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Aanwezig:  Bestuur 2012-2013: Michelle Mostard, Marion Anten, Sietske van der 1 
Meulen, Judith Salfischberger, Linsey van den Heuvel, Iris Bleekman 2 

 Bestuur 2013-2014: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn 3 
Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld 4 

 Commissiehoofden: N. Bakkum, I. van Elk, S. Lexmond. E. Gerards, D. 5 
Sinke, J. Guldenaar, S. Fielt, L. Pape 6 

 Raad van Advies: J. Free, A. Janssen 7 
Kascontrolecommissie 2012-2013: C. Bleijenberg, M. Ras 8 
Leden: M. Peijnenburg, P. Heinen, M. Grummer, M. Christenhusz, M. 9 
Monteiro, N. van Dommelen, V. Weijnen, G. Dodemont, E. Sommers 10 

  Totaal: 33 11 
Afwezigheid  12 
bij kennis- 13 
geving: L. Steeg (machtigt J. Free) 14 
 15 
1.Opening 16 
Michelle opent om 18.39 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  17 
 18 
J. Free is gemachtigd door L. Steeg. 19 
 20 
2. Vaststellen agenda 21 
De agenda is vastgesteld.  22 
 23 
J. Guldenaar vraagt wat er in het agendapunt Declaratieprotocol wordt besproken.  24 

- Michelle geeft aan dat S. Fielt hier een voorstel voor heeft gestuurd. 25 
- J. Guldenaar geeft aan dat in de statuten staat dat een agendapunt door 26 

tenminste vijf personen moet worden aangedragen. 27 
- Het puntje ‘Declaratieprotocol’ verdwijnt van de agenda en zal in de rondvraag 28 

worden besproken. 29 
 30 

3. Goedkeuren notulen 31 
Marion geeft aan dat op- en aanmerkingen in de notulen met betrekking tot stijl- en 32 
spellingfouten tot en met dinsdag 8 oktober via de mail kunnen worden gestuurd. 33 
 34 
De notulen van 12-06-2013 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen 35 
van de spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen:  36 

 M. Monteiro geeft aan dat Fenna en Evelien in de vorige notulen 37 
hebben aangegeven dat ze nog niet goed weten wat ze van de Raad 38 
van Advies kunnen verwachten. Ze vraagt of dit beeld inmiddels 39 
veranderd is.  40 

- Fenna geeft aan dat ze al enkele keren de notulen van de 41 
bestuursvergadering door de Raad van Advies heeft laten nakijken. Ze geeft 42 
aan dat ze dit erg fijn vindt en dat het haar duidelijk is dat de Raad van Advies 43 
hard nodig is.  44 

- M. Monteiro geeft aan of dit voor gevraagd en voor ongevraagd advies geldt.  45 
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- Fenna geeft aan dat je niet alles goed kan doen en het altijd fijn is als anderen 1 
helpen. Het geldt dus voor beiden. 2 

- Evelien geeft aan dat ze zich bij Fenna aansluit.  3 
 4 

4. Mededelingen bestuur 5 
a. Secretaris 6 

 De boekenverkoop van periode 1 heeft plaatsgevonden. De boeken zijn door 7 
de leden opgehaald van 2 tot en met 6 september. Enkele boeken waren een 8 
week later binnen, maar dit heeft verder voor weinig problemen gezorgd. 9 

 Op donderdag 26 september is opnieuw een contract afgesloten bij 10 
boekenleverancier Studystore. Dit contract zal tweeënhalf jaar gelden en er 11 
zijn enkele veranderingen ten opzichte van het afgelopen contract. Boeken 12 
zullen in persoonlijke pakketten aangeleverd worden, er is een variabele 13 
sponsoring gebaseerd op de omzet, in bepaalde periodes zullen boeken thuis 14 
bezorgd worden en de webshop is langer open. 15 

 Op donderdag 26 september is de vernieuwde website van Postelein online 16 
gegaan. Er zitten momenteel nog enkele foutjes in, maar deze worden zo snel 17 
mogelijk hersteld. 18 
 19 

b. Penningmeester: 20 

- Op woensdag 19 juni is de samenvatting van het boek ‘An introduction to 21 
developmental psychology’ van Slater en Bremner aangekocht, welke gebruikt 22 
wordt bij het vak Ontwikkelingspsychologie 1. 23 

- Op 6 september is de samenvatting van het boek ‘Handboek 24 
ontwikkelingspsychologie’ van Verhofstadt-Denève, Van Geert en Vyt 25 
aangekocht, welke gebruikt wordt bij het van Ontwikkelingspsychologie 2. 26 

 27 
c. PR 28 

- Op dinsdag 20 juni heeft de maandelijkse activiteit plaatsgevonden waarbij 29 
alcoholvrije cocktails en cake werden uitgedeeld ter ere van de diës van 30 
Postelein. Er waren 95 leden aanwezig. 31 

- In week 26 en 27 is de derde editie van de PosteleinPost uitgedeeld bij de 32 
hertentamens van de eerste- en tweedejaars en bij het tentamen van de 33 
derdejaars. 34 

- Van 18 tot en met 26 augustus heeft de introductie plaatsgevonden. Hieraan 35 
deden 198 deelnemers mee en het was een erg geslaagde week. 36 

- In de week van de introductie is de introductie-editie van de PosteleinPost 37 
uitgedeeld. 38 

- Op dinsdag 10 september heeft de Posteleinborrel plaatsgevonden. Hierbij 39 
waren 81 leden, waaronder veel eerstejaarsleden en mentoren, aanwezig. Er 40 
is een gratis fust uitgedeeld en er waren prijzen te winnen met het Rad van De 41 
Fuik. 42 

- In week 31 is de nieuwe algemene informatiefolder van Postelein 43 
binnengekomen. 44 

- In week 39 is de vijfde editie van de PosteleinPost uitgedeeld met als thema 45 
‘Hoe overleef ik het studentenleven’. 46 

- Op vrijdag 27 september heeft de maandelijkse activiteit plaatsgevonden 47 
waarbij 180 snacks zijn uitgedeeld. Het was een erg populaire uitdeelactie. 48 

- In week 40 is de nieuwe sponsorfolder binnengekomen. 49 
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d. Formeel  1 

 Op 18 september zou een excursie naar Jeugddorp De Glind 2 
plaatsvinden waar zeventien leden aan deel zouden nemen. De 3 
excursie werd echter twee dagen van te voren geannuleerd vanuit 4 
De Glind, omdat zij niet op tijd genoeg gezinshuizen konden regelen 5 
waar een bezoek gebracht kon worden. Om de deelnemers een 6 
alternatief te kunnen aanbieden, is een rondleiding in het muZIEum 7 
geregeld tegen de helft van het tarief. Hier namen uiteindelijk zes 8 
leden aan deel. De deelnemers vonden het jammer dat de excursie 9 
niet doorging, maar vonden het fijn dat er een alternatief was. 10 

 11 
e. Informeel 12 

 Donderdag 13 juni heeft paintball met de mannencommissie 13 
plaatsgevonden waarbij acht mannen aanwezig waren. 14 

 Maandag 29 augustus heeft Introglorious plaatsgevonden in Café 15 
van Buren. 16 

 Donderdag 22 augustus heeft de mannenavond tijdens de 17 
introductie plaatsgevonden met een bierproeverij in Café de Opera 18 
en beerpong en beerpoker in Café de Verdieping. 19 

 Donderdag 22 augustus heeft BaMyPo plaatsgevonden met als 20 
thema ‘Op z’n Grieks’ in de El Sombrero. 21 

 Donderdag 19 september heeft de eerstejaarsbarbecue bij Café 22 
Piecken plaatsgevonden. Hierbij waren 93 deelnemers aanwezig en 23 
het was erg geslaagd. 24 

 J. Guldenaar vraagt of de activiteiten leuk waren. 25 

 Iris geeft aan dat dit het geval is. 26 
 27 
f. Voorzitter 28 

 Donderdag 20 juni heeft de diës van Postelein plaatsgevonden, omdat 29 
Postelein 18 jaar oud is geworden. Tussen de middag zijn alcoholvrije 30 
cocktails en cake uitgedeeld. ’s Middags was er een 31 
campingspelletjestoernooi, maar doordat het weer omsloeg, is in de 32 
binnentuin van het Spinozagebouw Twister gespeeld. ’s Avonds is er gegeten 33 
bij Café van Buren. ’s Avonds was er aansluitend een Posteleinparty in de El 34 
Sombrero. 35 

 Dinsdag 17 september heeft de Posteleincantus plaatsgevonden bij Phocas. 36 
Het was een geslaagde activiteit en zeker voor herhaling vatbaar. 37 

 Lid van de maand juli was Nadia van Dommelen, omdat zij één van de leden 38 
is die het meest op Posteleinactiviteiten is geweest en daarnaast actief is in 39 
drie commissies. Lid van de maand september was Kirsten van Iersel, omdat 40 
de bijzondere resultaten van haar bachelorscriptie gepresenteerd zullen 41 
worden op een speciaal congres in Austin, Texas. 42 

 Op 26 september zou de tweedehandsboekenmarkt plaatsvinden. Deze is 43 
echter afgelast, omdat er te weinig aanmeldingen waren. Doordat het de 44 
eerste keer afgelopen jaar ook niet doorging, werd er van te voren 45 
afgesproken dat zich minimaal vijf verkopers op moesten geven. Het advies 46 
voor  het volgende bestuur is om geen boekenmarkt meer te houden, omdat 47 
boeken veelal via de Facebookpagina van PWO worden verkocht. 48 

 49 
J. Guldenaar vraagt of er geen rondvraag is voor bestuur 2012-2013. 50 
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Michelle geeft aan dat dit afgelopen jaar ook niet het geval was. 1 
Marion geeft aan dat het jaarverslag aan het einde in het algemeen wordt besproken 2 
en er dan tijd is voor vragen en opmerkingen. 3 
 4 
5. Presenteren Jaarverslag 2012-2013 5 
Michelle geeft aan dat het jaarverslag gepresenteerd zal worden. In het jaarverslag is 6 
beschreven hoe de speerpunten van het bestuur afgelopen jaar bewerkstelligd zijn. 7 
Michelle geeft aan dat op- en aanmerkingen in het jaarverslag met betrekking tot stijl- 8 
en spellingfouten tot en met dinsdag 8 oktober via de mail kunnen worden gestuurd. 9 
 10 
Pagina 3:  11 
A. Janssen vraagt waarom er gebruikt wordt gemaakt van het persoonlijk 12 
voornaamwoord ‘u’.  13 

- Michelle geeft aan dat continuïteit belangrijk is en dat hiervan ook gebruik is 14 
gemaakt in het beleidsplan en de halfjaarlijkse verantwoording.  15 

 16 
Pagina 8: 17 
J. Free geeft aan dat in regel 23 staat dat het bestuur steeds beter als een geheel is 18 
gaan functioneren. Hij vraagt of deze opgedane kennis ook is gedeeld met het 19 
kandidaatsbestuur. 20 

- Michelle geeft aan dat dat naar haar idee is gedaan. Er is aangegeven hoe 21 
belangrijk openheid naar elkaar is en hoe dit kan worden vormgegeven om 22 
hier als geheel in te groeien.  23 

- J. Free vraagt of is meegegeven welke informatie gedeeld kan worden en 24 
welke expliciet niet. 25 

- Michelle geeft aan dat ze dat niet precies weet, maar dat het 26 
kandidaatsbestuur altijd naar het bestuur toe kan komen als ze dat niet 27 
hebben meegekregen.  28 

 29 
Pagina 9: 30 
S. Lexmond geeft aan dat er in regel 33 over het open-/geslotenbordje gesproken 31 
wordt. Ze vraagt of deze daadwerkelijk een goede functie had, aangezien zij gewoon 32 
de Posteleinkamer binnenliep. 33 

- Michelle geeft aan dat het bordje zeker zijn functie heeft vervuld, in ieder geval 34 
naar leden die onbekend zijn bij de vereniging. Het bleek dat zij beter naar 35 
binnen durfden te gaan wanneer er ‘open’ op de deur stond. Daarnaast is het 36 
bestuur open genoeg geweest of het daadwerkelijk mogelijk was wanneer 37 
bekende leden binnenkwamen en de kamer eigenlijk gesloten was.  38 

- H. Wijkhuijs geeft aan dat ook zij denkt dat het werkt, aangezien zij altijd extra 39 
naar binnen keek of zij binnen kon komen wanneer het geslotenbordje er hing. 40 
 41 

Pagina 10: 42 
M. Monteiro vraagt hoe het concept ‘Lid van de Maand’ beviel. 43 

- Michelle geeft aan dat het een leuk interactiemoment was met de leden en dat 44 
tevens de afwisseling van bekende en onbekende leden erg leuk was. 45 
Daarnaast was het erg interessant om zo te zien wat er speelt onder de leden. 46 
Ondanks dat er niet elke maand genoeg aanmeldingen waren, is het goed 47 
bevallen. 48 

 49 
 50 
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Pagina 11: 1 
J. Free geeft aan dat hij blij is dat de cantus leuk was en dat de lijst gauw vol was. 2 
Het is goed voor het imago van Postelein.  3 
 4 
J. Free geeft aan dat er in regel 31 over de agenda van de website geschreven is en 5 
dat hij aangeeft dat de agenda niet altijd up to date was. Hij vraagt zich af of dat 6 
beter kan. 7 

- Marion geeft aan dat op de nieuwe website een activiteit en de agenda aan 8 
elkaar gelinkt kunnen worden. 9 

 10 
Pagina 13: 11 
J. Free vraagt in hoeverre het voor het bestuur een belasting was dat de 12 
Posteleinkamer, het zij korter, geopend was tijdens tentamenweken.  13 

- Michelle geeft aan dat dat voor haarzelf geen probleem was, maar dat het wel 14 
minder vrijheid veroorzaakte. Doordat er verschillende curricula voor het 15 
bestuur golden, had altijd wel iemand de mogelijkheid om kamerdiensten te 16 
draaien.  17 

- J. Free vraagt of het advies voor het volgende bestuur is om het ook zo te 18 
doen. 19 

- Michelle geeft aan dat dat zeker het geval is, omdat het een service voor 20 
leden is om elke dag open te zijn. Michelle geeft wel aan dat ze het volgende 21 
bestuur hierin niet wil verplichten, aangezien het volgende bestuur bijna 22 
allemaal in hetzelfde studiejaar zit. Het is belangrijk dat zij kijken naar hun 23 
eigen curriculum en studiejaar.  24 

- S. Fielt geeft aan dat ook gebruik gemaakt kan worden van een gulden 25 
middenweg, waarbij de Posteleinkamer bijvoorbeeld een of twee dagen in de 26 
week open is.  27 

- L. Pape vraagt hoe druk het was op de Posteleinkamer tijdens 28 
tentamenweken. 29 

- Michelle geeft aan dat het rustiger was dan normaal, maar dat zonder 30 
tentamens de drukte in de Posteleinkamer ook erg wisselend kon zijn. Vaak 31 
kwamen er tijdens tentamenweken nog wel veel leden die vlak voor hun 32 
tentamen nog een samenvatting wilde kopen. 33 

- L. Pape geeft aan dat het open zijn in de tentamenweken dus niet alleen 34 
prettig was voor het bestuur, maar tevens voor de leden. 35 

- J. Free geeft aan dat het ook goed was voor de financiën. 36 

- Sietske geeft aan dat dat het geval is. 37 

- J. Guldenaar geeft aan dat hij het prettig vond dat hij na zijn tentamens thee 38 
kon komen drinken en stoom kon afblazen op de Posteleinkamer. Hij zag het 39 
bezoeken van de Posteleinkamer als een sociaal moment na tentamens. 40 

 41 
Pagina 15: 42 
D. Sinke geeft aan dat bij het kopje ‘Website’ kort is beschreven hoe de nieuwe 43 
website is gerealiseerd. D. Sinke geeft aan dat ze wil weten hoe het realiseren van 44 
de nieuwe website in zijn werk is gegaan en wie dat heeft gedaan. Daarnaast wil ze 45 
weten hoe de ledenadministratie is gekoppeld aan de website. 46 

- Sietske geeft aan dat er pas na een paar maanden is begonnen met het 47 
realiseren van de nieuwe website, aangezien de bestuursleden zich eerst hun 48 
functie eigen moesten maken. Na deze periode zijn Marion en Sietske 49 
verantwoordelijk gesteld voor het realiseren van de nieuwe website. Zij 50 
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hebben verschillende webmasters benaderd en gesprekken gehad, waarop 1 
een webmaster is uitgekozen. Hiermee hebben we besproken wat wij als 2 
bestuur ongeveer wilden omtrent de website, waarbij we hebben aangegeven 3 
dat we een website wilden die strak en overzichtelijk was. Daarna is het 4 
ontwerp gestart, wat ongeveer anderhalve maand heeft geduurd. Daarna is er 5 
veel verbeterd na onze feedback, wat de hele zomer heeft geduurd. Na de 6 
zomer hebben Marion en Sietske alle teksten overgeplaatst van de oude naar 7 
de nieuwe website. In september is daarop de nieuwe website online gegaan.  8 

- Marion geeft aan dat de koppeling van ledenadministratie aan de website is 9 
behouden. Er is wel overwogen om dit los te koppelen, maar de koppeling 10 
tussen ledenadministratie en website bleek toch erg prettig. Daarnaast bleef 11 
het zo mogelijk om de verjaardagsmail te versturen.  12 

- J. Guldenaar vraagt wat het nieuwe bestuur van de website vindt. 13 

- Jaleesa geeft aan dat ze de site heel strak ingericht vindt en dat de nieuwe 14 
website vergeleken de oude website veel aantrekkelijker is. Ze vindt de 15 
nieuwe website tevens prettig werken. 16 

- M. Monteiro geeft aan dat ze het een mooie website vindt en dat ze haar 17 
complimenten wil geven. Daarnaast vindt ze dat het realiseren van de website 18 
in de vakantie goed geregeld is.  19 

- Michelle bedankt M. Monteiro voor haar leuke berichtje in het gastenboek van 20 
de nieuwe website. 21 

 22 
J. Guldenaar geeft aan dat het ledenbestand nog is gekoppeld aan de website en 23 
vraagt of er nog steeds gebruik gemaakt wordt van het smoelenboek. J. Guldenaar 24 
geeft aan dat hem is opgevallen dat hierin dezelfde informatie staat als leden in de 25 
admin ingeven en geeft aan dat dit privacygegevens zijn. 26 

- Marion geeft aan dat ze het hiermee met J. Guldenaar eens is en dat er op de 27 
nieuwe website dan ook geen gebruik is gemaakt van een smoelenboek. 28 

 29 
N. Bakkum vraagt of het privacybeleid omtrent de nieuwe website is versterkt. N. 30 
Bakkum geeft aan dat het makkelijk is gebleken gegevens van actieve leden te 31 
verzamelen middels de commissiegegevens op de website. N. Bakkum is zo 32 
opgezocht met foto’s en dergelijke en heeft daar problemen mee gehad. 33 

- Michelle geeft aan dat dat nieuwe informatie is en dat er bij de nieuwe 34 
website, na overweging, niet is gekozen om foto’s af te schermen, aangezien 35 
foto’s een sfeerimpressie van de vereniging laten zien. Bij andere 36 
verenigingen zie je vaak een of twee foto’s en naar onze mening geeft dat 37 
geen goede afspiegeling van de vereniging. Het bestuur heeft er niet bij stil 38 
gestaan dat er dergelijke dingen kunnen gebeuren. 39 

- J. Free geeft aan dat hij bovenstaande breder wil trekken en vraagt waar input 40 
voor de nieuwe website vandaan is gehaald. Hij geeft aan dat het wellicht leuk 41 
was geweest om leden daarbij te betrekken. 42 

- Michelle geeft aan dat input voor de nieuwe website van de oude website 43 
kwam. Daarnaast is inspiratie opgedaan door het bekijken van websites van 44 
andere studieverenigingen. Het bestuur heeft er niet aan gedacht om leden 45 
erbij te betrekken. Daarnaast hadden leden die betrokken wilden zijn het 46 
kunnen weten via het beleidsplan en ideeën aan kunnen dragen. 47 

- J. Free geeft aan dat hij een verhaal zoals die van N. Bakkum niet voor de 48 
eerste keer hoort. Hij geeft aan dat hij al eerder heeft aangegeven dat privacy 49 
meer gewaarborgd moet worden door middel van het afschermen van foto’s. 50 
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- Michelle geeft aan dat dit binnen het bestuur besproken is en dat de beslissing 1 
hierin niet gecommuniceerd is naar J. Free. 2 

- M. Monteiro geeft aan dat ze omtrent de foto’s wil meegeven dat het volgende 3 
bestuur hier goed over na moet denken, aangezien het feit dat je gevonden 4 
kan worden via zo’n website in je nadeel kan werken bij sollicitaties. Dit geldt 5 
vooral voor foto’s bij feesten. 6 

- Jaleesa geeft aan dat zij dit mee zullen nemen en het binnen het bestuur 7 
zullen bespreken. 8 

- S. Fielt geeft aan dat bij zijn voorgaande studie op de website een 9 
sfeerimpressie met overviewfoto’s stond, waarbij mensen niet of nauwelijks 10 
herkenbaar waren. Foto’s met personen waren afgeschermd.  11 

- A. Janssen geeft aan dat er voor een groepsfoto eventueel toestemming kan 12 
worden gevraagd bij de leden.  13 

- Michelle geeft aan dat vaak is aangegeven dat foto’s op de website kwamen. 14 
Leden weten dat dus wel. 15 

- N. Bakkum geeft aan dat toestemming voor leden makkelijker is dan een 16 
klacht indienen en dan de foto van de website afhalen. 17 

 18 
L. Pape geeft aan dat ze problemen heeft met het inloggen op de website.  19 

- Na rondvraag blijkt dat een aantal aanwezigen per mail nieuwe inloggegevens 20 
heeft gekregen en een aantal aanwezigen niet. Daarnaast kunnen degenen 21 
met nieuwe inloggegevens niet allemaal inloggen. 22 

- Michelle geeft aan dat er nog een aantal kinderziektes in de website zitten. Er 23 
is een mail ontvangen van een van de leden die net is ingeschreven. Wanneer 24 
zij haar gebruikersnaam ingaf, kon zij wel inloggen. 25 

- Sietske geeft aan dat de gebruikersnaam je hele naam met spaties is. 26 

- Michelle geeft aan dat dat is wat het bestuur vandaag heeft meegekregen. 27 
Wanneer je je gebruikersnaam weet, kun je wel inloggen. Wanneer het 28 
bestuur weet wat ze precies moeten doen, zullen zij aan het volgende bestuur 29 
meegeven wat er gewijzigd moet worden. 30 

- Sietske geeft aan dat de webmaster is gemaild en hij ook niet weet wat het 31 
probleem is. Sietske is blij te horen wat het probleem bij andere leden is. 32 

- Michelle vraagt aan de ALV wie er problemen heeft of heeft gehad met 33 
inloggen en wie ernaar gekeken heeft. 34 

- Het blijkt dat 9 aanwezigen problemen hebben met inloggen en 22 leden geen 35 
mail hebben gehad met nieuwe inloggegevens. 36 

- L. Pape vraagt of er nog op teruggekomen gaat worden per mail. 37 

- Michelle geeft aan dat leden bericht zullen worden wanneer het probleem 38 
verholpen is. 39 

- M. Monteiro geeft aan dat het een idee is om op de website te zetten hoe 40 
leden moeten inloggen op de website. 41 

 42 
 43 
 44 
Pagina 16, LinkedIn 45 
S. Fielt geeft aan dat er over LinkedIn geschreven staat dat het bestuur hier niet aan 46 
toe is gekomen en hoopt dat het nieuwe bestuur hier wel wat mee gaat doen. Hij 47 
geeft aan dat hij merkt dat de mannencommissie nog wel contact heeft met de 48 
alumni en vraagt hoe het alumnibeleid bij Postelein is. 49 
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- Michelle geeft aan dat vorig jaar is gepoogd een alumnikring op te zetten via 1 
LinkedIn. LinkedIn is een handig medium om alumni te vergaren en makkelijk 2 
te bereiken. Via kaartjes op de Masteruitreiking weten alumni van het 3 
alumnibestand. Er worden regelmatig discussies gestart op de LinkedInpagina 4 
van Postelein door alumni. Aan zusterverenigingen is gevraagd hoe hun 5 
alumnibeleid is en het blijkt dat zij vaak alumnidagen organiseren. Dit was 6 
helaas te laat om afgelopen jaar te realiseren. Daarnaast heeft studieadviseur 7 
S. van Helden Postelein benaderd om te kijken wat Postelein in 8 
samenwerking met de opleiding voor alumni kon doen. 9 

- A. Janssen geeft aan dat ze toevallig als lid van de OLC Master weet dat ze 10 
dit jaar een alumnidag vanuit de opleiding gaan organiseren. A. Janssen 11 
vraagt zich af of het zin heeft om vanuit Postelein ook nog een dag voor 12 
alumni te organiseren. 13 

- Michelle geeft aan dat aan de opleiding gevraagd kan worden of Postelein 14 
hieraan mee kan werken en geeft aan dat LinkedIn kan worden gebruikt om al 15 
dan niet extra alumni te bereiken. 16 

 17 
J. Guldenaar vraagt waarom er bij het stukje over Blackboard staat dat de 18 
commissaris soms stukken niet hebben ingeleverd om op Blackboard te plaatsen. 19 

- Michelle geeft aan dat zij degene is die de stukken moet ontvangen om op 20 
Blackboard te plaatsen. Er is niet altijd genoeg aandacht besteed aan de 21 
ontvangst en soms was het niet duidelijk wie het stukje aan zou leveren.  22 

- J. Guldenaar geeft aan dat hij omtrent het inschrijven via Blackboard voor 23 
reizen eerst veel haken en ogen zag, maar dat hij het nu echt een erg goed 24 
systeem vindt. Hij geeft aan dat het bestuur goed heeft geleerd van de fouten 25 
die zijn opgetreden bij het inschrijven van de skireis en dat het daarna met het 26 
weekendje weg en de studiereis goed is gegaan. 27 

- A. Janssen vraagt of de vernieuwing van Blackboard invloed heeft gehad op 28 
het inschrijven via Blackboard. 29 

- Michelle geeft aan dat de vernieuwing van Blackboard in de zomer is gebeurd 30 
en dat we niet weten of dat invloed heeft gehad. De werking van de 31 
inschrijvingsprocedure lijkt tot nu toe hetzelfde. Michelle geeft aan dat ze wel 32 
merkt dat sommige updates niet bij de announcements komen en geeft aan 33 
het volgende bestuur mee dat ze in de gaten moeten houden of alles 34 
geplaatst wordt. 35 

- E. Gerards geeft aan dat dat van de announcements niet alleen voor Postelein 36 
geldt, maar ook voor updates van cursussen. Het ligt aan Blackboard. 37 

 38 
Een lid komt binnen. 39 
 40 
Pagina 17: 41 
S. Fielt geeft aan dat op regel 37 staat dat het gala een andere invulling zou krijgen 42 
en vraagt met wie de samenwerking omtrent het gala is gestopt. 43 

- Michelle geeft aan dat het hier om heel diverse studieverenigingen gaat, van 44 
de studievereniging voor communicatiewetenschap tot de studieverenigingen 45 
van de bètafaculteit.  46 

 47 
D. Sinke geeft aan dat in regel 18 staat dat het aantal aanmeldingen bij een 48 
Facebookevenement werd aangehouden als richtlijn voor de opkomst bij activiteiten 49 
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en feesten. D. Sinke vraagt of dit een goede representatie van de daadwerkelijk 1 
aantal aanwezigen waarborgde. 2 

- Michelle geeft aan dat het naar haar idee een goede representatie was, vooral 3 
bij feesten.  4 

 5 
J. Free geeft aan dat in regel 9 staat dat er een richtlijn was voor een 6 
Facebookbericht op een dag, waarbij in uitzonderlijke situaties van kan worden 7 
afgeweken. 8 

- Michelle geeft aan dat dat inderdaad een richtlijn was, maar dat dit onmogelijk 9 
bleek, omdat er bijvoorbeeld al een sprake was van een Facebookupdate bij 10 
het aanmaken van een evenement. 11 

- S. Fielt geeft aan dat bij sommige evenementen al vijf updates kwamen. 12 

- Michelle geeft aan dat dat komt doordat er een update komt wanneer 13 
informatie in een evenement veranderd. Dan moest er een spoedbericht 14 
gestuurd worden. Later is de richtlijn van Facebookupdates van een naar twee 15 
per dag gegaan. Binnen het bestuur is steeds afgesproken wie updates wilde 16 
en mochten doen op een dag. 17 

- J. Free vraagt of het bestuur van leden nog feedback heeft gehad over de 18 
hoeveelheid Facebookberichten. 19 

- Michelle geeft aan dat ze daar geen feedback op hebben gehad. Er is slechts 20 
een keer gemeld dat er op een dag heel veel updates waren, maar dat kwam 21 
door het wijzigen van informatie van een activiteit. Dit is de reden dat gekozen 22 
is voor een persoonlijke Facebookaccount, zodat mensen zelf kunnen kiezen 23 
of ze uitgenodigd worden voor evenementen en daardoor de updates daarvan 24 
krijgen. 25 

 26 
J. Free geeft aan dat afgelopen jaar het persoonlijke Facebookaccount van Postelein 27 
weer geactiveerd is en vraagt of er veel schommelingen zijn in het aantal vrienden. 28 

- Michelle geeft aan dat dat een goede vraag is en geeft aan dat ze zich vooral 29 
met likes van de Facebookpagina heeft beziggehouden. 30 

- J. Free geeft aan dat dat wel een graadmeter zou kunnen zijn, want als de 31 
vriendenaantallen dalen, dan is er iets verkeerd. 32 

- E. Sommers geeft aan dat sommige mensen wellicht de updates van 33 
Postelein hebben uitgeschakeld en je dan nog niet weet of mensen de 34 
updates lezen. 35 

- A. Janssen vraagt of Postelein leden uitnodigt om vrienden te worden of dat 36 
het ook andersom gebeurt. 37 

- Michelle geeft aan dat beiden gebeurt, voornamelijk omdat het account bij het 38 
aanmelden vanzelf personen aangeeft om vrienden mee te worden. 39 

- A. Janssen vraagt of ook gekeken wordt dat bij bijvoorbeeld de 40 
eerstejaarsbarbecue alleen eerstejaars studenten worden uitgenodigd voor 41 
het evenement. 42 

- Michelle geeft aan dat dat niet overzichtelijk te doen is via Facebook. 43 

- N. Bakkum geeft aan dat ook niet alleen eerstejaarsstudenten, maar ook 44 
mentoren welkom waren op de barbecue. 45 

- Michelle geeft aan dat er duidelijk bij wordt gezet voor wie de activiteit bedoeld 46 
is, mocht dat het geval zijn. 47 

- J. Free vraagt of in het jaarverslag kan worden aangepast dat de richtlijn van 48 
Facebookupdates per dag van een naar twee is gegaan. 49 
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- Michelle geeft aan dat dat zal gebeuren. 1 
 2 
Pagina 18: 3 
J. Guldenaar geeft aan dat het FOS twee jaar geleden een doorstart heeft gemaakt, 4 
omdat het eerst opgeheven was. Hij vraagt hoe het nu gaat. 5 

- Marion geeft aan dat hier binnen het FOS over gesproken is, maar dat het 6 
FOS zal blijven bestaan. 7 

- A. Janssen vraagt hoe vaak het opleidingsgesprek heeft plaatsgevonden, 8 
aangezien deze niet in het jaarverslag staat. 9 

- Marion geeft aan dat deze een keer heeft plaatsgevonden. 10 
 11 
D. Sinke complimenteert het bestuur met het hoge bedrag dat is opgehaald in de 12 
Ragweek. 13 
 14 
Pagina 19: 15 
A. Janssen geeft aan dat in regel 23 is geschreven over het RvA-protocol, maar dat 16 
de huidige Raad van Advies deze nog nooit heeft ondertekend. 17 

- Michelle geeft aan dat dat klopt, omdat deze wijziging halverwege het jaar is 18 
ingebracht, waardoor deze nog niet bij de huidige Raad van Advies is 19 
toegepast. Ze geeft toe dat dit erbij in is geschoten.  20 

