
commissieleden tijdens de maandelijkse activiteiten die een reis promoten, zou het volgende 23 

bestuur dit af kunnen schaffen. Ten eerste schoot het zijn oorspronkelijke doel voorbij. 24 
Maandelijkse activiteiten werden in eerste instantie gebruikt ter promotie van reizen. Nu zaten 25 

de reizen snel vol en was dit niet meer nodig. Ten tweede werd weinig gebruik gemaakt van 26 
de gelegenheid om vragen te stellen. Dit is gebleken toen de studiereiscommissie een 27 
vragenuurtje had gepland in een pauze, omdat een maandelijkse activiteit niet meer mogelijk 28 

was. Enkele leden zijn vragen komen stellen, dus een dergelijk vragenuurtje zou voldoen. Ten 29 

derde stonden bij maandelijkse activiteiten ter promotie van reizen veel commissieleden op de 30 
kamer, wat reguliere leden af zou kunnen schrikken. Het werd ook steeds lastiger om een 31 
lekkernij uit te delen die bij de bestemming van de reis past.  32 
 33 

6.3.4 Posteleintruien  34 
  Eind november 2014 konden leden een Posteleintrui bestellen. De truien zijn 35 
gedeeltelijk  gesponsord door Café De Fuik. De truien kostten € 12,50 per stuk voor leden en 36 
€ 17,50 voor niet-leden. Dit jaar was het, net als voorgaande jaren, mogelijk de trui in 37 
verschillende kleuren te bestellen. De keuze bestond uit een roze trui met witte opdruk en/of 38 
een zwarte trui met zilveren opdruk. Deze truien waren voorzien van het lustrumlogo. 39 

Daarnaast kon een skireistrui besteld worden. Dit was een grijze trui met een groen 40 
skireislogo op de voorkant. In totaal zijn 91 Posteleintruien besteld, waarvan 35 roze truien 41 
met witte opdruk, 33 zwarte truien met zilveren opdruk en 22 skireistruien. Eén trui was 42 

verkeerd gedrukt, Dress Me Clothing heeft deze drukfout hersteld.  43 
 44 

6.3.5 Algemene promotieactie 45 
  Vanaf donderdag 16 april 2015 is de algemene promotieactie uitgedeeld. 46 
Conform het beleidsplan, is een goodiebag uitgedeeld. De algemene promotieactie stond in 47 
het kader van het lustrum, vandaar dat zowel de stoffen tas als de inhoud (een etui, een 48 
potlood, een bieropener en een spiegeltje) bedrukt waren met het lustrumlogo van Postelein. 49 
Daarnaast zat er een Postelein bierviltje in de tas. De goodiebag is uitgedeeld bij B1, B2, B3, 50 
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ALPO 1, ALPO 2 en ALPO 3 studenten. Aangezien B2 en B3 in deze periode alleen 1 

keuzevakken hebben, is ook uitgedeeld bij de werkgroepen Academische Vaardigheden 2 om 2 
zoveel mogelijk tweedejaars studenten te bereiken. De goodiebags zijn uitgedeeld bij 3 
Premasterstudenten en bij een tentamen voor masterstudenten, om nog zoveel mogelijk 4 

Premaster- en masterstudenten te bereiken. Begin mei is de goodiebag aangevuld met een 5 
flyer voor het lustrumsymposium, zodat twee doelen werden bereikt. Tot slot is door middel 6 
van een Facebookpost opgeroepen een goodiebag te komen halen op de Posteleinkamer, hier 7 
is door een aantal personen gebruik van gemaakt.  8 
  De reacties op de goodiebag waren positief. Jammer was dat de bedrukking 9 

van de stoffen tas al vrij vlug beschadigd raakte. De enkele leden die dit meldden, hebben een 10 
nieuwe goodiebag gekregen.  11 
 12 

6.4  Acquisitiecommissie  13 
De acquisitiecommissie bestond dit jaar uit vijf commissieleden inclusief de 14 

commissaris PR, te weten:  15 
 16 

● R. Willems (bestuursverantwoordelijke) 17 

● G. van Loon (commissiehoofd) 18 

● I. Kegelaar 19 
● E. Mulder (gestopt per april 2015) 20 

● A. Stapel  21 
 22 

6.3.1  Sponsoring 23 
  De acquisitiecommissie heeft zich dit jaar bezig gehouden met algemene 24 
sponsoring en specifieke sponsoring. Voor de skireis is sponsoring geregeld bij Café De Fuik. 25 

Ook is in samenwerking met de commissaris formeel sponsoring geregeld voor de studytrip 26 
en in samenwerking met de commissaris informeel is sponsoring geregeld voor de studiereis. 27 
Voor de introductie is geen specifieke sponsoring meer geregeld, aangezien dit niet nodig 28 

bleek te zijn.  29 
 30 

6.3.2  PosteleinPas  31 
In bestuursjaar 2013-2014 is de PosteleinPas ontwikkeld. De contracten die 32 

toen zijn opgesteld, liepen tot april 2015. De contracten met Dress Me Clothing, Café De 33 

Fuik, de GSM shop, de LopersCompany, LaserQuest en iWok&Go zijn verlengd. De 34 
contracten met Grieks restaurant Rhodon, RIVA en autorijschool ViaQenS zijn niet verlengd. 35 
RIVA is failliet gegaan en Rhodon en ViaQenS hebben aangegeven niet meer geïnteresseerd 36 

te zijn in samenwerking met Postelein. Nieuwe overeenkomsten zijn gesloten met Sirity 37 
Dresses, Café van Ouds en Mexicaans Café Restaurant Popocatepetl. De aanbiedingen lopen 38 

uiteen van het geven van een procentuele korting tot het geven van een product op vertoon 39 
van de PosteleinPas.  40 
  Achter de inlogpagina staat een aparte pagina met daarop alle deals van de 41 

PosteleinPas. Van elk bedrijf staat wat de aanbieding is en daarbij een logo dat gelinkt is aan 42 
de website van het bedrijf. Ook wordt met de aanbiedingen van de PosteleinPas geadverteerd, 43 

zoals in de Introductie editie van de PosteleinPost. De PosteleinPas kan opgehaald worden op 44 
de Posteleinkamer. Hierop komt elk jaar een nieuwe ledensticker. Aangezien de PosteleinPas 45 

niet beschikt over een naam en een foto, wordt de ledensticker ook nog op de collegekaart 46 
geplakt. Aangezien nog zo’n vierhonderd passen over waren aan het eind van collegejaar 47 
2014-2015, is besloten geen nieuwe passen bij te bestellen.  48 
  Ook dit jaar is gekozen om de deals te laten lopen tot april 2016, zodat het 49 
aankomend bestuur kan kijken wat zij met de deals willen doen. Het bestuur 2014-2015 50 
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adviseert door te gaan met de PosteleinPas. Uit de evaluatie bleek dat dit jaar vrij weinig 1 

gebruik is gemaakt van de PosteleinPas (met uitzondering van Café De Fuik). Echter blijkt dat 2 
een dergelijke kortingspas bij andere verenigingen juist heel goed loopt. Vandaar het advies 3 
om de PosteleinPas te laten bestaan, aantrekkelijke(re) deals te sluiten en veel aandacht te 4 

besteden aan promotie.  5 
 6 

6.5  Sponsorovereenkomsten  7 
 De samenwerking met Café De Fuik werd de afgelopen jaren als zeer positief ervaren, 8 
vandaar dat ook dit jaar Café De Fuik aangehouden werd als hoofdsponsor van Postelein. De 9 
Posteleinborrels en de open feesten zijn wederom in Café De Fuik gehouden. Daarnaast bood 10 

Café De Fuik algemene en specifieke sponsoring aan.  11 
 In oktober 2014 zijn de contracten met Dress Me Clothing, Stichting Soos, Stichting 12 
Wielewaal en bloemenwinkel De Vernieuwing verlengd. Zoals in voorgaande jaren krijgen 13 
leden van Postelein 10% korting op de prijzen voor bedrukking en het borduren van kleding 14 
bij Dress Me Clothing. Postelein voegt eenmalig een advertentie van Dress Me Clothing toe 15 

aan de nieuwsbrief en beveelt Dress Me Clothing aan onder haar leden in ruil voor een 16 
sponsorbedrag. Voorgaande jaren kregen leden van Postelein 10% korting op de prijzen voor 17 
bedrukking en het borduren van kleding, dit was ook dit jaar het geval. Sinds dit jaar krijgen 18 

leden van Postelein ook 10% korting op de prijzen van de kleding. Postelein ontving 19 
sponsoring van Stichting Wielewaal in ruil voor een advertentie in de nieuwsbrief. Zoals in 20 
voorgaande jaren werd in alle uitgaven van de PosteleinPost en in het programmaboekje van 21 

de introductie een advertentie van Stichting SOOS geplaatst. Stichting SOOS heeft in ruil 22 
hiervoor sponsorgeld betaald. Postelein heeft ook dit jaar korting gekregen op rozen voor de 23 
uitreikingen bij bloemenwinkel De Vernieuwing.  24 

In december 2014 zijn contracten afgesloten met Sirity Dresses, Mexicaans Café 25 
Restaurant Popocatepetl en Mise en Place. Bij Sirity Dresses kregen leden 10% korting op 26 

hun bestelling en Postelein kreeg 5% van de omzet die Sirity Dresses maakte door 27 
bestellingen van Posteleinleden. Bij Mexicaans Café Restaurant Popocatepetl kreeg Postelein 28 
10% van de omzet die Postelein(leden) bij het restaurant maakten. Bij Mise en Place ontving 29 

Postelein een bedrag van € 15,00 over elke werknemer die bij hen werd aangenomen via 30 

Postelein. Voor deze drie bedrijven gold dat Postelein naar eigen inzicht adverteerde.  31 
In januari 2015 is afgesproken dat Postelein het logo van de Nederlandse vereniging 32 

van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) op de website zal plaatsen in ruil voor 33 
sponsoring. In verband met het wisselen van webmaster ging hier enige tijd overheen. De 34 

NVO is hiervan op de hoogte gesteld en ter compensatie is een advertentie in de PosteleinPost 35 
van maart geplaatst voor de praktijkavond met daarbij het logo van de NVO.  36 

In mei 2015 zijn contracten afgesloten met Medisch Centrum Brakkenstein en 37 
HotNetworkz. Bij Medisch Centrum Brakkenstein kreeg Postelein € 10,00 voor ieder lid die 38 
zich als patiënt bij hen inschreef. Bij HotNetworkz ontving Postelein € 50,00 voor iedere 39 

werknemer die bij hen werd aangenomen via Postelein. Voor deze bedrijven gold ook dat 40 
Postelein naar eigen inzicht adverteerde. De afspraken die gemaakt zijn met Sirity Dresses, 41 
Mise en Place en HotNetworkz hebben helaas nog geen sponsoring opgeleverd.  42 

