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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 

 Kandidaatsbestuur 2013-2014: J. Chia, F. van den Eerenbeemt, E. 3 
Braat, E. Mulder, E. Herrings, J. Zonneveld 4 

 Commissiehoofden: I. van Elk, S. Fielt, S. Lexmond, H. Wijkhuijs, N. 5 
Bakkum, E. Gerards 6 

 Raad van Advies: J. Free, A. Janssen, L. Steeg 7 
Kascontrolecommissie 2012-2013: M. van Asten, C. Bleijenberg 8 
Leden: N. van Dommelen, T. Evora, R. Francot, M. Grummer, J. 9 
Guldenaar, K. van Iersel, R. Roosberg, D. Sinke, E. Sommers 10 

  Totaal: 32 11 
Afwezigheid  12 
bij kennis- 13 
geving: L. Niënhuis 14 
 15 

 16 

1.Opening 17 

Michelle opent om 19.06 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.   18 
 19 

2. Vaststellen agenda 20 

De agenda is vastgesteld.  21 

 22 

3. Goedkeuren notulen 23 

De notulen van 22-04-2013 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen 24 
van de spelfouten. 25 
 26 

4. Mededelingen bestuur 27 

a. Secretaris 28 
- In de ALV van 22 april 2013 is medegedeeld dat de boekenverkoop van 29 

periode 3 en 4 goed verlopen is. Dit moet gerectificeerd worden, daar wel een 30 
aantal problemen zijn opgetreden. In periode 3 zou een nieuw druk van het 31 
boek van Neuropsychologie geleverd moeten worden. Deze zou mogelijk te 32 
laat komen, maar in overleg met Studystore is besloten deze toch te laten 33 
bestellen, aangezien zij aangaven dat het boek op tijd zou komen. Dit bleek 34 
achteraf niet het geval, wat Studystore te laat heeft laten weten. Hierdoor 35 
ontvingen de studenten dit boek alsnog later. In periode 4 bleek het boek van 36 
Wijsgerige en Historische Pedagogiek later geleverd te worden. Ook dit heeft 37 
Studystore niet laten weten aan Postelein. Daarnaast bleken van dit boek 38 
twee verschillende versies te zijn, die niet van inhoud, maar wel van lay-out 39 
verschilden. 40 

 41 
b. Penningmeester 42 
Geen mededelingen. 43 
 44 
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c. PR 1 

- In week 17 heeft de algemene promotieactie plaatsgevonden waarbij 2 
ovenwanten zijn uitgedeeld. Er werd hier in eerste instantie verbaasd op 3 
gereageerd, maar de meeste leden namen de ovenwant aan. 4 

- Dinsdag 7 mei heeft de Posteleinborrel plaatsgevonden, waarbij 36 leden 5 
aanwezig waren. Er was een gratis fust en er waren prijzen te winnen met het 6 
rad van De Fuik. 7 

- Woensdag 15 mei heeft de mentorenactiviteit plaatsgevonden waarbij de 8 
mentoren een presentatie kregen met informatie over de introductie en daarop 9 
volgend een kroegentocht. Er waren 58 mentoren aanwezig. De reacties op 10 
de mentorenactiviteit waren positief en de mentoren mixten onderling. 11 

- Donderdag 16 mei heeft de maandelijkse activiteit plaatsgevonden waarbij 12 
tapas werd uitgedeeld. De 98 aanwezigen vonden het erg leuk en lekker. 13 

- Vrijdag 17 mei bleek dat de PosteleinPost verkeerd was gedrukt, doordat het 14 
verkeerd is gegaan met het omzetten van het InDesignbestand naar het PDF-15 
bestand waardoor pagina’s door elkaar zijn komen te staan. Besloten is toen 16 
dat de PosteleinPost opnieuw gedrukt zou worden. Inmiddels is deze 17 
binnengekomen en zal deze tijdens de maandelijkse activiteit, de 18 
hertentamens van de eerste- en tweedejaars studenten en de tentamens van 19 
de derdejaars studenten verspreid worden. 20 