 21 
Pagina 20: 22 
J. Free geeft aan dat het hem deugd doet dat het gelukt is om het 23 
commissiehoofdenuitje op kosten van Postelein te organiseren afgelopen jaar. Hij 24 
vraagt wat de reacties zijn vanuit de ALV. 25 

- Iedereen is enthousiast hierover en wil dat het voortgezet wordt. 26 

- J. Free vraagt of de kosten opwogen tegen de baten. 27 

- Michelle geeft aan dat het bestuur hier goed over vergaderd heeft, omdat het 28 
om een redelijk groot bedrag ging. Uiteindelijk vond het bestuur het zeker de 29 
moeite waard, omdat commissiehoofden zich net iets meer inzetten dan 30 
andere actieve leden. Het advies is dan ook om dit volgend jaar wederom zo 31 
te organiseren. 32 

- S. Fielt geeft aan dat hij met het commissiehoofdenuitje een foto met een half 33 
hoofd erop heeft gekregen en vraagt wanneer hij zijn beloofde andere foto 34 
krijgt. 35 

- Iris geeft aan dat dat goed komt. 36 
 37 
J. Free geeft aan dat afgelopen jaar voor het eerst de diës de hele dag heeft 38 
geduurd. Hij vraagt hoe het bestuur daarop terugkijkt en wat het advies voor volgend 39 
jaar is. 40 

- Michelle geeft aan dat het een fantastische dag en een feestdag voor de 41 
gehele vereniging was. Michelle raadt aan om het ieder jaar zo te organiseren, 42 
omdat het leuk en belangrijk is om een dag stil te staan bij de vereniging. 43 

- J. Free vraagt of het geen overkill aan activiteiten op een dag is. 44 

- Michelle geeft aan dat ze hierover niets heeft gehoord van leden. Het was een 45 
dag met kwalitatieve activiteiten en als je mee wilde doen, hoefde je niet de 46 
hele dag overal bij te zijn. De leden die grotendeels op de activiteiten 47 
aanwezig waren, vonden het heel leuk. 48 
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- A. Janssen geeft aan dat ze het leuk vond dat je je apart kon inschrijven voor 1 
alle activiteiten. 2 

 3 
Pagina 21: 4 
J. Guldenaar geeft aan dat in regel 29 staat dat alle oude samenvattingen zijn 5 
nagekeken en complimenteert Sietske en haar commissie daarmee. 6 

- Sietske geeft aan dat ze daarbij wel moet vermelden dat niet alle bestanden 7 
van oude samenvattingen op de computer zijn teruggevonden. Dit is aan de 8 
volgende samenvattingencommissie meegegeven en zij zullen kijken hoe ze 9 
dit gaan aanpakken en hoe ze aan alle bestanden gaan komen. 10 

- A. Janssen geeft aan dat dat er ook bij vermeld moet worden. 11 
 12 
Pagina 22: 13 
J. Free geeft aan dat vanaf regel 42 staat geschreven dat de PosteleinPost 14 
vernieuwd is afgelopen jaar en vraagt wat de feedback van leden daarop was. 15 

- Judith geeft aan dat ze er niet echt feedback op heeft gekregen. 16 

- N. Bakkum geeft aan dat zij als commissielid kan zeggen dat leden positieve 17 
feedback gaven. Leden vonden het strakker en zagen het minder als formeel 18 
studieblaadje. 19 

 20 
Pagina 23: 21 
J. Guldenaar geeft aan dat in regel 34 staat dat de PosteleinPost in werkgroepen 22 
werd uitgedeeld en vraagt hoe dat in zijn werk ging. 23 

- Judith geeft aan dat we wisten wie in bepaalde werkgroepen zaten en hebben 24 
gevraagd of die leden de PosteleinPost wilden uitdelen. Wanneer er geen 25 
bekende leden in een werkgroep zaten, ging de commissie zelf naar de 26 
werkgroepen. 27 

 28 
Pagina 24: 29 
J. Guldenaar geeft aan dat er in regel 31 ‘Around the world in nine days’ moet staan. 30 
 31 
J. Free vraagt of er al wat meer bekend is over de evaluatie van de introductie vanuit 32 
de mentorkindjes. 33 

- Judith geeft aan dat die nog ontvangen moet worden van Dienst 34 
Studentenzaken. 35 

- Michelle geeft aan dat haar persoonlijke ervaring is dat de mentorkindjes erg 36 
enthousiast waren over de introductie van Postelein. 37 

 38 
J. Guldenaar geeft aan dat in regel 49 en verder duidelijker vermeld kan worden dat 39 
het om het gemiddelde cijfer van de hele commissie ging. 40 
 41 
A. Janssen geeft aan dat ze nog iets over pagina 23, regel 7 tot en met 18 wil 42 
zeggen, namelijk dat er naar haar idee na Postelein goes international nog een 43 
PosteleinPost is uitgebracht. 44 

- Judith geeft aan dat dit was na het uitbrengen van het jaarverslag en deze zal 45 
nog verwerkt worden in het jaarverslag. 46 
 47 

Pagina 25: 48 
J. Guldenaar geeft aan dat bij het kiezen van mentorouders een groepje 49 
mentorouders niet in de beoordeling is meegenomen en geeft aan dat het bestuur 50 
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daar heel transparant in is geweest. Hij geeft aan dat hierbij benoemd kan worden 1 
dat het speerpunt openheid heeft meegespeeld. J. Guldenaar geeft aan dat hij het 2 
goed vindt dat het bestuur hier zo eerlijk en professioneel in is geweest. 3 
 4 
G. Dodemont geeft aan dat in regel 27 staat dat voor ALPO-studenten de RU-intro is 5 
afgeraden en is aangeraden aan de HAN-intro mee te doen. Ze vraagt of dit besluit 6 
vanuit Postelein genomen is of vanuit een orgaan boven Postelein. 7 

- Michelle geeft aan dat de onderwijsdirectrice en de studieadviseurs overleg 8 
hebben gehad met de HAN hierover. 9 

- Judith geeft aan dat hiervoor gekozen is omdat ALPO-studenten anders een 10 
dubbele introductie hadden en ze veel geld kwijt waren aan de introducties. 11 
Binnen de HAN-intro werd meer informatie gegeven over de opleiding. 12 
Postelein heeft hier geen invloed op gehad. 13 

- G. Dodemont geeft aan dat ze hoopt dat Postelein volgend jaar meer inbreng 14 
heeft. Ze heeft gezien dat er veel contact is geweest met de ALPO-groepjes 15 
en zij beiden aangaven dat ze de RU-intro leuker en zinniger vonden. 16 
Degenen met wie de HAN-intro is gelopen, zie je nooit meer doordat diegenen 17 
naar een andere klas gaan. Bij de RU-intro is dat anders. De eerstejaars 18 
ALPO-studenten hebben bijna allemaal aangegeven dat ze de introductie van 19 
Postelein veel leuker vonden. 20 

- Judith geeft aan dat het goed is om dit terug te koppelen en dat zij dit ook van 21 
bijna alle ALPO-studenten gehoord heeft. 22 

 23 
S. Lexmond geeft aan dat er vorig jaar problemen waren bij Dienst Studentenzaken 24 
en vraagt hoe dit afgelopen jaar is gegaan. 25 

- Judith geeft aan dat het afgelopen jaar goed is gegaan. Het is nog steeds 26 
jammer dat de gegevens van de mentorkindjes zo laat binnenkomen, maar 27 
het is wel zoals aangegeven. 28 

 29 
Pagina 27: 30 
J. Guldenaar geeft aan dat de voorletters van de commissieleden van de 31 
promotiecommissie missen. Daarnaast geeft hij aan dat het een geweldig idee is om 32 
van Café de Fuik een stamkroeg te maken. 33 
 34 
S. Fielt geeft aan dat hij het leuk vond dat de posten werden uitgenodigd bij Proud to 35 
be Fout in de introductie. 36 
 37 
Pagina 28: 38 
J. Free geeft aan dat in regel 22 staat dat er op de borrel in mei 81 leden waren, 39 
waaronder veel eerstejaars. Hij vraagt zich af waarom er toen veel eerstejaars 40 
waren. 41 

- Judith geeft aan dat dit niet klopt en dat die datum 10 september moet zijn. 42 
 43 
Pagina 30: 44 
M. Monteiro geeft aan dat ze omtrent de acquisitiecommissie wil zeggen dat het 45 
moeilijk blijkt om algemene sponsoring te verkrijgen, waar de commissie zich vooral 46 
voor heeft ingezet. Dit kwam voornamelijk vanwege de economische crisis, wat goed 47 
is om te weten voor volgende besturen.  48 
 49 
 50 
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Pagina 31:  1 
J. Free vraagt wat de evaluatie omtrent de nieuwe stamkroeg en de nieuwe 2 
samenwerking betreft. 3 

- Judith geeft aan dat beide partijen erg tevreden zijn en de samenwerking 4 
willen voortzetten. 5 

 6 
J. Free vraagt of er veel gebruik is gemaakt van de sponsordeal met DressMe. 7 

- Judith geeft aan dat er minimaal gebruik van is gemaakt. Het is geëvalueerd 8 
met DressMe en zij kwamen met ideeën om de sponsorbijdrage te verhogen. 9 
De sponsorbijdrage wordt verhoogd door opdrachten die DressMe vanuit 10 
Postelein krijgt en er is gekeken hoe die omzet verhoogd kan worden. 11 

- Evelien geeft aan dat er vooral is gekeken naar ideeën voor een hogere 12 
afname. 13 

- J. Free vraagt of dit ook geldt voor commissieshirts. 14 

- Judith geeft aan dat dit voor alles geldt wat in opdracht van Postelein wordt 15 
afgenomen. 16 

 17 
Pagina 33: 18 
J. Free geeft aan dat er bij het ervaringsverhaal van de man met stemmen in zijn 19 
hoofd geen reactie staat van de leden. 20 

- Linsey geeft aan dat dit klopt, maar dat het lang geleden is en dat ze dit niet 21 
meer wist. Er waren in ieder geval geen negatieve reacties en leden vonden 22 
het over het algemeen bijzonder. 23 

 24 
J. Free vraagt hoe het komt dat de aantallen bij lezingen zoveel verschillen. 25 

- Linsey geeft aan dat ze dat niet weet, maar dat het waarschijnlijk aan de 26 
wispelturigheid van de leden ligt. Daarnaast wordt het ene onderwerp ook 27 
interessanter bevonden dan het andere. 28 

- G. Dodemont geeft aan dat geen van de lezingen kon worden bezocht door 29 
eerstejaars ALPO-studenten. 30 

- Michelle geeft aan dat dit zal worden meegegeven aan het nieuwe bestuur. 31 

- A. Janssen geeft aan dat de lezing over zelfbeschadiging door S. Janssen is 32 
gegeven. 33 

- J. Free geeft aan dat het hem goed lijkt dat ook de commissieleden van de 34 
Pip-commissie te leren hoe ze thee moeten schenken. 35 

- Michelle geeft aan dat zij wel thee kunnen schenken, maar geen perculatoren 36 
kunnen regelen. 37 

 38 
Pagina 36: 39 
S. Lexmond geeft aan dat de workshops afgelopen jaar niet goed werden bezocht en 40 
dat het kandidaatsbestuur meer geld eraan wil uitgeven. S. Lexmond vraagt zich af 41 
of dit nuttig is, omdat de workshop mindfulness heel duur was, maar dat er niet per 42 
se veel leden op af kwamen. 43 

- Linsey geeft aan dat dat klopt, maar dat het idee van workshops is dat het 44 
voor een kleine groep is, dus het is niet erg als je maar een kleinere groep 45 
bereikt. 46 

- M. Monteiro vraagt of het altijd zo is dat er weinig leden aanwezig zijn bij een 47 
workshop. 48 

- Linsey geeft aan dat dat aan het onderwerp van de workshop ligt. 49 
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- J. Free geeft aan dat hij de ledenaantallen bij workshops laag vindt. 1 

- Michelle geeft aan dat het goed is om het ledenaantal mee te nemen, maar 2 
vraagt zich af of het aantal aanwezige leden bij een workshop echt laag is. 3 

- E. Sommers geeft aan dat zij vaak college had tijdens excursies, waardoor ze 4 
wel wilde, maar niet kon gaan vanwege studie en college. 5 

- Linsey geeft aan dat de commissie hun best heeft gedaan daar rekening mee 6 
te houden, maar dat dat lastig is, omdat je te maken hebt met twee partijen. 7 

- E. Sommers geeft aan dat ze dat snapt, maar dat ze alleen wilde zeggen dat 8 
dat ook een reden is dat er minder leden aanwezig zijn. 9 

- M. Ras geeft aan dat de workshop mindfulness is gegeven door externen, 10 
maar dat dit ook kan worden geregeld op de universiteit. 11 

- J. Free geeft aan dat het een idee is om de kosten en baten goed af te wegen 12 
en dat dit een goede taak is voor de penningmeester. 13 

 14 
Pagina 39: 15 
J. Free vraagt of het Studytrip of weekendje weg heet. 16 

- Linsey geeft aan dat het afgelopen jaar weekendje weg is genoemd, maar dat 17 
de naam studytripcommissie niet is aangepast, omdat weekendje 18 
wegcommissie niet prettig klinkt. 19 

- J. Free geeft aan dat het eventueel weekendcommissie kan heten. 20 
 21 
Pagina 40: 22 
D. Sinke geeft aan dat de Praktijkavond twee jaar achtereen is afgelast. In 23 
september is er een gesprek over geweest en vraagt hoe dat ging. D. Sinke vraagt 24 
tevens of het eventueel aan de promotie kan liggen. 25 

- Linsey geeft aan dat het NVO teleurgesteld is dat het niet door kan gaan. 26 
Postelein en NVO pleiten ervoor om heel goed op de promotie te gaan zitten. 27 
Het is nu aan Eline en het bestuur om het in te vullen.  28 

- M. Monteiro vraagt of S. van Helden het nog wel ziet zitten. 29 

- Linsey geeft aan dat die niet aanwezig was, maar dat het met haar overlegd 30 
zal worden. 31 

- Michelle geeft aan dat het overlegd is binnen het samenwerkingsoverleg met 32 
zusterverenigingen en dat Postelein de enige vereniging is waarbij de 33 
Praktijkavond niet loopt. 34 

 35 
J. Guldenaar geeft aan dat er op regel 21 staat geschreven over de extra kosten van 36 
de buschauffeur bij het weekendje weg. Hij vraagt of dat een groot bedrag is en 37 
vraagt of hij met deze vraag eventueel moet wachten tot het financieel jaarverslag. 38 

- Sietske geeft aan dat dit bij het financieel jaarverslag besproken kan worden. 39 
 40 
Pagina 43: 41 
J. Free geeft aan dat op regel 18 staat dat de penningmeester de galacommissie 42 
heeft overgenomen en wil haar daarvoor bedanken. Hij geeft aan dat in het 43 
jaarverslag geen reden voor deze overname staat. 44 

- Iris geeft aan dat de reden is dat het bestuur een andere opzet voor het gala 45 
voor ogen had, maar dat alle nieuwe opzetten niet lukte, wat te laat aan 46 
Postelein werd medegedeeld. Hierdoor moest een geheel andere opzet 47 
komen en door andere commissies die aandacht verdienden, had Iris hiervoor 48 
geen tijd. Dit is de reden dat Sietske de galacommissie heeft overgenomen. 49 
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- J. Free geeft aan dat hij dit graag in het jaarverslag zou zien. Hij vraagt wat 1 
het advies is van het bestuur omtrent volgend jaar. 2 

- Iris geeft aan dat het wel een informele activiteit is en dat het advies van het 3 
bestuur is om de galacommissie onder de commissaris informeel te houden. 4 

- E. Gerards geeft aan dat het gala afgelopen jaar alleen is georganiseerd met 5 
Postelein en vraagt wat het advies van het bestuur daarover is. 6 

- Michelle geeft aan dat is geadviseerd dat het leuk is voor een keer, maar dat 7 
input en samenwerking met andere verenigingen leuker is. 8 

- E. Gerards vraagt of er een les is getrokken uit het feit dat een nieuw 9 
samenwerkingsverband niet is gelukt. 10 

- Michelle geeft aan dat daar geen advies over is meegegeven, maar dat wel is 11 
meegegeven welke verenigingen afgelopen jaar zijn benaderd en waarom dat 12 
niet lukte. 13 

- Job geeft aan dat hij het daar met Iris over heeft gehad en dat er nu al 14 
gekeken wordt wat mogelijkheden met andere verenigingen zijn. 15 

- N. Bakkum geeft aan dat dat slim is, aangezien andere verenigingen 16 
afgelopen jaar al bezet waren, omdat Postelein later is gestart. 17 

- J. Guldenaar geeft aan dat hij aanvulling op de reactie van J. Free wil geven. 18 
Hij geeft aan dat hij de reden van de galacommissie onder informeel niet 19 
snapt als de samenvattingencommissie onder de penningmeester valt. 20 

- Michelle geeft aan dat samenvattingen over inkomsten, uitgaven en het 21 
aankopen van samenvattingen gaat. 22 

- J. Guldenaar vraagt waarom de galacommissie onder commissaris informeel 23 
staat. 24 

- Sietske geeft aan dat dit ook in het beleidsplan zo was en een lijn wordt 25 
aangehouden. 26 

 27 
Pagina 45: 28 
A. Janssen geeft aan dat ze omtrent de eventuele bestemmingen van de studiereis 29 
ook weleens over Beijing heeft gehoord. 30 

- Iris geeft aan dat Beijing al eerder is afgevallen. 31 
 32 
J. Guldenaar vraagt waarom na het afvallen van een commissielid van de studiereis 33 
is gekozen voor een deelnemend lid als vervanger in plaats van een bestuurslid. 34 

- Iris geeft aan dat het probleem van het afvallen van het commissielid van te 35 
voren is aan zien komen. Het commissielid heeft toen goed nagedacht en is 36 
toch doorgegaan met de commissie. Er is toen overlegd binnen het bestuur 37 
wat er zou gebeuren als ze toch af zou vallen en toen is besloten dat een 38 
deelnemend lid gevraagd zou worden om de commissie te ondersteunen waar 39 
nodig, omdat het bestuur al druk genoeg was en haar eigen taken had. Toen 40 
het commissielid uiteindelijk toch niet mee kon, is bovenstaande gebeurd. 41 

- Michelle geeft aan dat twee bestuursleden binnen een commissie onduidelijk 42 
zou zijn vanwege gelijke verantwoordelijkheid. 43 

 44 
Pagina 46: 45 
J. Free geeft aan dat precieze activiteiten van de studiereis in het jaarverslag 46 
ontbreken. Hij geeft aan dat dit fijn is voor opvolgers. 47 

- Iris geeft aan dat dit is meegegeven aan de opvolgers. 48 

- J. Free geeft aan dat hij dit ook graag in het jaarverslag zou zien. 49 
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J. Free vraagt of de inzamelingsactie iets is om mee te geven en of het dan ook door 1 
Postelein georganiseerd kan worden of dat het dan bij de docenten moet blijven. 2 

- Iris geeft aan dat je de docenten wel mee moet hebben, aangezien hun 3 
enthousiasme goed is voor deelnemers om iets te doneren. Als je als bestuur 4 
een dergelijke actie wilt, is het goed om met docenten te overleggen zodat het 5 
een gezamenlijk project wordt. 6 

 7 
Pagina 47: 8 
S. Fielt geeft aan dat omtrent de mannencommissie dezelfde regels zouden gelden 9 
als voor andere commissies. Hij geeft aan dat Iris aan het begin van het jaar veel met 10 
de mannencommissie is bezig geweest, maar dat zij later de commissie meer 11 
verantwoordelijkheden heeft gegeven. 12 

- Michelle geeft aan dat het geven van meer vrijheid niet betekent dat de 13 
commissie anders behandeld wordt. Andere commissies hebben soms ook 14 
meer vrijheid gekregen. 15 

- S. Fielt geeft aan dat de communicatie daardoor wel wat moeizamer ging. 16 
 17 
S. Fielt geeft aan dat in regel 18 over pokeravonden geschreven wordt. Dit is een 18 
klassieker bij de mannencommissie. Hij geeft aan dat dit leuke avonden zijn, maar 19 
dat er ook andere dingen belangrijk zijn en dat de pokeravonden meer op de 20 
achtergrond zijn gaan staan en niet altijd zijn doorgegaan. 21 

- Michelle geeft aan dat ze niet begrijpt wat S. Fielt daarmee wil zeggen. 22 

- S. Fielt geeft aan dat hij daarmee wil zeggen dat de pokeravonden niet altijd 23 
geslaagd waren en dat het bij de nieuwe mannen ook niet populair is, omdat 24 
het 7 november is afgelast. 25 

- S. Fielt geeft aan dat in regel 24 zeven mannen en twee bestuursleden moet 26 
staan. 27 

- S. Fielt geeft aan dat in regel 27 acht mannen moet staan. 28 

- S. Fielt geeft aan dat in regel 29 tot en met 31 een activiteit staat die nooit 29 
heeft plaatsgevonden. 30 

 31 
A. Janssen vraagt om een evaluatie van het mannenweekend. 32 

- Iris geeft aan dat van vrijdag 20 tot en met maandag 23 september het 33 
mannenweekend heeft plaatsgevonden, waarbij minimaal acht mannen mee 34 
zouden moeten gaan. Uiteindelijk zijn er vijf mannen meegegaan, aangezien 35 
dit volgens S. Fielt, Iris en Sietske na grondige berekening goedkoper was 36 
dan aflassen. Er is een variant op Crazy 88 gespeeld en er is gezwommen. 37 
Het was een geslaagd weekend. 38 

- A. Janssen geeft aan dat het goed is dat de kosten laag zijn gehouden. A. 39 
Janssen vraagt om een evaluatie van de mannencommissie zelf. 40 

- S. Fielt geeft aan dat de mannencommissie eerst een poll wilde houden of er 41 
genoeg animo was voor het mannenweekend. Dit is in mei gedaan en er is 42 
advies uitgebracht naar het bestuur dat het de mannencommissie niet 43 
verstandig leek om het weekend te organiseren. Het bestuur heeft toen 44 
aangegeven dat het in het beleidsplan stond en dat het daarom door moest 45 
gaan. 46 

- Iris geeft aan dat het niet door moest gaan, maar dat het gepoogd moest 47 
worden het te organiseren. 48 

- S. Fielt geeft aan dat het mannenweekend aankomend jaar niet meer hoeft 49 
plaats te vinden vanwege te weinig animo. 50 
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- A. Janssen vraagt waarom er naar het beleidsplan gehandeld moet worden 1 
als er goede redenen zijn. 2 

- Michelle geeft aan dat we het wilden pogen. Aan de hand van peilen tijdens de 3 
introductie is het idee ontstaan dat er wel veel animo was, waardoor het wel is 4 
doorgezet. 5 

- S. Fielt geeft aan dat de mannen zijn gespamd om mee te gaan, maar het 6 
alsnog niet lukte. 7 

- J. Free geeft aan dat tijdens de mannenactiviteit van de introductie er veel 8 
positieve reacties waren vanuit mannen over het mannenweekend. 9 

 10 
Pagina 48: 11 
J. Guldenaar vraagt wat het advies is omtrent de skireis voor aankomend jaar. 12 

- Iris geeft aan dat hier al eerder antwoord op is gegeven. Het bestuur heeft 13 
besloten dat het wel door kan gaan volgend jaar, maar wellicht met een 14 
andere planning. Een weekend bleek te kort en vijf dagen te lang. Daarnaast 15 
moet beter rekening gehouden worden met tentamenweken en leden die zelf 16 
op wintersport gaan. 17 

- J. Guldenaar geeft aan dat in de tentamenperiode van januari een week vrij zit 18 
en dat ze dan wellicht kunnen gaan. Daarnaast is het wel veel geld voor een 19 
week en geeft hij mee om het laagdrempelig te houden. 20 

- Iris geeft aan dat dat zeker zou moeten. Iris geeft aan niet te weten of een 21 
week te lang is, aangezien zij zelf voor het eerst op wintersport ging. 22 

- J. Free geeft aan dat dit advies in het jaarverslag kan worden vermeld. 23 

- J. Free geeft aan dat een week veel te lang is voor een ervaren skiër in een 24 
dergelijk gebied. Hij geeft aan dat het volgende bestuur het beter korter dan 25 
langer kan doen. 26 

- E. Sommers geeft aan dat ze voor een kleine week is. Ze vraagt zich af of het 27 
niet leuker is om naar een groter gebied te gaan, omdat dat leuk is voor 28 
beginners en meer ervaren wintersporters. 29 

- Iris geeft aan dat dat een afweging is die je moet maken, aangezien je dan 30 
een groter budget moet hebben. 31 

- N. Bakkum geeft aan dat zij een ervaren skiër is en dat zij het leuk vond dat 32 
het een lange skireis was, omdat het ook om het gezellige samenzijn gaat. 33 

- N. Bakkum geeft aan dat er weinig aanmeldingen waren door de late 34 
promotie. Wellicht is het een idee om de skireis later te organiseren. 35 

- Michelle geeft aan dat de commissie heel snel van start moet gaan. 36 

- J. Guldenaar geeft aan dat het aan de planning ligt en dat de skireis ook later 37 
georganiseerd kan worden, maar dat je dan met het weekendje weg in de 38 
knoei ligt. 39 

- J. Free geeft aan dat de week wellicht al gepland kan worden, zodat deze 40 
gecommuniceerd kan worden. 41 

- Michelle geeft aan dat dat voor problemen kan zorgen wanneer de skireis dan 42 
onverhoopt niet doorgaat. 43 

- N. Bakkum geeft aan dat je dan onder voorbehoud kan zeggen. 44 

- Job geeft aan dat hij al aan het zoeken is en de prijzen erg variëren. Je wilt 45 
altijd zo goedkoop mogelijk en wanneer je een datum vastzet, dan kan het zijn 46 
dat een of twee weken later goedkoper is.  47 
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- J. Guldenaar geeft aan dat je een x aantal dagen van tevoren kosteloos kan 1 
annuleren. Zorg voor een nauwe samenwerking met de reisorganisatie en let 2 
goed op wat je vastlegt. 3 

- Michelle geeft aan dat je beter met een minimum aantal leden dan een 4 
maximum aantal leden kan werken om problemen zoals afgelopen jaar te 5 
voorkomen. 6 

 7 
Pagina 49: 8 
I. van Elk geeft aan dat er Grote Ontdek het Dorp Spel moet staan. 9 
 10 
Algemeen: 11 
J. Guldenaar geeft aan dat hij namens het zeventiende bestuur tot het achttiende 12 
bestuur spreekt. We hebben jullie vorig jaar gewoon neergezet als bestuur, niet 13 
wetende hoe jullie als bestuur zouden zijn. Jullie hadden niet een al te makkelijke 14 
start, maar het is mooi om te zien hoe jullie hier nu zitten en alles regelen. Jullie zijn 15 
zo erg gegroeid en het is zo bijzonder om jullie hier zo te zien zitten. 16 

 De ALV klapt. 17 
 18 
J. Guldenaar vraagt waar Twinkie is. 19 

 Michelle geeft aan dat Twinkie in goede handen is bij de commissaris 20 
externe betrekkingen van USA. Twinkie is gebrast tijdens de 21 
kamertocht met verschillende besturen. In de zomervakantie is Twinkie 22 
op vakantie geweest naar Kernwasser Wunderland en heeft hij 23 
pannenkoeken gegeten. USA wacht nog op een tegenprestatie, zodat 24 
wij Twinkie terug kunnen krijgen. Michelle geeft aan dat J. Guldenaar 25 
beter kan vragen hoe het met de boksbal van USA gaat, aangezien het 26 
daar minder goed mee gaat. Twinkie zal gauw weer te zien zijn. 27 

 28 
J. Guldenaar vraagt van elk bestuurslid apart hoe zij afgelopen jaar hebben ervaren 29 
als bestuur en wat zij er persoonlijk van geleerd hebben. 30 

 Michelle geeft aan dat ze heeft geleerd dat openheid binnen het bestuur 31 
heel belangrijk is en dat ze zo zijn gegroeid met zijn allen. Persoonlijk 32 
heeft Michelle geleerd dat ze dingen moet loslaten en niet altijd 33 
concrete taken heeft, maar het bestuur moet laten doen waar zij goed 34 
in zijn. 35 

 Marion geeft aan dat ze de eenheid van het bestuur heel bijzonder 36 
vond. Persoonlijk heeft ze geleerd dat ze wat vaker haar mond moet 37 
houden. 38 

 Sietske geeft aan dat je als bestuur elkaar eerst helemaal niet goed 39 
kent, maar dat je elkaar heel goed leert kennen. Ze vindt het leuk dat 40 
actieve en niet-actieve leden aan hebben gegeven dat ze ons zo’n leuk 41 
bestuur vonden en dat ze graag naar ons toekwamen. Persoonlijk heeft 42 
ze geleerd dat het belangrijk is om kritisch te zijn als penningmeester 43 
en dat je soms je mond moet houden en mensen maar wat moet laten 44 
aanmodderen om het uiteindelijk beter te weten. 45 

 Judith geeft aan dat ze de zeseenheid heel mooi vond en dat ze het 46 
leuk vond om in zo’n team samen te werken. Persoonlijk heeft zij 47 
geleerd dat het soms beter is om even niets te zeggen. Nog 48 
persoonlijker heeft ze geleerd dat alles op te lossen is. Tot slot heeft 49 
Judith er een nieuwe hobby bij gekregen. 50 
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- J. Guldenaar vraagt of dit het bezoeken van Café de Fuik is. 1 

- Judith geeft aan dat dit niet het geval is, maar dat haar nieuwe hobby het 2 
werven van sponsoren en het contact met externen is. 3 

 Linsey geeft aan dat ze het een hoogtepunt vond dat ze met niemand 4 
anders dan het bestuur zo’n bijzondere band heeft weten op te 5 
bouwen. Persoonlijk hoogtepunt vond ze het weekendje weg naar 6 
Berlijn. Daarnaast heeft ze persoonlijk geleerd wel haar mond open te 7 
trekken in tegenstelling tot Marion en Judith, zodat ze gewoon voor 8 
haar mening uit kon komen. 9 

 Iris geeft aan dat ze zich aansluit bij alles wat al is gezegd. Ze heeft 10 
meerdere hoogtepunten. Ze vond het bijzonder dat ze bij de studiereis 11 
de goede doelen moest bedanken en een cheque moest overhandigen 12 
en moest huilen voor de hele groep. Er zijn zoveel leuke dingen 13 
geweest, dat ze wel de hele avond bezig kan blijven. 14 

 Sietske geeft aan dat het niet zo’n geweldig jaar was geweest zonder 15 
de leden. 16 