De contracten met Zomerjobs en autorijschool ViaQenS zijn niet verlengd. Zomerjobs 43 
gaf aan geen ruimte meer te hebben voor sponsoring. Met ViaQenS zijn in eerste instantie 44 
afspraken gemaakt. Het contract is meerdere malen opgestuurd en verscheidene pogingen zijn 45 
gedaan om contact te zoeken. Eind januari heeft ViaQenS aangegeven niet meer 46 

geïnteresseerd te zijn in samenwerking met Postelein en dat zij inmiddels contact hadden met 47 
een andere vereniging. Tot ViaQenS heeft aangegeven niet meer geïnteresseerd te zijn in 48 
samenwerking hebben zij op de website en de banner van de posters gestaan. Aangezien nooit 49 

een contract ondertekend is, heeft Postelein hier geen sponsoring voor gekregen. De rest van 50 
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het jaar is niet gestart met adverteren vanuit Postelein tot beide partijen het contract 1 

ondertekend hadden. Dit is ook meegegeven aan het bestuur 2015-2016.  2 
 3 

6.6  Propedeuse-, bachelor- en masteruitreikingen  4 
 Studievereniging Postelein is net als afgelopen jaren aanwezig geweest tijdens de 5 

propedeuse- en bacheloruitreikingen van de studie Pedagogische Wetenschappen om leden te 6 
feliciteren met het behalen van hun diploma. Op donderdag 25 september 2014 heeft een 7 
propedeuse-uitreiking plaatsgevonden. Op donderdag 30 oktober 2014 heeft een 8 
bacheloruitreiking plaatsgevonden. Tijdens deze gelegenheden zijn rozen uitgedeeld met een 9 
felicitatiekaartje eraan. De masterstudenten hebben een kaart ontvangen na het behalen van 10 

hun master om hen namens Postelein te feliciteren. Op donderdag 25 juni 2015 heeft een 11 
gecombineerde propedeuse- en bacheloruitreiking plaatsgevonden. Ook tijdens deze 12 
uitreiking zijn rozen uitgedeeld met een felicitatiekaartje eraan.  13 
 14 

6.7  Folders  15 
 In september 2014 is de folder voor het actief lidmaatschap bij Postelein aangepast. 16 
Deze folder is uitgedeeld op de Posteleinkamer tijdens de actieve ledenwerving en is gebruikt 17 
tijdens de commissiemarkt. De algemene folder en de sponsorfolder, ontworpen in het jaar 18 
2012-2013, zijn conform het beleidsplan niet aangepast omdat deze meerdere jaren gebruikt 19 

konden worden. Aan het bestuur 2015-2016 zal meegegeven worden dat de algemene folder 20 

aangepast kan worden, aangezien deze nu twee jaar gebruikt is en de folders inmiddels bijna 21 
op zijn. Dit jaar is de algemene folder gebruikt tijdens voorlichtingsactiviteiten voor 22 
middelbare scholieren, bijvoorbeeld met meeloopdagen. Daarnaast was deze folder te krijgen 23 

op de Posteleinkamer. De sponsorfolder is zowel digitaal als op papier te verkrijgen. Deze 24 
folder is verstrekt aan (potentiële) sponsoren om hen een beeld te geven van de 25 

sponsormogelijkheden bij Postelein.  26 
 27 

6.8  Kerstkaarten   28 
 In november 2014 zijn de kerstkaarten ontworpen en in de eerste week van december 29 

zijn deze verstuurd. De kerstkaarten zijn gedrukt bij een externe drukker, namelijk Drukzo. 30 

De kaarten zagen er netjes uit en zijn gedrukt op dikker, glanzend karton. De actieve leden, 31 
sponsoren, zusterverenigingen en verenigingen in Nijmegen waarmee Postelein contact heeft 32 
hebben een gedrukte kaart ontvangen. Niet-actieve leden en overige relaties binnen de 33 

universiteit hebben de kerstkaart digitaal ontvangen.  34 
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7. Commissaris formeel 1 

7.1  PWO in Praktijk-commissie (PiP-commissie) 2 
De PiP-commissie bestond dit jaar uit acht leden inclusief de commissaris formeel, te 3 

weten: 4 
 5 

● M. Bourgondiën (bestuursverantwoordelijke) 6 

● M. Peijnenburg (commissiehoofd) 7 
● M. Adriaensen 8 

● M. Grondman (gestopt per april 2015) 9 

● E. van Kalmthout 10 
● E. Koppenens 11 

● L. Oppers 12 
● M. Verkooijen 13 

 14 

 De PiP-commissie heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met het organiseren 15 

van lezingen, workshops en excursies. In verband met problemen die zich vorig jaar hebben 16 
voorgedaan bij het contactleggen met instellingen en personen en in het kader van het 17 

speerpunt professionaliteit is dit jaar een mailadres voor de commissie aangemaakt. Op deze 18 
manier hoeven commissieleden niet met het eigen mailadres te mailen. Daarnaast is, vanwege 19 
dezelfde reden, duidelijk met de commissie afgesproken dat zij met de telefoon op de 20 
Posteleinkamer moesten bellen of met hun eigen telefoon met het nummer afgeschermd. Dit 21 

is de commissie goed bevallen en er hebben zich geen problemen voorgedaan. 22 
 23 

7.1.1 Lezingen 24 
Afgelopen jaar zijn vijf lezingen georganiseerd door de PiP-commissie. Van 25 

deze vijf lezingen waren drie in de vorm van een ervaringsverhaal. Tijdens de lezingen werd 26 
thee aangeboden aan de aanwezigen. Deelname aan een lezing was gratis voor leden en niet-27 
leden betaalden € 1,00. Op het ervaringsverhaal over zelfbeschadiging na hebben alle 28 

lezingen uitsluitend plaatsgevonden tijdens de pauze van 12.45 tot 13.30 uur.  29 

  Op donderdag 30 oktober 2014 heeft een ervaringsverhaal plaatsgevonden over 30 
zelfbeschadiging. Hierbij waren 65 deelnemers aanwezig waarvan twee niet-leden. Tijdens 31 
het ervaringsverhaal heeft de spreekster iets verteld over zelfbeschadiging in het algemeen, 32 

over haar eigen moeilijke jeugd en over haar ervaringen met zelfbeschadiging. Het 33 
ervaringsverhaal duurde tot ongeveer 14.00 uur waardoor een aantal deelnemers eerder weg 34 

moest vanwege college. Dit was jammer maar de spreekster had van tevoren duidelijk 35 
aangegeven deze tijd nodig te hebben. Aanwezigen kregen daarom een paar minuten de tijd 36 

weg te gaan waarna het ervaringsverhaal hervat werd. Voor komend bestuursjaar wordt 37 
aangeraden de tijd van een lezing te beperken tot de pauze om onrust te voorkomen. De 38 
reacties van de deelnemers waren positief. 39 
  Op woensdag 3 december 2014 heeft een ervaringsverhaal over leven en 40 
omgaan met een handicap plaatsgevonden. Hierbij waren 26 deelnemers aanwezig waarvan 41 

twee niet-leden. Het ervaringsverhaal vond plaats in de week voor de tentamens wat de lage 42 

opkomst zou kunnen verklaren. Drie personen met verschillende handicaps hebben iets 43 

verteld over hoe het is om met een handicap te leven en hoe zij graag zouden willen dat de 44 
omgeving hiermee omging. Het was een interessante lezing. 45 

Op woensdag 4 februari 2015 heeft een lezing over de transitie in de jeugdzorg 46 
plaatsgevonden. Hierbij waren 81 deelnemers aanwezig waarvan twee niet-leden. Van tevoren 47 
is naar de spreker duidelijk gecommuniceerd waar studenten graag iets over wilden horen, 48 
maar dit is niet meegenomen in de presentatie. Voor veel deelnemers was dat een 49 
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teleurstelling. Dit is teruggekoppeld naar de spreker. De reactie van de spreker hierop was dat 1 

hij ervanuit was gegaan dat de deelnemers meer voorkennis hadden. 2 
Op woensdag 15 april 2015 heeft een ervaringsverhaal over het leven als 3 

transgender plaatsgevonden. Hierbij waren 61 deelnemers aanwezig waarvan drie niet-leden. 4 

De lezing werd gegeven door een vrouw die zelf transgender is en geboren is als man. De 5 
reacties op het ervaringsverhaal waren erg positief. 6 

Op woensdag 22 april 2015 heeft een lezing over eerwraak plaatsgevonden. 7 
Hierbij waren 46 leden aanwezig. De lezing werd gegeven door een spreekster die vanuit haar 8 
geboorteland eerwraak van dichtbij had meegemaakt. Nu geeft ze in Nederland voorlichtingen 9 

en trainingen op het gebied van eerwraak. Het was een interessante lezing.  10 
 11 

7.1.2 Excursies 12 
  De PiP-commissie heeft het afgelopen jaar vier excursies georganiseerd. Dit 13 
jaar is gekozen minder excursies en meer workshops te organiseren omdat voorgaande jaren is 14 
gebleken dat er minder animo is voor excursies. De reden hiervoor is mogelijk dat de drempel 15 

voor het bezoeken van een workshop lager is dan voor een excursie omdat een workshop vaak 16 
op de universiteit plaatsvindt en een excursie niet.   17 

Op donderdag 20 november 2014 heeft een excursie plaatsgevonden naar 18 

Eetcafé en Cadeauwinkel BliXem. BliXem is een eetcafé en cadeauwinkel die draaiend wordt  19 
gehouden door mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de excursie is een praatje 20 
gehouden door een begeleider en een werknemer waarna een rondleiding plaatsvond. Na de 21 

rondleiding vond een lunch plaats. De excursie is bezocht door negentien leden. Leden 22 
betaalden € 4,00 voor deelname en niet-leden € 6,75. De deelnemers waren enthousiast over 23 
de excursie en vanuit Eetcafé en Cadeauwinkel BliXem was alles goed geregeld. 24 

  Op dinsdag 31 maart 2015 heeft een excursie naar de Hoenderloo Groep 25 
plaatsgevonden. Hierbij waren 31 leden aanwezig. Deelnemers konden zich opgeven voor de 26 

ochtendgroep of voor de middaggroep. Tijdens de excursie is eerst verteld wat de gesloten 27 
afdeling van de Hoenderloo Groep inhield en was ruimte voor vragen. Daarna is een 28 
rondleiding gegeven over het terrein. Tenslotte konden de deelnemers in groepjes in gesprek 29 

gaan met twee of drie jongens die op de gesloten afdeling verbleven. Deelname was gratis 30 

voor leden, niet-leden betaalden € 1,00. De reacties van de deelnemers waren erg positief.  31 
  Op woensdag 16 september 2015 heeft een excursie plaatsgevonden naar het 32 
muZIEum. Hierbij waren 23 deelnemers aanwezig. De excursie is georganiseerd in 33 
samenwerking met de Postelein Actief commissie. In twee groepen is afwisselend een 34 

donkerbeleving gedaan en zijn verschillende blinden sporten beoefend. 35 
 Op vrijdag 25 september 2015 staat een excursie gepland naar KPC Groep in Den 36 
Bosch. 37 
 38 