 D. Sinke vraagt of het opnieuw drukken van de PosteleinPost extra 21 
kosten met zich heeft meegebracht voor Postelein. 22 

 Judith geeft aan dat dit zo is, maar dat er in de begroting van de 23 
PosteleinPost ruimte was voor onvoorziene kosten en dat de kosten 24 
dus voor een groot gedeelte opgevangen kunnen worden.  25 

- In week 21 en 22 is de vierde tentamenactie uitgedeeld. Bij de bieropeners in 26 
snoepvorm was de slogan ‘Hoe je tentamen ook is gelopen, trek achteraf 27 
lekker een biertje open’. 28 

 29 
d. Formeel  30 

- Vrijdag 5 april heeft de workshop Efficiënt Studeren plaatsgevonden waarbij 31 
twaalf deelnemers aanwezig waren. 32 

- Donderdag 25 april heeft de reüniebijeenkomst van het weekendje weg naar 33 
Berlijn plaatsgevonden waarbij 25 deelnemers aanwezig waren. Aansluitend 34 
was het Spring Breakfeest in Café de Fuik. 35 

- Maandag 13 mei heeft het debat Intrinsieke Motivatie plaatsgevonden in 36 
samenwerking met SPiN, Akkuraatd en de Landelijke Studentenvakbond, 37 
waarbij 43 deelnemers aanwezig waren. 38 

- Vrijdag 24 mei heeft de Ouderdag plaatsgevonden, waarbij 36 deelnemers 39 
aanwezig waren. 40 

- Dinsdag 4 juni heeft de lezing over Münchausen by Proxy plaatsgevonden, 41 
waarbij 27 leden en 2 niet-leden aanwezig waren. 42 

- Woensdag 12 juni heeft de workshop Mindfulness plaatsgevonden waarbij tien 43 
deelnemers aanwezig waren.  44 

 45 
e. Informeel 46 

- Donderdag 25 april heeft de mannenactiviteit voetgolf plaatsgevonden waarbij 47 
zes mannen aanwezig waren. 48 
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- Donderdag 8 mei heeft de mannenactiviteit pokeren plaatsgevonden in Café 1 
de Verdieping. 2 

- Dinsdag 14 mei heeft het S-feest plaatsgevonden in Doornroosje. Deze was 3 
op veertig plekken na niet uitverkocht, maar was desalniettemin een groot 4 
succes. 5 

- Donderdag 23 mei heeft Inglorious plaatsgevonden ter ere van de diës van de 6 
universiteit. Dit was eenmalig in de El Sombrero, daar Boogie Wonderland 7 
verbouwd werd. 8 

- Donderdag 30 mei heeft BaMyPo plaatsgevonden in Café van Buren met als 9 
thema Pyjamypo.  10 

- Zondag 2 juni tot en met zondag 9 juni heeft de studiereis naar Boekarest in 11 
Roemenië plaatsgevonden. Met 46 deelnemers is een interessante en 12 
indrukwekkende reis gemaakt. Er is geld opgehaald op initiatief van de 13 
docenten die meegingen en dit is door middel van cheques overhandigd aan 14 
drie instellingen in Boekarest. 15 

 J. Guldenaar vraagt hoe er geld is ingezameld. 16 

 Iris geeft aan dat docenten M. Heijmans en L. Hendriks steentjes 17 
hebben beschilderd en hebben verkocht. 18 

 L. Steeg vraagt hoe het door commissie en deelnemers was bevallen 19 
om geld te geven aan de instellingen. 20 

 Iris geeft aan dat de instellingen het geld goed konden gebruiken en ze 21 
in Boekarest erg dankbaar waren voor het gekregen geld. Iris geeft aan 22 
dat ze het een mooi gebaar vond. 23 

 L. Steeg geeft aan dat het mooi is dat je wat terug kan doen, aangezien 24 
je anders alleen aapjes zit te kijken. 25 

 Iris geeft aan dat dat zo is. 26 

 L. Steeg vraagt of het aan te raden is voor volgende jaren of dat het 27 
afhankelijk is van het land waar je heen gaat of het aan te raden is. 28 