 17 
M. Monteiro geeft aan dat ze wil zeggen dat het bestuur haar professionaliteit heeft 18 
nagestreefd. Dit heeft ze gezien als commissielid en als oud-bestuur. 19 
 20 
L. Pape geeft aan dat ze het super leuk vindt dat Café de Fuik de nieuwe stamkroeg 21 
is geworden en dat ze heel blij is dat de borrels zo goed lopen, omdat dat er toch bij 22 
hoort als studievereniging. Ze vindt dat het hele bestuur het goed gedaan heeft. 23 
 24 
D. Sinke geeft aan dat ze trots is op het bestuur. 25 
 26 
S. Lexmond geeft aan dat ze als actief lid wil zeggen dat zij en alle andere actieve 27 
leden zich altijd ontzettend welkom voelden bij het bestuur. Ze geeft aan dat ze een 28 
heel leuk jaar heeft gehad en dat ze niet nog een jaar zo actief was geweest als dit 29 
niet het bestuur was geweest. 30 
 31 
E. Sommers geeft aan dat ze aan het begin van het jaar alleen Michelle kende, maar 32 
dat ze het gehele bestuur nu zo leuk vindt en daardoor zo betrokken is geweest bij 33 
Postelein. Ze vond het heel fijn dat het bestuur altijd zo open en aardig was, ook al 34 
kenden ze E. Sommers niet zo goed. Het heeft ervoor gezorgd dat E. Sommers nu 35 
elke dag op de Posteleinkamer is. 36 
 37 
N. van Dommelen geeft aan dat ze zich bij E. Sommers wil aansluiten. Ze geeft aan 38 
dat ze voor dit jaar niet goed wist wat Postelein was, maar dat ze de bestuursleden 39 
nu stuk voor stuk geweldig vindt en hen wil bedanken. 40 
 41 
M. Peijnenburg geeft aan dat ze het bestuur wil bedanken en geeft aan dat ze 42 
Postelein weer helemaal opnieuw op de kaart hebben gezet. 43 
 44 
J. Free geeft aan dat hij er namens de Raad van Advies nog een schepje bovenop 45 
wil doen. Je hoort van leden, actieve leden en oud bestuursleden dingen, maar als 46 
Raad van Advies krijg je overal iets meer van mee. Je ziet het bestuur ook op 47 
moeilijke momenten, waarbij ze je bellen of ze met je afspreken. Daarin was ook te 48 
zien dat het bestuur goed samen kon werken op moeilijke momenten. Het bestuur 49 
heeft een goede balans gevonden met elkaar, hoewel ze elkaar vooraf niet allemaal 50 
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kenden. Je ziet dat de ene ergens sterker in is geworden of dat iets juist is 1 
afgezwakt. J. Free geeft aan dat hij vorig jaar twijfels had over Michelles overdreven 2 
enthousiasme, maar dat hij heeft gezien dat Michelle dat af heeft kunnen zwakken en 3 
juist op een positieve manier mensen enthousiast heeft weten te maken. Het was 4 
super om als Raad van Advies met jullie te werken. 5 
 6 
6. Stemmen Jaarverslag 2012-2013 7 
Michelle geeft aan dat er gestemd zal worden over het jaarverslag 2012-2013. 8 
Wanneer je voor stemt, ben je voor het jaarverslag. Wanneer je tegen stemt, ben je 9 
tegen het jaarverslag. Wanneer je blanco stemt, telt je stem alleen mee voor het 10 
quorum.  11 
E. Sommers vraagt wat er gebeurd als de meerderheid tegen stemt. 12 

- Michelle geeft aan dat het bestuur dan niet gedechargeerd zal worden. 13 
 14 
Het jaarverslag 2012-2013 wordt, met inachtneming van de aanvullingen, 15 
aangenomen met: 16 
 17 
28 stemmen voor 18 
0 stemmen tegen 19 
0 stemmen blanco 20 
 21 
Quorum: 28 22 
 23 
De ALV klapt. 24 
 25 
7. Wissel 26 
Michelle dankt het bestuur en de leden voor het afgelopen jaar. Ze geeft aan dat ze 27 
veel mensen heeft leren kennen. Het bestuursjaar zal een blijvende impact op haar 28 
leven houden.  29 
 30 
Michelle geeft aan dat ze een filmpje voor het bestuur heeft gemaakt over afgelopen 31 
jaar en laat deze zien. 32 
 33 
Michelle geeft aan dat ze de actieve leden wil bedanken voor hun steun. Zonder hen 34 
waren er geen vette reizen en activiteiten, maar waren we slechts zes meiden in een 35 
mantelpakje.  36 
 37 
Michelle geeft aan dat het bestuur volgens de statuten een handtekening zal zetten 38 
onder het jaarverslag.  39 
 40 
Michelle geeft aan dat zij het bestuur 2012-2013 zal dechargeren en de-installeren. 41 
Sietske zal alleen gede-installeerd worden, omdat zij nog verantwoordelijkheid draagt 42 
voor het boekjaar van Postelein tot stemming van het financieel jaarverslag 2012-43 
2013. Michelle geeft aan dat zij tegelijkertijd zichzelf zal dechargeren en de-44 
installeren en Jaleesa chargeren en installeren. Hierna zal Jaleesa haar bestuur 45 
chargeren en installeren. 46 
 47 
Michelle geeft aan dat er na de installatie van het bestuur 2013-2014 pauze zal zijn 48 
en dat de ALV de gelegenheid heeft het nieuwe bestuur te feliciteren. 49 
 50 
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- Michelle dechargeert en de-installeert Iris Bleekman als commissaris informeel 1 
2012-2013. 2 

- Michelle dechargeert en de-installeert Linsey van den Heuvel als commissaris 3 
formeel 2012-2013. 4 

- Michelle dechargeert en de-installeert Judith Salfischberger als commissaris 5 
PR 2012-2013. 6 

- Michelle de-installeert Sietske van der Meulen als penningmeester 2012-2013. 7 

- Michelle dechargeert en de-installeert Marion Anten als secretaris en vice-8 
voorzitter 2012-2013. 9 

- Michelle dechargeert en de-installeert Michelle Mostard als voorzitter 2012-10 
2012 en chargeert en installeert Jaleesa Chia als voorzitter 2013-2014. 11 

 12 

- Jaleesa chargeert en installeert Fenna van den Eerenbeemt als secretaris 13 
2013-2014. 14 

- Jaleesa chargeert en installeert Elyn Braat als penningmeester en vice-15 
voorzitter 2013-2014. 16 

- Jaleesa chargeert en installeert Evelien Mulder als commissaris PR 2013-17 
2014. 18 

- Jaleesa chargeert en installeert Eline Herrings als commissaris formeel 2013-19 
2014. 20 

- Jaleesa chargeert en installeert Job Zonneveld als commissaris informeel 21 
2013-2014. 22 

 23 
De ALV klapt. 24 
 25 
8. Presenteren Beleidsplan 2013-2014 26 
Jaleesa opent om 21.51 de vergadering weer 27 
 28 
Jaleesa geeft aan dat het beleidsplan gepresenteerd wordt. Jaleesa geeft aan dat 29 
het bestuur graag alleen inhoudelijke opmerkingen wil ontvangen. Opmerkingen over 30 
spellen en stijl mogen per e-mail gestuurd worden voor dinsdag 8 oktober 2013 31 
18.00. Het beleidsplan zal per pagina besproken worden.   32 
 33 
Pagina 1: 34 
J. Guldenaar geeft als algemeen punt aan dat hij veel onderbouwingen mist in het 35 
beleidsplan. Hij vraagt zich af of de feedback wel verwerkt is. 36 

o Jaleesa geeft aan dat de gekregen feedback verwerkt is en dat 37 
onduidelijkheden onderling met elkaar besproken zijn. 38 

o Jelle vraagt zich af waarom er dan toch nog zoveel onderbouwingen missen. 39 
o Jaleesa vraagt welke onderbouwingen J. Guldenaar dan precies mist en of hij 40 

dat per pagina duidelijk aan wil geven. 41 
 42 
S. Fielt vraagt waarom het beleidsplan niet in kleur is afgedrukt. 43 

o M. Anten reageert hierop door te zeggen dat de inkt van de printer in de 44 
Posteleinkamer op was en dat ze de beleidsplannen toen bij de copyshop 45 
heeft afgedrukt. Zwart wit printen was dan goedkoper.  46 

 47 
D. Sinke geeft aan dat er veel slordige fouten in het beleidsplan staan die al 48 
verbeterd hadden moeten worden.. 49 
 50 
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Pagina 3: 1 
Regel 15: A. Janssen geeft aan dat deze regel uit het niets komt en vraagt zich af 2 
wat het bestuur met die zin wil zeggen. 3 

o Jaleesa geeft aan dat Postelein een studievereniging is voor en door leden en 4 
dat actieve leden veel voor Postelein mogelijk maken. Om die reden worden 5 
de actieve leden nog een keer extra benadrukt. 6 

 7 
M. Monteiro vraagt zich af waar in regel 10 de verbetering in zit 8 

o Jaleesa geeft aan dat het vooral de speerpunten openheid en betrokkenheid 9 
zijn die we voort willen zetten. De leden van Postelein zullen zowel op 10 
activiteiten als op de Posteleinkamer benaderd worden waarbij het 11 
verbeterpunt zit in wederzijdse betrokkenheid.  12 

 13 
D. Sinke vraagt wat het bestuur verstaat onder kwalitatief goede activiteiten 14 

o Jaleesa geeft aan dat het bestuur daarmee activiteiten bedoelt die goed zijn 15 
uitgewerkt.  16 

o D. Sinke vraagt of het bestuur daarmee bedoelt dat er veel leden aanwezig 17 
zijn op de activiteit of dat de activiteit gewaardeerd wordt door leden.  18 

o Jaleesa geeft aan de het bestuur beide bedoelt. Dat leden de activiteiten 19 
bezoeken maar dat ze de activiteiten tegelijkertijd ook waarderen. En dat ook 20 
wanneer de opkomst laag is de activiteit gewaardeerd wordt.  21 

 22 
J. Guldenaar geeft aan dat Jaleesa tijdens het praatje over de speerpunten aangaf 23 
dat het bestuur voort wil bouwen op afgelopen jaren, bijvoorbeeld continuïteit, maar 24 
dat Jaleesa het had over een nieuwe insteek. J. Guldenaar vraagt zich af wat dan de 25 
nieuwe insteek is waar Jaleesa het over had. 26 

o Jaleesa geeft aan dat met die nieuwe insteek de wederzijdse betrokkenheid 27 
en eenheid wordt bedoeld. Dat het bestuur gaat proberen de ALPO studenten 28 
meer te betrekken bij Postelein en dat de vereniging gestructureerd zal 29 
worden door een commissiehoofdenbijeenkomst en protocollen. 30 

o J. Guldenaar geeft aan dat insteek niet het juiste woord is. 31 
o Jaleesa vraagt hoe het dan wel geformuleerd moet worden. 32 
o J. Guldenaar geeft aan dat nieuwe insteek mogelijk veranderd wordt in visie. 33 
o J. Free geeft aan dat hij een visie een raar woord vindt omdat je een visie niet 34 

echt kunt overnemen. 35 
o Evelien geeft als suggestie ‘dat ons beleid in goede handen door de leden al 36 

worden ontvangen’. 37 
o J. Guldenaar geeft aan dat het in ieder geval geen nieuwe insteek is. 38 
o L. Pape geeft aan dat ontvangen een beter woord is dan overbrengen. 39 
o M. Monteiro geeft nog als alternatief dat het beleid gedragen zal worden door 40 

leden.  41 
 42 
Pagina 7:  43 
Regel 11: S. Fielt geeft aan dat daar gesproken wordt over het belang van de actieve 44 
leden maar het belang van de actieve leden moet sterker neergezet worden in het 45 
beleidsplan. S. Fielt vindt dat er duidelijker moet staan wat de actieve leden precies 46 
voor Postelein betekenen. 47 

o Jaleesa geeft aan dat dit meegenomen zal worden. 48 
 49 
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Regel 13: S. Lexmond vraagt hoe je eenheid creëert door leden te betrekken bij 1 
Postelein. 2 

o Jaleesa geeft aan dat daarmee vooral de ALPO studenten bedoeld worden 3 
maar dat je hen niet kunt omschrijven als niet-leden.  4 

o S. Lexmond vraagt zich af hoe je daarmee eenheid creëert. 5 
o M. Mostard geeft aan dat juist door ALPO studenten meer te betrekken bij 6 

Postelein er wel meer eenheid gecreëerd wordt. 7 
o M. Monteiro geeft aan dat er ook gesproken kan worden van ALPO leden.  8 
o G. Dodemont geeft aan dat ALPO leden ook lid zijn van Postelein.  9 
o A. Janssen geeft aan dat het bestuur zich tekort doet wanneer daar expliciet 10 

gesproken wordt over ALPO leden omdat het waarschijnlijk de bedoeling is 11 
ook de leden die nu nog niet betrokken zijn bij Postelein er meer bij te 12 
betrekken.   13 

o S. Lexmond geeft aan dat mogelijk beiden benoemd kunnen worden omdat 14 
het nu niet duidelijk is.  15 

o A. Janssen geeft aan dat er een betere link gelegd moet worden tussen het 16 
betrekken van leden en het creëren van eenheid binnen Postelein.  17 

o S. Fielt  geeft aan dat hij  vanuit de mannencommissie merkt dat mannelijke 18 
leden minder betrokken zijn bij Postelein. Hij vraagt zich af hoeveel mannen er 19 
actief zijn bij Postelein. Hij vindt dat daar wat aan moet gebeuren en dat in het 20 
beleidsplan de verschillende groepen dus genoemd moeten worden.  21 

o M. Monteiro geeft aan dat er een discrepantie bestaat tussen eenheid creëren 22 
en betrekken van leden bij Postelein. Een eenheid impliceert dat je de mensen 23 
die al bij Postelein betrokken zijn dichter bij elkaar wilt brengen. Met betrekken 24 
geef je aan dat je er al een groep is en dat je daar meer mensen bij wilt 25 
betrekken.  26 

o Evelien geeft aan dat de ALV al een aantal punten heeft aangedragen waar  27 
het bestuur achter staat. Het bestuur wil meer groepen betrekken bij 28 
Postelein. Door meer groepen bij Postelein te betrekken wordt er een eenheid 29 
gecreëerd.  30 

o N. Bakkum geeft aan dat het twee verschillende dingen zijn maar dat je ze wel 31 
aan elkaar kunt koppelen.  32 

o S. Fielt vraagt waar de focus ligt. 33 
o Jaleesa geeft aan dat dat de eenheid als geheel is. Pedagogische 34 

Wetenschappen en Onderwijskunde in zijn geheel. Maar tevens meer 35 
saamhorigheid onder de leden. 36 

o S. Fielt geeft aan dat dat twee grote doelen op zich zijn en wil weten waar het 37 
bestuur zich op wil gaan focussen.  38 

o Elyn reageert hierop door aan te geven dat het bestuur het daar op het 39 
beleidsweekend over heeft gehad. Daar is gesproken over ALPO studenten, 40 
mannen, studenten onderwijskunde en dergelijke. Uiteindelijk heeft het 41 
bestuur daar toen besloten dat in het beleidsplan niet al die groepen benoemd 42 
zullen worden maar dat er gesproken zal worden over de leden in het 43 
algemeen. 44 

o J. Free geeft aan dat hij het gevoel krijgt dat dit punt prima past bij wederzijdse 45 
betrokkenheid. Hij vraagt zich daarom af waarom het bestuur dat punt niet 46 
weghaalt bij eenheid en het onder betrokkenheid plaatst. 47 

o A. Janssen is het daarmee eens. 48 
o J. Free vraagt of het dan nog wel past bij wat het bestuur onder ogen had. 49 
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o A. Janssen geeft aan dat eenheid en betrokkenheid niet bij elkaar in één zin 1 
moeten staan. 2 

o S. Fielt geeft aan dat de begrippen gespecificeerd moeten worden. 3 
o M. Monteiro vraagt zich af hoe het bestuur die eenheid voor zich ziet. 4 

Misschien functioneren de groepen op zich al prima onder elkaar. M. Monteiro 5 
vraagt zich daarom of het de bedoeling is de groepen echt met elkaar te 6 
mengen.  7 

o J. Free doet een voorstel over de discussie over de speerpunten. Hij stelt voor 8 
om eerst verder te gaan met het beleidsplan en later terug te komen op de 9 
details van de speerpunten.  10 

o De ALV stemt daarmee in.  11 
 12 
Pagina 8: 13 
J. Guldenaar vraagt wat het bestuur bedoelt met het stuk in regel 8 en 9. 14 

o Jaleesa geeft aan dat het bestuur daarmee bedoelt dat ze de actieve leden 15 
echt willen leren kennen. Wanneer dan blijkt dat een lid het erg leuk vindt om 16 
te notuleren dan zou je deze persoon tijdens vergaderingen kunnen laten 17 
notuleren. 18 

o J. Guldenaar zegt dat je de persoonlijkheden van de leden nog helemaal niet 19 
kent. Hij geeft aan dat je niet ineens halverwege het jaar kunt switchen als 20 
blijkt dat het toch niet blijkt te zijn zoals verwacht.  21 

o Jaleesa vertelt dat wanneer een lid van de PUB-commissie bijvoorbeeld 22 
geïnteresseerd is in paardrijden dan zou de commissie een activiteit kunnen 23 
organiseren die daarbij aansluit. Op die manier worden de kennis en 24 
kwaliteiten ingepast in commissies.  25 

o J. Guldenaar geeft aan dat hij begrijpt dat iedereen eigen kennis en kwaliteiten 26 
heeft, maar dat zou bijvoorbeeld bij langdurige activiteiten kunnen gaan 27 
botsen. Hij snapt dat kennis en kwaliteiten altijd goed moeten worden ingezet, 28 
maar dat je het aan het begin van het jaar nog niet weet. 29 

o M. Mostard krijgt het idee dat mensen op die manier zouden worden 30 
voorgetrokken. Het gaat er niet perse om of het binnen commissies gebruikt 31 
kan worden, maar meer over wat er in de toekomst mee gedaan kan worden. 32 
Voor nu moet het niet te ver doorgetrokken worden op commissies, maar 33 
moet het meer algemeen gehouden worden.  34 

o J. Guldenaar geeft aan dat dit dan aangepast moet worden in het beleidsplan 35 
omdat er nu staat dat het puur voor commissies geldt. Hij snapt dat het 36 
wanneer we het breder willen trekken, maar dan klopt het niet zoals het er nu 37 
staat. 38 

o Jaleesa vraagt of er aan de zin toegevoegd moet worden: onder andere. 39 
o J. Guldenaar vindt dat een goed plan en geeft nog als alternatief om aan te 40 

geven dat het ook op andere vlakken binnen de vereniging van toepassing is. 41 
o J. Free geeft aan dat het gaat om de definitie van het eerste speerpunt: 42 

persoonlijkheid. Doordat het nu een paraplubegrip is wordt het juist heel erg 43 
vaag. Het is beter om de losse begrippen te laten staan. Openheid en 44 
wederzijdse betrokkenheid zijn voor iedereen heel logisch. Hetzelfde geldt 45 
voor eenheid: professionaliteit en continuïteit. Het hele groepsgebeuren wat 46 
nu onder eenheid valt is prima weg te zetten onder betrokkenheid. Dit is 47 
uiteindelijk waar het om gaat.  48 



  25 

 

o A. Janssen vraagt zich af hoe je eenheid en persoonlijkheid wilt combineren. 1 
Als er namelijk naar persoonlijkheid wordt verwezen past het vaak ook heel 2 
erg goed bij eenheid. 3 

o J. Free geeft aan dat het nu wel om een heel ingrijpende wijziging in het 4 
beleidsplan gaat. 5 

o Jaleesa vraagt of iemand hier nog op wil reageren. 6 
o Evelien bedankt J. Free voor de heldere formulering. Het is een prima plan om 7 

het op deze manier in ons beleidsplan te verwerken. 8 
 9 
Jaleesa schorst de vergadering om 22.19 uur en hervat deze weer om 22.35 uur 10 
 11 
Jaleesa geeft aan dat het bestuur in samenspraak persoonlijkheid en eenheid zullen 12 
laten vallen dat we verder willen met de speerpunten wederzijdse betrokkenheid, 13 
openheid, professionaliteit en continuïteit.  14 
 15 
J. Free stelt voor om de speerpunten nu buiten beschouwing te laten en deze in een 16 
volgende ALV te behandelen. 17 

o M. Monteiro geeft aan dat dat niet perse nodig is. De tekst blijft namelijk verder 18 
hetzelfde alleen gaat het om het paraplubegrip. M. Monteiro kan zich 19 
voorstellen dat er vanuit de ALV vragen zijn.  20 

o J. Free geeft aan dat er een heleboel vragen weg zullen vallen wanneer de 21 
speerpunten opnieuw geformuleerd worden. Hij denkt dat het nu niet meer 22 
zoveel zin heeft om de tekst helemaal te behandelen aangezien de tekst 23 
helemaal herschreven zal worden. 24 

o M. Monteiro denkt dat iedereen voor zichzelf wel kan inschatten of een vraag 25 
of opmerking te maken heeft met professionaliteit en eenheid.  26 

o Jaleesa geeft aan dat de punten zullen blijven bestaan maar dat ze anders 27 
omschreven zullen worden. Ze zullen misschien een net iets ander karakter 28 
krijgen. 29 

o M. Monteiro vindt dat het net lijkt alsof we alles wat er nu staat laten vallen. 30 
o A. Janssen zegt dat je niet over een beleidsplan kunt stemmen als de 31 

speerpunten nog niet geformuleerd zijn. 32 
o N. Bakkum zegt dat de ALV verder kan gaan met de rest van het beleidsplan, 33 

met inachtneming van de wijzigingen. 34 
o J. Guldenaar vraagt zich af waar dan over gestemd zal worden straks. 35 
o J. Free zegt dat dat dan het beleidsplan is zonder speerpunten. 36 
o M. Monteiro geeft aan dat de speerpunten juist de basis zijn. 37 
o M. Mostard geeft aan dat alleen de kopjes veranderd worden en dat deze 38 

eventueel toegelicht kunnen worden nu. Het is namelijk niet dat de 39 
speerpunten in zijn geheel niet doorgaan. M. Mostard stelt voor om alsnog 40 
door te gaan mocht het bespreken van de speerpunten spaak lopen. 41 

o A. Janssen zegt dat je de speerpunten niet over kunt slaan. 42 
o Evelien stelt voor om de speerpunten te bespreken en dat iedereen in zijn 43 

achterhoofd moet houden dat de vier ‘nieuwe’ begrippen gebruikt zullen gaan 44 
worden. 45 

o Job geeft aan da het ook niet totaal iets nieuws is wat nu besproken wordt, 46 
maar dat het allemaal dingen zijn die het bestuur al in het hoofd had. In het 47 
beleidsplan is het alleen anders verwoord. Deze vier begrippen zijn in 48 
samenspraak tot stand gekomen. Maar de inhoud zal neerkomen op de 49 
speerpunten die er al waren.  50 
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o L. Pape concludeert dat de speerpunten gewoon besproken kunnen worden 1 
maar dat het wel handig is dat het bestuur zal toelichten wat ze bij de 2 
speerpunten onder ogen hadden.  3 

o J. Free geeft aan dat hij het daarmee eens is, maar dan moet in de volgende 4 
ALV de nieuwe tekst besproken worden. Hij vraagt zich af of je dat een 5 
vereniging kunt aandoen.  6 

o L. Pape vraagt of J. Free dan liever twee keer wil stemmen, nu en later? 7 
o J. Free geeft aan dat we de speerpunten nu gaan bespreken op hoofdlijnen 8 

maar dat er qua tekst een ingrijpende verandering zal plaatsvinden. 9 
o  Jaleesa geeft aan dat de aangepast tekst in de volgende ALV aan bod zal 10 

komen. 11 
o J. Guldenaar vraagt of een goedgekeurd beleidsplan nog gewijzigd kan 12 

worden aangezien er van twee naar vier speerpunten gegaan wordt. En de 13 
speerpunten worden in de volgende ALV pas tekstueel behandel. 14 

o M. Anten snapt het probleem niet zo goed, de rest van het beleidsplan wordt 15 
ook met inachtneming van de wijzigingen goedgekeurd. Dus dat is met de 16 
speerpunten precies hetzelfde.  17 

o J. Salfischberger geeft aan het belangrijk is dat heel duidelijk wordt wat hoe de 18 
speerpunten precies omschreven worden.  19 

o N. Bakkum zegt dat juist de speerpunten belangrijk zin omdat dat juist de visie 20 
is die jullie als bestuur willen overdragen. 21 

o Jaleesa stelt voor om per alinea het beleidsplan door te spreken. 22 
o ALV stemt in.  23 

 24 
S. Fielt zegt dat nu steeds Jaleesa degene is die reageert op wat de ALV zegt, hij wil 25 
dat ook de andere bestuursleden op de ALV reageren. 26 
 27 
Jaleesa geeft aan dat het bestuur openheid wil voortzetten zoals die in afgelopen 28 
jaren is neergezet. De leden van Postelein zullen benaderd worden, zowel op de 29 
Posteleinkamer als daarbuiten. Het bestuur staat dan open voor niet 30 
studiegerelateerde onderwerpen. De leden kunnen bij het bestuur terecht met alle 31 
soorten vragen en onderwerpen en het bestuur wil hen daar zo goed mogelijk bij 32 
helpen. 33 

o Evelien sluit zich daarbij aan en geeft aan dat je je als bestuur naar de leden 34 
toe op stelt en dat je niet moet wachten totdat leden naar jou toe komen. Dit 35 
doe je in alle situaties waar het bestuur aanwezig is. 36 

o J. Free neemt aan dat dat past bij de wederzijdse betrokkenheid. 37 
o Evelien geeft aan dat je niet alleen maar luistert naar wat de leden te zeggen 38 

hebben maar dat je dan ook aansluit bij jezelf. De leden moeten weten dat jij 39 
er niet alleen voor hen bent als bestuur maar dat ze jou als bestuurslid ook 40 
echt leren kennen.  41 

o Job geeft aan dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over kamerdiensten, de 42 
leden hebben tijdens kamerdiensten de prioriteit. Daarbij willen we er het hele 43 
jaar door naar streven beide deuren van de Posteleinkamer open te zetten 44 
wanneer de kamer open is.  45 

o M. Mostard vraagt of dat niet meer past bij professionaliteit. 46 
o Jaleesa denkt dat M. Mostard daar gelijk in heeft. Maar dat leden de prioriteit 47 

hebben tijdens kamerdiensten heeft ook te maken met wederzijdse 48 
betrokkenheid.  49 
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o M. Monteiro sluit aan bij wat Job zei. Ze vraagt zich af of leden ook prioriteit 1 
hebben wanneer je met andere activiteiten bezig bent. 2 

o Job geeft aan dat dat inderdaad klopt, zodra er leden op de Posteleinkamer 3 
zijn hebben zij altijd voorrang. Het is dan niet de bedoeling dat het bestuurslid 4 
dat kamerdienst heeft achter een computer zit. 5 

o Evelien geeft aan dat het lid dat kamerdienst heeft altijd een bestuursshirt zal 6 
dragen en daaraan herkenbaar zal zijn.  7 

o S. Lexmond vraagt zich af wanneer het bestuur dan hun taken wil verrichten. 8 
o Jaleesa geeft aan dat ieder bestuurslid maar twee dagdelen per week 9 

kamerdienst heeft en dat er dus nog genoeg andere momenten zijn om werk 10 
voor Postelein te verrichten. 11 

o A. Janssen zegt dat het bestuur daar nu nog wel zo over denkt. 12 
o S. Lexmond geeft aan dat je als bestuur altijd wel wat te doen hebt en dat er 13 

ook bijna altijd wel leden op de kamer zijn. 14 
o Jaleesa zegt dat we in ons beleidsplan zullen zetten dat we er naar zullen 15 

streven leden altijd de prioriteit te geven tijdens kamerdiensten.   16 
o S. Lexmond vraagt wat het bestuur doet wanneer het erachter komt dat het 17 

niet gaat werken. Dit zal dan op de ALV aangegeven worden namelijk. 18 
o J. Free snapt het idee van de twee open deuren, maar hij zegt dat het bestuur 19 

het zich daardoor onnodig moeilijk maakt voor zichzelf. De ruis vanuit het DE-20 
café is heel vervelend als je daar de hele dag zit. Het is dan moeilijk om een 21 
gesprekje te voeren met leden. Hij vind het echt te benijden dat het bestuur 22 
zichzelf bijna aan de kant wil zetten voor de leden. Leden moeten er namelijk 23 
ook bij gebaat zijn dat het bestuur zichzelf beschermt en het niet te moeilijk 24 
maakt voor zichzelf. J. Free geeft aan dat het namelijk niet zo moet zijn dat 25 
het bestuur het in februari al gehad heeft. Het zou beter zijn om dit stuk aan te 26 
passen naar: we willen aandacht hebben voor degenen op de kamer. 27 

o M. Monteiro zegt dat het bestuur zich echt niet te veel op de hals moet leggen. 28 
Zij begrijpt het wanneer het bestuur de hele studie stil wil leggen voor de 29 
leden, maar anders niet.  30 

o Jaleesa zegt dat het bestuur dit dus anders moet verwoorden en niet zoveel 31 
vast moet leggen. 32 

o J. Free zegt dat je als bestuur altijd in je hoofd kunt hebben dat beide deuren 33 
altijd open moeten tijdens kamerdiensten. 34 

o J. Salfischberger zegt dat je moet afstemmen op de leden, leden moeten ook 35 
de behoefte hebben om een praatje te maken of iets dergelijks. Je moet 36 
duidelijk een grens hebben in wanneer je wel en wanneer je geen gesprek 37 
aangaat met leden. Je moet aanvoelen wat de leden verwachten. J. 38 
Salfischberger vraagt zich af of commissarissen mogen vergaderen met hun 39 
commissie wanneer zij kamerdienst hebben.  40 

o Evelien vraagt wat het advies is. 41 
o J. Salfischberger geeft aan dat zij dit wel aan zou raden omdat het vaak 42 

moeilijk is een moment te plannen waarop iedereen van de commissie kan. In 43 
de pauze kan vaak iedereen.  44 

o S. Fielt begrijpt de bezwaren tijdsnood en dergelijke, maar hij geeft aan dat de 45 
oplossing vaak ligt in concreetheid van het plan. Nadenken over de momenten 46 
waarop je met z’n allen wilt open staan voor de leden. Een tip voor de indeling 47 
van de Posteleinkamer is om hem misschien zo in te richten dat je een deel 48 
hebt als werkplek en een gedeelte om te chillen. Maar wel goed nadenken 49 
over wat haalbaar is of niet.  50 
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o A. Janssen geeft aan dat je dat niet zo concreet moet vastleggen in het 1 
beleidsplan. Het is beter om het zo aan te pakken op de manier die J. Free 2 
voorstelde. Je moet namelijk ook ooit kunnen bepalen dat de deuren af en toe 3 
dicht moeten kunnen.  4 

o J. Free geeft aan dat er vorig jaar ook een discussie was over de deuren open 5 
of de deuren dicht tijdens kamerdiensten.  6 

o Elyn zegt dat het bestuur het heeft verteld zoals het in het hoofd zit, de nadruk 7 
zal liggen op deuren die open staan en aandacht naar de leden. Dit zal echter 8 
niet zo concreet in het beleidsplan blijven staan. De concrete uitwerking zal in 9 
de hoofden van het bestuur zitten. 10 

o J. Free geeft aan het begrip aandacht wel geconcretiseerd moet worden. Wat 11 
verstaat het bestuur daaronder en hoe wordt het aangepakt. 12 

o Evelien geeft aan dat het duidelijk moet zijn wie het aanspreekpunt is tijdens 13 
kamerdiensten, die persoon spreekt degenen die binnenkomen aan. Dat is de 14 
persoon die initiatief neemt.  15 

o L. Pape geeft aan dat wat J. Salfischberger eerder al zei hier goed bij past. J. 16 
Salfischberger had het namelijk over afstemmen. L. Pape vindt dat de 17 
omschrijving in het beleidsplan nu wat geforceerd overkomt. Het ene lid heeft 18 
namelijk veel meer interesse dan een ander lid. L. Pape geeft aan dat het nu 19 
lijkt: moeten moeten moeten! Het moet wederzijds zijn, maar niet afdwingen.  20 

o J. Free geeft aan dat Evelien het net mooi verwoordde.  21 
o Evelien zegt dat afstemmen concreter uitgewerkt zal worden en vraagt hoe L. 22 