7.1.3 Workshops 39 
  De PiP-commissie heeft het afgelopen jaar vier workshops georganiseerd 40 
waarvan één wegens weinig animo is afgelast en één wegens veel animo twee keer is 41 

georganiseerd. Deelname was bij alle workshops gratis voor leden en € 1,00 euro voor niet-42 

leden. 43 

Op woensdag 11 februari 2015 heeft een workshop exposure plaatsgevonden. 44 
Hierbij waren 31 leden aanwezig. Tijdens de workshop is eerst een kort college gegeven over 45 
wat exposure precies inhoudt. Daarna gingen de deelnemers in groepjes de techniek op elkaar 46 
toepassen met meelwormen en krekels. De workshop werd gegeven door R. Kuijpers samen 47 
met vier stagiaires. Zij gaven de workshop met veel enthousiasme. De reacties van de 48 
deelnemers waren positief. 49 
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Op donderdag 12 maart 2015 zou een workshop positieve psychologie 1 

plaatsvinden.  Slechts vijf leden hadden zich voor de workshop opgegeven waardoor de 2 
kosten per persoon te hoog zouden worden voor Postelein. Om die reden is ervoor gekozen de 3 
workshop niet door te laten gaan. De reden waardoor weinig leden zich voor de workshop 4 

hebben aangemeld is waarschijnlijk dat dit collegejaar al een soortgelijke workshop 5 
georganiseerd door de universiteit heeft plaatsgevonden. In de periode waarin de workshop 6 
georganiseerd was vond het vak ‘positieve en persoonlijke ontwikkeling’ plaats. De docent 7 
van het vak heeft tijdens haar college de workshop nog gepromoot, omdat het idee was dat de 8 
workshop interessant zou zijn voor de studenten die het vak volgden. Dit heeft helaas niet 9 

voor meer inschrijvingen gezorgd.  10 
Op dinsdag 28 april 2015 heeft een workshop gebarentaal plaatsgevonden. 11 

Hierbij waren 26 deelnemers aanwezig. De workshop werd gegeven door een oud-studente 12 
van de opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde die op dat moment een 13 
opleiding gebarentaal volgde. Zij gaf de workshop samen met een medestudente van haar 14 

opleiding. De workshop werd met veel enthousiasme gegeven en de reacties  van de 15 

deelnemers waren positief. 16 

Op woensdag 13 mei 2015 heeft wegens veel animo een tweede workshop 17 
gebarentaal plaatsgevonden. Hierbij waren 21 deelnemers aanwezig waarvan twee niet-leden. 18 
De workshop werd wederom door dezelfde oude-studente gegeven, dit maal met twee van 19 
haar medestudenten. De reacties waren net als bij de eerste workshop positief. 20 

Op woensdag 8 september 2015 heeft een workshop EHBO bij kinderen 21 
plaatsgevonden. Hierbij waren twintig deelnemers aanwezig. Deelname was gratis voor leden, 22 
niet-leden betaalden € 1,00. Tijdens de workshop hebben de deelnemers onder andere basis 23 

informatie over EHBO bij kinderen gekregen en hebben zij geoefend met reanimeren en 24 
verband aanleggen. De deelnemers waren enthousiast over de workshop. De inschrijving was 25 

snel vol waardoor voor bestuursjaar 2015-2016 wordt aangeraden nogmaals een soortgelijke 26 
workshop te organiseren 27 
 28 

7.2 Voorlichtingen- en meeloopdagencommissie 29 
 De voorlichtingen- en meeloopdagencommissie bestond dit jaar uit veertien leden 30 

inclusief de commissaris formeel, te weten: 31 
 32 

● M. Bourgondiën (bestuursverantwoordelijke) 33 
● M. van den Oetelaar (commissiehoofd) 34 

● S. Bakx 35 
● E. Bramer 36 

● L. van de Esschert (gestopt per januari 2015) 37 
● L. Feskens 38 
● I. Joosen 39 

● P. Langkamp 40 
● S. van der Meijs 41 

● L. Peeters 42 

● V. van de Pol 43 

● T. Stift 44 
● T. de Wijs 45 

● A. Wouters 46 
 47 

 De voorlichtingen- en meeloopdagencommissie heeft zich het afgelopen jaar bezig 48 
gehouden met het geven van voorlichtingen op middelbare scholen, het begeleiden van 49 

meeloopdagen, de Nijmeegse Tweedaagse, de bachelor voorlichtingsdagen en het organiseren 50 
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van de ouderdag. Daarnaast heeft de commissie de PowerPoint presentatie die gebruikt wordt 1 

tijdens voorlichtingen vernieuwd omdat deze verouderd was. Het gebruik van de vernieuwde 2 
PowerPoint presentatie is goed bevallen.  3 

In de loop van het jaar heeft het Onderwijsinstituut besloten dat zij vanaf collegejaar 4 

2015-2016 de organisatie van de voorlichtingen en meeloopdagen op zich nemen. Hier 5 
hebben zij voor gekozen omdat is gebleken dat het aantal studenten dat zich voor de opleiding 6 
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aanmeld terugloopt. Postelein zal deze 7 
vanaf bestuursjaar 2015-2016 dus niet meer organiseren. 8 
 9 

7.2.1 Voorlichtingen 10 
  Via Dienst Studentenzaken kwamen aanvragen voor voorlichtingen bij de 11 
commissaris formeel terecht. De commissaris formeel besloot vervolgens of de commissie de 12 
voorlichting zou geven. Deze beslissing werd genomen op basis van de reisafstand. 13 
Afgelopen jaar zijn elf voorlichtingen gegeven. Alle voorlichtingen zijn door de 14 
commissieleden gegeven, M. Heijmans heeft afgelopen jaar namelijk geen voorlichtingen 15 

gegeven. De voorlichtingen die plaats hadden gevonden, werden tijdens de eerstvolgende 16 
vergadering geëvalueerd. Uit de evaluaties is naar voren gekomen dat de voorlichtingen goed 17 
zijn verlopen. De voorlichtingen werden gegeven door twee commissieleden aan de hand van 18 

een PowerPoint presentatie. Een enkele keer is de voorlichting door één commissielid 19 
gegeven. Naast een PowerPoint presentatie namen de commissieleden informatiefolders over 20 
de opleiding mee die uit werden gedeeld. De volgende voorlichtingen hebben plaatsgevonden: 21 
 22 

2 oktober 2014, Jan Tinbergen College te Roosendaal 23 

8 oktober 2014, Graafschap College te Doetinchem 24 
31 oktober 2014,  Onze Lieve Vrouwelyceum te Breda 25 

6 november 2014, Blariacumcollege te Venlo 26 
13 november 2014, Mgr. Frenckencollege te Oosterhout 27 
19 november 2014, Isendoorn College te Warnsveld 28 

3 februari 2015, Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur te Etten-Leur 29 

3 februari 2015, Decanenkring op de HAN te Nijmegen 30 
5 februari 2015, Decanenkring Eindhoven te Eindhoven 31 
11 februari 2015, Sint-Janslyceum te Den Bosch 32 

12 februari 2015, Decanenkring Twente- Oost Gelderland te Enschede 33 
 34 

7.2.2 Meeloopdagen  35 
  Naast voorlichtingen heeft de commissie het afgelopen jaar ook reguliere en 36 

ALPO meeloopdagen voor  aankomend studenten verzorgd. De aanmeldingen voor 37 
meeloopdagen kwamen via Studievoorlichting Radboud Universiteit binnen bij de 38 
commissaris formeel. 39 
  Het programma van de reguliere meeloopdag bestond uit een ochtenddeel en 40 
een middagdeel. Beide delen werden door twee commissieleden begeleid. Het ochtenddeel 41 

bestond uit een welkomstpraatje, een half college en een rondleiding over de campus. Het 42 

middagdeel bestond uit een lunch bij de Refter op kosten van Postelein, een werkgroep 43 

beroepsvaardigheden gegeven door M. Heijmans en een drankje in het Cultuurcafé op kosten 44 
van Postelein. In totaal hebben het afgelopen jaar zes reguliere meeloopdagen 45 

plaatsgevonden. 46 
  De ALPO meeloopdagen werden in samenwerking met de Pabo georganiseerd. 47 
De meeloopdag bestond uit een ochtenddeel op de Universiteit die door twee commissieleden 48 
begeleid werd en een middagdeel op de HAN. Het middagdeel werd, wanneer mogelijk, door 49 
dezelfde commissieleden begeleid. Indien dit niet mogelijk was, werd het middagdeel door 50 
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studenten van de Pabo begeleid. Het ochtenddeel op de universiteit bestond uit een 1 

welkomstpraatje, een half college en een rondleiding over de campus. Het middagdeel op de 2 
HAN bestond uit een lunch, een welkomstpraatje en drie korte proeflessen. In totaal hebben 3 
het afgelopen jaar vier ALPO meeloopdagen plaatsgevonden. 4 
 5 

 7.2.3  Ouderdag 6 
Op vrijdag 24 april 2015 heeft de ouderdag plaatsgevonden. De ouderdag werd 7 

georganiseerd in samenwerking met het Onderwijsinstituut. Studenten uit alle studiejaren 8 
konden zich met hun ouders opgegeven. In totaal waren ongeveer tweehonderd studenten en 9 
ouders aanwezig bij de ouderdag . 10 

Studenten werden afgelopen jaar voor het eerst via de mail uitgenodigd voor de 11 
ouderdag. Daarnaast verliep ook de inschrijving voor het eerst via een online 12 
inschrijfformulier, dit is goed bevallen. De organisatie van de betalingen verliep lastig. De 13 
betalingen kwamen binnen bij het Onderwijsinsituut en de aanmeldingen bij Postelein. 14 
Hierdoor was het lastig om een duidelijk overzicht te vormen van wie wel en niet betaald had. 15 

Voor bestuursjaar 2015-2016 word aangeraden de betalingen ook via Postelein te laten lopen. 16 
Het Onderwijsinstituut heeft aangegeven samen met Postelein te willen kijken naar een 17 
geschikte oplossing.  18 

Het programma bestond uit een welkomstpraatje door de onderwijsdirectrice 19 
en de voorzitter van Postelein, een lunch in de refter, twee minicolleges van T. Kleemans en 20 
N. Peters-Scheffer, een rondleiding over de campus en een afsluitend drankje in het 21 

Cultuurcafé. De rondleiding over de campus werd gegeven door de leden van de 22 
voorlichtingen- en meeloopdagencommissie. De lunch verliep moeizaam, omdat het aantal 23 
deelnemers te veel was om tegelijk een lunch te halen in de Refter. Aangeraden wordt om in 24 

het vervolg een lunch in buffetvorm aan te bieden. Ondanks dat de lunch niet soepel verliep, 25 
waren de reacties van de deelnemers erg positief.  26 