 Iris geeft aan dat het afhankelijk is van het land, maar ook van het 29 
initiatief van docenten. Ze geeft aan dat ze het fijn vond dat de 30 
docenten het initiatief hebben genomen. 31 

 32 
f. Voorzitter 33 

- In mei is C. Hendriks uitgeroepen tot Lid van de Maand vanwege het 34 
overwinnen van angsten en weerleggen van grenzen. 35 

- In juni is A. van Herwaarden uitgeroepen tot Lid van de Maand vanwege het 36 
helpen van haar vriendinnen bij hun PO van statistiek. 37 

 38 

5. Financieel Halfjaarverslag 39 

Michelle geeft aan dat het financieel halfjaarverslag zal worden doorlopen. Tevens 40 
geeft Michelle aan dat opmerkingen omtrent spelling en opmaak mogen worden 41 
gemaild naar Postelein tot een week na de Algemene Leden Vergadering. 42 
 43 
Pagina 6 44 

- A. Janssen vraagt waarom visitekaartjes bij sponsoring is ondergebracht in 45 
plaats van bij representaties. 46 

 Sietske geeft aan dat verwacht was dat deze meer zouden kosten en we 47 
wisten dat we veel sponsoring zouden krijgen, waardoor is besloten het 48 
daaronder te laten vallen. Aan representatie was al veel geld kwijt.  49 
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 1 
Pagina 15 2 

- J. Free geeft aan dat in regel 1 tot en met 4 wordt gesproken over onterechte 3 
kosten voor de afschrijving van de introductie. J. Free geeft aan dat hij dit niet 4 
begrijpt, aangezien de machtiging van de introductie aan het begin wordt 5 
ingeleverd en dat de deelnemersbijdrage dan niet teruggestort kan worden. 6 

 Sietske geeft aan dat de machtigingen per groepje in een map waren 7 
gedaan en dat bij die persoon gemarkeerd was. In de map was niet 8 
aangegeven wat de markering aangaf en aangenomen werd dat het 9 
betekende dat diegene wel heeft meegedaan aan de introductie. Het 10 
bedrag is toen afgeschreven, terwijl het niet afgeschreven had moeten 11 
worden. Gedacht werd dat dit persoon nog geen machtiging had 12 
ingeleverd, waardoor het geld wel is afgeschreven, terwijl diegene 13 
uiteindelijk niet meer meedeed aan de introductie. 14 
 15 

Michelle vraagt de kascontrolecommissie naar voren te komen. 16 

- De kascontrolecommissie geeft aan dat op 17 april 2013 de kascontrole is 17 
uitgevoerd ter financiële verantwoording van Postelein. Tijdens deze 18 
kascontrole zijn alle uitgaven en ontvangsten verantwoord. Na inachtneming 19 
van enkele opmerkingen, zijn de financiële uitgaven van Postelein 20 
goedgekeurd door de kascontrolecommissie. 21 

 J. Guldenaar geeft aan dat het lijkt of veel bonnetjes kwijt zijn geraakt en 22 
vraagt hoe dat komt. 23 

 Sietske geeft aan dat ze nog veel moet printen, waardoor dit zo lijkt. 24 
Daarnaast waren op skireis een aantal bonnetjes niet uitgegeven, maar 25 
hier wordt nog achteraan gegaan voor het einde van het jaar. 26 