Pape het liever omschreven ziet. 23 
o L. Pape geeft aan dat het stukje over de open kamer heel geforceerd klinkt en 24 

dat daar nuanceringen in aangebracht moeten worden.  25 
o Evelien begrijpt dat dat stuk geforceerd overkomt, maar dat het bestuur 26 

absoluut niet zo concreet met elkaar heeft afgesproken dat ieder bijvoorbeeld 27 
tien mensen moet leren kennen op een dag. We willen als bestuur zoveel 28 
mogelijk leden leren kennen, we willen ze zoveel mogelijk betrekken bij de 29 
activiteiten. Het wordt echt een kwestie van aanvoelen, wie heeft er behoefte 30 
aan en wie niet.  31 

o L. Pape vindt dat een veel betere verwoording en weet dat het bestuur 32 
daarmee aan de slag zal gaan.  33 

o A. Janssen mist de koppeling met openheid omdat dat wat net besproken is 34 
beter past bij wederzijds betrokkenheid.  35 

o Elyn zegt dat openheid vooral staat voor open staan voor leden, toegankelijk 36 
zijn leden. 37 

o A. Janssen zegt dat dat een middel is om openheid te bereiken. 38 
o L. Pape vraagt wat precies het verschil is tussen openheid en betrokkenheid. 39 
o Jaleesa stelt voor om openheid onder betrokkenheid te laten vallen. 40 
o L. Pape stemt daarmee in.  41 
o Evelien zegt dat openheid een middel is om wederzijdse betrokkenheid te 42 

creëren, wanneer je tijdens kamerdiensten laat zien dat je er bent voor de 43 
leden. Openheid creëer je door een stukje van jezelf mee te geven wanneer 44 
leden laten merken dat zij behoefte hebben aan contact. 45 

o M. Mostard vraagt of openheid dus vervalt en gaat vallen onder wederzijdse 46 
betrokkenheid. 47 

o S. Fielt zegt dat openheid betekent dat je openstaat voor elk lid van Postelein.  48 
o Jaleesa zegt dat er een grijs gebied bestaat tussen openheid en 49 

betrokkenheid. Om een conversatie te beginnen moet er openheid zijn. 50 
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o J. Free zegt dat met eenheid bedoelt wordt om alle groepen binnen Postelein 1 
te herenigen. 2 

o S Fielt benoemt nogmaals dat openheid staat voor openstaan voor alle leden 3 
van Postelein. Je organiseert als bestuur allemaal activiteiten voor je leden. 4 
Wederzijdse betrokkenheid is de manier waarop je communiceert met je 5 
leden. Maar ook openstaan voor anderen.  6 

o Jaleesa zegt dat toegankelijkheid daar ook wel een sleutelwoord in is.  7 
o J. Salfischberger zegt dat eenheid betekent dat alle subgroepen bij de 8 

vereniging betrokken worden en stelt voor om openheid de prullenbak in te 9 
doen.  10 

o M. Monteiro vindt het maar goed dat we het hier met z’n allen over hebben en 11 
dat het goed is om te horen wat het bestuur er precies van vindt.  12 

o Evelien zegt dat openheid niet meer verder gedefinieerd moet worden maar 13 
dat het meer valt onder het speerpunt wederzijdse betrokkenheid 14 

o Jaleesa vat kort samen wat er gezegd is. Openheid valt onder wederzijdse 15 
betrokkenheid. Het is een middel om wederzijdse betrokkenheid te vergroten. 16 
Hiermee wordt het toegankelijker voor alle leden. Toegankelijkheid kan 17 
vergroot worden door leden aan te spreken op de Posteleinkamer en op 18 
activiteiten.   19 

o J. Free is het helemaal eens met de verwoording van Jaleesa. Het openstaan 20 
voor alle groepen binnen de vereniging is een voorwaarde voordat je met 21 
betrokkenheid van doen hebt. 22 

o S. Fielt zegt dat iedereen als bestuurslid weer een andere groep mensen van 23 
Postelein kent. 24 

o M. Mostard zegt dat wanneer de formulering van Jaleesa het speerpunt wordt, 25 
dat persoonlijkheid daar ook weer bij past.  26 

o De ALV zegt dat het speerpunt persoonlijkheid niet meer bestaat.  27 
o M. Mostard zegt dat persoonlijkheid een middel voor openheid is. 28 
o Jaleesa zegt dat persoonlijkheid inderdaad een middel is wanneer leden 29 

aangetrokken kunnen worden omdat we allemaal een andere persoonlijkheid 30 
hebben.  31 

o E. Gerards krijgt het idee dat de ALV het beleidsplan van het bestuur aan het 32 
schrijven is. Ze wil wat meer van het bestuur horen en wat minder vanuit de 33 
ALV. 34 

o Jaleesa begrijpt dat maar geeft aan dat alles wat het bestuur bedacht had hier 35 
nu van tafel wordt geveegd en dat er nu alweer van vier naar drie speerpunten 36 
gegaan wordt. De ALV moet het uiteindelijk wel eens zijn met het beleidsplan.  37 

o E. Gerards wil zien dat het bestuur erachter staat en dat het het beleidsplan 38 
van het bestuur is. 39 

o Elyn zegt dat de basis hetzelfde is maar dat het formuleringen zijn die 40 
aangepast worden. 41 

o M. Monteiro stelt voor dat het bestuur wat vaker het woord gaat nemen. 42 
 43 
Jaleesa stelt voor om door te gaan naar het tweede speerpunt, namelijk 44 
professionaliteit. Er moet een grens gesteld worden tussen professionaliteit en 45 
continuïteit. De kamerdiensten worden afgestemd op de leden die binnenkomen, dit 46 
valt onder professionaliteit. Maar ook de houding waarmee het bestuur zich profileert 47 
naar de leden toe valt onder professionaliteit.  48 

o Elyn zegt dat het bestuur ook door middel van protocollen de professionaliteit 49 
wil vergroten door daar één lijn in te trekken.  50 
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o Evelien geeft aan dat er protocollen zijn voor commissies, maar ook voor het 1 
maken van posters en dergelijke. Er is al een goede lijn voor professionaliteit 2 
en die wil dit bestuur waarborgen en voortzetten. Eventueel uitbreiden. 3 

o Jaleesa zegt dat protocollen zowel onder professionaliteit als onder 4 
continuïteit vallen. 5 

o N. Bakkum vraagt of continuïteit niet gewoon een onderdeel is van 6 
professionaliteit.  7 

o J. Guldenaar vraagt waar het kandidaatsbestuurprotocol voor nodig is.  8 
o Jaleesa stelt voor om eerst verder te gaan.  9 
o S. Fielt begrijpt dat het bestuur professionaliteit en continuïteit onder één 10 

noemer wil scharen, maar bij professionaliteit gaat het vooral om innovaties en 11 
bij continuïteit gaat het vooral om het waarborgen van huidige zaken. Bij 12 
continuïteit kijk je naar hoe je verder gaat met wat alle voorgaande besturen 13 
hebben neergezet. Bij professionaliteit leg je accenten op hoe je als 14 
bestuurslid met bepaalde dingen om gaat. 15 

o Jaleesa vraagt wat het bestuur hier van vindt. 16 
o J. Free geeft aan dat er meerdere opties zijn. Ze hoeven niet perse onder één 17 

noemer te vallen. Er kan ook genoemd worden: professionaliteit en 18 
continuïteit. Dan heb je namelijk twee speerpunten: wederzijdse 19 
betrokkenheid enerzijds en professionaliteit en continuïteit anderzijds.  20 

o Evelien vraagt of de rest nog aanvullingen heeft op hoe het bestuur de 21 
begrippen professionaliteit en continuïteit gaat invullen. Het bestuur gaat 22 
onder andere gebruik maken van de protocollen. 23 

o Job zegt dat de begrippen goed bij elkaar passen. De afgelopen jaren is er 24 
veel ingezet op de professionaliteit van Postelein en dat proces is erg goed 25 
gegaan. Dit wil het bestuur graag uitbreiden door middel van protocollen. 26 
Binnen de commissies moeten duidelijke lijnen gesteld worden. Alle 27 
commissies moeten gelijkwaardig behandeld worden ondanks dat de 28 
commissies niet hetzelfde zijn. Wat het bestuur toevoegt is herkenbaarheid 29 
door altijd hetzelfde shirt aan te hebben tijdens kamerdiensten en activiteiten 30 
van Postelein.  31 

o Elyn zegt dat in het beleidsplan staat dat er aan het begin van het jaar een 32 
bijeenkomst gepland zal worden voor alle commissiehoofden, ook met 33 
betrekking tot financiën. Dan is het voor alle commissiehoofden duidelijk wat 34 
er van hen verwacht wordt en wat zij van het bestuur kunnen verwachten.  35 

o J. Free geeft aan dat juist in de stukken van Elyn de afstemming gevonden 36 
kan worden.  37 

o M. Mostard vraagt wat de conclusie is. 38 
o Jaleesa zegt professionaliteit en continuïteit, maar dat er wel overlap bestaat 39 

tussen de begrippen. Professionaliteit staat voor hoe het bestuur zicht gaat 40 
profileren, door middel van bestuurskleding, en de afstemming met leden op 41 
onder andere de Posteleinkamer. Daarnaast zal er gebruik gemaakt worden 42 
van protocollen om de professionaliteit te vergroten en te zorgen dat er overal 43 
op eenzelfde manier gewerkt wordt. De commissiehoofdenbijeenkomst past 44 
ook binnen professionaliteit, het gaat om afstemming met de 45 
commissiehoofden. Dit draagt ook bij aan continuïteit.  46 

o S. Fielt vindt dat het grijze gebied losgelaten moet worden. Hij vraagt zich af 47 
wat het bestuur concreet bedoelt met professionaliteit en continuïteit. Wat 48 
voegen de begrippen toe en beschrijf duidelijk wat er met beide begrippen 49 
bedoeld wordt. 50 
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o Evelien sluit daarbij aan. De uitgangspunten zijn de protocollen en de 1 
herkenbaarheid. 2 

o Jaleesa geeft aan dat onder eenheid ook de ALPO studenten vallen. 3 
o G. Dodemont wil ingaan op het ALPO gedeelte, en vraagt of dit daar het 4 

goede moment voor is. Er zijn namelijk een aantal kanttekeningen. 5 
o Jaleesa geeft aan dat het mogelijk om daar nu op in te gaan. 6 
o G. Dodemont geeft aan dat het niet zo is dat ALPO studenten niets van de 7 

commissies van Postelein afweten, maar dat het meer de tijdsdruk is. 8 
Commissies zijn voor ALPO studenten vaak moeilijk te combineren met hun 9 
rooster. G. Dodemont vraagt zich af hoe Postelein rekening wil houden met 10 
ALPO studenten en hoe Postelein aan het rooster van ALPO studenten wil 11 
komen. De roosters zijn namelijk best wel ingewikkeld.   12 

o Jaleesa geeft aan dat het nooit de bedoeling is geweest aan te geven dat 13 
ALPO studenten nooit aanwezig zijn en biedt daarvoor excuses aan. Het is 14 
niet de bekendheid van de commissies, maar meer het drukke programma. 15 
ALPO studenten volgen twee opleidingen. Iedereen kan zelf aangeven in 16 
welke commissie hij/zij graag actief lid wil zijn. Het verschilt per commissie hoe 17 
druk het is.  18 

o Evelien geeft aan dat het bestuur graag wil afstemmen met de ALPO 19 
studenten. Als er goed afgestemd wordt, worden ALPO studenten meer 20 
betrokken bij Postelein. Wanneer ALPO studenten meer betrokken zijn bij 21 
commissies kan er meer rekening gehouden worden met de roosters. De 22 
ALPO commissieleden kunnen dan aangeven wanneer activiteiten moeten 23 
plaatsvinden zodat ook ALPO studenten aanwezig kunnen zijn. Zij zijn net zo 24 
goed leden als bijvoorbeeld mannen. 25 

o A. Janssen zegt dat het bestuur het nu best vaak specifiek over ALPO 26 
studenten heeft, maar eerstejaars zijn ook studenten die moeilijk te bereiken 27 
zijn. Nu worden steeds met name de ALPO studenten benoemd. Het is 28 
belangrijk om ook andere groepen te benoemen. A. Janssen vraagt zich af 29 
waarom de nadruk zo ligt op de ALPO studenten. 30 

o Jaleesa zegt dat dat komt omdat een paar ALPO studenten aangegeven 31 
hebben graag in een commissie te willen bij Postelein, en daar wil het bestuur 32 
graag op inspelen.  33 

o S. Fielt geeft aan dat bij het herschrijven van het beleidsplan goed gelet moet 34 
worden op de wederzijdse betrokkenheid. Die wederzijdse betrokkenheid 35 
moet uit het stuk blijken! S. Fielt is van mening dat daarmee veel twijfels 36 
weggenomen zullen worden bij mensen.  37 

o Jaleesa vraagt S. Fielt hoe hij dat dan terug wil zien in het beleidsplan. 38 
o S. Fielt zegt dat je die groepen moet noemen die je daadwerkelijk wilt 39 

bereiken. Uit het stuk moet blijken dat het bestuur betrokken is bij haar leden. 40 
o M. Monteiro vraagt zich af of het bestuur de groepen die nu minder actief zijn 41 

echt actief wil maken binnen Postelein, of worden er juist meer activiteiten 42 
voor ze georganiseerd. 43 

o Jaleesa geeft aan dat het voor Postelein officieel niet mogelijk is om het 44 
rooster van de ALPO studenten in te zien. Momenteel is wel geregeld om de 45 
activiteiten van Postelein onder ALPO studenten te gaan promoten zodat zij in 46 
mindere mate afhankelijk zijn van een derde partij. Het voordeel van ALPO 47 
studenten in de voorlichtingen –en meeloopdagencommissie is dat daarmee 48 
ook middelbare scholieren worden getrokken naar de ALPO te kijken. Het 49 
beste zou zijn dat ALPO studenten die scholieren dan ook begeleiden. Dan 50 
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zien zij hoe het is om een ALPO student te zijn. Me de PUB-commissie 1 
zouden er activiteiten georganiseerd kunnen worden die aantrekkelijker zijn 2 
voor ALPO studenten.  3 

o A. Janssen zegt dat ALPO studenten toch ook gewoon leden zijn van 4 
Postelein. 5 

o N. Bakkum begrijpt niet waarom ALPO studenten zo specifiek benoemd zijn in 6 
het beleidsplan. Er zijn volgens haar nog zoveel meer groepen die een beetje 7 
aan de kant worden geschoven. 8 

o Job geeft aan dat hier bewust voor gekozen is omdat er een aantal 9 
gesprekken hebben plaatsgevonden met ALPO studenten. Daar werd 10 
gesproken over het mogelijk opzetten van een eigen studievereniging voor 11 
ALPO studenten, daarnaast is er gesproken over een speciale ALPO 12 
commissie. Het speerpunt staat daar lijnrecht tegenover. Een eigen ALPO 13 
commissie sluit daar niet bij aan. Het zijn verschillende groepen ALPO 14 
studenten die het bestuur daarover hebben aangesproken. De ALPO 15 
studenten voelen zich een beetje ondergeschoven omdat zij binnen Postelein 16 
niet helemaal aanwezig zijn, maar ook binnen de Pabo niet. Ze hebben niet 17 
echt een plek waar zij hun ding kunnen doen.  18 

o Jaleesa benadrukt nogmaals dat er vanuit de ALPO veel vragen zijn gekomen 19 
en dat het zelfs gegaan is over een aparte introductie voor ALPO studenten 20 
vanuit Postelein.  21 

o G. Dodemont geeft aan dat wat zij zegt vanuit haarzelf is en dat ze niet wil 22 
spreken voor alle andere ALPO studenten. ALPO studenten willen graag mee 23 
kunnen doen. Het gaat voornamelijk over de planning en niet over de inhoud. 24 
En qua planning lukt het nu vaak niet voor ALPO studenten om deel te nemen 25 
aan de activiteiten van Postelein. 26 

o Evelien geeft aan dat het gaat om afstemming en dat er geprobeerd zal 27 
worden afstemming met de ALPO studenten te creëren.  28 

o J. Free zegt dat het gaat om het mee kunnen doen en niet het mee moeten 29 
doen. 30 

o G. Dodemont geeft aan dat er niet speciaal lezingen voor ALPO studenten 31 
hoeven te komen, maar ze willen wel graag deel kunnen nemen aan de 32 
activiteiten van Postelein.  33 

o Jaleesa vraagt of het dus gaat om de planning in afstemming met het rooster 34 
van de ALPO 35 

o J. Guldenaar vraagt of er specifieker ingegaan wil worden op professionaliteit 36 
en continuïteit en wat het doel is van het kandidaatsbestuurprotocol. 37 

o Jaleesa geeft aan dat daar na de pauze op teruggekomen zal komen. 38 
o S. van der Meulen geeft aan dat in het beleidsplan genoemd kan worden 39 

planning ‘afstemmen op alle verschillende jaarlagen en richtingen’. Dan 40 
worden ze allemaal benoemd.  41 

o I. Bleekman denkt dat afstemming juist heel goed mogelijk is als je maar 42 
vanuit beide partijen bereid bent daar aan mee te werken.  43 

 44 
Pagina 9: 45 
A. Janssen vraagt waarom het bestuur zich niet gaat voorstellen bij de 46 
masterstudenten aangezien zij niet worden genoemd in regel 47 t/m 49. 47 

o Jaleesa geeft aan het bestuur er vanuit ging dat er veel overlap was tussen de 48 
vakken van masterstudenten. 49 
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o S. Lexmond zegt dat er twee verschillende richtingen zijn dus dat het juist heel 1 
goed mogelijk is. 2 

o S. Fielt zegt dat het bestuur zichzelf tegenspreek door te zeggen niet naar de 3 
masterstudenten te gaan. 4 

o L. Pape geeft aan dat het nog steeds kan. 5 
o Jaleesa geeft aan dat het bestuur het mee zal nemen.  6 

 7 
Pagina 10: 8 
J. Guldenaar geeft aan dat de lijst met nominaties voor lid van de maand die 9 
genoemd wordt in regel 7 t/m 10 niet anoniem is. 10 

o Jaleesa zegt dat wanneer het bestuur iemand gaat kiezen dat we dat anoniem 11 
doen en dat het vooral gebaseerd zal worden op reden en niet op naam. 12 

o J. Guldenaar zegt dat iedereen de lijst kan lezen en dat er dus geen sprake is 13 
van anonimiteit. 14 

o Evelien zegt dat de secretaris alleen de reden noemt en niet de naam. 15 
o A. Janssen en J. Guldenaar geven aan dat iedereen de lijst dan al een paar 16 

keer gezien heeft. 17 
o L. Pape vraagt waarom het bestuur er voor gekozen heeft zelf ook te mogen 18 

nomineren. 19 
o Jaleesa zegt dat daarvoor gekozen is voor het geval waarin er geen 20 

nominaties zijn. 21 
o M. Monteiro vraagt of dat wat in regel 13 en 14 staat nieuw is en of dat het 22 

mogelijk is bij docenten en of leden dat zouden kunnen waarderen. 23 
o Jaleesa zegt dat het bestuur altijd bij degene die het lid genomineerd zal 24 

navragen of het gewaardeerd zal worden. 25 
o Job geeft aan dat het bij het lid wat voor deze maand is genomineerd als is 26 

nagevraagd en dat zij het wel zou kunnen waarderen. Toen is direct achter het 27 
rooster aangegaan.  28 

o J. Free denkt in kosten-baten. Hij geeft aan dat er wel een aantal nadelen aan 29 
zitten en dat hij niet goed weet of studenten hierop zitten te wachten. 30 

o S. Lexmond zegt dat er staat dat docenten het lid van de maand naar voren 31 
moet roepen, maar vraagt zich af of docenten dat wel willen doen. 32 

o N. Bakkum geeft aan dat studenten vaak niet aanwezig zijn tijdens college. 33 
o Jaleesa geeft aan dat daar heel gemakkelijk over gecommuniceerd kan 34 

worden. 35 
o I. Bleekman vraagt waarom Postelein het lid zelf niet naar voren roept, het is 36 

tenslotte een lid van Postelein en niet van de docent. 37 
o Jaleesa geeft aan dat dit bedacht is om de docenten meer bij Postelein te 38 

betrekken. 39 
o M. Anten vraagt of je wel goed kunt inschatten of iemand het leuk vindt om 40 

naar voren geroepen te worden. En als het de ene keer wel gebeurt en de 41 
andere keer niet dan past het niet in het kader van continuïteit. 42 

o Jaleesa geeft aan dat er inderdaad moeilijkheden bij komen kijken. 43 
o Elyn zegt dat het bestuur de docenten meer bij Postelein wil betrekken om 44 

Postelein meer bekendheid te geven onder de docenten. En dat was een idee 45 
om dat te bewerkstelligen. Verder geeft Elyn aan dat wanneer een lid niet wil 46 
dat inderdaad met de continuïteit in drang komt. 47 

o Jaleesa vraagt de ALV of zij denken of het mogelijk is wat het bestuur wil. 48 
o Evelien zegt dat in ieder geval geprobeerd kan worden het een extra boost te 49 

geven. 50 
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o Fenna geeft aan dat het bestuur dit toen had bedacht in het kader van 1 
persoonlijkheid. 2 

o Evelien zegt dat wanneer de docent de student naar voren roept het cadeau 3 
vanuit Postelein gegeven zal worden. 4 

o Job geeft aan dat het past bij wederzijdse betrokkenheid. 5 
o A. Janssen zegt dat er juist sprake is van wederzijdse betrokkenheid wanneer 6 

het lid op de kamer komt om het cadeautje op te halen. Uit het jaarverslag van 7 
2012-2013 bleek dat dat juist de leuke momentje waren. 8 

o S. Fielt  geeft aan dat hij zelf docent is en dat studenten pauze prettig vinden. 9 
Als er naast alle sheets die gedurende de maand al worden laten zien ook nog 10 
een lid naar voren geroepen wordt dan wordt dat voor studenten te veel. 11 
Verder denkt S. Fielt dat het voor de docent geen toegevoegde waarde zal 12 
hebben.  13 

o I. Bleekman is het met S. Fielt eens maar geeft wel aan dat door het in de 14 
collegezaal te doen je meer bekendheid geeft aan Postelein. 15 

o M. Mostard zegt dat we nu met zijn allen de voor –en nadelen aan het 16 
afwegen zijn maar vraagt zich af of die discussie moet doorgaan om 17 
uiteindelijk te kunnen stemmen over het beleidsplan.  18 

o Jaleesa zegt dat het bestuur het doel geformuleerd heeft in het kader van 19 
persoonlijkheid en dat zij het toch graag willen gaan proberen. 20 

o J. Free geeft aan dat het inderdaad beter is deze discussie te sluiten. Hij vindt 21 
het een beetje teveel naar leden toe. Ook omdat er al gewerkt wordt met foto’s 22 
op Facebook. 23 

o Jaleesa zegt dat het bestuur nuanceringen aan zal brengen waar nodig.  24 
o Evelien vraagt aan de ALV of zij de argumenten om het wel te doen sterk 25 

genoeg vinden en of het bestuur het wel of niet moet gaan doorvoeren. 26 
o Job zegt dat dit idee met veel enthousiasme bedacht is. 27 
o Elyn stemt in met wat Job zegt maar geeft aan dat het bestuur er niet over zal 28 

vallen om het punt te wijzigen.  29 
 30 
Regel 18: 31 
I. Bleekman geeft aan dat er wel erg veel op Facebook geplaatst wordt. 32 

o Evelien zegt dat er een maximum aantal posts is en dat het maar één keer per 33 
week gebeurd. 34 

o I. Bleekman zegt dat dat dan in het beleidsplan moet staan. 35 
 36 
Regel 25 t/m 27: 37 
J. Guldenaar geeft aan dat hij het een goed initiatief vind dat leden altijd hun ideeën 38 
kunnen inleveren.  39 
 40 
A. Janssen vraagt waarom er eenheid tussen de commissies moet ontstaan? 41 

o Jaleesa zegt dat dit te maken had met het speerpunt eenheid. 42 
o Job geeft aan dat het meer gaat om de actieve leden onderling, je merkt nu 43 

vaak dat de commissies een groepje blijven met elkaar. 44 
o Evelien zegt dat de actieve leden degenen zijn die Postelein Postelein maken. 45 

Wanneer er eenheid ontstaat in het handelen van de commissies ontstaat er 46 
ook meer eenheid binnen het hele gebeuren van de commissies. 47 

o Jaleesa zegt dat dit ook toegepast kan worden op de nieuw geformuleerde 48 
speerpunten om de continuïteit en saamhorigheid te vergroten. 49 
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o S. Lexmond geeft aan dat sommigen voor een bepaalde commissie kiezen 1 
omdat zij dat dan prima vinden, zij vraagt zich af waarom leden van de ene 2 
commissie het perse goed met de leden van een andere commissie moeten 3 
kunnen vinden. 4 

o Job zegt dat zelfs wanneer de leden meegaan op weekend alles nog steeds 5 
heel vrijblijvend is. 6 

o J. Free begrijpt het doel in het kader van samenwerking en betrokkenheid. Hij 7 
geeft aan dat het weekend gepland staat in november en stelt voor om 8 
bijvoorbeeld een weekend te doen als bedankje aan het eind van het jaar. 9 

o Evelien zegt dat door dit soort activiteiten aan te bieden leden hun netwerk 10 
kunnen vergroten. Een weekend aan het begin van het jaar heeft als doel 11 
elkaar beter te leren kennen. Wanneer leden actief lid worden bij Postelein 12 
kunnen ze mee een weekendje weg. Het is echter niet de bedoeling dat leden 13 
actief lid worden in verband met privileges. 14 

o A. Janssen vindt dat een gevaarlijke uitspraak.  15 
o Evelien zegt dat juist voorkomen moet worden dat leden het weekend als een 16 

privilege zien. 17 
o Elyn zegt dat het weekend ook nog niet gepromoot is onder de leden. 18 
o S. Fielt geeft een tweede gevaar van het weekend aan, namelijk de leden die 19 

later pas aansluiten bij een van de commissies. Zij sluiten dan aan wanneer 20 
het bindingsproces al in gang is gezet. 21 

o J. Free begrijpt het punt van S. Fielt maar geeft aan dat je zoiets niet kunt 22 
voorkomen. Hij zegt dat ondanks dat er bijvoorbeeld nog maar twee 23 
vergaderingen zijn geweest er dan als gestart is met een bondingsproces.  24 

o M. Monteiro stelt dat het doel van het weekend bondig tussen leden is. Zij 25 
vraagt wat er op tegen zou zijn als leden het weekend juist als motivatie zijn 26 
om actief lid te worden bij Postelein.  27 

o Jaleesa zegt dat zoals M. Monteiro het nu formuleert er niets op tegen is, 28 
maar wanneer het de enige reden is om actief lid te worden dan zal 29 
geprobeerd worden dat tegen te gaan. Een weekend aan het begin van het 30 
jaar is er ook voor zodat het bestuur de actieve leden goed kan leren kennen 31 

o Evelien geeft aan dat er opgepast moet worden dat het weekend niet de drive 32 
wordt voor leden om actief te worden. 33 

o N. Bakkum vindt het een superleuk idee en hoopt ook echt dat het gaat 34 
lukken. Zij geeft aan dat er wel nagedacht moet worden over wanneer het 35 
weekend precies plaats zal vinden. Verder moeten er volgens haar niet teveel 36 
grote en zware doelen aan het weekend gekoppeld worden. 37 

o E. Gerards denkt dat een zo’n weekend niet binnen één maand georganiseerd 38 
kan worden.  39 

o J. Free zegt dat een aantal jaren geleden ook geprobeerd is een 40 
eerstejaarsweekend te plannen maar dat zoiets als snel vol zit wanneer je iets 41 
wilt gaan boeken.  42 

o L. Pape stelt voor om er een leuk weekend van te maken waar de bonding 43 
vanzelf zal ontstaan. 44 

o J. Guldenaar zit met de drive van mensen om actief lid te worden, hij vraagt 45 
wat er gebeurt wanneer mensen na het weekend besluiten om uit de 46 
commissie te stappen. Een weekend aan het eind van het jaar kan zo’n geval 47 
voorkomen.  48 

o J. Free zegt dat wanneer er gekozen wordt voor het weekend aan het eind 49 
van het jaar er aan het begin een soort ALA georganiseerd kan worden.  50 
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o L. Pape geeft aan dat er dus een borrel, een uitje en weekend georganiseerd 1 
zullen worden en zij denkt dat actieve leden daarmee een beetje op een 2 
voetstuk geplaatst worden.  3 

o Elyn zegt dat er in de begroting al rekening gehouden is met het weekend aan 4 
het begin van het jaar en aan het eind van het jaar een borrel met een klein 5 
bedankje. Er is naar gekeken om voor de actieve leden aan het begin, aan het 6 
eind en in het midden van het jaar wat te organiseren.  7 

o L. Pape vindt dat nog steeds een overkill. 8 
o Elyn vraagt of L. Pape vindt dat er een activiteit uit zou moeten. 9 
o L. Pape zegt dat het uitje altijd al is bedoeld om leden te bedanken, zoals het 10 

er nu uit ziet worden ze wel erg vaak bedankt. 11 
o Jaleesa vat samen en stelt dat de ALV is voor een weekend aan het eind en 12 

eventueel een ALA in combinatie met een borrel. Het commissiehoofdenuitje 13 
zal er ook in blijven.  14 

 15 
Pagina 11: 16 
Regel 1 t/m 3: S. Lexmond geeft aan dat daar staat dat de commissiehoofden de 17 
jaarplanning digitaal zullen ontvangen en vraagt hoe het bestuur dat wil doen in 18 
verband met wijzigingen. 19 

o Job zegt dat er gewerkt zou kunnen worden met een dropbox. 20 
o A. Janssen zegt dat de commissiehoofden ook bij de papieren versie kan. 21 
o Job geeft aan dat het een kleine moeite is om de jaarplanning up to date te 22 

houden. 23 
o Evelien zegt dat het toegankelijker is voor leden wanneer zij de jaarplanning 24 

digitaal kunnen bekijken. 25 
o Jaleesa zegt dat er duidelijke afspraken over gemaakt moeten worden. 26 
o S. Fielt geeft aan dat het afgelopen jaar een ramp was om een gaatje te 27 

vinden in de jaarplanning om activiteiten te plannen in verband met de vele 28 
commissies. 29 

o Job zegt dat dat al gedaan is door de jaarplanning globaal in te vullen. 30 
o A. Janssen geeft aan dat activiteiten door commissiehoofden worden 31 

ingepland. 32 
o Jaleesa zegt dat dit dient als een rode lijn. 33 
o Evelien zegt dat de activiteiten optioneel zijn en dat er rekening gehouden 34 

moet worden met alle activiteiten per week. Alles moet nog concreet gepland 35 
worden. 36 

o A. Janssen vraagt wat er gebeurt met commissies die pas later beginnen. 37 
o N. Bakkum geeft aan dat er vorig jaar ook een jaarplanning was aan de hand 38 

waarvan zij activiteiten plande als commissiehoofd.  39 
o S. Fielt zegt dat het soms lastig is te plannen omdat je als commissie vaak ook 40 

te maken hebt met andere partijen waardoor het lastig is dingen te plannen.  41 
o Jaleesa zegt dat wanneer dit gebeurt er in overleg met het bestuur naar een 42 

oplossing gezocht kan worden.  43 
o Job zegt dat er altijd onvoorziene omstandigheden kunnen zijn. Maar er zijn 44 

een aantal vaste activiteiten per commissie. Wanneer deze activiteiten precies 45 
gaan plaatsvinden kan in overleg met de commissarissen gewijzigd worden. 46 
Maar Job geeft aan dat er voor nu vanuit gegaan wordt dat alle commissies 47 
tegelijk starten.  48 
 49 

Jaleesa schorst de vergadering om 01.29 uur.  50 
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Jaleesa hervat de vergadering op woensdag 2 oktober om 18.40 uur 1 
 2 
Aanwezig:  Bestuur 2012-2013: Michelle Mostard, Marion Anten, Sietske van der 3 

Meulen, Judith Salfischberger, Linsey van den Heuvel, Iris Bleekman 4 
 Bestuur 2013-2014: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn 5 

Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld 6 
 Commissiehoofden: N. Bakkum, S. Lexmond. E. Gerards, D. Sinke, J. 7 

Guldenaar, L. Pape 8 
 Raad van Advies: J. Free, A. Janssen 9 

Leden: M. Monteiro, N. van Dommelen, V. Weijnen, B. van Enckevort. 10 
  Totaal: 24 11 
Afwezigheid  12 
bij kennis- 13 
geving: L. Steeg (machtigt J. Free) 14 
 15 
J. Free is gemachtigd door L. Steeg 16 
 17 
Jaleesa legt uit waarom Job niet aanwezig is. Omdat Job pas later aansluit zal het 18 
gedeelte van de begroting van commissaris informeel ook worden uitgesteld totdat hij 19 
aanwezig is.  20 
 21 
Daarna gaat Jaleesa verder met de speerpunten. De speerpunten zijn wederzijdse 22 
betrokkenheid, professionaliteit en continuïteit. Openheid valt onder wederzijdse 23 
betrokkenheid en deze openheid willen we op dezelfde manier als het vorige bestuur 24 
voortzetten. Onder professionaliteit en continuïteit vallen onder andere de 25 
protocollen.  26 
 27 
De vergadering wordt hervat vanaf pagina 11. 28 
S. Lexmond vraagt naar aanleiding van regel 41 of het dan juist niet heel erg druk is 29 
op de universiteit op vrijdag. 30 

o Jaleesa zegt dat het bestuur op advies van het oud bestuur de tijden zo heeft 31 
aangehouden omdat het ondanks colleges op vrijdag minder druk is met leden 32 
op de Posteleinkamer. 33 