Aangezien de voorlichtingen- en meeloopdagen vanaf bestuursjaar 2015-2016 27 
niet meer vanuit Postelein worden georganiseerd zal gekeken moeten worden wie de 28 
ouderdag kunnen begeleiden. Aangeraden wordt om hiervoor (actieve)leden of andere 29 

geïnteresseerde studenten van de opleiding te vragen.  30 
 31 

7.3 Studytripcommissie 32 
De studytripcommissie bestond dit jaar uit zeven leden inclusief de commissaris 33 

formeel, te weten: 34 
 35 

● M. Bourgondiën (bestuursverantwoordelijke) 36 

● E. Lucassen (commissiehoofd) 37 

● M. Haasen (commissiepenningmeester) 38 
● B. Coppelmans 39 

● M. Kunst 40 
● P. Langkamp 41 

● W. Nienhuis 42 
 43 

De studytrip heeft dit jaar plaatsgevonden van donderdag 5 maart 2015 tot en met 44 
zondag 8 maart 2015 met Praag als bestemming. Tijdens de Posteleinborrel op dinsdag 6 45 

januari 2015 is de bestemming bekend gemaakt. Op woensdag 7 januari 2015 is de 46 
bestemming ook middels een post op Facebook bekend gemaakt en op vrijdag 30 januari 47 
2015 is de poster inclusief verdere informatie op Facebook geplaatst. In de eerste week van 48 
februari is de promotie in collegezalen gestart. Tijdens de collegepraatjes is een 49 
promotiefilmpje laten zien. Daarnaast heeft op donderdag 5 februari 2015 een maandelijkse 50 
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activiteit in het teken van de studytrip plaatsgevonden waarbij de commissie aanwezig was 1 

om vragen te beantwoorden.  2 
Op vrijdag 6 februari 2015 opende de inschrijving via Blackboard, deze was dezelfde 3 

avond vol. Inclusief commissie en bestuur hebben vijftig deelnemers zich ingeschreven voor 4 

de studytrip. Daarnaast hadden meerdere leden hun naam op de reservelijst gezet. Deelnemers 5 
betaalden € 95,00 per persoon voor deelname aan de studytrip. Op het laatste moment hebben 6 
nog vier deelnemers zich afgemeld. Hierdoor konden vier leden van de reservelijst alsnog 7 
mee. 8 

Op woensdag 25 februari 2015 heeft een informatiebijeenkomst in Café De Fuik 9 

plaatsgevonden, hierbij waren 33 deelnemers aanwezig. Tijdens de avond is middels een 10 
PowerPoint presentatie belangrijke informatie omtrent de studytrip gegeven, is een 11 
kamerindeling gemaakt en is een kennismakingsspel gespeeld. Het promotiemateriaal zoals de 12 
poster, het promotiefilmpje en de aftermovie zijn door de mediacommissie gemaakt. 13 

Op donderdag 5 maart 2015 is om 23.30 uur de bus vanuit Nijmegen richting Praag 14 

vertrokken. Vrijdag 6 maart 2015 om 10.30 uur is de bus aangekomen in Praag en konden de 15 

deelnemers de koffers naar het hostel brengen. Om 12.00 uur is een bezoek aan het ‘Center 16 

for Children and Youth’ gebracht. De deelnemers hebben een presentatie gekregen en 17 
mochten een kijkje nemen in het centrum. Hierna hadden de deelnemers vrije tijd. Om 15.00 18 
uur is voor degenen die mee wilden verzameld om de Petrintoren te beklimmen, 39 19 
deelnemers hebben hieraan deelgenomen. De overige deelnemers hadden vrije tijd. In de 20 

avond is gezamenlijk op kosten van Postelein gegeten. De rest van de avond hadden de 21 
deelnemers vrije tijd. 22 

Op zaterdag 7 maart 2015 is in zes groepen een stadswandeling gemaakt. De groepjes 23 

hadden verschillende routes langs zeven bezienswaardigheden. Bij zes bezienswaardigheden 24 
is een spel gespeeld waarmee de groepjes punten konden verdienen. Daarnaast hadden de 25 

groepjes een bucketlist gekregen, waarmee extra punten gehaald konden worden. Hierover 26 
waren veel deelnemers enthousiast. Alle groepjes hadden hetzelfde eindpunt, vanaf dat 27 
moment had iedereen tot 22.00 uur vrije tijd. Om 22.00 uur is verzameld om te gaan stappen 28 

bij de grootste club van Centraal Europa. Alle deelnemers waren hierbij aanwezig. Bij 29 

aankomst kreeg iedereen een drankje op kosten van Postelein. De hele avond hebben twee 30 
commissieleden op een centraal punt gestaan waar deelnemers heen konden komen wanneer 31 
zij vragen hadden of wanneer een probleem zich voordeed. De deelnemers zijn niet met 32 

vragen of problemen naar de commissie toe gekomen. Om 01.00 uur is een groep deelnemers 33 
terug gelopen naar het hostel en om 03.00 uur is de rest van de deelnemers teruggelopen. 34 

Vanwege de veiligheid mochten deelnemers niet alleen teruglopen. 35 
Op zondag 8 maart 2015 is om 10.30 uur de bus naar Nederland vertrokken. 36 

Onderweg is gestopt om ergens te eten en om 21.45 uur was de bus weer in Nijmegen. De 37 

studytrip is goed verlopen en de reacties van de deelnemers waren positief. 38 
Op woensdag 1 april 2015 heeft de studytripreünie plaatsgevonden in Café De Fuik. 39 

Hierbij waren 26 deelnemers aanwezig. Tijdens de reünie is eerst de aftermovie laten zien 40 
waarna in groepjes een quiz is gespeeld. Daarnaast is aan de deelnemers gevraagd een korte 41 
enquête in te vullen zodat tips en tops die hieruit naar voor kwamen aan volgende jaren mee 42 

kunnen worden gegeven. Dit sluit aan bij het speerpunt reflectie. 43 
Uit de enquête kwam naar voren dat de deelnemers de prijs van de reis goedkoop of 44 

precies goed vonden. Daarnaast vonden, op een enkeling na, alle deelnemers de promotie en 45 
informatievoorziening rondom de reis goed en duidelijk. Ook de hoeveelheid bezochte 46 

bezienswaardigheden en vrije tijd vonden de meeste deelnemers goed. Enkele deelnemers 47 
gaven aan dat het bezoeken van de formele instelling ‘wel oké’ was, zij vonden het dus niet 48 
heel veel toevoegen aan de reis. Tenslotte hebben een aantal deelnemers aangegeven dat de 49 
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reistijd ten opzichte van de tijd op de bestemming redelijk lang was, het grootste gedeelte van 1 

de deelnemers vond het echter goed te doen. 2 
 3 

7.4 Postelein voor Kinderen-commissie (PvK-commissie) 4 
 De Postelein voor Kinderen-commissie bestond dit jaar uit zeven leden inclusief de 5 

commissaris formeel, te weten: 6 
 7 

● M. Bourgondiën (bestuursverantwoordelijke) 8 

● M. Swieten (commissiehoofd) 9 
● L. Grootscholten (commissiehoofd tijdens verblijf buitenland M. Swieten) 10 
● O. Creemers  11 

● E. van der Galiën 12 
● D. van Heumen 13 

● A. Tops (gestopt per  januari 2015) 14 
 15 

Op woensdag 29 april 2015 heeft de Postelein voor Kinderen activiteit 16 
plaatsgevonden. Hierbij waren naast de commissie en het bestuur vijftien deelnemers 17 
aanwezig waarvan één niet-lid. Deelname aan de activiteit was gratis voor leden en € 1,00 18 
voor niet-leden. De activiteit heeft in samenwerking met Stichting Kleurfabriek Nijmegen 19 

plaatsgevonden bij het asielzoekerscentrum in Nijmegen.  20 

Tijdens de middag is geknutseld en een speurtocht met spelletjes gedaan. De 21 
activiteiten stonden in het teken van Koningsdag. De kinderen zijn verdeeld over twee 22 
groepen; één groep met jonge kinderen en één groep met de oudere kinderen. De oudere 23 

kinderen hebben tijdens het knutselen zelf zeep gemaakt en de jonge kinderen hebben een 24 
prinsessen- of ridderpak gemaakt. Tijdens de speurtocht zijn verschillende spelletjes gedaan 25 

zoals koekhappen, een estafette en zaklopen. De deelnemers van Postelein hebben de groepen 26 
begeleid tijdens de activiteiten.  27 

Zowel de reacties van de kinderen, van de begeleiders vanuit de stichting en van de 28 

deelnemers vanuit Postelein waren positief. Wel gaf een aantal studenten aan dat het aantal 29 

kinderen in verhouding tot het aantal begeleiders weinig was. Geprobeerd kan worden een 30 
activiteit te organiseren waarbij in verhouding meer kinderen aanwezig zijn. Tijdens deze 31 
activiteit gaven de begeleiders van Stichting Kleurfabriek Nijmegen echter aan dat de 32 

kinderen zo veel begeleiding nodig hadden en meer kinderen per begeleider niet mogelijk 33 
was.  34 

 35 

7.5 Praktijkavond: Blik op het werkveld 36 
De Praktijkavond in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van 37 

Orthopedagogen (NVO) heeft plaatsgevonden op maandag 20 april 2015. De afgelopen drie 38 
jaar is de Praktijkavond niet doorgegaan vanwege weinig aanmeldingen en moeizaam contact 39 
met de NVO. Om die redenen is geprobeerd zo vroeg mogelijk in het collegejaar een afspraak 40 
te plannen en een datum vast te zetten. De datum van de Praktijkavond stond al vroeg vast 41 

waardoor eind februari de promotie al kon starten. De communicatie met de NVO is 42 

afgelopen jaar goed verlopen. Het maken van afspraken verliep soepel en daarnaast is 43 

overeengekomen dat Postelein in ruil voor een logo van de NVO op de website een 44 
sponsorbedrag ontvangt.  45 

Tijdens de activiteit waren 43 deelnemers aanwezig waarvan twee niet-leden. 46 
Deelname was gratis voor leden en niet-leden betaalden € 1,00. Tijdens de avond kregen de 47 
deelnemers in twee rondes meer te weten over verschillende werkvelden. De deelnemers 48 
konden bij inschrijving een top drie kiezen uit vier werkvelden en werden vervolgens zoveel 49 
mogelijk ingedeeld bij hun voorkeur. Tijdens de avond kreeg elke deelnemer een drankje op 50 
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kosten van de NVO. De reacties van de deelnemers op de avond waren positief en het was een 1 

nuttige avond. 2 
 3 

7.6 Bijlessen 4 
 Aan het begin van het bestuursjaar is begonnen met het promoten van de bijlessen 5 

door middel van alle informatievoorzieningen. Daarnaast is aan het begin van het jaar een 6 
nieuwe poster gemaakt door de mediacommissie.  7 

Afgelopen jaar zijn 25 studenten die bijles zochten, gekoppeld aan bijlesgevers. Naast 8 
deze aanvragen kwamen af en toe aanvragen binnen vanuit studenten buiten onze opleiding. 9 
Bijlessen zijn enkel bedoeld voor leden van Postelein waardoor deze aanvragen niet in 10 

behandeling werden genomen. Daarnaast was het vanwege andere curricula en reiskosten ook 11 
niet wenselijk voor de bijlesgevers om deze aanvragen aan te nemen. 12 

Vanaf september 2015 heeft Postelein een samenwerking met AthenaStudies. 13 
AthenaStudies is een bijlesorganisatie die groepscursussen verzorgt. Bij Postelein zal dit zijn 14 
voor statistiekvakken. Postelein ontvangt een percentage van de opbrengst van de bijlessen. 15 