 27 

6. Voorstellen Kandidaatsbestuur 28 

Michelle geeft aan dat de kandidaten een sollicitatiebrief hebben gestuurd naar 29 
Postelein, waarop sollicitatiegesprekken hebben plaatsgevonden met hen. 30 
Vervolgens is na overleg met het bestuur tot het huidige voorgestelde 31 
kandidaatsbestuur gekomen. Michelle geeft aan dat de kandidaten zich zullen 32 
voorstellen aan de ALV. Daarna is gelegenheid tot het stellen van vragen. 33 
 34 
J. Chia geeft aan dat ze J. Chia is, 22 jaar is en uit Tegelen komt. Momenteel is ze 35 
derdejaarsstudente Pedagogische Wetenschappen. Afgelopen jaren is ze actief lid 36 
geweest bij studentenvereniging Ovum Novum en aankomend jaar hoopt ze de 37 
functie van voorzitter te bekleden bij Postelein. Het lijkt haar leuk om voorzitter te 38 
zijn, omdat de functie verschillende aspecten heeft. Daarnaast vindt J. Chia het leuk 39 
om betrokken te zijn met de mensen om zich heen en binnen de vereniging.  40 

- J. Guldenaar geeft aan dat J. Chia nooit eerder bij Postelein betrokken is 41 
geweest en nu voorzitter hoopt te worden. Hij vraagt hoe J. Chia dat voor zich 42 
ziet en vraagt of ze denkt dat ze veel tijd kwijt is met het bestuur.  43 

 J. Chia geeft aan dat het bestuur komend jaar voor haar op nummer een 44 
zal staan en dat ze alles uit haar functie zal halen wat erin zit. J. Chia geeft 45 
aan dat het klopt dat ze geen actief lid is geweest bij Postelein, maar wel 46 
bij Ovum Novum. Ze geeft aan dat ze daar een verticale heeft opgezet. 47 

 J. Guldenaar vraagt wat een verticale is. 48 

 J. Chia geeft aan dat jaarclubs een eigen jaar hebben. Wanneer je uit elk 49 
jaar een jaarclub bij elkaar doet, dan heb je een verticale. J. Chia geeft aan 50 
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dat daaruit blijkt dat ze heel erg betrokken is en dat ze zich komend jaar 1 
net zo betrokken wil gaan inzetten bij en voor Postelein. 2 

 J. Guldenaar vraagt of J. Chia overzicht kan houden. 3 

 J. Chia geeft aan dat overzicht houden iets is wat haar aanspreekt. Ze 4 
geeft aan dat ze momenteel voorzitter is van haar jaarclub, waarbij ze veel 5 
moet regelen en moet communiceren tussen verschillende partijen. J. Chia 6 
geeft aan dat ze daarbij heeft geleerd om overzicht te houden. 7 

 J. Guldenaar vraagt of J. Chia goed dingen uit handen kan geven. 8 

 J. Chia geeft aan dat ze dat voor een deel moet leren, maar dat ze denkt 9 
dat dat goed gaat komen. Ze geeft aan er vertrouwen in te hebben. 10 

- L. Pape vraagt hoe het komend jaar omtrent Ovum Novum gaat. 11 

 J. Chia geeft aan dat ze actief lid blijft bij Ovum Novum en zich niet gaat 12 
uitschrijven. Daarbij benadrukt J. Chia dat Postelein op de eerste plaats 13 
zal komen en dat ze dit heeft aangegeven binnen haar jaarclub. 14 

- A. Janssen vraagt hoe J. Chia het bestuur gaat combineren met haar studie. 15 

 J. Chia geeft aan dat de inrichting van haar studie ligt aan het feit of ze 16 
collegejaar 2012-2013 haar bachelor kan afronden. 17 

- I. van Elk vraagt waarom J. Chia voor het bestuur van Postelein is gegaan en 18 
niet voor het bestuur van Ovum Novum. 19 

 J. Chia geeft aan dat binnen Ovum Novum haar interesse is gewekt 20 
voor een bestuursjaar. Toch heeft ze gekozen voor een bestuursjaar bij 21 
Postelein, omdat J. Chia het aanspreekt dat het bestuur van Postelein 22 
en de vereniging heel open is en iedereen zich kan aansluiten. 23 

- N. Bakkum vraagt hoe J. Chia binnen korte tijd Postelein als vereniging goed 24 
gaat leren kennen. 25 