 34 
S. Lexmond geeft aan dat in regel 22 gesproken wordt over het uitdelen van flyers 35 
met daarop de maandplanning bij de boekenpakketten, en vraagt of het bestuur daar 36 
de lossen activiteiten mee bedoelt. 37 

o Jaleesa zegt dat er vanaf nu gewerkt zal gaan worden met boekenpakketten 38 
die vanuit Studystore geleverd worden. Aan alle studenten zal een flyer 39 
meegegeven worden met daarop alle activiteiten van die maand. 40 

o Elyn zegt dat er een nieuw contract is bij Studystore en dat er daardoor nu met 41 
boekenpakketten gewerkt zal worden. Er is wel een mogelijkheid om flyers in 42 
de boekenpakketten te laten stoppen, maar er zijn maar vier keer paar jaar 43 
boekenpakketten. De flyers zouden dan steeds al erg op tijd ingestuurd 44 
moeten worden maar dan zijn de precieze data van de activiteiten nog niet 45 
bekend.  46 

o A. Janssen zegt dat die zin dan beter gewoon weggehaald kan worden. 47 
 48 
Pagina 12: 49 
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J. Guldenaar zegt dat wat in regel 29 en 30 staat niet duidelijk is omdat er gesproken 1 
wordt over het kandidaatsbestuur. 2 

o Jaleesa zegt dat die zin daar inderdaad ongelukkig staat en dat het 19e 3 
bestuur een kennismakingsborrel organiseert. 4 

o J. Guldenaar vraagt waarom het bestuur gekozen heeft voor 5 
kandidaatsbestuurshirts en het kandidaatsbestuurprotocol. J. Guldenaar vindt 6 
dat een beetje overbodig. 7 

o Jaleesa geeft aan dat daarvoor gekozen is als richtlijn omdat er aan het begin 8 
meteen veel dingen zijn die het kandidaatsbestuur wil weten. Aan de hand van 9 
een protocol kunnen de verwachtingen uitgesproken worden.  10 

o J. Free vraagt of daar niet meer het proces mee bedoeld wordt. 11 
o Evelien geeft aan dat dat klopt en dat het vooral gaat om de profilering en 12 

verantwoordelijkheden van het kandidaatsbestuur, en het onderscheid met het 13 
huidig bestuur op dat moment. Evelien geeft als voorbeeld dat het toen nog 14 
kandidaatsbestuur vanaf september aanwezig moest zijn op alle activiteiten, 15 
dat leden het kandidaatsbestuur dus gezien hadden maar dat ze hen niet als 16 
verantwoordelijken mogen aanspreken omdat je als kandidaatsbestuur nog 17 
geen verantwoordelijkheden hebt. Evelien geeft aan dat daarom het idee van 18 
een protocol is ontstaan zodat het kandidaatsbestuur goed weet wat er van 19 
hen verwacht wordt.  20 

o S. Lexmond vraagt waarom er gekozen is voor shirts omdat zij zich afvraagt 21 
waarom het voor leden nuttig is om te weten wie het kandidaatsbestuur is. 22 
Tijdens de introductie heb je dan een commissie in shirts, een bestuur in shirts 23 
en dan ook nog een kandidaatsbestuur met eigen shirts. Volgens S. Lexmond 24 
wordt het dan wat verwarrend. 25 

o J. Guldenaar geeft aan dat algemene leden sowieso al niet weten wat een 26 
kandidaatsbestuur is. 27 

o Jaleesa denkt dat op het moment dat er onduidelijkheid is er juist door shirts 28 
duidelijkheid kan worden verschaft. 29 

o Elyn geeft een voorbeeld van dit jaar. Evelien en Job waren toen mentorouder 30 
en in haar mentorgroepje en in sommige andere groepjes hadden de kindjes 31 
wel door dat Evelien en Job in het bestuur gingen, maar op andere avonden 32 
waren Eline en Jaleesa erbij en de dag erna was het voor niemand duidelijk 33 
wie dat zij waren. Dus als zij dan een shirt dragen is het voor de leden 34 
duidelijk wie dat ze zijn en zijn ze herkenbaar.  35 

o M. Monteiro zegt dat je het in geval van onduidelijkheid mondeling kunt 36 
toelichten en dat daar niet perse een shirt voor nodig is. M. Monteiro zegt dat 37 
wanneer je werkt met shirts voor het kandidaatsbestuur leden denken dat je 38 
bij hen terecht kunt en dat het dat juist alleen maar verwarrend maakt. Op die 39 
manier mis je het doel van de shirts. 40 

o J. Free zegt dat hij het idee van herkenbaarheid begrijpt. 41 
o S. Lexmond zegt dat tijdens de introductie juist de nadruk moet liggen op de  42 

commissie, de commissie organiseert tenslotte alles. Het gaat echt om de 43 
commissie en niet om het kandidaatsbestuur. 44 

o Evelien geeft aan dat ze herkenbaarheid verder heeft uitgewerkt voor de 45 
introductie. Ze is het er zeker mee eens dat de commissie op de voorgrond 46 
staat tijdens de introductie, het kandidaatsbestuur moet niet op een voetstuk 47 
komen staan. Evelien geeft aan dat het bestuur denk dat het goed is wanneer 48 
het kandidaatsbestuur aanwezig is tijdens de introductie, zij zijn namelijk 49 
degenen die Postelein gaan uitdragen ondanks dat de introductie nog niet hun 50 
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activiteit is. Omdat de introductie georganiseerd is door Postelein is het goed 1 
het kandidaatsbestuur daar aan te koppelen. 2 

o S. Lexmond zegt dat je het kandidaatsbestuur op deze manier juist wel op een 3 
voetstuk plaatst. 4 

o Evelien vraagt aan S. Lexmond hoe zij denkt dat door te werken met shirts dat 5 
voetstuk zo duidelijk naar voren komt.  6 

o S. Lexmond geeft aan dat het voorstelpraatje tijdens colleges voldoende is. 7 
o Evelien begrijpt reactie van S. Lexmond. 8 
o Elyn geeft aan dat de introductie natuurlijk maar een onderdeel is en dat het 9 

kandidaatsbestuur dan mogelijk een paar dagen dat shirt aan kan. De 10 
activiteiten in september zijn verplicht voor het kandidaatsbestuur dus het lijkt 11 
het bestuur dan handig dat zij een kandidaatsbestuursshirt dragen. Het is veel 12 
gemakkelijker voor leden om een praatje te maken wanneer er gewerkt wordt 13 
met shirts. 14 

o A. Janssen zegt dat leden juist door een shirt denken dat ze bij het 15 
kandidaatsbestuur terecht kunnen met vragen en dergelijke.  16 

o S. Lexmond vraagt of het niet voldoende is dat leden vanaf 1 oktober weten 17 
wie het nieuwe bestuur is. 18 

o Jaleesa geeft aan dat het juist handig is als iedereen het nieuwe bestuur 19 
tijdens de introductie vast een keer gezien heeft en weten op welke personen 20 
ze zich het komend jaar kunnen richten. 21 

o Evelien zegt dat het in deze discussie vooral gaat om de introductie en 22 
activiteiten maar het gaat in de ogen van het bestuur ook om kamerdiensten. 23 
Er zijn in de maand september twee besturen die kamerdienst hebben, dan 24 
zouden shirts juist handig zijn om onderscheid te maken. Het is dan ook fijn 25 
wanneer dit onderscheid op activiteiten gemaakt wordt. En net zoals je tijdens 26 
kamerdiensten geen verantwoordelijkheden hebt als kandidaatsbestuur heb je 27 
die tijdens activiteiten ook niet.  28 

o N. Bakkum geeft aan dat het kandidaatsbestuur nog geen functie heeft en dus 29 
ook nog niet herkenbaar hoeft te zijn. Verder geeft zij aan dat de leden door 30 
de praatjes tijdens colleges echt wel weten wie het nieuwe bestuur. Zij denkt 31 
niet dat het nodig is om shirts toe te voegen. 32 

o Evelien geeft aan dat het bestuur graag een lijn wilde trekken in alles. 33 
o M. Mostard zegt dat het door een shirt alleen maar heel onduidelijk zal 34 

worden. Ene keer een kandidaatsbestuursshirt, een maand later een 35 
bestuursshirt en dan ook nog commissies met shirts op activiteiten. 36 

o Jaleesa geeft aan dat het bestuur denkt dat het voor herkenbaarheid zal 37 
zorgen. 38 

o J. Guldenaar geeft aan dat leden de ene keer door het kandidaatsbestuur 39 
worden doorverwezen naar het huidig bestuur maar een maand later gaan ze 40 
dan weer naar die persoon omdat ze niet in de gaten hebben dat er gewisseld 41 
is.  42 

o J. Free vraagt aan J. Guldenaar wat dat voorbeeld te maken heeft met de 43 
kandidaatsbestuursshirts. 44 

o J. Guldenaar zegt dat wanneer het kandidaatsbestuur 45 
kandidaatsbestuursshirts draagt het lijkt alsof zij al wat zijn. 46 

o Elyn zegt dat het bestuur vooral wil dat het kandidaatsbestuur de 47 
kandidaatsbestuursshirts draagt tijdens kamerdiensten en dat het aan het dan 48 
nog huidig bestuur is om te bepalen tijdens welke activiteiten het gedragen 49 
wordt.  50 
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o A. Janssen vraagt waarom in september al omdat leden toch jaartallen kunnen 1 
lezen die altijd op shirts staan. 2 

o Elyn zegt dat het huidig bestuur hun bestuursshirt toch niet meer draagt 3 
wanneer zij geen bestuur meer zijn.  4 

o Jaleesa zegt dat het bestuur onderscheid wil aanbrengen in huidig bestuur en 5 
kandidaatsbestuur. 6 

o M. Monteiro zegt dat je op die manier de rol van het kandidaatsbestuur echt te 7 
groot maakt. Daarnaast vindt zij het vooruitlopend op de begroting en snapt 8 
dus niet waar dit vandaan komt. 9 

o J. Free snapt het voordeel aan kandidaatsbestuursshirts tijdens 10 
kamerdiensten omdat gewone leden misschien niet precies weten wanneer er 11 
gewisseld wordt.  12 

o M. Mostard voelt een tegenbeweging vanuit de ALV. Ze geeft aan dat ondanks 13 
het argument over de verwarring er tijdens de kamerdiensten wel voordeel uit 14 
te halen is. Ze vraagt zich alleen wel af in hoeverre leden op de rug kijken om 15 
te zien wat er staat. 16 

o M. Monteiro wil reageren op J. Free en geeft aan dat wanneer er 17 
onduidelijkheden zijn wanneer er niet gewerkt wordt met shirts deze 18 
onduidelijkheden ook mondeling kunnen worden toegelicht. 19 

o J. Free snapt het punt van M. Monteiro. 20 
o Jaleesa vat samen dat een kandidaatsbestuurshirt tijden introductie en 21 

activiteiten voor verwarring zal zorgen maar dat de meningen over het 22 
kandidaatsbestuurshirt tijdens kamerdiensten verschillend zijn.  23 

o J. Free gunt het het bestuur om het uit te proberen. 24 
o A. Janssen geeft aan dat dan nu de begroting besproken zal moeten worden. 25 
o Jaleesa zegt dat het bestuur het wel wil gaan uitvoeren en dan vooral tijdens 26 

kamerdiensten. Het is dan aan het dan nog huidig bestuur om te bepalen 27 
wanneer de kandidaatsbestuurshirts buiten de kamerdiensten gedragen 28 
worden.  29 

o Evelien kan zich vinden in het punt van S. Lexmond over de introductie. Het 30 
zal te verwarrend worden met zoveel verschillende shirts. 31 

o N. Bakkum geeft aan dat een aantal van het kandidaatsbestuur vaak ook 32 
mentoren zijn tijdens de introductie dus dat een kandidaatsbestuurshirt dan 33 
niet perse nodig is. 34 

o J. Guldenaar geeft aan dat voor hem het kandidaatsbestuurprotocol duidelijk 35 
is. 36 

 37 
Pagina 12: 38 
De ALV vraagt zich af of het mogelijk is dat het bestuur altijd dezelfde bestuursshirts 39 
draagt 40 

o Jaleesa geeft aan dat het bestuur het daar uitvoerig over gehad heeft. 41 
o Evelien zegt dat het altijd een keer kan voorkomen dat het om wat voor reden 42 

niet lukt,  daarom zal er in het beleidsplan een nuancering aangebracht 43 
worden. 44 

o S. Lexmond vraagt waarom er dan niet alleen maar dezelfde bestuursshirts 45 
zijn gekocht. 46 

o Evelien geeft aan dat het bestuur er naar zal gaan streven en dat het dus 47 
geen probleem zou moeten zijn.  48 

 49 
… vraagt waarom er in regel 44 alleen gekozen is voor formele activiteiten. 50 
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o Jaleesa geeft aan dat dat komt omdat Blackboard studiegerelateerd is en er 1 
veel activiteiten zijn. 2 

o M. Mostard vraagt zich af of je de promotie dan niet tekort zal doen omdat er 3 
veel mensen zijn die vaak op blackboard kijken en op die manier iets oppikken 4 
over de maandelijkse activiteiten.  5 

o Jaleesa zegt dat mensen vooral op blackboard kijken voor studiezaken. 6 
o J. Free zegt dat het er wel gelet moeten worden op het imago en dat er ook 7 

leden zijn die niet op de Facebookpagina van Postelein hebben gekeken, 8 
maar wel op Blackboard.  9 

o N. Bakkum zegt dat er rekening mee gehouden moet worden dat Postelein 10 
een studievereniging is en vraagt zich af of leden het vervelend zouden vinden 11 
wanneer wel alle activiteiten op blackboard staan. 12 

o J. Salfischberger geeft aan dat je via Blackboard juist ook andere groepen 13 
bereikt. 14 

o Jaleesa zegt dat het bestuur het mee zal nemen. 15 
 16 
J. Free vraagt waarom de foto’s van leden die hun verjaardagspresentje opgehaald 17 
hebben op Facebook gezet worden. 18 

o Evelien geeft aan dat daarvoor gekozen is om Postelein wat meer in de 19 
spotlight te zetten. Door een foto te maken van jarigen, indien zij daar 20 
toestemming voor geven, en deze op Facebook te plaatsen zien leden dat 21 
Postelein wat leuks doet voor haar leden. 22 

o J. Free vindt dat een leuk idee maar geeft aan dat het dan ook op die manier 23 
geformuleerd moet worden in het beleidsplan. 24 

o J. Salfischberger vraagt hoe het er precies uit zal zien. 25 
o Evelien geeft aan dat alle foto’s in een post geplaats worden met daarboven 26 

een zinnetje zodat iedereen weet wat voor foto’s het zijn. 27 
o V. Weijnen geeft aan dat het woensdag 1 oktober ook al over de 28 

Facebookposts is gegaan en vraagt zich af of het voor leden niet vervelend is 29 
wanneer er de hele tijd foto’s van leden die jarig zijn geweest en die je niet 30 
kent op Facebook voorbij komen. 31 

o J. Free benadrukt dat privacy en Facebook geen handige combinatie is. Hij 32 
stelt voor om hier mogelijk in plaats van Facebook de website van Postelein 33 
voor te gebruiken. 34 

o Jaleesa geeft aan dat er sowieso in overleg met het lid een foto wordt 35 
gemaakt en dat er toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van de foto 36 
op Facebook. 37 

o M. Mostard vraagt of er een maximum zit aan het aantal foto’s die je 38 
tegelijkertijd kunt plaatsen. Verder geeft zij aan dat ondanks dat mensen het 39 
misschien vervelend vinden zij toch vindt dat het bestuur het kan proberen. 40 

o N. Bakkum geeft aan dat je leden ook kunt vragen of zij het goed vinden dat 41 
hun naam erbij vermeld wordt. 42 

o Jaleesa zegt dat dit ook in overleg zal gebeuren. 43 
 44 
M. Monteiro vraagt of het bestuur iets wil veranderen aan de nieuwsbrief die 45 
verzonden wordt. 46 

o Fenna zegt dat dit hetzelfde zal blijven. 47 
o M. Monteiro stelt voor om de nieuwsbrief wat flitsender te maken omdat deze 48 

altijd nogal saai is. 49 
o Fenna zegt dat die tip zeker meegenomen zal worden. 50 
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 1 
A. Janssen vraagt waarom het bijhouden van Blackboard bij de secretaris is 2 
ondergebracht 3 

o Fenna zegt dat daarvoor gekozen is zodat ze alle stukjes in een keer online 4 
kan zetten. 5 

o Jaleesa zegt dat er mogelijkheden zijn om LinkedIn in te zetten als alumni 6 
bestand en dat S. van Helden het oud bestuur heeft benaderd om te 7 
informeren wat zij met LinkedIn willen doen. Binnenkort heeft Jaleesa een 8 
afspraak met B. Ligthart over een cursus LinkedIn. 9 

o A. Janssen vraagt waarom dan Blackboard bij de secretaris omdat juist de 10 
voorzitter daar tijd voor heeft. 11 

o Fenna geeft aan dat het bestuur het op deze manier zal proberen en dat het 12 
altijd nog aangepast kan worden mocht het niet lukken. 13 

o J. Free zegt dat het stuk over LinkedIn in het beleidsplan erg kort is en dat 14 
erbij vermeld moet worden dat er een cursus komt.  15 

 16 
J. Guldenaar zegt dat in het beleidsplan staat dat de Raad van Advies uit drie leden 17 
zal bestaan en dat daarmee geïnsinueerd wordt dat er misschien geen Raad van 18 
Advies komt. 19 

o A. Janssen zegt dat er van gemaakt kan worden dat er een nieuwe Raad van 20 
Advies zal komen en dat deze uit drie leden zal bestaan. 21 

o Evelien zegt dat het duidelijker verwoord zal worden. 22 
o J. Guldenaar vind het goed dat er gestreefd zal worden naar meer contact met 23 

de Raad van Advies in het kader van wederzijdse betrokkenheid. 24 
o J. Free geeft aan dat hij dat ook een prima streven vindt. Maar nu staat er 25 

‘nauwer contact’ en volgens J. Free moet daar komen staan ‘blijven streven’. 26 
 27 
A. Janssen geeft aan dat bij alle protocollen een jaartal vermeld staat behalve bij dit 28 
protocol. 29 

o Jaleesa zegt dat het jaartal toegevoegd zal worden. 30 
 31 
J. Free geeft aan dat er hier in het stuk over Facebook geen maximum aantal 32 
berichten genoemd wordt en vraagt waarom ervoor gekozen is dat hier los te laten. 33 

o Evelien geeft aan dat het stuk over Facebook later terugkomt en vraagt aan J. 34 
Free of hij dat hier ook graag terug wil zien. 35 

o J. Free geeft aan dat hij dat in het kader van continuïteit graag wil zien. 36 
 37 
Pagina 14: 38 
Regel 5: S. Lexmond geeft aan dat het commissiehoofdenprotocol niet gebruikt wordt 39 
in de aanstelling van commissiehoofden. 40 

o Jaleesa geeft aan dat dit aangepast zal worden. 41 
 42 
J. Guldenaar geeft aan dat er al ooit eerder is geprobeerd een verzamelpunt in te 43 
voeren en dat hij dat nu niet weer zou doen aangezien het toen niet werkte. 44 

o Fenna geeft aan dat het buddysysteem wat toentertijd bedacht is niet 45 
helemaal hetzelfde is als het idee over het verzamelpunt wat het bestuur nu 46 
heeft en dat het bestuur het toch wil gaan proberen. 47 

o Evelien geeft als voorbeeld de Posteleinborrel. Twee leden van de 48 
promotiecommissie kunnen dan naar het verzamelpunt. Eentje zou dan 49 
eventueel al iets eerder naar de activiteiten kunnen terwijl de ander blijft 50 
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wachten. Als na een aantal keer blijkt dat er niemand gebruik van maakt dan 1 
kan het altijd afgeschaft worden. 2 

o J. Guldenaar zegt dat hij het gewoon helemaal niet zou doen omdat het 3 
volgens hem niet werkt. 4 

o N. Bakkum snapt dat er positieve punten aan zitten maar geeft aan dat het 5 
ook extra werk oplevert. Ze vraagt wat precies de bedoeling is en of leden 6 
moeten mailen wanneer zij er gebruik van willen maken. N. Bakkum vindt dit 7 
namelijk een beetje kinderachtig. 8 

o Evelien zegt dat leden niet hoeven te mailen maar dat dit tijdens de promotie 9 
bekendgemaakt zal worden, zo blijft het laagdrempelig. 10 

o Jaleesa geeft aan dat het niet alleen is voor mensen die niemand hebben 11 
maar bijvoorbeeld ook voor een groepje leden dat er gebruik van wil maken. 12 

o A. Janssen wil reageren op Evelien en geeft aan dat wanneer je niet werkt met 13 
aanmeldingen je nooit weet hoeveel leden er zullen komen en vraagt zich af 14 
hoelang je dan blijft wachten. Daarnaast vraagt zij zich af wat de meerwaarde 15 
is van afspreken bij bijvoorbeeld de fietsenstalling dan bij de kroeg. 16 

o Jaleesa zegt dat je in de kroeg vaak toch al op een hele groep af moet 17 
stappen. 18 

o A. Janssen ziet dit niet zo. 19 
o J. Free zegt dat in het beleidsplan moet komen staan dat het toen om die en 20 

die reden niet gelukt is en beschreven moet worden dat het nu toch weer 21 
geprobeerd gaat worden. J. Free stelt voor om na een bepaalde tijd een 22 
evaluatie in te lassen om te kijken hoe nuttig het is geweest. 23 

o A. Janssen stelt voor dat het bestuur het gewoon gaat proberen. 24 
o J. Guldenaar vraagt hoe het nu dan precies verwoord zal worden in het 25 

beleidsplan. 26 
o Jaleesa geeft aan dat er zal komen staan dat het verzamelpunt ingevoerd zal 27 

worden om te proberen, dat het voor een bepaald aantal maanden 28 
aangekeken zal worden en dat er dan een evaluatie ingelast zal plaatsvinden. 29 

o Evelien voegt daaraan toe dat het bestuur het vooral laagdrempelig wil 30 
houden. 31 

o Michelle zegt dat er aan toegevoegd moet worden dat het uit een ander idee 32 
voortkomt. 33 

 34 
Regel 34 en 35: S. Lexmond geeft aan dat daar staat dat wanneer leden na zoveel 35 
dagen niet betaald hebben de inschrijving vervalt, zij denkt dat je op die manier veel 36 
leden mis loopt. Zij denkt dat het beter is om de inschrijving voor activiteiten 37 
waarvoor betaald moet worden alleen op de Posteleinkamer te laten doen. 38 

o N. Bakkum stelt voor om gebruik te maken van een reservelijst. 39 
o N. van Dommelen geeft als voorbeeld de cantus. Deze zat erg snel vol en zij 40 

was toen niet in de gelegenheid naar de Posteleinkamer te komen om zich in 41 
te schrijven. Juist in die gevallen denkt zij dat het wel nuttig zou zijn. 42 

o A. Janssen zegt dat het dan via de mail ook niet duidelijk is wie er eerder is 43 
wanneer een activiteit snel vol zit. 44 

o J. Free zegt dat er een splitsing moet komen in formele en informele 45 
activiteiten. Voor gratis activiteiten kunnen leden zich opgeven via de mail en 46 
op Posteleinkamer, voor betaalde activiteiten allen op de Posteleinkamer. 47 
 48 

J. Guldenaar zegt dat een commissaris best samen met de voorzitter een 49 
commissiehoofd kan kiezen en dat het anders teveel tijd kost. 50 
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o A. Janssen vraagt wat het bestuur bedoelt met een gesprek, zij denkt dat je 1 
daarmee veel mensen afschrikt. 2 

o M. Mostard geeft aan dat in haar bestuursjaar niet veel animo was bij actieve 3 
leden om commissiehoofd te worden en dat het misschien helemaal niet nodig 4 
is om gesprekken te voeren. 5 

o Jaleesa zegt dat dit alleen zal gebeuren wanneer er meer animo is. 6 
o J. Free geeft aan dat voor de volledigheid hier het commissiehoofdenuitje 7 

toegevoegd moet worden. 8 
 9 
Regel 1 en 2: J. Free zegt dat er wordt gesproken over informele activiteiten 10 
gedurende het jaar. Hij weet niet of dat zo benoemd moet worden omdat contacten 11 
met de Raad van Advies ook best als formele activiteiten beschouwd kunnen 12 
worden. Verder geeft hij aan dat het nu nog niet concreet genoeg is, hoeveel 13 
activiteiten en waar gaat het naartoe of zou het naartoe moeten gaan.  14 

o Evelien vraagt aan J. Free wanneer er behoefte is aan formele activiteiten en 15 
wanneer aan informele activiteiten. Informele activiteiten zijn echt bedoeld om 16 
het niet over formele zaken te hebben en een band om te bouwen met de 17 
Raad van Advies die je tijdens de gehele formele fase nog nodig hebt.  18 

o J. Free vraagt of daar ook budget voor is. 19 
o Elyn zegt dat het nog niet vaststaat dat het activiteiten gaan worden die geld 20 

gaan kosten en dat het daarom nog niet is in begroot.  21 
o L. Pape zegt dat het dan juist wel in begroot moet worden voor het geval dat 22 

het geld gaat kosten. 23 
o Elyn zegt dat het ook uit eigen zak betaald kan worden. 24 
o A. Janssen vraagt of het bestuur de Raad van Advies niet ziet als actieve 25 

leden. 26 
o Jaleesa zegt dat je met de Raad van Advies een andere band opbouwt dan 27 

met de andere actieve leden.  28 
o J. Guldenaar heeft een administratieve vraag over de lustrumcommissie, deze 29 

staat namelijk bij het stuk van de voorzitter. Hij vraagt waarom het stuk over 30 
de galacommissie niet meer bij de secretaris staat. 31 

o Fenna geeft aan dat de galacommissie toch weer teruggegaan is naar 32 
commissaris informeel en dat deze daarom daar staat. Het stuk over de 33 
galacommissie is helaas niet meer aangepast waardoor het zo niet helemaal 34 
klopt. 35 

 36 
D. Sinke vraagt wat het idee van het bestuur is over de lustrumcommissie. 37 

o Jaleesa zegt dat op aanraden van het 15e en het 18e bestuur dit jaar een 38 
commissie gestart zal worden om vast voorbereidingen te treffen voor het 39 
lustrumjaar omdat er dan een heel jaar met activiteiten georganiseerd moet 40 
worden, en dat deze activiteiten ook een stuk groter zullen zijn. 41 

o J. Free zegt dat het 15e bestuur het bestuur van L. Steeg is en L. Steeg wat 42 
verbaasd over het beschreven advies. J. Free stelt voor om contact op te 43 
nemen met E. Nizet om te vragen of dat advies inderdaad klopt. 44 

o Evelien zegt dat in het beleid over de lustrumcommissie duidelijk naar voren 45 
kwam om nu te starten met een commissie. Evelien geeft aan dat iedereen in 46 
het achterhoofd moet houden dat er dit jaar vooral gebrainstormd zal worden 47 
en dat er vast wat lijntjes zullen worden opengegooid. Het is nog niet zozeer 48 
de uitvoering. Als lid van de lustrumcommissie zul je twee jaar actief zijn. 49 
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o S. Lexmond zegt dat ze het niet vindt kunnen zoals het nu in het beleidsplan 1 
beschreven staat. Stel dat het nieuwe bestuur het helemaal niet eens is met 2 
het beleid van de lustrumcommissie.  3 

o Jaleesa zegt dat in dit jaar vooral de voorbereidingen vallen en dat de 4 
uitvoering pas in het tweede jaar aan bod komt. 5 

o A. Janssen vraagt of niet bijvoorbeeld twee bestuursleden het op kunnen 6 
pakken dit jaar en dat zij volgend jaar in de commissie gaan. 7 

o J. Free vindt het veel gevraagd van leden om twee jaar actief te blijven binnen 8 
een commissie. Hij zegt dat het lastig is voor leden om vooruit te kijken om te 9 
weten of ze een jaar later nog wel in de commissie willen. Daarnaast denkt J. 10 
Free ook dat het erom gaat om voor de maand oktober een activiteit te 11 
hebben en dat deze  door het bestuur, eventueel in samenwerking met het 12 
kandidaatsbestuur, georganiseerd kan worden.  13 

o Jaleesa begrijpt het punt. 14 
o M. Monteiro vindt dat een goed idee. Vanuit andere verenigingen wordt 15 

aangeraden om een jaar voor het lustrum te beginnen. Verder geeft M. 16 
Monteiro aan dat het mogelijk zou moeten zijn om uit een commissie te 17 
stappen en dat het aan de commissie is om te bepalen wat voor activiteiten er 18 
georganiseerd zullen worden. 19 

o Jaleesa zegt dat de commissie dit jaar vast hun creativiteit zal laten zien. 20 
o Evelien zegt dat het bestuur zal kijken hoe de lustrumcommissie precies vorm 21 

zal krijgen. 22 
o N. Bakkum vraagt of er al inschrijvingen zijn voor de lustrumcommissie. 23 
o Jaleesa zegt dat er is aangegeven dat het het eerste jaar nog wat rustiger zal 24 

zijn, maar dat het vanaf het tweede jaar wel druk zal worden. 25 
o N. Bakkum vindt dat een goed idee. 26 
o J. Free zegt dat je dan al dingen aan het vastleggen bent. Diës was altijd één 27 

activiteit en daar is dit jaar een hele dag van gemaakt. Je legt dus wel al een 28 
basis vast. De voorzitter werkt ideeën uit met de commissie en het nieuwe 29 
bestuur is dan verplicht  om op eenzelfde weg door te gaan. J. Free geeft aan 30 
dat er dan mogelijk een voorzitter komt die op een totaal andere manier verder 31 
wil gaan. Principieel heeft hij dus bezwaren tegen de lustrumcommissie. 32 

o Evelien snapt het punt en geeft aan dat we dit jaar de mogelijkheden zullen 33 
bekijken. Het is de bedoeling dat de commissieleden na dit jaar nog een jaar 34 
in de commissie blijven ondanks dat het nieuwe bestuur nog niet bekend is. Zij 35 
kunnen daarna met het nieuwe bestuur het lustrumjaar vormgeven. 36 

o J. Salfischberger geeft aan dat je als nieuw bestuur al genoeg te doen hebt en 37 
daarom denkt zij dat het goed is als er plannen gemaakt worden omdat het 38 
erg druk is wanneer je dit nog moet doen in het lustrumjaar. 39 

o M. Mostard geeft als voorbeeld het LOOP, daar is een jaar lang een discussie 40 
geweest over de praktijkdag. Er is toen een plan opgesteld over een nieuw 41 
concept en met dat concept konden de besturen het jaar daarna direct aan de 42 
slag. 43 

o Jaleesa zegt dat het dus gaat om het leggen van een basis. 44 
o S. Lexmond vraagt hoe het bestuur de commissie precies wil vormgeven, ze 45 

weet namelijk nog steeds niet wat er precies zal gaan gebeuren en dat vindt 46 
ze vervelend.  47 

o M. Monteiro zegt dat wanneer er dit jaar al dingen vastgelegd worden je de rol 48 
van het nieuwe bestuur heel groot maakt. Zij geeft aan dat er voor de 49 
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activiteiten commissies zijn en dat het nieuwe bestuur het ook zou uitbesteden 1 
aan een commissie. 2 

o Jaleesa geeft aan dat het wat ongelukkig in het beleidsplan staat en dat we 3 
het aan zullen passen. In overleg met de commissie zal de basis gelegd 4 
worden voor de mogelijkheden van volgend jaar. 5 

o Evelien legt uit hoe het bestuur tot die beslissing is gekomen. Vorig jaar is de 6 
acquisitiecommissie opgezet en er is toen gekeken hoe die vormgegeven zou 7 
worden. Er zit een bestuursverantwoordelijke bij die mee kan kijken wat het 8 
bestuur met de commissie wil. 9 

o A. Janssen zegt dat er dan in het beleidsplan niet gesproken moet worden 10 
over en beleid, maar over een concept. 11 

o J. Free zegt dat het bestuur niks te willen heeft met het lustrum en het lustrum 12 
moet overlaten aan het lustrumbestuur. Als er gedacht wordt dat het 13 
lustrumbestuur te weinig tijd heeft om alles te organiseren dan moet er 14 
misschien gestart worden vanaf het moment dat het kandidaatsbestuur 15 
bekend is. 16 

o Evelien is het er helemaal mee eens om het aan het kandidaatsbestuur over 17 
te laten. Ze geeft aan dat het bestuur het lustrumbestuur graag wat 18 
handvatten mee wil geven, maar dat de precieze invulling aan hen over 19 
gelaten zal worden. De commissie vormt de schakel die het technisch gezien 20 
opzet door te kijken wat er mogelijk is. Zij zullen dit dan volgend jaar met het 21 
nieuwe bestuur gaan uitvoeren. Er zal voor gezorgd worden dat er een nieuwe 22 
commissie van de grond komt, maar er zal ruimte overblijven voor het nieuwe 23 
bestuur.  24 

o M. Mostard zegt dat het nieuwe bestuur dan sneller van start kan gaan maar 25 
stelt voor om het samen met het kandidaatsbestuur te doen. Het nieuwe 26 
bestuur kan dan vanaf september beginnen. 27 

o Jaleesa zegt dat dit jaar de basis gelegd zal worden waar het nieuwe bestuur 28 
de vruchten van kan plukken. Het duurt lang om als nieuw bestuur helemaal 29 
van de grond te komen en daarom is het idee van de lustrumcommissie 30 
ontstaan. 31 

o J. Guldenaar vraagt aan het bestuur wat zij van het idee van J. Free vinden. 32 
o Fenna vindt dat een goed idee. 33 
o Jaleesa vindt het misschien een beetje te veel. 34 
o J. Free geeft aan dat het hem niet duidelijk is wat het eindproduct zal zijn van 35 

de lustrumcommissie aan het eind van dit jaar. Hij vraagt of er dan een lijst 36 
komt met wat de mogelijkheden zijn, of dat er al activiteiten georganiseerd en 37 
gepland worden. 38 

o Jaleesa zegt dat er sprake zal zijn van beide. 39 
o A. Janssen geeft aan dat het lustrumjaar van start gaat aan het begin van het 40 

bestuursjaar, niet aan het begin van het collegejaar. 41 
o Evelien vindt het belangrijk om het kandidaatsbestuur erbij te betrekken, maar 42 

zegt dat de lustrumcommissie de schakel vormt waarbij het kandidaatsbestuur 43 
betrokken kan worden. Dit jaar zal de lustrumcommissie klaargestoomd 44 
worden om volgend jaar advies te kunnen geven aan het kandidaatsbestuur. 45 
Zo kunnen zij samen vanaf 1 oktober aan de slag. 46 

o A. Janssena geeft aan dat deze discussie kan stoppen en dat er dit jaar vast 47 
lijntjes opgelegd zullen worden voor het lustrumjaar.   48 
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o J. Free zegt dat in het beleidsplan moet komen staan wat precies het product 1 
wordt van de commissie dit jaar. Er moet aangegeven worden tot welke datum 2 
er vast activiteiten vastgelegd mogen worden, bijvoorbeeld tot en met oktober. 3 

o M. Mostard zegt dat het met name over de activiteiten in oktober gaat. Zij zou 4 
dan wel aangeven dat het feest in oktober wel in samenspraak is met het 5 
kandidaatsbestuur. 6 

o Jaleesa vat nog een kort samen. Er zal dit jaar door de commissie 7 
gebrainstormd worden over de mogelijkheden. Vanaf het moment dat het 8 
kandidaatsbestuur bekend is zal de commissie met hen overleggen of het 9 
mogelijk is dat er door het huidig bestuur tot en met oktober dingen 10 
georganiseerd worden en dat zij het daarna over zullen nemen.  11 