Naast het bijlessysteem van AthenaStudies blijft ook het huidige bijlessysteem van Postelein 16 
bestaan. Op deze manier kunnen studenten die geen behoefte hebben aan een cursus ook nog 17 
zelf hun bijlessen inplannen met de student die bijles geeft. 18 
 19 

7.7 Sollicitatietraining 20 
  In samenwerking met de Career Service heeft ook dit jaar weer een sollicitatietraining 21 
plaatsgevonden. De training bestond uit twee delen. Op dinsdag 3 februari 2015 heeft het 22 
eerste deel plaatsgevonden waarbij het curriculum vitae behandeld is. Hierbij waren 23 23 

deelnemers aanwezig. Op dinsdag 10 februari 2015 heeft het tweede deel plaatsgevonden 24 
waarbij het sollicitatiegesprek en LinkedIn behandeld zijn. Hierbij waren 24 deelnemers 25 

aanwezig. Deelname was gratis voor leden, niet-leden betaalden € 1,00. B. Ligthart heeft de 26 
training met veel enthousiasme gegeven. Na de training is naar de deelnemers een kort 27 
evaluatieformulier gestuurd, hieruit kwam naar voren dat de studenten positief terugkeken op 28 

de workshop. Dit sluit aan op het speerpunt reflectie.  29 
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8. Commissaris informeel 1 

8.1  Pedagogen Uit de Banken-commissie (PUB) 2 
         De PUB-commissie bestond dit jaar uit acht leden inclusief de commissaris informeel, 3 
te weten: 4 

·         M. Verkooijen (bestuursverantwoordelijke) 5 
·         E. Braat (commissiehoofd) 6 
·         L. Hunink 7 
·         E. Kalberg 8 
·         I. Ooms 9 

·         F. Papavoine 10 
·         D. Thomaes (commissiehoofd tijdens buitenlandverblijf E. Braat) 11 
·         C. van der Weerden 12 

  13 

Het afgelopen jaar heeft de PUB-commissie zich beziggehouden met het organiseren 14 
van informele activiteiten. 15 

         Op donderdag 4 december 2014 heeft de eerste activiteit van de PUB-commissie 16 
plaatsgevonden, namelijk een tapasworkshop bij Mexicaans Café Restaurant Popocatepetl. 17 
Aan de deelnemers werd uitgelegd hoe de tapas gemaakt moesten worden, waarna de 18 

deelnemers zelf de vier verschillende tapas mochten bereiden en vervolgens opeten. Alle 19 
deelnemers ontvingen twee gratis drankjes van Postelein. De tapasworkshop kostte € 7,50 20 
voor leden en € 12,00 voor niet-leden. Aan deze activiteit hebben dertig leden deelgenomen. 21 

Het was een leuke en smaakvolle avond. 22 
         Op woensdag 11 februari 2015 heeft het Diner-Rouler plaatsgevonden. De deelnemers 23 
zijn verdeeld over drie groepen en elke groep heeft bij verschillende restaurants, het voor- 24 

hoofd- en nagerecht gegeten. De deelnemende restaurants waren Stadscafé de Waagh, Bier- 25 
en Eetcafé Camelot en Restaurant de Gelagkamer. De deelnemers ontvingen bij het restaurant 26 

waarbij zij het hoofdgerecht aten, een gratis drankje. De overige drankjes waren voor eigen 27 
kosten. Voor leden kostte deze activiteit € 7,50 en voor niet-leden € 12,50. Na dit driegangen 28 
diner zijn de groepen bij elkaar gekomen in Café De Fuik, waar de deelnemers een drankje is 29 

aangeboden. In totaal hebben 54 deelnemers aan de activiteit meegedaan. Het was een 30 

gezellige en culinaire avond en de deelnemers reageerden enthousiast. 31 
         Op maandag 2 maart 2015 heeft een biercantus plaatsgevonden in Villa van Schaeck. 32 
Het senaat van deze biercantus werd gevormd door leden van dispuut Achelous, een dispuut 33 
van N.S.R.V. Phocas. In overleg met het senaat is de cantusbundel samengesteld. De 34 

biercantus kostte voor leden € 8,00 en voor niet-leden € 13,00. Aan de cantus hebben 54 leden 35 
en één niet-lid deelgenomen. Het was een geslaagde activiteit. De samenwerking met het 36 
dispuut Achelous liep voorspoedig en is zeker voor herhaling vatbaar. 37 
         Op woensdag 18 maart 2015 heeft de student-docent lunch plaatsgevonden. Studenten 38 
en docenten konden hun eigen broodje gezond samenstellen en met elkaar in gesprek gaan. 39 

Bij deze activiteit waren 35 leden en één docent aanwezig. Doordat maar één docent aanwezig 40 
was, was het niet voor alle deelnemers mogelijk om in gesprek te gaan met de docent. De 41 
docenten hebben een flyer ontvangen in hun postvak en bij de studenten is gepromoot door 42 

middel van de reguliere informatievoorzieningen. Daarnaast vond de lunch plaats op de 6e 43 
verdieping van het Spinozagebouw, met de intentie meer docenten naar de activiteit te 44 
trekken. Op de dag zelf is langsgegaan bij de docenten. De extra promotie en de locatie 45 
hebben echter niet gezorgd dat veel docenten naar de activiteit zijn gekomen, wat jammer 46 

werd gevonden door de commissie en deelnemers. In de toekomst kunnen de docenten 47 
misschien uitgenodigd worden via e-mail. Verder was het een gezellige lunch. Geadviseerd 48 
zal worden kritisch te kijken naar de organisatie van deze activiteit, eventueel in 49 

samenwerking met het onderwijsinstituut. Lang is gedacht dat de student-docent activiteit 50 
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verplicht georganiseerd moet worden om als vereniging subsidie vanuit de universiteit te 1 

krijgen, maar dit is niet het geval.  2 
         Op dinsdag 31 maart 2015 heeft de PUB-crawl plaatsgevonden. De vijftig deelnemers 3 
zijn verdeeld in zes groepen, elke groep ontving een stickerkaart. De groepen konden stickers 4 

verdienen door het langsgaan in kroegen en het uitvoeren van opdrachten. In een aantal 5 
kroegen ontvingen de deelnemers een gratis drankje of shotje. De activiteit kostte voor leden 6 
€ 4,00 en voor niet-leden € 5,00. De kroegen die zijn bezocht zijn Café De Fuik, Café Twee 7 
Keer Bellen, Malle Babbe Café, Stadscafé TouT, het Bascafé en Café de Tempelier. Het was 8 
een erg gezellige avond. 9 

         Op donderdag 11 juni 2015 heeft de High Beer en Wine plaatsgevonden. Vanuit de 10 
ideeënbriefjes, die eerder zijn uitgedeeld in de collegezalen, is gebleken dat leden het leuk 11 
zouden vinden wanneer ook een High Beer voor de vrouwelijke leden van Postelein 12 
georganiseerd zou worden. Deze activiteit wordt namelijk vaak alleen door de 13 
mannencommissie georganiseerd, exclusief voor mannen. Aangezien ook de High Wine 14 

steeds een groot succes was, is gekozen voor een gecombineerde activiteit. De activiteit is 15 

georganiseerd bij Café van Ouds. Leden betaalden € 5,00 en niet-leden € 11,00 waarvoor ze 16 

vijf drankjes en bijpassende hapjes ontvingen. 39 Studenten namen deel aan de activiteit 17 
waarvan 21 deelnemers kozen voor wijn en achttien voor bier. Het was een hele gezellige 18 
avond. De samenwerking met Café van Ouds is soepel verlopen en is zeker voor herhaling 19 
vatbaar. 20 

         Op donderdag 16 september 2015 zal de eerstejaarsactiviteit plaatsvinden bij Bar 21 
Thomtom. Het eten zal worden verzorgd door Mexicaans Café Restaurant Popocatepetl. Alle 22 
deelnemers krijgen één gratis drankje. Leden betalen € 7,00 en niet-leden € 9,00. 23 
  24 

8.2    Feestcommissie 25 
De feestcommissie bestond dit jaar uit zes leden inclusief de commissaris informeel, te 26 

weten: 27 
  28 

·         M. Verkooijen (bestuursverantwoordelijke) 29 

·         M. Haasen (commissiehoofd/Inglorious) 30 
·         M. Arends (BaMyPo) 31 
·         V. te Brake (BaMyPo) 32 

·         M. van Duursen (S-feest) 33 
·         T. van den Mortel (BaMyPo) 34 

  35 

De commissieleden van de feestcommissie namen allemaal plaats in één van de 36 

commissies voor de feesten die Postelein met andere verenigingen organiseert. Daarnaast is 37 
vergaderd met de feestcommissie van Postelein. Tijdens deze vergaderingen zijn de feesten 38 
geëvalueerd en werd de voortgang besproken. Tips voor de organisatie en de feesten werden 39 
uitgesproken, zodat ook andere commissieleden hiermee aan de slag konden gaan. 40 
  41 

8.2.1    BaMyPo       42 
BaMyPo werd georganiseerd door studievereniging Babylon, studievereniging 43 

Mycelium en studievereniging Postelein. De feesten werden zes keer per jaar georganiseerd 44 
en vonden plaats in de El Sombrero. De BaMyPo-commissie verzon de thema’s en verzorgde 45 

ook de aankleding van de El Sombrero. Daarnaast kleedden de commissieleden zich naar het 46 
thema. De El Sombrero leverde het promotiemateriaal, namelijk posters en flyers, waar de 47 
commissie vervolgens mee ging promoten. 48 
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Op donderdag 9 oktober 2014 heeft de eerste editie van BaMyPo 1 

plaatsgevonden met het thema BaMyPoolparty. De El Sombrero is door de commissie 2 
versierd met opblaasartikelen, zoals strandballen. 3 

Op donderdag 26 november 2014 heeft de tweede editie van BaMyPo 4 

plaatsgevonden met het thema Jungle. De El Sombrero is door de commissie versierd met 5 
dierenknuffels. Daarnaast kregen de bezoekers van het feest groene strepen op hun gezicht. 6 

Op donderdag 5 februari 2015 heeft de derde editie van BaMyPo 7 
plaatsgevonden met het thema 1001 nacht. De El Sombrero is door de commissie versierd met 8 
glitterdoeken en ballonnen. Daarnaast zijn aan de eerste veertig bezoekers hoofdbandjes 9 

uitgedeeld. 10 
Op donderdag 12 maart 2015 heeft de vierde editie van BaMyPo 11 

plaatsgevonden met het thema BaByPo. De commissie heeft de El Sombrero versierd met 12 
geboorteslingers, ballonnen en slingers gemaakt van luiers. Daarnaast zijn snoepspenen 13 
uitgedeeld aan de eerste bezoekers. 14 

Op donderdag 23 april 2015 heeft de vijfde editie van BaMyPo plaatsgevonden 15 

met het thema 100% NL. De El Sombrero is versierd met rode, witte, blauwe en oranje 16 

versiering. Bovendien kregen de bezoekers een rood-wit-blauw vlaggetje op hun wang. De 17 
editie was niet erg druk bezocht, doordat het feest kort voor Koningsdag plaatsvond, maar wel 18 
erg geslaagd. 19 