 J. Chia geeft aan dat ze afgelopen maand activiteiten en vergaderingen 26 
heeft bijgewoond en tevens veel op de Posteleinkamer is geweest. J. 27 
Chia geeft aan dat ze hiermee probeert actieve leden te leren kennen. 28 
Daarnaast is ze notulen van afgelopen ALV’s en andere documenten 29 
gaan lezen, zodat ze de visies van afgelopen jaren leert kennen. 30 

- J. Guldenaar vraagt of J. Chia al weet welke kant ze aankomend jaar op wil 31 
met Postelein. 32 

 J. Chia geeft aan dat ze openheid heel erg belangrijk vindt. 33 

 J. Guldenaar geeft aan dat dit afgelopen drie jaar al een speerpunt was. 34 

 J. Chia geeft aan dat dit zo is, maar dat ze zich hier nog op moet 35 
oriënteren om vast te stellen hoe dit in het beleidsplan verwerkt gaat 36 
worden. 37 

 J. Guldenaar geeft aan dat hij J. Chia zal spreken op de wissel-ALV. 38 

- L. Steeg vraagt of J. Chia denkt dingen vanuit Ovum Novum mee te kunnen 39 
nemen. 40 

 J. Chia geeft aan dat ze zich daarvoor nog meer moet verdiepen in 41 
Postelein. Ze heeft wel een algemeen beeld van de gang van zaken 42 
binnen Postelein, maar moet er nog dieper in gaan zitten om te kijken 43 
wat ze mee kan nemen vanuit Ovum Novum. 44 

 L. Steeg geeft aan dat ze het leuk vindt dat J. Chia een nieuw inzicht 45 
heeft binnen de vereniging. 46 

 47 
F. van den Eerenbeemt geeft aan dat ze F. van den Eerenbeemt en 22 jaar is. Ze 48 
komt oorspronkelijk uit Asten, maar woont nu drie jaar in Nijmegen. F. van den 49 
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Eerenbeemt geeft aan dat ze in haar tweede jaar in de promotiecommissie en de 1 
PiP-commissie heeft plaatsgenomen en dat ze toen heeft gemerkt dat ze het leuk 2 
vindt om wat voor Postelein te betekenen. Daarom is ze afgelopen jaar in de PiP-3 
commissie blijven zitten en in de introductiecommissie gegaan , waarbij ze het erg 4 
leuk vindt om een toffe introductieweek te organiseren met anderen. F. van den 5 
Eerenbeemt geeft aan dat door haar betrokkenheid binnen de commissie de 6 
interesse voor Postelein is ontstaan. Een bestuursjaar leek een uitdaging en een 7 
goede manier om de vereniging van hogeraf te bekijken. F. van den Eerenbeemt 8 
geeft aan dat ze nauwkeurig en gestructureerd is en dat ze daarom denkt dat ze een 9 
goede secretaris zal zijn. 10 

- J. Guldenaar geeft aan dat F. van den Eerenbeemt heeft aangegeven het leuk 11 
te vinden om iets groots te organiseren, maar dat dit niet bij het takenpakket 12 
van een secretaris behoort. J. Guldenaar vraagt waarom F. van den 13 
Eerenbeemt dan toch voor secretaris heeft gekozen. 14 

 F. van den Eerenbeemt geeft aan dat ze het leuk vindt om in een klein 15 
clubje iets te organiseren. F. van den Eerenbeemt geeft aan dat ze 16 
zichzelf kent en dat ze niet geschikt zal zijn om voor veel commissies 17 
verantwoordelijk te zijn. Ze zou dit niet willen en niet kunnen. Ze vindt 18 
het prettig dat ze als secretaris haar eigen tijd en taken kan inplannen. 19 
F. van den Eerenbeemt geeft aan dat dit beter bij haar past. 20 

- J. Free vraagt wat de uitdaging voor F. van den Eerenbeemt in een 21 
bestuursjaar zal zijn. 22 

 F. van den Eerenbeemt geeft aan dat de uitdaging voor haar is om een 23 
jaar lang alles samen te doen met de andere bestuursleden. Ze ziet 24 
dus niet per se uitdaging in de functie zelf, maar ook uitdaging in het 25 
runnen van een vereniging met een bestuur. 26 