 12 
Pagina 16: 13 
S. Lexmond geeft aan dat je toch alleen maar boeken kunt bestellen als je lid bent 14 
van Postelein. 15 

o Elyn geeft aan dat de regels 11 t/m 19 aangepast zullen worden in verband 16 
met het nieuwe contract met Studystore. 17 

o M. Monteiro vraagt wat het nieuwe contract inhoudt. 18 
o Elyn zegt dat er door Studystore voortaan boekenpakketten geleverd worden. 19 

Wanneer er voor een bepaalde datum besteld wordt, worden de 20 
boekenpakketten geleverd op de Posteleinkamer. Wanneer studenten na die 21 
datum bestellen worden de boekenpakketten thuisbezorgd. Studenten kunnen 22 
tot twee dagen voor de deadline hun boeken bestellen. Daarnaast is er 23 
gekozen voor een variabele sponsoring, 2,5% over de totale omzet. Afgelopen 24 
jaar was een van de laagste jaaromzetten, Studystore gaat er ook vanuit dat 25 
de omzet dit jaar weer zal stijgen. 26 

o M. Monteiro vraagt hoe dat is meegenomen in de begroting. 27 
o Elyn geeft aan dat er gerekend is op 2500 euro. 28 
o J. Free concludeert dat er verwacht wordt dat Postelein er dus iets op 29 

achteruit zal gaan. 30 
o Elyn geeft aan dat dat inderdaad het geval is.  31 
o S. van der Meulen vraagt hoe het in het contract is vastgelegd met betrekking 32 

tot retourneren en of daar afspraken over gemaakt zijn met Studystore. 33 
o Elyn zegt dat verkeerde boeken en misdrukken geretourneerd kunnen worden 34 

bij Studystore. In het beleidsplan zal het stuk hierover herschreven worden. 35 
Regel 49 en 50: A. Janssen zegt dat daar staat dat het PWO studenten moeten zijn 36 
die ook lid moeten zijn van Postelein. Zij geeft aan dat het wel leden moeten zijn van 37 
Postelein, maar dat het niet perse PWO studenten hoeven zijn. 38 

o S. Lexmond vraagt waarom de samenvattingen niet goedkoper kunnen 39 
aangezien Postelein veel winst maakt op de samenvattingen. 40 

o Elyn zegt dat er een vast bestand is aan de hand waarvan je de kosten voor 41 
een samenvatting kunt berekenen. 42 

o A. Janssen zegt dat in het beleidsplan staat dat de samenvattingencommissie 43 
uit minimaal drie leden zal bestaan. Zij vraagt wat er gebeurt wanneer dat niet 44 
lukt. 45 

o Jaleesa zegt dat de commissie het dan zal doen met de leden die er wel zijn. 46 
o L. Pape zegt dat in het beleidsplan gezet kan worden dat het bestuur streeft 47 

naar minimaal drie leden. Zij geeft aan dat dat bij alle commissies neergezet 48 
kan worden. 49 
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o M. Mostard geeft aan dat er niet voor niets een minimum en maximum is 1 
gesteld. 2 

o J. Free zegt dat in het beleidsplan gezet kan worden dat er gehoopt wordt de 3 
commissie te vullen tussen het minimum en maximum aantal deelnemers. 4 
Wanneer het minimum aantal leden niet behaald wordt dan zal het bestuur 5 
extra moeite doen om dit minimum alsnog te halen omdat er vanuit gegaan 6 
wordt dat de commissie het nodig zal hebben.  7 

o Jaleesa zegt dat gedurende het jaar geprobeerd zal worden de commissie vol 8 
te krijgen. 9 

o L. Pape geeft als toevoeging: er wordt gestreefd naar minimaal zes leden. 10 
o A. Janssen zegt minimaal zes met een maximum van acht. 11 

 12 
Pagina 17: 13 
Regel 4 t/m 6: J. Guldenaar geeft aan dat  ‘goedgekeurd’ niet klopt  en dat daar moet 14 
staan dat er over gestemd zal worden. 15 
 16 
Elyn geeft aan dat de begroting uit vijf kopjes bestaat en dat het informele deel in 17 
verband met afwezigheid van Job later zullen bespreken. Eerst zullen de posten 18 
besproken worden die veranderd zijn of nieuw zijn. 19 

o J. Free vraagt of de verantwoording per post besproken zal worden. 20 
o Elyn geeft aan dat dat zal gebeuren. 21 
o M. Monteiro vraagt of het informele deel zo snel mogelijk besproken kan 22 

worden wanneer Job aanwezig is.  23 
 24 
Elyn geeft aan dat de contributie van de leden iets omlaag gegaan is omdat het 25 
ledenaantal afneemt. Ook de sponsoring is aangepast omdat het gebaseerd is op de 26 
lopende contracten die nu verlengd zijn. De acquisitiecommissie heeft een target 27 
gesteld voor wat ze aan sponsoring willen binnenhalen. 28 

o M. Monteiro vraagt wat dat target is. 29 
o Elyn geeft aan dat dat 1000 euro is en dat dat op basis van afgelopen jaar 30 

haalbaar moet zijn. 31 
o Evelien zegt dat het toen maar iets lager lag. 32 
o M. Monteiro zegt dat de acquisitiecommissie de sponsorbedragen ophaalt en 33 

dat dit ook voor andere commissies is. Zij vraagt daarom wat er wel en wat er 34 
niet onder dat target valt. 35 

o Elyn zegt dat dit de algemene sponsoring is en niet de sponsoring voor andere 36 
posten. 37 

o M. Monteiro zegt dat dan aangesloten moet worden bij het jaarverslag. Het is 38 
afgelopen jaar namelijk gebleken dat het moeilijk is algemene sponsoring 39 
binnen te halen. Het strookt nu niet met elkaar, het is moeilijk maar toch een 40 
target van 1000 euro. 41 

o L. Pape zegt dat als ze het goed berekend heeft alleen de sponsoring van 42 
Studystore is meegenomen, 2500 euro + 1000 euro van het target. 43 

o Evelien zegt dat het moeilijk is om algemene sponsoring binnen te halen en 44 
dat we daarom een target hebben gesteld met wat minimaal haalbaar zou 45 
moeten zijn op basis van afgelopen jaar.  46 

o M. Monteiro geeft aan dat de contracten al zijn afgesloten dus dat het target 47 
daarmee al bijna behaald is. 48 

o J. Salfischberger zegt dat het op 50 euro na behaald is. 49 
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o M. Monteiro vraagt wat er gebeurt als er door de acquisitiecommissie worden 1 
binnengehaald als sponsoring, bijvoorbeeld ontbijtjes voor de Ragweek.  2 

o Elyn zegt dat ze aanneemt dat je die ontbijtjes ook verkoopt, dus dan valt het 3 
onder de Ragweek. 4 

o M. Monteiro zegt dat het vaker voorkomt dat sponsoring via goederen wordt 5 
binnengehaald en dat daar rekening mee moet worden gehouden. 6 

o J. Free zegt dat sponsoring niet gelijk is aan cash! 7 
 8 
Elyn geeft aan dat de post Rabobank verhoogd is omdat het rentebedrag hoger 9 
wordt. 10 
 11 
Elyn geeft aan dat de opzet voor de actieve leden besproken is en dat deze opzet 12 
nog zal veranderen. Er zullen nu een ALA, een actieve leden weekend en een 13 
commissiehoofdenuitje georganiseerd worden. Er was gerekend op een ALU, een 14 
borrel met een bedankje, een commissiehoofdenuitje en een weekend. Elyn zegt dat 15 
de borrel met een bedankje overeen zal komen met de ALA. 16 

o M. Monteiro vraagt wat het precieze bedrag zal worden. 17 
o E. Gerards zegt dat het veranderd zal worden voor het volgende beleidsplan 18 

en dat duidelijk moet zijn wat daarin komt staan. 19 
o Elyn zegt dat de kosten voor de ALA en het commissiehoofdenuitje van vorig 20 

jaar aangehouden zullen worden. Voor het weekend worden de kosten van 21 
het mannenweekend aangehouden. 22 

o Jaleesa zegt dat de ALA terugkomt en dat de ALU zal vervallen. In plaats van 23 
de ALU komt nu het actieve leden weekend. 24 

o J. Free zegt dat de nieuwe begroting dus de huidige begroting minus de ALU 25 
zal zijn. 26 

o Elyn zegt dat de ALU ongeveer 1550 is en dat dat bedrag er bij de uitgaven 27 
vanaf gehaald kan worden. 28 

o S. van der Meulen zegt dat er 2000 x 10% wordt uitgegeven aan het 29 
mannenweekend. De ALA kost ongeveer 150 euro, het 30 
commissiehoofdenuitje 200 euro. Er is dus een winst/verlies van -600. 31 

o A. Janssen vraagt van hoeveel actieve leden er uitgegaan wordt. 32 
o Elyn zegt van ongeveer 40 actieve leden. Voor het mannenweekend was de 33 

eigen bijdrage 75 euro. Doel voor het actieve leden weekend is om dat bedrag 34 
omlaag te krijgen. 35 

 36 
Elyn geeft aan dat de post initiatief leden 100 euro omlaag is gegaan op basis van de 37 
uitgaven van afgelopen jaar. 38 
 39 
Elyn geeft aan dat de post Lid van de Maand wat omhoog is gegaan. Eerst was dit 40 
55 euro en dit is nu 75 euro worden. Er is namelijk besloten om het Lid van de 41 
Maand ook een klein snoepzakje te geven. 42 
 43 
Elyn geeft aan dat de post afschrijvingen naar nul is gegaan. Er zijn namelijk geen 44 
computers meer die afbetaald moeten worden. Er komt wel een vierde computer 45 
maar die krijgt Postelein van de universiteit. 46 

o M. Monteiro zegt dat wanneer er niets gebeurt, de post van de begroting 47 
afgehaald mag worden. 48 

 49 
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Elyn geeft aan dat de kosten voor de verzekering wat omhoog gegaan zijn. Dit komt 1 
door de aanpassingen aan de website dit jaar, het is nog niet duidelijk hoe het server 2 
–en het onderhoudscontract er uit zullen komen zien. Daarnaast wordt er vanuit 3 
gegaan dat er nog aanpassingen plaats zullen vinden. 4 
 5 
J. Free vraagt of het met betrekking tot de Ragweek niet handig is om een wat meer 6 
targetgericht doel op te stellen. 7 

o M. Monteiro vraagt of er de inkomsten en uitgaven mee bedoeld worden of het 8 
resultaat. 9 

o J. Free zegt alle drie omdat het activiteiten zijn om geld mee op te halen. 10 
o Elyn zegt dat er 100 euro en 150 euro staat om te laten zien dat er inkomsten 11 

en uitgaven zijn. Dit hoeft niet perse 100 euro en 150 euro te zijn. Bij Postelein 12 
Merchandise staat 100 euro en 100 euro omdat geprobeerd wordt quitte te 13 
draaien. Er staat inkomsten en uitgaven omdat je niet precies weet wat de 14 
bedragen zijn. De Ragweek krijgt sowieso 50 euro van Postelein. 15 

o J. Free zegt dat er afgelopen jaar voor gekozen is om het deel van de 16 
opbrengst van Inglorious van Postelein te doneren aan de Ragweek.  17 

o Jaleesa zegt dat het bestuur daar niets vanaf weet. 18 
o M. Monteiro zegt dat het kan zijn dat zij een extra feest georganiseerd hadden 19 

voor de Ragweek. 20 
o J. Guldenaar vraagt waar Postelein eigenlijk allemaal voor verzekerd is. 21 
o Elyn geeft aan dat dat de inboedelverzekering en de aansprakelijkheid is. 22 
o J. Guldenaar vraagt of het duidelijk is tot welk bedrag je aansprakelijk bent. 23 
o Elyn zegt dat ze geen idee heeft en dat ze dit allemaal uit kan zoeken. 24 
o M. Monteiro geeft aan dat de kosten omhoog gegaan zijn en vraagt of er iets 25 

extra is afgesloten. 26 
o Elyn zegt dat de verzekering gewoon omhoog gegaan is. 27 
o J. Guldenaar vraagt of het bestuur weet of ze hoofdelijk aansprakelijk zijn of 28 

als vereniging. 29 
o J. Free zegt dat het bestuur aansprakelijk is als vereniging. 30 
o Eline geeft aan dat ze een cursus aansprakelijkheid gevolgd heeft en dat 31 

daarin naar voren kwam dat je als vereniging aansprakelijk bent tenzij iemand 32 
het als hoofd heeft verknald. 33 

o Elyn zegt dat Kamer van Koophandel van de begroting af is gehaald.  34 
o J. Free vraagt of de Kamer van Koophandel gratis is geworden. 35 
o Elyn geeft aan dat dat zo is.  36 

 37 
Elyn geeft aan dat de post kamerbenodigdheden gebaseerd is op uitgaven van 38 
afgelopen jaar.  39 

o A. Janssen zegt dat de post nog verder omlaag kan. 40 
o Jaleesa zegt dat er rekening mee gehouden moet worden dat iets kapot gaat 41 

en er een nieuw apparaat aangeschaft moet worden. 42 
o A. Janssen vraagt waarom het dan toch niet nog lager is. 43 
o M. Anten geeft aan dat je wel een buffer moet bewaren. 44 
o J. Free zegt dat in het beleidsplan staat dat de indeling van de P kamer 45 

aangepast zal worden en dat het dus wel handig is het bedrag zo te laten 46 
staan. 47 

 48 
Elyn geeft aan dat de post Diës omlaag gegaan is op basis van uitgaven van 49 
afgelopen jaar. 50 
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o J. Free zegt dat hij dit niet terug kon vinden in de verantwoording. 1 
o Elyn zegt dat ze het inderdaad vergeten was en dit nog zal toevoegen. 2 

 3 
Elyn geeft aan dat de post representatie op basis van afgelopen jaar wat omhoog 4 
gegaan is en niet op basis van de kandidaatsbestuurshirts.  5 

o M. Monteiro zegt dat wanneer er kandidaatsbestuurshirts komen ze niet vindt 6 
dat die voor kosten van Postelein moeten zijn. 7 

o Evelien zegt dat er een bedrag is in begroot voor bestuurskleding en vraagt 8 
waarin die kandidaatsbestuurshirts daar van afwijken. 9 

o M. Monteiro zegt dat er bestuurskleding vanaf het moment dat je officieel 10 
bestuur bent. Kandidaatsbestuurshirts kunnen vanaf dat moment niet meer 11 
gedragen worden, bestuurskleding wordt het hele jaar door gedragen. 12 

o J. Free stelt voor om op de kandidaatsbestuurshirts dezelfde rekensom los te 13 
laten als op alle andere kleding. 14 

o J. Salfischberger vraagt wie dan het resterende bedrag moet betalen, of dit het 15 
kandidaatsbestuur zelf is. 16 

o J. Free stemt daarmee in omdat het kandidaatsbestuur de 17 
kandidaatsbestuurshirts tenslotte draagt. Dat is met commissies precies 18 
hetzelfde. 19 

o M. Monteiro zegt dat het eerder al gegaan is over de kosten en baten en dat 20 
dat ook hierbij het geval is. Het is sonde om geld uit te geven aan 21 
kandidaatsbestuurshirts. 22 

o B. van Enckevort stelt kandidaatsbestuurshirts voor die niet op jaar staan en 23 
die dus jaarlijks gebruikt kunnen worden. 24 

o Jaleesa zegt dat dat een idee is wat meegenomen zal worden. 25 
o S. Lexmond geeft aan dat nu niet bepaald kan worden dat het volgende 26 

bestuur ook weer die shirts moet gebruiken voor het nieuwe 27 
kandidaatsbestuur.  28 

o M. Monteiro zegt dat wanneer je dit doet als bestuur het nieuwe bestuur 29 
eerder geneigd zal zijn ze te gaan gebruiken. 30 

o M. Anten zegt dat het praktisch niet kan omdat iedereen een andere maat 31 
heeft. 32 

o L. Pape geeft aan dat het dan het doel voorbij gaat. 33 
o Jaleesa vraagt of het wel of niet in begroot moet worden. 34 
o J. Guldenaar zegt dat dat wel moet als het doorgevoerd zal worden. 35 
o Elyn stelt voor om het niet in te begroten en het eventueel zelf te laten betalen. 36 
o M. Mostard zegt dat het weggehaald moeten worden aan het begin van het 37 

beleidsplan. 38 
o Jaleesa zegt dat er mogelijk wel kandidaatsbestuurshirts komen. 39 
o M. Monteiro vraagt of het ook weg gaat uit de tekst over representatie. 40 
o Elyn geeft aan dat dat weggehaald zal worden. 41 

 42 
Elyn geeft aan dat de Postelein Merchandise een nieuw concept is voor de 43 
commissaris PR. Het is de bedoeling om op die post quitte te draaien.  44 

o J. Free neemt aan dat daar wel materialen voor ingekocht moeten worden 45 
voordat deze verkocht zijn. Hij vindt dat daarmee een groot risico genomen 46 
wordt omdat de kans groot is dat er verlies op gemaakt wordt. Hij geeft aan 47 
dat dit niet erg is maar dat dat verlies ook ingepland moet worden. 48 

o Evelien zegt dat de truien wat duurder zullen worden om dat risico zo klein 49 
mogelijk te maken. Er zal gekeken worden naar verkoopaantallen van 50 
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afgelopen jaren en op basis daarvan zullen de truien ingekocht worden. De 1 
truien zullen vervolgens in etappes besteld worden en wat over is kan 2 
weggeschreven worden onder de post inventaris. 3 

o M. Monteiro reageert op J. Free en geeft aan dat wanneer je iets in begroot 4 
het vaak voor komt dat je als bestuur nog een bedrag hebt om uit te geven. 5 
Het is iets waar je als bestuur naar streeft. Als je een bedrag in de min in 6 
begroot geldt dat ook zo, daar wordt dan ook naar gestreefd. 7 

o J. Free zegt dat wanneer je de overige truien zou afschrijven op de inventaris 8 
deze het jaar erop niet meer verkocht mogen worden. 9 

o S. Lexmond zegt dat de truien ingekocht worden op basis van de verkoop van 10 
afgelopen jaren. 11 

o Evelien zegt dat ze met de commissie zal nadenken over het plan van aanpak 12 
en dat ze zal informeren bij andere verenigingen die ook gebruik maken van 13 
merchandise.  14 

o M. Mostard zegt dat je de truien kunt verkopen zolang de voorraad strekt, het 15 
kan zijn dat een maat een keer op is. Maar er kan gekeken worden welke 16 
maten de afgelopen jaren het meest verkocht zijn. 17 

o A. Janssen zegt dat Postelein altijd btw heeft betaald over de truien en dat 18 
leden de truien toen voor 10 euro konden kopen. Zij vraagt of er nu nog 19 
steeds een bijdrage is van Postelein. 20 

o Elyn zegt dat dit niet meer het geval is en dat de inkoopprijs ook de 21 
verkoopprijs zal worden. 22 

o J. Free vraagt of je de btw terugkrijgt van de belastingdienst. 23 
o M. Monteiro vraagt op welke post de truien afgelopen jaar geboekt zijn. 24 
o S. van der Meulen geeft aan dat dat de post van de promotiecommissie is. 25 
o J. Guldenaar zegt dat ondanks dat de truien nu verplaatst worden naar de 26 

post merchandise het budget van de promotiecommissie hetzelfde is 27 
gebleven. 28 

o Elyn zegt dat de bijdrage van Postelein inderdaad nog in de post van de 29 
promotiecommissie verwerkt zit maar dat de merchandise geen aparte 30 
commissie is. Het budget van de promotiecommissie zou dus eventueel 31 
omlaag kunnen. 32 

o J. Free vraagt of dat bedrag ook daadwerkelijk aangepast zal worden of dat de 33 
promotiecommissie nu gewoon meer geld heeft. 34 

o J. Salfischberger geeft aan dat zij op basis van haar ervaringen de 35 
promotiecommissie niet meer geld zou geven. 36 

o Jaleesa geeft aan dat door het wegvallen van de bijdrage van Postelein het 37 
bedrag op de post omlaag zal gaan. 38 

o A. Janssen zegt dat het voor de promotiecommissie vaak lastig is om hun geld 39 
op te maken. 40 

o Evelien zegt dat er het idee is om mogelijk de tentamenactie een stukje uit te 41 
breiden dus dat wat extra geld misschien niet verkeerd is. 42 

o S. van der Meulen geeft aan dat alleen de bijdrage van de truien er af gehaald 43 
moet worden en meer niet.  44 

o Evelien zegt dat het bestuur bij tentamenacties de link met Postelein wil 45 
vergroten door een vlag te ontwerpen zoals de verenigingsvlag. Op deze vlag 46 
zal dan een succeswens namens Postelein komen staan. Mogelijk zullen er 47 
meerdere vlaggen aangeschaft worden zodat ze opgehangen kunnen worden. 48 

o J. Free vraagt of dat mag van de universiteit. 49 
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o Evelien zegt dat er daarom staat dat er gekeken zal worden naar de 1 
mogelijkheden. 2 

o S. Lexmond is benieuwd naar de kosten en baten aangezien ze afgelopen 3 
jaren weinig heeft teruggezien van de tentamenactie. Zij vraagt waarom er 4 
naast een vlag dan toch ook nog wat anders uitgedeeld zal worden. 5 

o Evelien zegt dat dat komt omdat de feedback op de tentamenacties altijd erg 6 
leuk is en dat studenten het leuk vinden dat ze wat krijgen, alleen de 7 
koppeling met Postelein is niet altijd duidelijk. 8 

o S. Lexmond zegt dat zij alleen een vlag meer dan genoeg vindt. 9 
o N. Bakkum zegt dat dit al besproken is met de commissie. 10 
o A. Janssen zegt dat een vlag zeker zal helpen met de promotie van Postelein. 11 
o S. van der Meulen vraagt of er al gekeken is naar de kosten voor het laten 12 

maken van een vlag. 13 
o J. Free zegt dat het ophangen van een vlag niet veel werk is en dat dat 14 

sowieso kan. Verder geeft hij aan dat hij van L. Steeg heeft begrepen dat de 15 
tentamenactie bedacht is als een eenmalige activiteit, als een soort verassing. 16 
Nu is het normaal geworden om iets uit te delen en daarmee vindt hij dat het 17 
zijn charme heeft verloren. 18 

o Evelien vraagt of het een idee zou zijn om zo’n tentamenactie één keer per 19 
jaar te organiseren. 20 

o J. Free zegt dat het wel een doel moet hebben. 21 
o S. van der Meulen vraagt of deze discussie voortgezet moet worden 22 

aangezien de kosten voor het laten maken van een vlag nog niet bekend zijn. 23 
o Elyn zegt dat er gekeken zal worden naar de mogelijkheden, maar dat er een 24 

vrij ruim bedrag voor beschikbaar is. 25 
o J. Free zegt dat wanneer de vlag duurder uitvalt of er dan bezuinigd kan 26 

worden op de andere tentamenacties. 27 
 28 
Elyn geeft aan dat de kosten voor de sollicitatietraining wat omhoog gegaan zijn 29 
omdat het plan is om komend jaar twee keer een sollicitatietraining te verzorgen. 30 
 31 
Elyn geeft aan dat het idee voor de Postelein voor kinderencommissie nog erg 32 
globaal is. Het idee is om een activiteit te organiseren waar ongeveer 50 leden van 33 
Postelein aan deel kunnen nemen. Zij zullen dan een dag op pad gaan met een 34 
groep kinderen met een beperking. Er is gerekend op een bijdrage van de leden en 35 
zij kunnen met het ov naar de plaats van bestemming. Er zal gekeken worden naar 36 
de mogelijkheden dat de school/instelling het vervoer voor de kinderen regelt voor 37 
zo’n dag. Er is ook gerekend op entree die deels vanuit Postelein bekostigd zal 38 
worden. 39 

o J. Free vraagt of leden dus moeten betalen voor vrijwilligerswerk. 40 
o M. Anten zegt dat andere commissieleden ook moeten betalen voor hun eigen 41 

activiteiten. 42 
o M. Monteiro vraagt of er ook een verliesbedrag is.  43 
o Elyn zegt dat de commissarissen heel sterk het idee hebben dat ze voor de 44 

Postelein voor kinderencommissie sponsoring binnen kunnen halen. 45 
o M. Monteiro vraagt of de declaraties al in de post in begroot zijn. 46 
o Elyn zegt dat er vanuit gegaan wordt dat de meeste leden van Postelein die 47 

mee gaan gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer.  48 
 49 
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Elyn geeft aan dat het gala wat veranderd is en dat er is gerekend op een diner 1 
voorafgaand aan het gala. Er is naar gestreefd om quitte te spelen en de kosten zijn 2 
gebaseerd op de kosten van het kerstdiner rouler van afgelopen jaar. 3 
Informele activiteiten 4 
 5 
Elyn geeft aan dat het mannenweekend is komen te vervallen. 6 

o Job zegt dat er dit jaar veel nieuwe mannen zijn en dat hij gesproken heeft 7 
met de huidige mannencommissie. Zij hadden geen interesse in een 8 
mannenweekend, zij pakken liever een keer groots uit op een avond. 9 

o A. Janssen zegt dat een extra activiteit niet vergeleken kan worden met een 10 
weekend. 11 

o J. Free zegt dat hij graag uitgelegd zou zien waarom het budget voor de 12 
mannencommissie groter is geworden. 13 

o S. van der Meulen zegt dat wanneer het mannenweekend geschrapt wordt er 14 
900 euro van de begroting af kan. 15 

o M. Mostard heeft van vrouwelijke leden gehoord dat zij het leuk vinden om 16 
eventueel deel te nemen aan de activiteiten van de mannencommissie. 17 

o Jaleesa zegt dat het budget van de mannencommissie omlaag zal gaan. 18 
 19 
Elyn geeft aan dat het bestuur de studiereis graag buiten Europa zou laten 20 
plaatsvinden en legt uit waar de kosten vandaan komen. De leden zullen een 21 
bijdrage leveren van ongeveer 500 euro en Postelein zal een bijdrage leveren van 22 
15%. De subsidie van het onderwijsinstituut bedraagt 2000 euro en voor de 23 
commissiekleding is 120 euro in begroot. 24 

o J. Free zegt dat er problemen zijn met de bijdrage van 15% van Postelein, dit 25 
is namelijk niet in het kader van continuïteit. Hij vindt dat daarmee impliciet de 26 
studiereis belangrijker wordt gevonden dan bijvoorbeeld de introductie. 27 

o Elyn zegt dat die bijdrage van 15% komt omdat leden ook een grotere bijdrage 28 
leveren.  29 

o M. Monteiro geeft aan dat het bedrag van de leden omhoog gaat, daar een 30 
groter percentage over betaald wordt door Postelein en dat daardoor de 31 
kosten dus dubbel verhoogd worden. Dit vindt zij niet evenredig met alle 32 
andere activiteiten. 33 

o A. Janssen geeft aan dat Postelein bijna 25 euro per persoon extra betalen en 34 
dat vindt zij best veel.  35 

o J. Free zegt ‘the more you pay, the more you get’. 36 
o Jaleesa geeft aan dat de bijdrage op 10% gehouden zal worden. 37 
o J. Salfischberger begrijpt de redenatie niet aangezien er met de studiereis 38 

maar 50 leden bereikt worden in tegenstelling tot de introductie waar bijna vier 39 
keer zoveel leden bij betrokken zijn. 40 

o Jaleesa geeft aan dat de leden afgelopen jaar 340 euro betaalden voor de 41 
studiereis, komend jaar zal dit maximaal 500 euro zijn. Postelein zou dan 16 42 
euro extra per lid betalen. 43 

o M. Monteiro geeft aan dat een extra bedrag van 2500 euro echt veel geld is 44 
voor maar 50 leden.  45 

o Elyn geeft aan dat ze de minbegrotingen van de afgelopen vijf jaar heeft 46 
opgezocht. 47 

o J. Free zegt dat het nu lijkt alsof de minbegroting het doel is en dat dat niet 48 
kan. 49 
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o Elyn zegt dat er de afgelopen jaren is gekozen voor een minbegroting omdat 1 
het eigen vermogen van Postelein heel groot is. 2 

o J. Free zegt dat een minbegroting een middel is en geen doel. 3 
o S. van der Meulen zegt dat wanneer een minbegroting het doel is, je dit niet 4 

moet doen op 50 leden, maar bijvoorbeeld op de leden van de introductie.  5 
o Elyn zet dat het geld naar te weinig leden gaat. De drie grootste posten op de 6 

begroting zijn heel verschillende posten, met drie heel verschillende 7 
doelgroepen. Het gaat vaak om ongeveer 50 leden. De leden die afkomen op 8 
de studiereis zijn vaak leden die nog niet heel bekend zijn met Postelein. 9 

o M. Monteiro zegt dat het argument over de minbegroting haar volledig ontgaat. 10 
Volgens haar moet er gekeken worden of iets redelijk is ja of nee. 11 

o N. Bakkum zegt dat het nu dubbelop is. 12 
o Evelien zegt dat wanneer de bijdrage van Postelein niet verhoogd wordt het 13 

niet realiseerbaar is een reis buiten Europa te organiseren. Er moet dan veel 14 
gevraagd worden van de leden. Door de bijdrage van Postelein te verhogen 15 
wordt dat opgevangen met geld wat de leden eerder al betaald hebben. 16 

o J. Free geeft aan dat er gemotiveerd moet worden vanuit de activiteit. Verder 17 
geeft hij aan dat het buiten Europa gaan geen goed argument is. 18 

o Job geeft aan dat de studiereis een grote kostenpost is omdat het iets heel 19 
belangrijks is voor de leden. Voorgaande jaren is er altijd voor gekozen om 20 
binnen Europa te blijven, om daar veel verschillende culturen te zien. De 21 
meeste regio’s binnen Europa zijn nu een keer bezocht door Postelein. Binnen 22 
Europa is het idee vanuit de Europese Unie waardoor er binnen Europa veel 23 
overeenkomsten zijn. De afgelopen twee jaar is de studiereis naar Oost 24 
Europa gegaan, maar ook daar hebben zij te maken met Europese wetgeving. 25 
Wanneer er voor gekozen wordt om buiten Europa te gaan dan zullen de 26 
verschillen heel anders zijn. Binnen de opleiding hebben studenten daar 27 
nauwelijks tot niet mee te maken omdat het vooral gaat over de westerse 28 
pedagogiek. 29 

o J. Free is het niet eens met de motiveringen. 30 
o Job zegt dat de verschillen binnen culturen binnen Europa groot zijn, maar dat 31 

deze verschillen buiten Europa nog veel groter zullen zijn.  32 
o A. Janssen zegt dat de studiereis naar Boekarest al een enorme cultuurshock  33 
o S. Lexmond is het niet eens met de argumenten van Job. 34 
o Jaleesa zegt dat in het beleidsplan staat dat er gestreefd zal worden naar een 35 

reis buiten Europa.  36 
o M. Monteiro zegt dat er wel hele goede argumenten moeten zijn om van het 37 

bedrag af te wijken.  38 
o B. van Enckevort geeft aan dat van de 50 leden die meegaan op studiereis 39 

ongeveer 15 personen commissie –en bestuursleden zijn plus nog twee 40 
docenten. Er blijven dus nog ongeveer 35 leden over waar je het voor doet. 41 

o Jaleesa geeft nogmaals aan dat er teruggegaan zal worden naar een bijdrage 42 
van 10% omdat er anders sprake is van een dubbele verhoging.  43 

o J. Free zegt dat het niet duur is, maar wel veel geld. 44 
o N. van Dommelen vindt het idee van buiten Europa gaan leuk maar zij denk 45 

dat leden dat niet perse van Postelein verwachten. 46 
o V. Weijnen zegt dat voor veel mensen 340 euro al veel geld was om mee te 47 

gaan op studiereis. Bij een reis buiten Europa komen ook kosten kijken waar 48 
je van te voren misschien geen rekening mee hebt gehouden.  49 