Op donderdag 20 augustus 2015 heeft de introductie editie van BaMyPo 20 

plaatsgevonden met het thema Dirty Disney. Veel mentorgroepen van Postelein waren 21 
aanwezig. 22 

De georganiseerde feesten waren erg gezellig en over het algemeen druk 23 

bezocht. Bij drie edities heeft de Molenstraat niet of niet op tijd flyers en posters geleverd, 24 
waardoor de commissie niet of pas laat kon starten met de promotie van de feesten. De 25 

bestuursverantwoordelijken van de verenigingen hebben meerdere malen afspraken gehad met 26 
de contactpersonen van de Molenstraat. Het contact verliep moeizaam, omdat bij de 27 
Molenstraat veranderingen plaatsvonden omtrent contactpersonen van cafés. Bovendien wilde 28 

de Molenstraat het contract niet tekenen. In juni is kennisgemaakt met de nieuwe 29 

contactpersoon voor de BaMyPo feesten, waar het contact al meteen fijn mee verliep. Het 30 
contract was diezelfde maand nog ondertekend. De samenwerking voor de introductie editie 31 
van BaMyPo verliep hierdoor beter. Postelein ontving dit jaar € 250,00 sponsorgeld van de El 32 

Sombrero, voor de samenwerking voor de BaMyPo feesten. In de gesprekken met de 33 
contactpersonen van de Molenstraat is ook naar voren gekomen dat het voor de Molenstraat 34 

niet meer mogelijk is de BaMyPo’s op donderdag in de El Sombrero te laten plaatsvinden. 35 
Waar en wanneer de feesten wel zullen gaan plaatsvinden, is besloten door de nieuwe 36 
bestuursverantwoordelijken. 37 
  38 

8.2.2    Inglorious 39 
Het feest Inglorious werd dit jaar georganiseerd door de verenigingen ESV, 40 

SVN, GSV Excalibur, studievereniging Babylon, studievereniging Mycelium en 41 
studievereniging Postelein. De feesten werden dit jaar driemaal georganiseerd en vonden 42 

plaats in Café van Buren. De commissie verzon het thema en zorgde voor de aankleding van 43 
Café van Buren. Verder promootte de commissie het feest met de flyers en de posters die 44 
werden aangeleverd door Café van Buren. 45 

Op donderdag 20 november 2014 heeft de eerste editie van Inglorious 46 

plaatsgevonden met het thema InSNORious. Café van Buren is versierd met ballonnen en 47 
slingers met snorren erop. Daarnaast zijn aan de eerste honderd bezoekers opplaksnorren 48 
uitgedeeld. Het feest was erg druk bezocht, meer dan vierhonderd bezoekers waren op het 49 

feest aanwezig. Het was een geslaagd feest. 50 
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Op donderdag 26 februari 2015 heeft de tweede editie van Inglorious 1 

plaatsgevonden met het thema WINglorious. Café van Buren is versierd met slingers met 2 
kaarten erop. Daarnaast mochten alle bezoekers bij binnenkomst een kaart trekken. Bij het 3 
trekken van de kaart ‘harten 7’ werd een prijs uitgereikt in de vorm van zeven muntjes. 4 

Daarnaast kregen de eerste zeventig bezoekers een shotje en er was een gratis fust. Het feest 5 
was minder druk dan verwacht, wat verklaard kan worden doordat de Molenstraat geen flyers 6 
geleverd had. De verenigingen hebben het feest gepromoot met de poster en de reguliere 7 
informatievoorzieningen. Daarnaast heeft Café van Buren online gepromoot. 8 

De laatste editie van Inglorious heeft plaatsgevonden tijdens de introductie, 9 

namelijk op maandag 17 augustus 2015. Het thema was Introglorious presents: ‘Kijk mam en 10 
pap, mijn allereerste biertje van de tap’. Het was een erg drukke editie en veel mentorgroepen 11 
van Postelein waren aanwezig.  12 
  13 

8.2.3    S-feest 14 
Het S-feest werd georganiseerd door de studieverenigingen van de Faculteit 15 

Sociale Wetenschappen, namelijk studievereniging CognAC, SPiN Nijmegen, 16 
studievereniging Mycelium, Den Geitenwollen Soc., studievereniging Umoja en 17 
studievereniging Postelein. Naast alle bestuursverantwoordelijken nam van elke vereniging 18 

één commissielid plaats in de commissie. Het S-feest heeft dit jaar plaatsgevonden op 19 
woensdag 28 april 2015 in Doornroosje. De datum is vroeg in het jaar vastgelegd door de 20 
bestuursverantwoordelijken. Vervolgens is de hele commissie aan de slag gegaan met het 21 

zoeken en het vastleggen van een locatie, het regelen van de promotie, de kaartverkoop en de 22 
DJ’s. Gepromoot is door middel van posters en het uitdelen van flyers. Bovendien heeft een 23 
promotieactie plaatsgevonden waarbij ijsjes en lolly’s werden uitgedeeld. De kaarten kostten 24 

voor leden € 4,00 en voor niet-leden € 5,00. Aangezien vorig jaar de kaartverkoop voor het S-25 
feest is tegengevallen, is dit jaar besloten honderd kaarten af te nemen. De kaartverkoop ging 26 

echter heel hard, waardoor meerdere malen het aantal kaarten in de verkoop is verhoogd. 27 
Uiteindelijk zijn op de Posteleinkamer 171 kaarten verkocht, waarvan 31 aan niet-leden. Op 28 
het feest waren 1023 studenten aanwezig, waarvan 148 bezoekers hun kaartje aan de deur 29 

kochten. De commissie had drie DJ’s geregeld, welke gedurende het feest elkaar afwisselden. 30 

De reacties op het feest waren grotendeels positief, sommige studenten hadden wat meer 31 
afwisselende muziek gewild. De locatie Doornroosje is fijn om mee samen te werken en 32 
populair onder studenten, waardoor de locatie wordt aangeraden voor andere jaren. 33 

                      34 

8.3    Galacommissie 35 
De galacommissie bestond dit jaar uit vier leden inclusief de commissaris informeel, te 36 

weten: 37 
  38 

·         M. Verkooijen (bestuursverantwoordelijke) 39 
·         L. Onnink (commissiehoofd) 40 
·         R. van Asperen 41 

·         E. Koppenens 42 
  43 

         Zoals in het beleidsplan beschreven staat, is de commissie opzoek gegaan naar 44 
lustrumverenigingen waarmee een lustrumgala georganiseerd kon worden. Dit bleek echter 45 

niet mogelijk met de verenigingen die dit jaar hun lustrum mochten vieren. De commissie 46 
heeft toen, in overleg met het bestuur, besloten alleen voor Postelein een gala te organiseren. 47 
Vervolgens is Postelein benaderd door een samenwerkingsverband van een aantal 48 
verenigingen, met de vraag of Postelein samen met deze verenigingen een gala wilde 49 
organiseren. Postelein is deze samenwerking aangegaan omdat vanuit leden al jaren naar 50 
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voren komt dat zij het leuk zouden vinden wanneer het gala met andere verenigingen wordt 1 

georganiseerd. Het bestuur heeft dit besloten, bewust zijnde van het feit dat het gala hierdoor 2 
in mindere mate een lustrumgala zou worden, omdat kansen voor samenwerking in de 3 
toekomst werden gezien. Dit jaar is het gala georganiseerd met studievereniging Babylon, 4 

studievereniging BOW en studievereniging Mundus. De commissie werd gevormd door 5 
vijftien leden, waarvan vier leden vanuit Postelein. De commissie heeft zich bezig gehouden 6 
met het zoeken van een locatie, de pasdag, een band, DJ en fotograaf en het regelen van de 7 
promotie en de kaartverkoop. Het gala heeft plaatsgevonden op donderdag 16 april 2015 in 8 
Stadscafé de Waagh. Het gala is gepromoot door middel van de gebruikelijke 9 

promotievoorzieningen en daarnaast is een filmpje is getoond in de collegezalen. De kaarten 10 
kostten voor leden € 27,00 en voor niet-leden € 32,00, inclusief een welkomstdrankje en de 11 
hele avond onbeperkt bier, wijn, fris en wodka. De kaartverkoop verliep bij elke vereniging 12 
goed, waardoor de kaarten al snel uitverkocht waren. Uiteindelijk waren 248 studenten op het 13 
gala aanwezig, waarvan 77 een kaartje kochten via Postelein. De muziek is verzorgd door de 14 

Posteleinband en een DJ, welke elkaar afwisselden. De zaal is door de commissie versierd in 15 

het thema Casino Royale. 16 

         Daarnaast heeft de galacommissie, enkel bestaande uit Posteleinleden, zich bezig 17 
gehouden met het organiseren van een lustrum galadiner. Dit diner heeft plaatsgevonden in 18 
Restaurant en Brouwerscafé de Hemel. Leden betaalden € 7,00 voor een tweegangen diner en 19 
niet-leden betaalden € 15,00. Bij het diner waren 26 leden en zes niet-leden aanwezig. 20 

         De reacties op het gala en het diner waren erg positief. Het samenwerkingsverband 21 
waar Postelein dit jaar deel van uit maakte, is geëvalueerd. Volgend jaar zal ESV weer 22 
terugkeren in het samenwerkingsverband, nadat zij afgelopen jaar niet mee hebben gedaan 23 

met de organisatie van het gala. De verenigingen waren enthousiast over de samenwerking 24 
met Postelein en ook volgend jaar zal Postelein deel uit maken van het 25 

samenwerkingsverband. Aangezien de kaarten bij alle verenigingen snel uitverkocht waren dit 26 
jaar, wordt geadviseerd een groter gala te organiseren, zodat meer kaarten verkocht kunnen 27 
worden. 28 
  29 

8.4    Mannencommissie 30 
De mannencommissie bestond dit jaar uit vijf leden inclusief de commissaris 31 

informeel, te weten: 32 
  33 

·         M. Verkooijen (bestuursverantwoordelijke) 34 

·         P. de Vries (commissiehoofd) 35 
·         S. den Hertog 36 

·         T. Morriën 37 
·         O. Nelissen 38 

  39 

De leden van de mannencommissie hebben dit jaar gekozen om een stropdas met 40 
het logo van Postelein erop gedrukt aan te schaffen. Aangezien het voor hen niet nodig is 41 

herkenbaar te zijn bij de activiteiten en geen commissiekleding voor deze commissie is in 42 

begroot, is besloten de mannen zelf te laten betalen voor deze stropdas. De stropdas wordt 43 

door de commissie meer gezien als een mascotte dan als commissiekleding. De stropdassen 44 
worden doorgegeven aan de leden van de mannencommissie van volgend jaar.  45 