- A. Janssen geeft aan dat je als secretaris vaak op de achtergrond bent en 27 
vraagt hoe F. van den Eerenbeemt zich gaat profileren, zodat leden haar ook 28 
leren kennen. 29 

 F. van den Eerenbeemt geeft aan dat ze net als de andere 30 
bestuursleden bij alle activiteiten aanwezig zal zijn. Daarnaast is ze 31 
spontaan genoeg om met alle leden te praten en zal ze ook op de 32 
Posteleinkamer leden aanspreken. F. van den Eerenbeemt geeft aan 33 
dat ze zal zorgen dat leden haar als secretaris zijnde ook kennen, ook 34 
al hebben leden minder met haar te maken. 35 

 36 
E. Braat geeft aan dat ze E. Braat is, 19 jaar is en uit Etten-Leur komt. In haar vrije 37 
tijd is ze leiding van scouting en regelt ze daarbij ook de financiën van de 38 
scoutinggroep. E. Braat geeft aan dat het haar een uitdaging lijkt om voor een 39 
grotere vereniging als Postelein de financiën te regelen. E. Braat geeft aan dat ze 40 
hier geschikt voor is, aangezien ze goed overzicht kan houden, duidelijk en kritisch 41 
is. 42 

- S. Lexmond geeft aan dat ze een nieuw gezicht is bij Postelein en vraagt 43 
waarom E. Braat heeft besloten om bij het bestuur te gaan en hoe ze bij 44 
Postelein is gekomen. 45 

 E. Braat geeft aan dat haar eerste activiteit bij Postelein het weekendje 46 
weg naar Berlijn was, waarbij ze leuke mensen heeft leren kennen. E. 47 
Braat geeft aan dat ze het leuk vindt dat iedereen bij Postelein heel 48 
open is en dat er een goede sfeer hangt. Hierdoor is ze enthousiast 49 
geworden en naar meer activiteiten van Postelein en is ze mee op 50 
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studiereis geweest. E. Braat geeft aan dat ze binnen haar studie de 1 
mogelijkheid heeft om een bestuursjaar te doen en dat ze geen reden 2 
ziet om de uitdaging niet aan te gaan. 3 

- J. Free geeft aan dat je als penningmeester de taak hebt om budgetten en 4 
begrotingen te verdedigen en dat dit lastig kan zijn, aangezien alle 5 
commissarissen geld willen lospeuteren. J. Free vraagt hoe E. Braat denkt 6 
hier mee om te zullen gaan. 7 

 E. Braat geeft aan dat ze denkt dat ze dat kan en dat je, wanneer je 8 
haar zou kennen, zou weten dat ze direct is. E. Braat geeft aan dat ze 9 
teruggetrokken lijkt, maar dat ze op haar strepen kan staan wanneer dit 10 
nodig is. 11 

- D. Sinke vraagt hoe E. Braat denkt dat de combinatie van een bestuursjaar 12 
met haar studie verloopt, aangezien E. Braat aankomend jaar 13 
derdejaarsstudente is. 14 

 E. Braat geeft aan dat ze al studievertraging heeft opgelopen en dat ze 15 
vier jaar over haar bachelor zal gaan doen. Daarom kan een 16 
bestuursjaar worden ingepast. 17 

- J. Free geeft aan dat E. Braat naast de functie van penningmeester ook de 18 
functie van vice-voorzitter zal bekleden en vraagt hoe E. Braat die taak vindt. 19 

 E. Braat geeft aan dat ze de functie van vice-voorzitter een uitdaging 20 
vindt en het tevens spannend vindt. E. Braat geeft aan dat het een 21 
goed leerpunt voor haar zal zijn en dat ze denkt dat de andere 22 
bestuursleden haar hier eventueel mee zouden kunnen helpen. 23 

- J. Guldenaar vraagt waarom is besloten om niet de secretaris, maar de 24 
penningmeester vice-voorzitter te maken. 25 