 50 
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Jaleesa schorst de vergadering om 22.10 uur 1 
 2 
Jaleesa hervat de vergadering om 22.25 uur 3 
 4 
Jaleesa geeft aan dat door de commotie die is ontstaan rondom de studiereis er 5 
besloten is de begroting aan te passen aan de begroting van het afgelopen jaar. 6 

o J. Free vraagt hoe het zit met de subsidie van het SNUF. 7 
o J. Guldenaar zegt dat het bestuur bij het SNUF moet aangeven dat ze te 8 

weinig geld hebben om zo’n reis te organiseren, dit moet wel zichtbaar zijn op 9 
de begroting. Hij geeft aan dat het wel een gok is voor het geval dat je de 10 
subsidie alsnog niet ontvangt. Wanneer er ondanks de bijdrage van Postelein 11 
toch nog een begrotingstekort blijft ontstaan, dan proberen maximale subsidie 12 
te krijgen.  13 

 14 
Elyn geeft aan dat dit jaar geprobeerd zal worden deel te nemen aan de 15 
Batavierenrace. 16 

o J. Guldenaar geeft aan dat de kosten voor het huren van een busje zeker al 17 
300 euro bedragen. Hij ziet verder een inkomsten op de begroting staan. 18 

o S. van der Meulen zegt dat de inkomsten afkomstig zijn van de deelnemers. 19 
o J. Salfischberger vraagt waarom de eerstejaarsactiviteit los op de begroting 20 

staat. 21 
o Elyn zegt dat dit altijd al zo is. 22 
o Marion zegt dat dat komt omdat er sprake is van een vast bedrag. 23 
o A. Janssen stelt voor om het bedrag voor die activiteit omhoog te doen. 24 
o Jaleesa zegt dat de activiteit onder de PUB commissie valt maar dat hij apart 25 

op de begroting staat. 26 
o A. Janssen zegt dat er nu niet eens 1 euro per persoon kan worden 27 

bijgedragen door Postelein. 28 
o L. Pape zegt dat er veel mensen op die activiteit afkomen dus dat er best 1,50 29 

per  persoon bijgedragen kan worden. Er was dit jaar namelijk geld over van 30 
de PUB commissie en dat geld kon naar de eerstejaarsbarbecue. 31 

o M. Monteiro zegt dat hoe het er nu staat de bijdrage van Postelein nog niet 1 32 
euro per persoon was. 33 

 34 
J. Guldenaar vraagt wat er met de sportcommissie gaat gebeuren. 35 

o J. Free vraagt wat buiten de Batavierenrace om het budget van de 36 
sportcommissie is.  37 

o Job zegt dat is besloten om het bedrag niet te verhogen omdat het afgelopen 38 
jaar ook geprobeerd is deel te nemen aan de Batavierenrace, maar dat dat 39 
toen uiteindelijk niet gelukt is. 40 

o M. Monteiro zegt dat in haar bestuursjaar ook geprobeerd is deel te nemen 41 
aan de Batavierenrace en dat daarvoor toen 400 euro was in begroot. Er was 42 
toen 300 euro voor de sportcommissie.  43 

o J. Free zegt dat de sportcommissie twee soorten budget heeft, één voor de 44 
Batavierenrace en één voor de andere activiteiten. 45 

o Jaleesa vraagt aan het oud bestuur waar de 300 euro op hun begroting voor 46 
was. 47 

o S. van der Meulen geeft aan dat dat zowel voor de Batavierenrace als voor de 48 
andere activiteiten was. Het bedrag kan bijvoorbeeld gedeeld worden door vijf, 49 
maar dat is afhankelijk van het budget per activiteit. 50 
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o M. Anten vraagt hoeveel er is uitgegeven door de sportcommissie. 1 
o M. Mostard zegt dat er vanuit sportcommissie geluiden kwamen dat er geen 2 

kwalitatief goede activiteiten zijn neergezet. Er zijn uiteindelijk maar twee 3 
activiteiten door gegaan. M. Mostard geeft daarom aan dat het verstandig is 4 
om het budget hoe dan ook wat te verhogen. 5 

o M. Monteiro geeft aan dat er nu nog geen bedragen zijn en dat er niet echt 6 
sprake is van een zinvolle discussie. 7 

o J. Guldenaar zegt dat deelname aan de Batavierenrace toentertijd 35 euro 8 
persoon bedroeg.  9 

o J. Free stelt een bijdrage van Postelein voor en verder het zoeken van 10 
sponsoring. 11 

o J. Salfischberger zegt dat er voor gekozen kan worden om alleen de 12 
Batavierenrace te organiseren of juist alleen maar andere kwalitatief goede 13 
activiteiten. Het bedrag kan dus wel omhoog. 14 

o Jaleesa geeft aan dat de Batavierenrace wel een kwalitatief goede activiteit is 15 
waar de commissie zich op kan richten. 16 

o J. Salfischberger zegt dat het budget dan wel omhoog moet. 17 
o M. Monteiro zegt dat het een race is waarbij zowel mannen als vrouwen een 18 

eigen afstand hebben. Zij komt met het idee om samen met een andere 19 
vereniging deel te nemen aan de Batavierenrace zodat ook de kosten gedeeld 20 
kunnen worden. 21 

o Jaleesa geeft aan dat het dan gaat om een samenwerkingsverband en vraagt 22 
of dan wel of niet het hele bedrag moet worden in begroot. 23 

o J. Free vraagt wat de voordelen zijn van het organiseren van de 24 
Batavierenrace. 25 

o Job zegt dat er al veel activiteiten zoals feesten zijn maar dat je met de 26 
Batavierenrace iets sportiefs aanbiedt. 27 

o A. Janssen zegt dat al jaren is gebleken dat de Batavierenrace niet in trek is 28 
bij Posteleinstudenten. 29 

o M. Mostard geeft een nuancering aangezien veel studenten zich vaak bij 30 
andere verenigingen met een ploeg hebben ingeschreven. 31 

o Jaleesa vraagt of de Batavierenrace wel of niet georganiseerd moet worden. 32 
Het lijkt het bestuur leuk om het wel te doen, er moet op tijd geïnventariseerd 33 
worden of er animo voor is.  34 

o Job geeft aan dat hij de afgelopen twee jaar gevoetbald heeft met zijn eigen 35 
team en dat alle jongens uit zijn team aangegeven hebben graag mee te 36 
willen doen aan de Batavierenrace. 37 

o J. Guldenaar geeft aan dat zij al een eigen team hebben. 38 
o Job zegt dat zij een nieuw team hebben. 39 
o Jaleesa zegt dat het duidelijk is dat er animo is voor de Batavierenrace, maar 40 

vanuit de ALV komt het tegenovergestelde naar voren.  41 
o L. Pape zegt dat de meningen verschillen en dat er eerst geïnventariseerd 42 

moet worden voordat er begonnen wordt met de organisatie. 43 
o M. Mostard zegt dat er nu sprake is van een onzekere redenatie en dat de 44 

sportcommissie daardoor niet weet waar ze aan toe is. 45 
o M. Anten reageert op M. Mostard en zegt dat het toen bij hen ook goed 46 

gekomen is. 47 
o J. Free stelt voor om nu te bepalen hoeveel Postelein zal bijdragen aan de 48 

Batavierenrace. Mochten de kosten voor de Batavierenrace daarna toch hoger 49 
uitvallen, dan op zoek gaan naar sponsoring.  50 
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o M. Monteiro is het eens met J. Free maar vindt het raar om het budget van de 1 
sportcommissie te verhogen zonder een goede onderbouwing daarvoor. 2 

o S. van der Meulen zegt dat het met een budget van 300 euro goed te doen is. 3 
 4 
M. Monteiro vraagt of de minbegroting eenmalig zo groot is of dat het een lijn is die 5 
doorgetrokken moet worden. Wanneer dat zal gebeuren dan zou de reserve van 6 
Postelein namelijk helemaal op zijn over een aantal jaar. 7 

o Jaleesa zegt dat er vanuit gegaan is dat een minbegroting nooit gehaald 8 
wordt. 9 

o S. van der Meulen vindt dat een vreemde gedachtegang. 10 
o Elyn geeft aan dat er een heleboel leuke, nieuwe en enthousiaste ideeën zijn 11 

en dat er veel geld op de rekening van Postelein staat.  12 
o M. Mostard zegt dat dit te maken heeft met wat er aan het kandidaatsbestuur 13 

wordt meegegeven, wees krampachtig of geef het lekker uit. Zij geeft aan dat 14 
de minbegroting daardoor nu wat hoger is uitgevallen. 15 

o M. Monteiro kan zich dat wel voorstellen maar geeft aan dat wel bedacht moet 16 
worden dat we nu in een heel andere tijd zitten dan jaren geleden. Sponsoren 17 
staan niet meer zo op de stoep om te sponseren. Het is dus een reserve waar 18 
Postelein nog lang mee moet doen. 19 

o J. Free geeft aan dat de feestcommissie 2700 euro aan inkomsten heeft en hij 20 
vraagt zich af of dat nog wel reëel is. De feesten brachten vaak meer op dan 21 
verwacht, maar ook in de feesten wordt een terugloop gezien. 22 

o Job zegt dat BaMyPo weer terug gaat naar de El Sombrero omdat het feest 23 
daar altijd een succes geweest is. De inkomsten daalden toen BaMyPo 24 
verplaatst werd naar Club van Buren. 25 

o S. van der Meulen denkt dat er nu weer meer leden zullen komen. 26 
o J. Free zegt dat wanneer er veel winst gemaakt wordt op de feesten de totale 27 

minbegroting terug zal naar een redelijk respectabel bedrag. 28 
o Jaleesa zegt dat de minbegroting wel goed overwogen is. 29 
o L. Pape zegt dat beter trouw vastgehouden kan worden aan de begroting in 30 

plaats van dat er maar gewoon geld uitgegeven wordt.  31 
 32 
Pagina 18: 33 
J. Guldenaar mist de bijdrage per kledingstuk in de toelichting. 34 

o Elyn geeft aan dat dit bij elke commissie staat. 35 
o J. Guldenaar zegt dat dat onder een kopje commissiekleding moet. 36 
o J. Free vraagt of Elyn weet hoeveel de bijdrage toevallig is. 37 
o Elyn geeft aan dat dat 15 euro is per commissielid. Voor de kleding van de 38 

skireiscommissie draagt Postelein 10 euro bij omdat de commissieleden hun 39 
kleding bijna dagelijks aanhebben. 40 
 41 

Pagina 19: 42 
D. Sinke zegt dat er wel een post op de begroting is voor initiatief leden, maar dat in 43 
het beleidsplan staat dat het initiatief wordt ondergebracht bij de desbetreffende 44 
commissie. 45 

o Elyn zegt dat wanneer het nergens onder past het onder de post initiatief 46 
leden valt. 47 

o J. Guldenaar vraagt hoe het kan dat een aantal contracten verlengd zijn 48 
aangezien het bestuur nog niet tekenbevoegd is. 49 
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o Elyn geeft aan dat het contract met Studystore verlengd is door het oude 1 
bestuur, alle andere contracten gaan pas in vanaf 1 oktober. 2 

 3 
Pagina 20: 4 
M. Mostard geeft aan dat de kandidaatsbestuurshirts daar vallen onder representatie. 5 

o Elyn zal dit eruit halen. 6 
o J. Guldenaar mist de bijdrage van Postelein aan de Ragweek. 7 

 8 
Pagina 22: 9 
J. Guldenaar vraagt of de commissaris PR de enige is die de posters van activiteiten 10 
niet zelf maakt. 11 

o Jaleesa geeft aan dat de commissaris PR dit ook zelf zal doen. 12 
o J. Guldenaar vraagt of dit dan in beleidsplan vermeld kan worden. 13 

 14 
Regel 35. L. Pape geeft aan dat er vaak gezocht is naar een nieuwe drukker voor de 15 
PosteleinPost en stelt voor te zoeken naar de mogelijkheid voor een oplage van 750 16 
stuks. 17 

o J. Free zegt dat er wel degelijk meer dan 750 stuks PosteleinPost worden 18 
uitgedeeld. 19 

o L. Pape zegt dat 800 stuks niet realistisch is. 20 
o Jaleesa zegt dat er gekeken zal worden naar een oplage van 750 stuks. 21 

 22 
Regel 38. M. Monteiro geeft aan dat er aan het begin van haar bestuursjaar een 23 
enquête gehouden is onder de studenten over de inhoud van de PosteleinPost. Uit 24 
die enquête bleek dat er teveel informatie over het bestuur in de PosteleinPost stond 25 
en dat studenten daar echt niet op aan het wachten waren. 26 

o Fenna zegt dat dit idee bedacht is en dat het ook zeker uitgewerkt zal worden. 27 
o Job geeft aan dat het meer gaat om de activiteiten van het bestuur en niet 28 

perse informatie over onszelf. 29 
o L. Pape geeft aan dat er dan wel opgelet moet worden dat het niet gaat 30 

afschrikken, het moet beperkt en luchtig blijven. Het ging toen om één artikel 31 
van één pagina en dat vonden studenten namelijk al veel. 32 

 33 
Regel 33: J. Salfischberger zegt dat het of 250 of 1000 stuks is. 34 
 35 
Regel 13: J. Salfischberger vraagt het bestuur meer eenheid in de posters wil 36 
creëren. 37 

o Evelien zegt dat er nu een protocol is. Het is de bedoeling dat de tekst op de 38 
posters in eenzelfde lettertype op de posters komt, in het zwart. Voor de titel 39 
van de poster mag zelf een lettertype gekozen worden. De basiskleuren zijn 40 
rood, blauw en wit. 41 

o L. Pape vindt dat te eentonig, het zal dan saai worden. Daarom is dat beleid 42 
toen niet doorgevoerd. 43 

o M. Mostard zegt dat het beleid toen té eentonig was. 44 
o Evelien geeft aan dat in de posters de huisstijl van Postelein terug zal komen 45 

voor de herkenbaarheid. 46 
o J. Free stelt voor om de eenheid in de banner te houden en de rest wat meer 47 

los te laten.  48 
 49 
 50 
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Pagina 23: 1 
Regel 20 t/m 22: J. Guldenaar vraagt hoe Postelein denkt het contact met de Pabo te 2 
onderhouden.  3 

o Jaleesa zegt dat er leden van de ALPO zijn die graag in de 4 
introductiecommissie zouden willen, zij zouden eventueel het contact met de 5 
Pabo kunnen onderhouden. 6 

o J. Guldenaar zegt dat er dit jaar contact was met ALPO studenten en dat zij 7 
zelf van alles wilden regelen met de Pabo. Maar zij hebben dar geen hoge 8 
status, dus het is voor hen erg moeilijk daar wat te bereiken. 9 

o J. Salfischberger geeft aan dat het belangrijk dat alles van te voren door de 10 
commissie geregeld wordt. Zij geeft aan dat zij het persoonlijk contact met de 11 
Pabo prima vond, als alles maar op tijd gecommuniceerd wordt. 12 

o S. Lexmond geeft aan dat het dit jaar erg ongunstig was omdat de introductie 13 
van de RU en van de HAN tegelijkertijd vielen.  14 

o V. Weijnen vindt het een goed idee om de ALPO studenten bij elkaar in een 15 
groepje te plaatsen met ALPO mentoren. Maar tegelijkertijd lijkt het haar ook 16 
een goed idee om ze te mengen onder de PWO studenten, om ze meer te 17 
betrekken bij Postelein. 18 

o B. van Enckevort geeft aan dat anders ALPO studenten die later toch 19 
besluiten PWO te gaan doen niemand kennen omdat ze dan starten met een 20 
geheel nieuwe opleiding. Het is dan een voordeel als je bij andere PWO 21 
studenten in een groep hebt gezeten tijdens de introductie.  22 

o Evelien zal dit punt zeker meenemen. 23 
 24 
Regel 8: J. Free geeft aan dat met het sponsorpakket rekening gehouden moet 25 
worden met privacy. 26 
 27 
Regel 4: M. Monteiro vindt dit een goed idee en vraagt of het de bedoeling is de 28 
PosteleinPost ook op de website te plaatsen. 29 

o Evelien geeft aan dat dat een goed idee is. Het is lastig om ze persoonlijk aan 30 
masterstudenten te overhandigen, en daarom mogelijk aan hen de 31 
PosteleinPost via de mail aanbieden.   32 

o Jaleesa vraagt of de PosteleinPost voor iedereen zichtbaar moet zijn, of alleen 33 
wanneer iemand inlogt op de website. 34 

o M. Anten vraagt hoe je weet wie er allemaal masterstudent zijn. 35 
o Evelien zegt dat dat nagevraagd kan worden van S. van Helden.  36 
o M. Anten zegt dat je niet zomaar de gegevens van masterstudenten krijgt. 37 
o Evelien geeft aan dat ernaar gestreefd zal worden de masterstudenten een 38 

bericht te sturen. 39 
o J. Salfischberger zegt dat je wel rekening moet houden met de oplage 40 

wanneer de PosteleinPost voortaan op de website staat. 41 
o A. Janssen vraagt of het de bedoeling is dat alle emailadressen van de 42 

masterstudenten dan handmatig in de bcc ingevoerd gaan worden, dat kost 43 
namelijk veel werk.  44 

o Evelien geeft aan dat masterstudenten eerst moeten terugmailen of ze de 45 
PosteleinPost via de mail willen ontvangen. 46 

o L. Pape geeft aan dat de PosteleinPost niet alleen in de postvakjes van de 47 
docenten terecht moet komen, maar ook in de docentenruimtes. 48 

o Evelien geeft aan de lijn van vorig jaar voort te zullen zetten.  49 
o De ALV stemt daarmee in.  50 
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 1 
Regel 23: S. Lexmond zegt dat de introductiecommissie zich moet richten op het 2 
speed daten en de motivatiegesprekken. De afgelopen jaren veel geluk gehad met 3 
de hoeveelheid aanmeldingen. Het is niet verstandig om de plannen aan iedereen te 4 
vertellen voor het geval dat het daarmee juist de hele andere kant op slaat. 5 

o Evelien geeft aan dat dat alleen zal gebeuren wanneer er sprake is van teveel 6 
aanmeldingen. 7 

o A. Janssen geeft aan dat het onzeker is of er voor de kindjes ook shirts zullen 8 
zijn, daar is namelijk veel sponsoring voor nodig. 9 

 10 
Regel 28 en 29: V. Weijnen vraagt wat het nut is van het spel. 11 

o Evelien geeft aan dat dit bedacht is in het kader van persoonlijkheid. Met zo’n 12 
spel zie je hoe mensen reageren op bepaalde situaties en je krijgt in zicht in 13 
hun creativiteit. Je ziet goed hoe mensen te werk gaan. 14 

o J. Free geeft aan dat het niet teveel op een test moet gaan lijken. 15 
o A. Janssen zegt dat het stukje in het beleidsplan aangepast moet worden. 16 
o N. Bakkum vind het een leuk idee maar zou er zelf van schrikken. 17 
o V. Weijnen geeft aan dat het in eerste instantie op haar over kwam alsof je 18 

geen mentorouder kunt worden als je persoonlijkheid niet aanspreekt bij de 19 
commissie. 20 

o Evelien zegt dat de persoonlijke contactmomenten er voor zijn om te kijken 21 
wat zij kunnen bieden en wat Postelein zoekt in mentorouders.  22 

 23 
J. Guldenaar geeft aan dat het stukje van regel 34 t/m 43 aangepast moet worden 24 
conform de afgesproken wijzigingen.  25 
 26 
Pagina 24: 27 
Regel 9: J. Free zegt dat de borrel nu om de acht weken plaatsvindt. Hij vraagt of dit 28 
zo blijf of dat het streven is de borrel plaats te laten vinden om de zes weken. 29 

o Evelien geeft aan dat dit goed afgestemd zal worden op de rest van de 30 
jaarplanning. 31 

o J. Salfischberger geeft aan dat er wel een minimum moet zijn. 32 
o Evelien zegt dat ze daar nog niet naar gekeken heeft.  33 
o M. Mostard snapt dat het afhankelijk is van de jaarplanning maar geeft aan dat 34 

het niet variabel moet zijn omdat het dan niet klopt met hoe het in het 35 
beleidsplan staat.  36 

 37 
Regel 35 t/m 38: J. Guldenaar vraagt hoe de gewone promotieacties onderscheiden 38 
worden van andere promotieacties.  39 

o Evelien vraagt wat J. Guldenaar bedoelt met gewone promotieacties. 40 
o J. Guldenaar zegt dat dat promotieacties vanuit de promotiecommissie zijn. 41 
o Evelien zegt dat er al afgelopen jaar ovenwanten en zonnebrillen zijn 42 

uitgedeeld. Er kan ook voor gekozen worden om een groter ding te doen. 43 
o J. Free vindt een gratis cadeau wat dubbelop. 44 

 45 
Regel 28 en 29: A. Janssen vindt deze regels wat ongelukkig geformuleerd. 46 

o Jaleesa geeft aan dat al eerder aan bod is gekomen dat sommige dingen wat 47 
genuanceerder geformuleerd mogen worden. 48 

o S. Lexmond vindt dat wanneer je de maandelijkse activiteit koppelt aan 49 
bijvoorbeeld de skireis je de keuze voor de promotiecommissie beperkt. 50 
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o Evelien is het daarmee eens, maar ze gaat kijken wat de mogelijkheden zijn. 1 
De commissieleden zijn uiteindelijk degenen die bepalen hoe dat de acties 2 
vormgegeven worden. 3 

o J. Free zegt dat dit dan zo in het beleidsplan moet staan, in overleg met de 4 
commissie. Hij vindt het verder wel een erg leuk idee. 5 

o S. Lexmond stemt daarmee in. 6 
 7 
S. Lexmond vraagt zich af wie er spullen met het Posteleinlogo daarop wil kopen en 8 
denkt dat Postelein er veel geld aan uit zal geven. 9 

o Evelien begrijpt het punt van S. Lexmond maar geeft aan dat er door de 10 
promotiecommissie vaak leuke dingen bedacht werden om uit te delen, maar 11 
dat deze vaak wat te duur waren. Evelien wil daarom die producten goedkoop 12 
aanbieden aan de leden. Mogelijk zou dit gecombineerd kunnen worden met 13 
activiteiten zoals Pimp my Bike. De merchandise kan altijd blijven bestaan 14 
voor de truien. 15 

o N. Bakkum zegt dat er wel altijd een minimum aantal moet worden 16 
afgenomen.  17 

o Evelien zegt dat de kosten uitgezocht zullen worden. 18 
o L. Pape stelt voor om het op een bestelbasis te doen in plaats van op een 19 

koopbasis. 20 
o M. Mostard geeft aan dat wanneer dan maar drie mensen een fietsbel 21 

bestellen, deze niet besteld kunnen worden.  22 
o A. Janssen vraagt zich af of dan het doel van de merchandise niet voorbij 23 

gestreefd wordt. 24 
o J. Free mist het algemene doel van de merchandise. 25 
o Evelien geeft aan dat door een kleine bijdrage te vragen van leden je een net 26 

wat anders product kunt aanbieden van Postelein. 27 
o Jaleesa zegt dat het altijd persoonlijk blijft, maar dat de mogelijkheden 28 

bekeken zullen worden. 29 
o M. Monteiro zegt dat de zonnebrillen die Postelein gratis uitdeet bij andere 30 

verenigingen goed verkocht worden. Zij vraagt hoe het bestuur denkt over de 31 
investering, want dat is namelijk een bestuursbeslissing en niet een 32 
commissiebeslissing.  33 

o Jaleesa geeft aan dat de mogelijkheden bekeken worden door de commissie 34 
en dat het bestuur de uiteindelijke afweging zal maken. 35 

o Evelien geeft aan dat het bestuur bij de commissie zal peilen wat er potentieel 36 
afgenomen zal worden. 37 

o M. Monteiro snapt de procedure maar vraagt zich af of het bestuur het risico 38 
wil nemen, je weet namelijk niet of het aan zal slaan. 39 

o Jaleesa zegt dat het bestuur het wel graag wil proberen. 40 
o M. Mostard geeft aan dat de keuzes van de commissie geëvalueerd zal 41 

worden door het gehele bestuur. Mycelium is niet zo’n hele grote vereniging 42 
en zij werken ook met merchandise.  43 

 44 
Pagina 25: 45 
Regel 49 en 50: J. Guldenaar vraagt waarom in het beleidsplan is vastgelegd dat het 46 
gehele bestuur naar Propedeuse –en Bacheloruitreikingen gaat.  47 

o Jaleesa zegt dat dit in het kader van het speerpunt eenheid is gedaan. Er 48 
kwamen positieve reacties op de aanwezigheid van Postelein bij de afgelopen 49 
Propedeuse uitreiking. 50 
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o J. Guldenaar geeft aan dat wanneer iemand ziek is het dan niet klopt met wat 1 
in het beleidsplan staat. 2 

o Jaleesa geeft aan dat het stukje aangepast zal worden in het beleidsplan en 3 
dat er naar gestreefd zal worden. 4 

o M. Mostard zegt dat de positieve reacties vaak komen van degenen die 5 
bekend zijn met Postelein, zij vraagt zich af in hoeverre dat een goede 6 
afspiegeling is.  7 

o Evelien zegt dat het gehele bestuur ook aanwezig is op andere activiteiten, op 8 
een paar uitzonderingen na, dus waarom niet bij deze uitreikingen. Ze kan 9 
zich voorstellen dat de ALV het een overkill vindt, maar het is het plaatje wat 10 
je wilt overbrengen op de leden. 11 

o M. Monteiro zegt dat het moeilijk kan zijn om in te plannen met zijn allen 12 
aanwezig te zijn, het in de praktijk gebleken dat het niet altijd kan. Zij zegt dat 13 
het bestuur zichzelf moet beschermen door zichzelf niet nu al zoveel op te 14 
leggen. 15 

o N. Bakkum zegt dat je er op zo’n uitreiking staat als vereniging en niet als 16 
bestuur, het gaat om het gebaar dat Postelein uitbrengt. 17 

o V. Weijnen was aanwezig bij de Propedeuse uitreiking en geeft aan dat het 18 
ook prima was geweest wanneer daar maar twee bestuursleden hadden 19 
gestaan.  20 

 21 
Regel 37: J. Guldenaar zegt dat er direct gesproken wordt over een PosteleinPas en 22 
dat er niet eerst sprake is van een andere term. 23 
 24 
Regel 36 t/m 40: L. Pape begrijpt niets van het hele stuk, het staat er erg onduidelijk. 25 

o B. van Enckevort vraagt of er al gekeken is naar de mogelijkheden. 26 
o Evelien zegt dat dit een tip was van het oud bestuur en zij dachten dat het 27 

goed haalbaar zou zijn. Het is een hele gemakkelijke manier om sponsoren 28 
onder de aandacht te brengen bij de leden van Postelein.  29 

 30 
Regel 17: S. Lexmond vraagt waarom er geen digitale versie van de sponsorfolder 31 
wordt meegestuurd. 32 
 33 
J. Salfischberger zegt dat andere verenigingen die werken met een pas een pasje 34 
hebben maar daarop alle sponsoren. 35 

o Evelien geeft aan dat dit extra kosten op de begroting met zich meebrengt. 36 
o J. Free zegt dat het niet op een creditcard hoeft te gaan lijken.  37 
o M. Anten zegt dat nu in het beleidsplan staat dat die pas er zal komen, maar 38 

het is nog niet zeker of het daadwerkelijk gaat lukken. 39 
o V. Weijnen zegt dat wanneer leden steeds op de website moeten kijken welke 40 

aanbiedingen gelden dat er niet veel gebruik van gemaakt zal worden. 41 
o M. Monteiro vraagt of het nog nodig is dit hier te vermelden aangezien het 42 

target al bijna gehaald is. 43 
o Evelien zegt dat het punt duidelijk is. 44 

 45 
Regel 20: J. Guldenaar geeft aan dat alleen de algemene sponsoring maar is 46 
uitgewerkt. 47 

o Evelien zegt dat er expres voor gekozen omdat het stuk over de specifieke 48 
sponsoring later in het stuk nog aan bod komt. 49 

 50 



  64 

 