          Op maandag 8 december 2014 heeft de eerste mannenactiviteit plaatsgevonden. Dit 46 
was een poker- en beerpong avond in Café Gekke Gerrit. Bij deze activiteit waren tien 47 
mannen aanwezig. Het was een geslaagde avond. 48 
          Op donderdag 26 februari 2015 heeft de tweede mannenactiviteit plaatsgevonden. Ook 49 
deze activiteit was een poker- en beerpong avond. Aangezien het contact met Café Gekke 50 
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Gerrit niet goed verliep, is de activiteit verplaatst naar Café Jojo. Bij deze activiteit waren tien 1 

mannen aanwezig. Het was een gezellige avond, die is voortgezet tijdens WINglorious in 2 
Café van Buren. 3 
          Op dinsdag 10 maart 2015 organiseerde de mannencommissie in samenwerking met 4 

de lustrumcommissie een mensnight. De mannen gingen als eerste een uur poolen bij Café 5 
Pool. Vervolgens gingen ze naar een escape-room, waar zij in twee groepen van vijf, door 6 
middel van opdrachten, moesten proberen te ontsnappen uit deze ruimte. Deze activiteit kostte 7 
€ 10,00 voor leden en € 15,00 voor niet-leden. Tien mannen deden mee aan deze activiteit. 8 
Ondanks het lage deelnemersaantal waren de reacties positief. Na deze activiteit vond een 9 

afsluitend feest plaats in Café De Fuik, waar de deelnemers van de mens- en ladiesnight 10 
samen zijn gekomen. Het was een gezellige avond. 11 
          Op woensdag 15 april 2015 heeft een pokeravond plaatsgevonden. Deze activiteit 12 
vond plaats in Café Jojo. Dertien mannen waren deze avond aanwezig.   13 
          Op donderdag 23 april 2015 heeft de bierproeverij voor mannen plaatsgevonden bij 14 

Café de Deut. J. van der Vlugt leidde deze bierproeverij. Leden betaalden € 10,00 en niet-15 

leden € 12,00. Bij de proeverij waren negen mannen aanwezig. De deelnemers hebben een 16 

gezellige avond gehad en J. van der Vlugt deed het leuk. 17 
          Op woensdag 1 juli 2015 heeft een beerpong toernooi voor mannen plaatsgevonden bij 18 
Café Jojo. Leden betaalden voor het toernooi € 10,00 en niet-leden € 12,50. De mannen 19 
speelden het toernooi in tweetallen en een aantal van de pitchers bier werd door Postelein 20 

betaald. Het was een leuke avond waarbij elf mannen aanwezig waren, waarvan twee niet-21 
leden. 22 
          Op donderdag 20 augustus 2015 heeft de introductie activiteit plaatsgevonden voor de 23 

eerstejaars mannen van Postelein, namelijk een bierproeverij bij Restaurant en Brouwerscafé 24 
de Hemel. Ook de ouderejaars Postelein mannen zijn voor de activiteit uitgenodigd. Leden 25 

betaalden € 7,50 en niet-leden € 10,50 voor deze proeverij. De mannen kregen hiervoor tien 26 
proefglaasjes bier. Bij de proeverij waren twintig mannen aanwezig, waarvan veertien nieuwe 27 
leden. 28 

          Aangezien de mannencommissie te horen kreeg dat enkele mannen van Postelein het 29 

niet meer op prijs stelden dat Postelein de activiteiten organiseerde voor hen, is besloten een 30 
enquête af te nemen onder de mannen van Postelein, met betrekking tot de mannencommissie. 31 
Dit sluit tevens ook aan bij het speerpunt reflectie. Het belangrijkste doel van de enquête was 32 

erachter te komen of de mannen het waarderen dat de activiteiten door Postelein worden 33 
georganiseerd. Verder is gevraagd naar positieve en negatieve feedback over de commissie en 34 

de activiteiten. Uit de resultaten is gebleken dat het overgrote deel van de mannen het fijn 35 
vindt dat de activiteiten door de commissie georganiseerd worden. Verder bleek dat een aantal 36 
mannen vond dat de promotie te laat startte en bleek behoefte te zijn aan meer niet-37 

alcoholische activiteiten, zoals de escaperoom. De resultaten van de enquête zullen 38 
meegegeven worden aan volgend jaar.  39 
  40 

8.5     Postelein Actief-commissie 41 
De Postelein Actief-commissie bestond dit jaar uit vijf leden inclusief de commissaris 42 

informeel, te weten: 43 
  44 

·         M. Verkooijen (bestuursverantwoordelijke) 45 
·         M. Böhm (commissiehoofd) 46 
·         L. van den Berg 47 
·         S. van der Meijs 48 
·         Q. Wildeman 49 

  50 
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De Postelein Actief-commissie heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met het 1 

organiseren van actieve en sportieve activiteiten. 2 
         Tijdens de wissel-alv is naar voren gekomen dat, ondanks de tegenvallende 3 
inschrijving bij de Batavierenrace tijdens voorgaande jaren, animo is om deel te nemen aan 4 

een hardloopwedstrijd. Daarom heeft de commissie besloten deel te nemen aan de Santa Run 5 
2014. De commissie was van mening dat de drempel om aan deze activiteit mee te doen lager 6 
is, omdat het een kleinschaligere activiteit is. Daarnaast komt het sport- en het 7 
gezelligheidselement, welke de Batavierenrace beiden bevat, ook terug in de Santa Run. De 8 
commissie is ruim op tijd begonnen met de promotie van deze activiteit. De leden kregen 9 

korting op de deelnemersprijs wanneer zij inschreven via Postelein. Ze betaalden € 11,00 in 10 
plaats van € 12,50. Helaas hebben geen leden zich ingeschreven en is deze activiteit 11 
geannuleerd. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de drempel voor deze activiteit alsnog 12 
te hoog lag, doordat de deelnemers in kerstmankleding door Nijmegen moesten hardlopen. 13 
Dit jaar is niet meer geprobeerd deel te nemen aan een andere hardloopwedstrijd. Aan de 14 

commissie van volgend bestuursjaar wordt geadviseerd dit ook niet te doen, nadat een aantal 15 

jaar na elkaar de deelname geannuleerd moest worden. De nadruk kan beter gelegd worden op 16 

de organisatie van andere activiteiten.   17 
         Op woensdag 4 februari 2015 heeft de dropping plaatsgevonden. Bij de promotie van 18 
de dropping is gebruik gemaakt van een filmpje, waarin te zien is dat Twinkie, de mascotte 19 
van Postelein, vergiftigd wordt door de portier. Dit filmpje is gemaakt in samenwerking met 20 

de mediacommissie. De deelnemers werden door auto’s bij een bos in Beek afgezet, waar zij 21 
een aantal vragen moesten beantwoorden. Bij elk goed antwoord ontvingen de groepjes een 22 
stukje van de kaart van het bos. Met behulp van deze stukken moesten zij in het bos vier 23 

ingrediënten zoeken voor het tegengif dat Twinkie beter zou maken. Deze waren te vinden bij 24 
posten die in het bos stonden. Daarna moesten de deelnemers de weg terugvinden naar Café 25 

De Fuik. Het groepje dat het snelst alle ingrediënten had gevonden, heeft een prijs ontvangen. 26 
Deze activiteit kostte € 3,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden. Aan deze activiteit hebben 27 
33 deelnemers deelgenomen, waarvan één niet-lid. Binnen een week was de dropping vol, 28 

waardoor wordt verwacht dat deze activiteit groter opgezet kan worden. Veel deelnemers 29 

reageerden positief. Enkele deelnemers waren van mening dat het te koud was en dat zij te ver 30 
moesten lopen. Een lijst met aandachtspunten is opgesteld, omdat deze activiteit voor de 31 
eerste keer georganiseerd is. Hierbij kan gedacht worden aan de planning van de dropping, in 32 

verband met de kou en het al dan niet inzetten van posten op de route. 33 
         Op donderdag 2 april 2015 heeft een activiteit plaatsgevonden bij Bounz in het 34 

Honigcomplex. Leden betaalden voor de activiteit € 3,00 en niet-leden € 6,00. Hierbij waren 35 
23 deelnemers aanwezig. Bounz, een ruimte gevuld met trampolines, is één uur afgehuurd. 36 
Allereerst gaf de eigenaar een warming up. Hierna kon vrij gesprongen worden. Als afsluiter 37 

werd Dodgeball gespeeld. Het was erg leuk en de deelnemers reageerden positief. 38 
         Op dinsdag 7 april 2015 heeft een Paasactiviteit plaatsgevonden. Rondom de 39 

Posteleinkamer zijn door de commissie versierde eieren verstopt. Leden zijn uitgenodigd om 40 
de eieren te zoeken en in te leveren op de Posteleinkamer. De drie leden die de meeste eieren 41 
vonden en het lid dat het gouden ei vond, hebben een prijs ontvangen. Elf leden deden mee 42 

aan de activiteit. 43 
         Op donderdag 18 juni 2015 is in samenwerking met de lustrumcommissie een 44 
beachvolleybal toernooi en een beachbarbeque georganiseerd bij de Beachfabriek. Hierbij 45 
waren 43 leden aanwezig. Zes teams van vijf tot zes personen speelden vijf wedstrijden, 46 

waarna finales werden gespeeld. De deelnemers waren erg sportief en reageerden enthousiast 47 
op de activiteit. De samenwerking met Beachfabriek was fijn en zeker aan te raden voor 48 
volgend jaar. De avond is afgesloten met een beachbarbeque, welke geëvalueerd wordt onder 49 
de lustrumcommissie. 50 
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         Op woensdag 16 september 2015 heeft in samenwerking met de PiP-commissie een 1 

gecombineerde activiteit plaatsgevonden bij muZIEum. De deelnemers zijn de 2 
donkerbeleving in geweest en hebben daarna mogen ervaren hoe het is om blind te sporten. 3 
Drie blindensporten zijn beoefend, namelijk Goalball, joggen en de showdown tafel. Leden 4 

betaalden voor deze activiteit € 7,00 en niet-leden € 11,00. Bij deze activiteit waren 23 5 
deelnemers aanwezig. Het was een leuke en leerzame activiteit. 6 
  7 

8.6    Skireiscommissie 8 
De skireiscommissie bestond dit jaar uit zes leden inclusief de commissaris informeel, 9 

te weten: 10 
  11 

·         M. Verkooijen (bestuursverantwoordelijke) 12 
·         R. Beulen (commissiehoofd) 13 
·         J. Chia (commissiepenningmeester) 14 
·         K. Lensen 15 

·         B. Versteegen 16 
·         H. Wardak 17 

  18 

         De skireiscommissie heeft een bestemming gezocht voor de reis waarna vervolgens de 19 

reis is geboekt bij reisorganisatie Bizztravel. De prijs voor deze reis was €249,00. Om de 20 
deelnemers wintersportlessen aan te kunnen bieden zijn twee wintersportleraren benaderd om 21 

mee te gaan op reis. J. Free verzorgde de skilessen en D. Jegen de snowboardlessen. 22 
         In samenwerking met de mediacommissie is het promotiemateriaal ontwikkeld. 23 
Posters zijn opgehangen en daarnaast is een promotiefilmpje getoond tijdens de colleges. Het 24 

maximum aantal deelnemers van de reis was 34 en de inschrijving was snel vol. Twee mensen 25 
stonden op de reservelijst, deze konden beiden mee, doordat twee leden zich hadden 26 

afgemeld. 27 
         Op dinsdag 9 december 2014 heeft de informatiebijeenkomst plaatsgevonden, waarbij 28 
26 deelnemers aanwezig waren. De deelnemers ontvingen door middel van een PowerPoint 29 

presentatie informatie over de reis. Vervolgens is een kennismakingsspel gespeeld. 30 