 Michelle geeft aan dat hiervoor is gekozen op basis van sollicitaties. E. 26 
Braat leek het bestuur een gedegen vice-voorzitter, waardoor voor haar 27 
is gekozen. 28 

- J. Free geeft aan dat E. Braat aanvankelijk voor een andere functie had 29 
gesolliciteerd en vraagt wat E. Braat ervan vindt dat ze een andere functie 30 
heeft gekregen. 31 

 E. Braat geeft aan dat haar eerste keuze secretaris was en dat ze het 32 
jammer vond toen ze hoorde dat ze de functie van penningmeester zou 33 
krijgen. E. Braat geeft aan dat dit wel haar tweede keuze was en dat ze 34 
zich in die keuze kan vinden. Ze denkt dat ze zich als penningmeester 35 
ook op haar plek gaat voelen binnen het bestuur. 36 

 37 
E. Mulder geeft aan dat ze 21 jaar en derdejaarsstudente Pedagogische 38 
Wetenschappen is. E. Mulder geeft aan dat ze in haar eerste jaar veel voor haar 39 
studie heeft gedaan, maar dat ze daarna erachter is gekomen dat het studentenleven 40 
uit meer dan dat bestaat. Daarom is ze afgelopen jaar commissiehoofd bij de 41 
voorlichtingen- en meeloopdagencommissie geworden en in de promotiecommissie 42 
gegaan. Daarnaast is ze op het laatste moment ingestapt bij de studiereiscommissie. 43 
E. Mulder geeft aan dat ze haar enthousiasme en creativiteit hoopt kwijt te kunnen 44 
binnen de functie van commissaris PR. 45 

- I. van Elk vraagt waarom gekozen is voor E. Mulder als commissaris PR en 46 
niet voor haar eerste keuze van voorzitter. 47 

 Michelle geeft aan dat de reden hiervan bij de sollicitanten bekend is en 48 
het informatie is die alleen bij de sollicitanten is bekend gemaakt. 49 



  8 

 

Michelle benadrukt dat E. Mulder goede kwaliteiten heeft, maar dat J. 1 
Chia is gekozen tot voorzitter. 2 

 J. Free geeft aan dat dit op het moment niet relevant is. 3 

 D. Sinke geeft aan dat ze denkt dat E. Mulder op de functie van 4 
commissaris PR op haar plek zit. 5 

 E. Mulder geeft aan dat ze tijdens haar sollicitatie heeft aangegeven dat 6 
ze graag in het bestuur wil. E. Mulder geeft aan dat ze het liefste 7 
voorzitter had willen worden, maar aangezien ze vooral graag in het 8 
bestuur wilde, denkt ze dat ze deze functie ook met plezier kan 9 
vervullen. 10 

- L. Pape geeft aan dat je als commissaris PR het visitekaartje naar buiten toe 11 
bent. L. Pape geeft aan dat kroegbazen vervelend kunnen zijn en vraagt hoe 12 
E. Mulder dat denkt aan te pakken. 13 

 E. Mulder geeft aan dat ze dit zo politiek correct mogelijk zal aanpakken 14 
en altijd beleefd zal zijn, al is ze niet op haar mondje gevallen. E. 15 
Mulder geeft aan dat ze goed kan zeggen wat ze wil en dat ze, 16 
wanneer ze niet krijgt wat ze wil, het netjes kan afhandelen. 17 

- L. Steeg vraagt of E. Mulder rustig kan blijven wanneer ze boos is. 18 

 E. Mulder geeft aan dat ze goed toneel kan spelen. 19 

 S. Lexmond geeft aan hoe ze dit toneelspelen binnen het bestuur gaat 20 
toepassen. 21 

 E. Mulder geeft aan dat ze binnen het bestuur niet zal schromen om te 22 
zeggen wat ze vindt en dat ze daar niet toneel zal gaan spelen. 23 

- N. Bakkum geeft aan dat E. Mulder heeft aangegeven dat ze goed kan zeggen 24 
wat ze ergens van vindt en vraagt of E. Mulder ook kan inschatten wanneer 25 
dat niet gepast is. 26 