Regel 11 t/m 13: J. Guldenaar zegt dat er aan het sponsorpakket een begeleidende 1 
brief toegevoegd moet worden met daarin het doel van het pakket. 2 
 3 
Pagina 26: 4 
Regel 14: A Janssen vindt het sonde om folders uit te delen bij de voorlichtingen en 5 
meeloopdagen, het gaat de studenten namelijk om de opleiding PWO en niet om 6 
Postelein. De drukkosten zijn namelijk best wel hoog. 7 

o M. Mostard is het daarmee eens. 8 
o B. van Enckevort is het daar niet mee eens. Zij is aanwezig geweest op 9 

voorlichtingen en meeloopdagen en zij vond het juist leuk om een folder van 10 
Postelein te krijgen. Met die folder juist wat extra bekendheid voor mensen die 11 
al bijna zeker weten dat ze de studie willen gaan doen. 12 

o J. Salfischberger geeft aan dat er altijd wat folders meegenomen kunnen 13 
worden. 14 

o M. Anten zegt dat het doel van de voorlichtingen en meeloopdagen is om de 15 
mensen te trekken voor de studie PWO. De algemene folder geeft een 16 
algemene indruk van PWO en Postelein en heeft niet als doel om leden te 17 
werven. Het is als naslagwerk bedoeld. 18 

o L. van den Heuvel zegt dat Postelein ook in de folder over de opleiding staat, 19 
dus dat het misschien een beetje dubbel is. 20 

o Evelien zegt dat er geen animo is voor het uitdelen van de algemene folder 21 
tijdens voorlichtingen en meeloopdagen. 22 

o N. Bakkum zegt dat de commissie een stapeltje folders kan meenemen en kan 23 
peilen over interesse voor is. 24 

o S. Lexmond geeft aan dat in de actieve leden folder de nieuwe commissies al 25 
zijn benoemd en vraagt wat er gebeurt als de commissies niet door de ALV 26 
komen. 27 

o Evelien geeft aan dat dat in overleg met het oud bestuur is en dat er bij 28 
vermeld is dat ze onder voorbehoud zijn. Dit is ook duidelijk naar de leden toe 29 
gecommuniceerd.  30 

o L. van den Heuvel geeft aan dat dat de actieve leden folder in de huisstijl zou 31 
zijn. 32 

o Evelien zegt dat de tekstvlakken dat wel zijn. 33 
o L. van den Heuvel zegt dat de voorkant die studenten als eerste zien niet in de 34 

huisstijl is. 35 
 36 
 37 
Regel 35: J. Free vraagt of men daarop zit te wachten en hoe vaak het gebruikt zal 38 
worden. Wordt het ingezet in uiterste gevallen of juist als een soort vraag van de 39 
week. 40 

o Evelien zegt dat er sprake is van dat laatste als een manier om de leden meer 41 
te betrekken bij Postelein. 42 

o J. Free vraagt naar de hoeveelheid. 43 
o Evelien geeft aan dat er rekening gehouden zal worden met de andere 44 

updates, dus daar wordt nu nog niets over vastgelegd. 45 
o A. Janssen geeft aan dat er uitgekeken moet worden met het gebruik van een 46 

poll, commissieleden moeten namelijk zelf ook ruimte krijgen om activiteiten te 47 
bedenken. 48 

o N. Bakkum vindt het een goed idee, het is een manier om te peilen wat leden 49 
vinden die wat minder vaak op de Posteleinkamer zijn. 50 
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o B. van Enckevort zegt dat mensen die er niets om geven en degenen die het 1 
niet willen zien er toch wel over heen zullen lezen.  2 

 3 
Pagina 27: 4 
Regel 1: J. Free vraagt zich af of een maximum van twee posts per dag haalbaar is 5 
na aanhoren van al het voorgaande. 6 

o Evelien zegt dat alle jarigen aan het eind van de week in een keer geplaatst 7 
worden. 8 

o J. Free vraagt hoeveel activiteiten er per week zijn. 9 
o Evelien zegt dat er dat maximaal drie zijn en dat er met een goede planning  10 

gestreefd kan worden naar een maximum van twee activiteiten. 11 
 12 
Pagina 28:  13 
S. Lexmond zegt dat er de ene keer gesproken wordt over een lezing en de andere 14 
keer over een ervaringsverhaal. Zij vindt het moeilijk te beloven dat het allemaal 15 
ervaringsverhalen zullen zijn omdat het soms moeilijk is dat te bereiken. 16 

o Eline vraagt of S. Lexmond voorstelt om alles een lezing te noemen en indien 17 
het een ervaringsverhaal is het zo te benoemen in de promotie. 18 

o S. Lexmond denkt dat dat beter is. 19 
 20 
Regel 38 en 39: J. Guldenaar vraagt waarom er gesproken wordt over een kleine 21 
symbolische bijdrage. 22 

o Eline geeft aan dat haar geadviseerd werd geen bedragen te noemen in het 23 
stuk. 24 

 25 
Regel 28 en 29: V. Weijnen vraagt waarom docenten gevraagd zullen worden om 26 
lezingen aan te kondigen. 27 

o S. Lexmond zegt dat uit het jaarverslag is gebleken dat vaak voorafgaand aan 28 
een lezing geen college is.. 29 

o Jaleesa geeft aan indien er college is.  30 
o A. Janssen vraagt of dit zal gebeuren bij alle colleges die voorafgaand aan de 31 

lezing zijn. 32 
o E. Gerards vraagt of het dan ook bij alle jaargangen zal gebeuren. 33 
o M. Monteiro zegt dat het college dan wel moet aansluiten bij de lezing.  34 
o Eline zegt dat dat er los van staat maar dat het wel mooi zou zijn als dat zo is. 35 

Door dit zo te doen worden de studenten nog een keer geattendeerd op de 36 
lezing.  37 

o M. Monteiro zegt dat mogelijk een docent nog ideeën heeft voor een lezing. 38 
 39 
Regel 25: V. Weijnen zegt dat ALPO andere tijden heeft voor colleges. 40 

o Jaleesa geeft aan dat de ALPO studenten niet steeds zo specifiek benoemd 41 
zullen worden. 42 

o Eline zegt dat er naar gestreefd zal worden en dat er met de commissie 43 
gekeken zal worden naar andere tijdstippen waarop geen college is en ALPO 44 
studenten ook aanwezig kunnen zijn. 45 

o J. Free denkt dat dit een activiteit is waarbij je heel specifiek kunt maken dat er 46 
gezocht wordt naar afstemming, dus juist hier wel expliciet benoemen. 47 

o N. Bakkum stelt voor om er van te maken; rekening houden met de 48 
verschillende studieprogramma’s van alle richtingen. 49 
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o L. Pape stelt voor het specifieke tijdstip weg te halen, maar het gewoon 1 
algemeen te benoemen.  2 

 3 
Regel 49: A. Janssen zegt dat dit aangepast moet worden indien er betaald moet 4 
worden. 5 
 6 
Pagina 29: 7 
Regel 26 en 27: … vraagt waarop gebaseerd is dat de colleges van M. Heijmans als 8 
interessant werden ervaren. 9 

o Eline zegt dat dit mondeling door de meelopers is gezegd tijdens de evaluatie. 10 
 11 
Regel 23: S. Lexmond vraagt waarom het commissiehoofd altijd contactpersoon is 12 
en waarom niet degene die de meeloopdag doet. 13 

o Eline vindt dat een goed punt. 14 
o Jaleesa zegt dat er gekeken zal worden naar een dagverantwoordelijke. 15 
o L. van den Heuvel geeft aan dat dat lastig is omdat al ruim van te voren een 16 

mail gestuurd wordt en het dan nog niet altijd duidelijk is wie er 17 
verantwoordelijk zal zijn. Het komt ook voor dat er later nog gewisseld wordt. 18 

o Eline geeft aan dat ze het uit eigen ervaring niet vervelend vond om door te 19 
moeten schakelen. Voor de meeloopdagen van de ALPO is een vast 20 
contactpersoon wel handig. 21 

o M. Mostard zegt dat de dag van te voren de gegevens van de contactpersoon 22 
gemaild kunnen worden. 23 

 24 
Regel 46 t/m 49: L. Pape zegt dat dat stuk aangepast moet worden naar aanleiding 25 
van wat er besproken is. 26 
 27 
Regel 32 en 33: A. Janssen zegt dat dat stuk uit het beleidsplan mag omdat dat voor 28 
in het jaarverslag is. 29 
 30 
S. Lexmond vraagt waarom de ouderdag ook voor ouderejaars georganiseerd wordt. 31 

o Eline geeft aan dat door een ongunstige planning vorig jaar een aantal niet 32 
konden deelnemen aan de ouderdag en dat wel graag zouden willen.  33 

 34 
Regel 7: J. Guldenaar zegt dat het maximum voor de studytrip mogelijk wat omlaag 35 
kan omdat dat maximum de afgelopen drie a vier jaar niet gehaald is. Dan ook meer 36 
zekerheid voor je begroting.  37 

o Jaleesa geeft aan dat bij die 50 deelnemers het bestuur en de commissie zijn 38 
inbegrepen. Wanneer je dit aantal omlaag doet wordt het te beperkt. 39 

o J. Guldenaar denkt van niet. 40 
o J. Free denkt dat 50 deelnemers wel kan, maar dat bij alle reizen rekening 41 

gehouden moet worden met het doemscenario. Hoeveel deelnemers zijn 42 
minstens nodig om het door te laten gaan. 43 

o J. Guldenaar zegt dat in het kader van continuïteit steeds dezelfde persoon 44 
promotiefilmpjes zou moeten maken zodat het niet de ene keer een kort en 45 
aantrekkelijk filmpje is, en de andere keer een heel lang maar saai filmpje. 46 

o J. Free begrijpt het punt van J. Guldenaar maar hij ziet het niet zitten om daar 47 
iemand voor aan te stellen. Er moet gewoon afstemming gezocht worden met 48 
elkaar. 49 
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o J. Salfischberger geeft aan dat er rekening mee moet worden gehouden dat er 1 
in januari geen colleges zijn. 2 

o Job zegt dat hij zelf goed uit de voeten kan met het in elkaar zetten van 3 
filmpjes, hij zou de desbetreffende commissaris dus kunnen helpen. 4 

o Jaleesa zegt dat de filmpjes bij elkaar zullen passen.  5 
 6 
S. Lexmond vraagt wie van de Postelein voor kinderencommissie de 7 
verantwoordelijkheid gaat nemen over alle kinderen. 8 

o Jaleesa geeft aan dat juist omdat het een nieuwe commissie is er nog veel 9 
dingen uitgezocht moeten worden. 10 

o Eline zegt dat het lastig is in te schatten wat er allemaal bij komt kijken. Er zal 11 
met de desbetreffende instelling of school overlegd worden waar de 12 
verantwoordelijkheid zal liggen en hoe de taken verdeeld zullen worden. We 13 
zullen dan ook vragen wat onze leden daar aan bij kunnen dragen. 14 

o S. Lexmond zegt dat het niet uit maakt om wat voor ‘soort’ kinderen het gaat 15 
maar dat zij wil weten waar de verantwoordelijkheid ligt. S. Lexmond denkt dat 16 
er geen enkele instelling is die hun kinderen daar aan deel willen laten nemen 17 
en ook denkt zij dat ouders dat niet willen. 18 

o J. Free vindt het een prima idee, maar vind het ook een risicovol idee. Qua 19 
financiën is het wat zorgelijk.  20 

o Evelien zegt dat dit idee gebaseerd is op een al bestaand concept, er zijn 21 
andere studieverenigingen waar dit ook gebeurt. 22 

o Job geeft aan dat er voor veel vrijwilligerswerk betaald moet worden. 23 
o E. Gerard geeft aan dat studenten die dit willen bij veel organisaties terecht 24 

kunnen en vraagt zich hierbij af wat de toevoeging is en dan met name voor 25 
de kinderen. 26 

o M. Monteiro vraagt wat de procedure is op basis waarvan dit idee tot stand is 27 
gekomen. 28 

o Eline geeft aan dat haar vader mee doet aan het organiseren van een Porsche 29 
dag voor kinderen uit een ziekenhuis. Die kinderen worden dan opgehaald en 30 
kunnen een dagje mee in de Porsche. 31 

o A. Janssen zegt dat het op deze manier een veel sterker verhaal is. 32 
o Evelien zegt dat al vaker gevraagd is wat de toegevoegde waarde voor de 33 

kinderen is en dat is juist het geven van wat extra aandacht. Als zij het 34 
aankunnen om zonder begeleiders een dagje weg te gaan dan krijgen zij extra 35 
aandacht van ons. Voor de leden van Postelein is het heel leuk om zo’n 36 
eenmalige activiteit mee te maken.  37 
 38 

L. van den Heuvel vraagt wat de rol van studenten is op de Porsche dag. 39 
o Eline zegt dat de studenten de dag organiseren en op de dag zelf zorgen voor 40 

drankjes, hapjes en foto’s en dergelijke. 41 
o M. Mostard vraagt in hoeverre de ALV hier een oordeel over kan vallen als er 42 

nog niet goed over nagedacht is. 43 
o J. Free zegt dat de commissie hem een prima idee lijkt, maar dat de activiteit 44 

veel haken en ogen heeft. De activiteit moet meer losgelaten worden. Er zal 45 
een dag georganiseerd worden en er moet nagedacht worden over de set van 46 
verantwoordelijkheden. Met zorg vragen haal je jezelf namelijk veel gezeur op 47 
de hals wanneer er iets mis gaat. 48 

o Elyn zegt dat er voor dit concept gekozen is omdat veel leden de interactie 49 
missen. 50 
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o J. Free zegt dat er wel een verschil is in evenementen waarin mensen naar 1 
jou kunnen komen of dat jij een kind ergens mee naartoe neemt. 2 

o M. Monteiro sluit aan bij wat M. Mostard eerder zei. Het is nog niet goed 3 
genoeg uitgedacht, dus beter het nu uit de begroting te halen. Zij stelt voor om 4 
het later in een ALV te bespreken wanneer het meer uitgedacht is en er dan 5 
eventueel weer budget voor in te begroten. 6 

o Elyn geeft aan het het idee was om de invulling aan de commissie over te 7 
laten. 8 

o Jaleesa geeft aan dat er dus wel een commissie opgestart zal worden die de 9 
mogelijkheden zal bekijken. Wanneer er gekeken is naar een aantal 10 
mogelijkheden zal er gekeken worden naar een passend budget. 11 

o M. Monteiro zegt dat omdat het heel erg nieuw is er veel bezwaren aan 12 
kleven. 13 

o N. Bakkum stelt voor om een docent, iemand uit het werkveld bij de 14 
commissie te betrekken. 15 

o Jaleesa zegt dat er in overleg met de commissie gekeken zal worden naar de 16 
verschillende docenten. 17 

o M. Mostard vraagt of de Postelein voor kinderencommissie nu uit het 18 
beleidsplan wordt gehaald. 19 

o M. Monteiro zegt dat dat inderdaad het idee is en dat het bestuur dit verder zal 20 
gaan uitwerken om er op een later moment een bedrag voor in te begroten. Er 21 
moet in ieder geval eerst toestemming gevraagd worden aan de ALV. 22 

o Jaleesa zegt dat het ook wel een beetje gevaarlijk is om een commissie op te 23 
richten die verder niets kan omdat er geen budget is.  24 

o Job vindt het een goed idee en zegt dat tegen de commissie gezegd zal 25 
worden dat ze nog niet direct aan de slag kunnen. 26 

o Jaleesa zegt dat wanneer er eenmaal een plan is er een ALV in het leven 27 
geroepen zal worden. 28 

o M. Mostard zegt dat er begonnen moet worden bij de basis en dat er vanuit 29 
daar verder gewerkt moet worden. 30 

o J. Free zegt dat de richtlijn qua kosten vanuit de ALV komt. 31 
o A. Janssen geeft aan dat zij daar geen flauw idee van heeft. 32 
o M. Monteiro zegt dat er geen bedrag opgelegd kan worden aan het bestuur. 33 
o Jaleesa zegt dat er beter eerst een goed plan op tafel moet liggen en dat er 34 

vanuit daar gekeken zal worden wat het gaat kosten. Dit zal in een volgende 35 
ALV besproken worden.  36 

o Evelien zegt dat in het beleidsplan gezet zal worden dat het een activiteit voor 37 
kinderen zal zijn.  38 

A. Janssen vraagt waarom de praktijkavond dit jaar weer georganiseerd zal worden 39 
aangezien deze al twee jaar op rij niet is doorgegaan. 40 

o Eline zegt dat het vanuit het bestuur toch wel heel belangrijk is zo’n avond 41 
voor leden te organiseren omdat leden daarmee de mogelijkheid krijgen in 42 
aanraking te komen met de praktijk. Zij kunnen dan zien waar zij later 43 
eventueel terecht komen en ook voor stageplekken is het erg nuttig. 44 

o J. Free geeft aan dat je dit als studievereniging zeker moet proberen, totdat je 45 
echt niet nog meer kunt doen.  46 

o M. Monteiro vraagt of het bestuur al ideeën heeft hoe de praktijkavond 47 
aantrekkelijk gemaakt wordt voor studenten in de promotie. 48 

o Eline zegt dat er eventueel langsgegaan wordt bij colleges om vanuit onszelf 49 
aan te geven hoe belangrijk die praktijkavond is.  50 
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o L. van den Heuvel zegt dat nog niet eerder de stageplaatsen benadrukt zijn. 1 
 2 
Pagina 31: 3 
Regel 10: S. van der Meulen vraagt waarom er daar wel gewerkt wordt met borg. 4 

o Eline zegt dat de reden daar voor is omdat het om externen gaat. Het is al 5 
vaker afgezegd namelijk, dus een beetje voor de zekerheid.   6 

 7 
J. Guldenaar vindt het een goed idee om in alle vakken bijles te gaan geven, maar hij 8 
geeft aan dat er veel nieuwe vakken zijn gekomen waardoor het misschien nog niet 9 
mogelijk is. 10 

o A. Janssen zegt dat bij vakken zoals ontwikkelingspsychopathologie het 11 
eerder zal liggen aan de manier van studeren en dat studenten daarvoor beter 12 
naar Dienst Studentenzaken kunnen gaan, dan bijles vragen bij Postelein. 13 

o Elyn: Dit zal gebaseerd worden op vraag en aanbod. 14 
o Evelien geeft aan dat het niet aan ons is om te bepalen waar leden bijles in 15 

willen.  16 
o J. Guldenaar vraagt hoe er getoetst zal worden of de kennis van iemand op 17 

pijl is. 18 
o Jaleesa zegt dat dit zal gebeuren door middel van cijferlijsten. Het lijkt er 19 

namelijk op dat er niet alleen maar naar het cijfer gekeken moet worden, maar 20 
dat er ook een andere methode toegepast moet worden om te kijken of 21 
iemand bekwaam genoeg is om bijles te geven. 22 

o S. Lexmond zegt dat het juist ook kan botsen omdat iedereen op een andere 23 
manier studeert. Als de methode niet op elkaar aansluit is het wel lastig. 24 

o M. Mostard geeft aan dat dezelfde manier van uitleggen bij statistiekvakken 25 
ook geldt voor vakken zoals ontwikkelingspychopathologie. M. Mostard vraagt 26 
wat er gebeurt wanneer iemand vraagt naar bijles voor een bepaald vak, hoe 27 
wordt er gezocht naar iemand die daar bijles in wil geven. 28 

o Jaleesa geeft aan dat de studenten die nu staan ingeschreven voor het geven 29 
in bijles benaderd zullen worden of zij interesse hebben om ook bijles te 30 
geven in andere vakken. 31 

o M. Mostard geeft aan dat statistiek een erg gericht vak is en dat er nog een 32 
heel breed scala aan vakken is waar mensen niets van snappen. 33 

o Jaleesa zegt dat er goed gekeken moet worden naar het plan van aanpak. 34 
o J. Free geeft aan dat bijlessen in statistiek vooral bestaan uit het samen 35 

maken en begeleiden van de oefenopgaven, wat een erg concrete situatie is.  36 
o M. Mostard zegt dat er dan sprake is van een specifieke vraag en een 37 

specifieke opgave. Bij andere vakken zou dit in principe hetzelfde kunnen zijn.  38 
Jaleesa zegt dat het bestuur het graag wil proberen, werkt het niet dan werkt het niet. 39 
Elyn zegt dat er ook vakken zijn zoals behandelingsmethodiek en methodiek van de 40 
psychodiagnostiek waar mensen vaak al samen opgaven maken. 41 
N. Bakkum geeft aan dat het bij bijles vaak gaat om vaardigheden en niet om kennis. 42 
 43 
E. Gerards wil terugkomen op de borg van het NVO. Zij geeft aan dat er nergens 44 
anders gewerkt wordt met borg en dat dat niet past binnen het kader van continuïteit.  45 

o Eline zegt dat er hiervoor op het laatste moment vaak wordt afgezegd door 46 
leden. 47 

o Evelien geeft aan dat er voor andere leden geen minimaal aantal deelnemers 48 
nodig is om hem door te laten gaan. Voor het NVO zijn minimaal 24 49 
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deelnemers nodig, door gebruik te maken van borg wordt de garantie zoveel 1 
mogelijk gewaarborgd. 2 

o V. Weijnen vindt de drempel juist erg hoog wanneer er borg betaald moet 3 
worden aangezien de praktijkavond al vaak niet is doorgegaan. 4 

o S. Lexmond is het niet helemaal eens met Evelien. Bij andere lezingen is er 5 
ook sprake van externen die het wel prettig vinden als er leden aanwezig zijn . 6 

o Evelien geeft aan dat het genuanceerder geformuleerd zal worden. Zij geeft 7 
wel aan dat het NVO eisen aan ons stelt dus dat er daarom wel borg gevraagd 8 
kan worden. 9 

o L. van den Heuvel zegt dat niet alleen Postelein er op aangekeken wordt 10 
wanneer het niet doorgaat, maar het NVO ook. 11 

 12 
Pagina 23: Regel 13: L. Pape vindt dat het nu lijkt alsof alle niet studiegerelateerde 13 
activiteiten onder de PUB-commissie vallen. Dit moet genuanceerder verwoord 14 
worden. 15 
 16 
Regel 17: J. Salfischberger zegt dat in de begroting een barbecue staat, dus die 17 
moet daar ook vermeld worden. 18 

o Job geeft aan dat het op deze manier beschreven is omdat er hier en daar 19 
commentaar was over het vastleggen van activiteiten. 20 

 21 
Regel 19: A. Janssen vindt het erg letterlijk omschreven wat er staat. Alle leden op 22 
de activiteiten kennen elkaar van de introductie of uit de collegezaal. Zij geeft aan dat 23 
je de leden de mogelijkheid bied om op een informele manier met elkaar in contact te 24 
komen. 25 
 26 
Regel 25 en 26: L. Pape vraagt of er overlegd is met andere verenigingen. 27 

o Job  zegt dat aangepast zal worden dat het om het aantal leden gaat die 28 
vanuit Postelein afgevaardigd worden. 29 

o J. Free vraagt wat het doel is van het samenvoegen van alle feesten tot één 30 
commissie. 31 

o Job zegt dat hier over nagedacht is en dat het onder andere praktischer is met 32 
vergaderen. De leden kunnen elkaar ondersteunen en ideeën met elkaar 33 
uitwisselen. Per feest zijn er ook veel deurdiensten die daardoor over 34 
meerdere personen verspreid kunnen worden.  35 

o J. Free zegt dat het S-feest maar één feest is, maar die persoon moet wel bij 36 
alle BaMyPo’s aanwezig zijn. 37 

o L. Pape vindt het een erg goed idee, het is fijn als er meer mensen zijn die 38 
kunnen helpen met flyeren en dergelijke. 39 

o J. Guldenaar vindt ook dat er veel voordelen zijn, het is hartstikke praktisch 40 
met vergaderen. De leden leren veel van elkaar en zij hoeven niet bij elk feest 41 
opnieuw het wiel uit te vinden. Als het bij het ene feest mis gaat met 42 
bijvoorbeeld deurdiensten, dan kan dat meegenomen worden naar het 43 
volgende feest. 44 

o J. Free vraagt of andere verenigingen ook zo’n systeem hebben. 45 
 46 
Pagina 33: Regel 10: A. Janssen neemt aan dat er ook bij de andere ondersteund zal 47 
worden. 48 

o Job geeft aan dat dat zal gebeuren. 49 
 50 
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J. Guldenaar zegt dat er benoemd moet worden dat de locatie in overleg zal zijn met 1 
andere besturen maar dat de invulling zal worden overgelaten aan de commissie. 2 
 3 
Regel 31: J. Free geeft aan dat het stukje mannencommissie genuanceerd moet 4 
worden. 5 

o Job zegt dat het in samenspraak is met de huidige mannencommissie. 6 
 7 
Regel 23: J. Guldenaar zegt dat het stuk impliceert dat er ook vrouwen in de 8 
commissie kunnen. Daarnaast geeft hij aan dat de afgelopen twee jaar ook is 9 
geprobeerd de mannencommissie meer te behandelen als commissie van Postelein, 10 
hij vraagt waarom dat nu wel gaat lukken. 11 

o Job zegt dat hij ervaring heeft met de mannencommissie en geeft aan dat het 12 
commissiehoofdenprotocol aangescherpt zal worden en dat er een 13 
commissiehoofdenbijeenkomst zal gaan plaatsvinden.  14 

o J. Guldenaar vraagt naar de frequentie, zij hebben namelijk niet veel 15 
activiteiten. 16 

o J. Free is het daar niet mee eens, de mannencommissie heeft behoorlijk veel 17 
activiteiten. 18 

o M. Mostard vraagt wat Job anders gaat doen dan afgelopen jaar. 19 
o Job zegt dat mannen sneller naar hem toe zullen stappen omdat hij ook een 20 

man is. 21 
o  M. Mostard geeft aan dat wanneer het dit jaar weer niet loopt met de 22 

mannencommissie dit misschien meegenomen kan worden naar het LOOP. 23 
Andere verenigingen hebben ook mannencommissies. 24 

o Job geeft aan dat S. Fielt erg zijn best heeft gedaan en alles goed heeft 25 
gecoördineerd. Die lijn zal dit jaar voortgezet en geprofessionaliseerd worden.  26 

o Evelien zegt dat de oude mannencommissie heeft aangegeven dat het tijd is 27 
voor een nieuwe commissie en dat er een aantal nieuwe mannen zijn die zich 28 
hebben opgegeven. 29 

 30 
Regel 23: … geeft aan dat er maximaal vier leden in de mannencommissie mogen 31 
zitten en vraag hoe zat dat afgelopen jaar zat. 32 

o Job geeft aan dat er één officieus lid was. 33 
o J. Free zegt dat die er nu niet meer bij komen.  34 
o A. Janssen zegt dat er vorig jaar ook nieuwe mannen in de commissie zaten 35 

en vraagt waarom er nu gestart wordt met nieuwe leden. 36 
o Jaleesa zegt dat de nadruk erg gelegd wordt op nieuwe leden, maar oude 37 

leden zijn natuurlijk ook van harte welkom. 38 
o Job heeft het er over gehad met S. Fielt en hij heeft aangegeven niet meer in 39 

de commissie te willen. 40 
 41 
Regel 25 en 26: A. Janssen vraagt wat er bedoeld wordt met de mannen die erg 42 
enthousiast geworden zijn tijdens de introductie. 43 

o Job zegt dat uit de inschrijvingen voor de mannencommissie is gebleken dat 44 
zij enthousiast zijn geworden. 45 

  46 
Regel 35 t/m 40: J. Guldenaar zegt dat er geprobeerd zou worden een kerstgala te 47 
organiseren, hij vraagt waarom dit niet in het beleidsplan staat. 48 
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o Elyn zegt de prioriteit zal liggen bij een samenwerkingsverband met andere 1 
verenigingen. Indien dat niet lukt met kerst wordt er gestreefd naar een 2 
samenwerking  maar dan op een ander moment. 3 

o J. Guldenaar vraagt waarom dan niet alsnog wordt aangegeven dat er 4 
geprobeerd zal worden een kerstgala te organiseren. 5 

o Jaleesa zegt dat het niet de bedoeling was het op die manier over te brengen. 6 
o N. Bakkum geeft aan dat zij tijdens de commissiemarkt bij het kraampje stond 7 

en aan de leden heeft doorgegeven dat het zal gaan om een kerstgala. Een 8 
aantal hebben zich om die reden opgegeven. Verder geeft zij aan dat het 9 
regelen van een fotograaf ook een taak is van de galacommissie.   10 

 11 
Pagina 33: J. Salfischberger zegt dat er het afgelopen jaar niet veel animo was voor 12 
de activiteiten van de sportcommissie, de duurste activiteit liep het beste. Zij vraagt 13 
hoe dit jaar de activiteiten populairder gemaakt zullen worden ondanks het kleine 14 
budget. 15 

o M. Mostard vraagt of het zal lukken om zowel drie activiteiten als de 16 
Batavierenrace te organiseren. 17 

o Job denkt van wel, de Batavierenrace is één van de drie activiteiten.  18 
 19 
Pagina 34: L. Pape vraagt of er enig idee is hoe lang de skireis zal duren. 20 

o Job zegt dat dat nog gepeild moet worden bij de leden. 21 
o J. Guldenaar zegt dat hij nog nooit op wintersport is geweest en dat er 22 

voldoende tijd moet zijn om lessen te nemen. Zoals hij tot nu toe begrepen 23 
heeft van ervaren wintersporters moet het een dag of vijf duren. 24 

o S. van der Meulen vindt het een goed idee om dat in het beleidsplan te zetten. 25 
o J. Guldenaar vraagt hoeveel leden er mee kunnen op skireis. 26 
o Job zegt dat dat nog uitgezocht moet worden maar dat er gestreefd zal 27 

worden naar 20 deelnemers inclusief commissie.  28 
o J. Guldenaar vraagt of het bestuur voorrang krijgt op deelnemers. 29 
o Job geeft aan dat dat niet zo is. 30 
o L. Pape zegt dat je voor het budget wel moet weten met hoeveel deelnemers 31 

je gaat en hoelang je gaat. 32 
o A. Janssen vraagt hoeveel er afgelopen jaar mee konden. 33 
o Elyn zegt dat er bewust voor gekozen is om de kosten ongeveer gelijk te 34 

houden als afgelopen jaar, het is beter om wat ruim in de begroting te zitten. 35 
o L. Pape vraagt of er dan wel al van 20 deelnemers uitgegaan kan worden. 36 
o Job geeft aan dat dit wel kan. 37 
o J. Salfischberger zegt dat er nagedacht moet worden over 38 

bestuursverantwoordelijken. 39 
o Jaleesa zegt dat dit zal gebeuren.  40 

 41 
Regel 28/29: A. Janssen vindt het een harstikke leuk idee maar denkt dat het qua tijd 42 
niet haalbaar is. 43 

o Job zegt dat het niet perse iets heel groots hoeft te zijn en dat het daarom zo 44 
open gelaten is.  45 
 46 

Fenna heeft meer vertrouwen in het beleidsplan dan in de notulen! 47 
 48 
9. Stemmen Beleidsplan 2013-2014 49 
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Jaleesa geeft aan dat er gestemd zal worden over het beleidsplan 2013-2014. 1 
Wanneer je voor stemt, ben je voor het beleidsplan. Wanneer je tegen stemt, ben je 2 
tegen het beleidsplan. Wanneer je blanco stemt, telt je stem alleen mee voor het 3 
quorum.  4 
 5 
Het beleidsplan 2013-2014 wordt, met inachtneming van wijzigingen en aanvullingen, 6 
aangenomen met: 7 
 8 
 9 
stemmen voor 12 10 
stemmen tegen 0 11 
stemmen blanco 5 12 
 13 
De ALV klapt. 14 
 15 
10. W.V.T.T.K.  16 
Er is geen W.V.T.T.K.  17 
 18 
11. Rondvraag 19 
 20 
M. Mostard geeft aan dat zij namens 18e bestuur spreekt wanneer zij zegt dat het 19e 21 
bestuur het fantastisch heeft volgehouden tijdens de 15 uur durende ALV. Zij zegt 22 
dat er tijd genomen moet worden om te groeien!  23 
 24 
M. Anten zegt dat je nooit de geluksmomentjes moet vergeten, dat zijn er volgens M. 25 
Anten een heleboel dit jaar. Zij zegt dat deze ALV een hele vuurdoop was maar dat 26 
die het bestuur alleen maar sterker zal maken. 27 
 28 
S. van der Meulen sluit zich daar bij aan en heeft veel zin om in een van de 29 
commissies te gaan.  30 
 31 
De ALV klapt. 32 
 33 
12. Sluiting 34 
Jaleesa sluit om 02.40 uur de vergadering. 35 