         De skireis heeft plaatsgevonden van zaterdag 10 januari tot en met zaterdag 17 januari 31 
2015. Op het laatste moment voor vertrek is één van de deelnemers ziek geworden, waardoor 32 
33 deelnemers mee zijn gegaan op reis. Om 17.30 uur is verzameld en de bus is om 18.00 uur 33 

vertrokken. De volgende ochtend arriveerde de bus om 08.00 uur in Valloire. De bagage kon 34 
in het bagagedepot geplaatst worden, waarna is ingecheckt en het skimateriaal is opgehaald. 35 
Op deze dag werden nog geen lessen gegeven, maar was de skipas wel al bruikbaar. Het was 36 

voor de deelnemers dus mogelijk om de piste op te gaan. Voor 16.30 uur konden alle 37 
deelnemers in hun kamer. Van maandag tot en met donderdag vonden de ski- en 38 
snowboardlessen plaats. Veertien personen namen deel aan de skilessen en drie aan de 39 
snowboardlessen. De tijden waarop de lessen gegeven zijn, zijn per dag overlegd. Op vrijdag 40 
vonden geen lessen plaats, maar doordat de skipas nog wel geldig was, kon iedereen deze dag 41 

nog de piste op. 42 

         De eerste avond is een PUB-quiz georganiseerd in Le Mast-Rock, een café in het dorp. 43 

Daarna was het mogelijk om spelletjes te spelen. Op maandagavond vond de kroegentocht, 44 
georganiseerd door Bizztravel, plaats. Het was een gezellige kroegentocht, alleen veel 45 

deelnemers haakten af bij de derde kroeg, waar een lange rij stond en het bier € 6,00 kostte. 46 
Een groot deel van de groep is toen naar de vorige kroeg teruggegaan. Dit is teruggekoppeld 47 
naar Bizztravel en deze kroeg werd uit de kroegentocht gehaald. Aangeraden wordt om 48 
volgend jaar de kroegentocht zelf te organiseren, omdat het vaak mogelijk is om gratis of 49 
goedkope drank te regelen bij kroegen, wanneer met een grote groep langsgekomen wordt. Op 50 
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dinsdagavond is gegeten bij een restaurant op kosten van Postelein. Dit was een alternatief 1 

voor de Snow-Barbecue  die Bizztravel had beloofd. De reacties hierop waren positief. Op 2 
donderdag vond de thema-avond ‘Frozen’ plaats. Hierbij is gesleed en vervolgens gezongen 3 
en gefeest in Café le Centre. Alle deelnemers ontvingen een gratis shotje en daarnaast ontving 4 

iedereen korting op bier. Op vrijdag, de laatste avond, organiseerde Bizztravel een driegangen 5 
afscheidsdiner waar alle deelnemers van de skireis aan mee deden. Vervolgens is de bus om 6 
19.00 uur vertrokken naar Nijmegen, welke de volgende ochtend om 10.30 uur aankwam in 7 
Nijmegen. 8 
         Op dinsdag 3 februari 2015 heeft de skireisreünie plaatsgevonden in Café De Fuik, 9 

waarbij 27 deelnemers aanwezig waren. De aftermovie van de skireis zou getoond worden, 10 
maar helaas is er iets mis gegaan met het converteren van de film. In plaats van de aftermovie, 11 
zijn losse beelden getoond. Daarna zijn oorkondes uitgedeeld met voor elke deelnemer een 12 
persoonlijke spreuk hierop en is met een shotje Jägermeister geproost op een geslaagde reis. 13 
Aansluitend vond het open feest Pyjamaparty plaats, waardoor veel deelnemers gezellig 14 

bleven hangen. De deelnemers konden de dvd met de aftermovie erop later ophalen op de 15 

Posteleinkamer. 16 
  17 

8.7    Studiereiscommissie 18 
De studiereiscommissie bestond dit jaar uit acht leden inclusief de commissaris 19 

informeel, te weten: 20 
  21 

·         M. Verkooijen (bestuursverantwoordelijke) 22 
·         D. van Heumen (commissiehoofd) 23 

·         T. van Egmond (commissiepenningmeester) 24 
·         R. Kleijkers 25 

·         M. Luijten 26 
·         H. Motz 27 
·         T. Spruitenburg 28 

·         L. van der Staaij 29 
  30 

De studiereiscommissie heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met alles wat 31 
te maken heeft met het organiseren van de studiereis, om te beginnen met het zoeken van een 32 
bestemming. Gekozen is op studiereis te gaan naar Porto en Lissabon, te Portugal. Vervolgens 33 

heeft de commissie zich bezig gehouden met het boeken van de vluchten en de hostels. 34 
Bovendien is de commissie gestart met het benaderen van instellingen, voor de formele 35 
bezoeken. De commissie heeft contact gelegd met verschillende instellingen, organisaties en 36 

personen, waaruit uiteindelijk een interessant en afwisselend programma naar voren is 37 
gekomen. Aangezien een erg interessant programma is aangeboden op de universiteit van 38 
Coimbra, is besloten de reis iets om te gooien en één dag en één nacht in Coimbra te 39 
verblijven. Daarnaast heeft de commissie zich bezig gehouden met het vastleggen van het 40 
informele programma. Toen het grootste deel van de reis rond was, is gestart met de promotie 41 

van de reis. Op dinsdag 24 februari 2015 is tijdens de Posteleinborrel de bestemming bekend 42 

gemaakt. Gedurende deze week is een promotiefilm getoond tijdens de colleges. Om de 43 

skireis en de studytrip extra te promoten en leden de kans te bieden vragen te stellen, is een 44 
maandelijkse activiteit georganiseerd gekoppeld aan de reis. In verband met de planning was 45 

dit niet mogelijk voor de studiereis. Om leden toch de kans te bieden vragen te stellen, is de 46 
commissie, gedurende een pauze, aanwezig geweest op de Posteleinkamer om de vragen te 47 
beantwoorden. Dit sluit aan bij het speerpunt communicatie, omdat het ook bij deze reis, net 48 
als bij de andere reizen, van belang is de leden goed te informeren over de reis. Enkele leden 49 
zijn langsgekomen om vragen te stellen aan de commissie. De inschrijving is geopend op 50 
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vrijdag 20 maart 2015 en sloot weer op vrijdag 27 maart 2015. De inschrijving was snel vol. 1 

Op de reservelijst stonden vijftien leden, waarvan drie leden alsnog mee konden op reis, 2 
doordat drie leden zich hadden afgemeld. De commissie heeft de informatiebijeenkomst 3 
georganiseerd op woensdag 13 mei in Café De Fuik. Hierbij waren 48 deelnemers aanwezig, 4 

waarvan één docent. De deelnemers hebben informatie ontvangen over de reis en er zijn een 5 
aantal spellen gespeeld, om kennis te maken met elkaar. Een programmaboekje is gemaakt en 6 
ook zijn zonnebrillen besteld, welke zijn gesponsord door Café De Fuik, om uit te delen aan 7 
de deelnemers. 8 
         De studiereis naar Porto, Coimbra en Lissabon te Portugal heeft plaatsgevonden van 2 9 

tot en met 9 juni 2015 en de prijs was €374,50. Naast de 48 studenten zijn R. Kuijpers en M. 10 
Heijmans als docenten meegegaan op reis. Allereerst is de stad Porto verkend, een Portugese 11 
gids liet de stad te voet zien. ’s Avonds heeft een gezamenlijk etentje plaatsgevonden. Op de 12 
tweede dag stonden de eerste formele bezoeken op de planning. Een bezoek is gebracht aan 13 
Vencer Autismo, een centrum waar therapie wordt geboden aan kinderen met een vorm van 14 

Autisme Spectrum Stoornis. Vervolgens is de universiteit van Porto bezocht, waar een 15 

presentatie is gegeven over onderzoeken op deze universiteit. In Porto is een karaokebar 16 

bezocht, waar de deelnemers de karaoke konden zingen. De volgende dag is afgereisd naar 17 
Coimbra, om daar de universiteit te bezoeken. INURA, een organisatie gericht op onderzoek, 18 
verzorgde het programma. Verschillende presentaties en workshops zijn gegeven, gericht op 19 
het vakgebied Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Bovendien is een bezoek 20 

gebracht aan het museum Portugal dos Pequeninos, een soort Madurodam van Portugal en 21 
haar vroegere koloniën. De vierde dag werd een tussenstop gemaakt in Nesperal. Een 22 
Nederlands echtpaar woont hier en zij hebben het programma deze dag verzorgd. Zo gaven zij 23 

een rondleiding door het landgoed, waarbij veel is verteld over wijnen en wijn als brug tussen 24 
culturen. Bovendien werd een presentatie gegeven over de verschillen tussen het Nederlandse 25 

en het Portugese onderwijs. De reis ging verder naar Lissabon, waar een fietstocht is gemaakt 26 
langs de hoogtepunten van de stad en een bezoek is gebracht aan het strand. Ook in Lissabon 27 
zijn instellingen bezocht, zoals Centro de Desenvolvimente Infantil Differencas. Dit is een 28 

centrum waar kinderen met verschillende stoornissen en beperkingen worden begeleid. 29 

Daarnaast is het Centro Helen Keller bezocht, een privéschool waar kinderen met en zonder 30 
beperkingen bij elkaar in de klas zitten. De laatste avond is een kroegentocht door Lissabon 31 
georganiseerd, welke erg gezellig was. De laatste ochtend werd een bezoek gebracht aan de 32 

Nederlandse Ambassade, waar de deelnemers vriendelijk werden ontvangen door de 33 
ambassadeur en zijn vrouw. Als afsluiting is gezamenlijk geluncht, waarna de reis terug naar 34 

Nederland begon. 35 
         Voor een studiereis is het mogelijk bij verschillende fondsen subsidie aan te vragen. 36 
Van het SNUF ontvangen deelnemers die voor het eerst deelnemen aan de studiereis en de 37 

studiereisopdracht voldoende afronden € 100,00 terug, na afloop van de reis. Ook is € 105,00 38 
culturele subsidie van het SNUF ontvangen. Van het facultair internationaliseringsfonds FSW 39 

is € 2400,00 ontvangen ter subsidie van de reis.  40 
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Bijlage I 1 
Deze bijlage geeft een overzicht van alle bestaande protocollen van studievereniging 2 
Postelein.  3 
 4 

·         Communicatieprotocol 5 
·         Aanwezigheidsprotocol 6 
·         RvA protocol 7 
·         Protocol voor inname contracten 8 
·         Declaratieprotocol 9 

·         Kamerdienstprotocol 10 
·         Facebookprotocol 11 
·         Posterprotocol 12 
·         Blackboardprotocol 13 
·         Kandidaatsbestuurprotocol 14 

·         Protocol verwachtingen commissieleden 15 

·         Commissiehoofdenprotocol 16 

·         Rouwprotocol 17 
·         Protocol kascontrolecommissie 18 
·        Samenvattingenprotocol 19 