 E. Mulder geeft aan dat dit een belangrijk leerpunt zal zijn binnen een 27 
bestuursjaar, omdat dit haar valkuil is. E. Mulder geeft aan dat ze 28 
binnen commissies moet leren om niet dominant te zijn. 29 

 L. Steeg vraagt hoe E. Mulder dit denkt te leren binnen commissies. 30 

 E. Mulder geeft aan dat ze als commissaris niet per se een rol heeft 31 
binnen commissievergaderingen, aangezien het commissiehoofd de 32 
vergadering leidt. 33 

 L. Steeg vraagt of mensen bij E. Mulder terecht kunnen als zij zo direct 34 
is. 35 

 E. Mulder geeft aan dat ze kritiek goed kan hebben. 36 

- J. Free geeft aan dat de functie van commissaris PR druk met zich kan 37 
meebrengen en vraagt hoe E. Mulder hiermee om denkt te gaan. 38 

 E. Mulder geeft aan ze gewend is om onder druk te staan, aangezien 39 
haar studieprogramma altijd druk is geweest. Daarom denkt ze dat ze 40 
hier in een bestuursjaar ook goed mee om kan gaan. 41 

 42 
E. Herrings geeft aan dat ze twintig jaar is en in haar derde jaar van Pedagogische 43 
Wetenschappen zit. Afgelopen jaar is ze commissiehoofd geweest bij de 44 
voorlichtingen- en meeloopdagencommissie. E. Herrings geeft aan dat ze daardoor 45 
meer actief binnen en enthousiaster over Postelein is geworden, waardoor ze heeft 46 
besloten om te solliciteren voor het bestuur van Postelein. E. Herrings geeft aan dat 47 
ze heeft gesolliciteerd voor de functie van commissaris PR en het jammer vond dat 48 
ze die functie niet heeft gekregen. E. Herrings geeft aan dat ze zich daarna heeft 49 
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gefocust op haar functie als commissaris formeel en daar nu ook erg enthousiast 1 
over is. E. Herrings geeft aan dat ze denkt dat deze functie bij haar past, omdat ze 2 
nauwkeurig is en haar verantwoordelijkheden neemt.  3 

- S. Fielt vraagt wat E. Herrings denkt met haar kwaliteiten toe te kunnen 4 
voegen aan het bestuur. 5 

 E. Herrings geeft aan dat ze denkt dat het goed is binnen een groep 6 
verantwoordelijkheden te kunnen nemen. Aangezien ze daar niet bang 7 
voor is, denkt ze dat dat een goede toevoeging kan zijn. 8 

 N. Bakkum vraagt hoe het zit met teveel verantwoordelijkheden nemen 9 
en vraagt of E. Herrings haar grenzen kent. 10 

 E. Herrings geeft aan dat haar grenzen goed kan aangeven, ook als 11 
iets niet lukt. Ze is niet bang om dingen uit handen te geven. 12 

- A. Janssen geeft aan dat lezingen en workshops, die onder commissaris 13 
formeel vallen, nog weleens niet goed lopen en de opkomst tegen valt. Ze 14 
vraagt hoe E. Herrings denkt met dergelijke teleurstelling om te kunnen gaan. 15 

 E. Herrings geeft aan dat ze zal proberen te voorkomen dat de opkomst 16 
tegenvalt door goed te promoten. Wanneer de opkomst tegenvalt, is 17 
dat jammer, maar het kan gebeuren en ze zal er toch wat van proberen 18 
te maken. 19 

 A. Jansen vraagt hoe E. Herrings dit communiceert naar 20 
commissieleden, aangezien dat vervelend voor hen kan zijn. 21 

 E. Herrings geeft aan dat ze met hen zal bespreken hoe tegenvallende 22 
opkomst opgelost kan worden en het samen met de commissie op zal 23 
proberen te vangen. 24 

- J. Free vraagt wat E. Herrings denkt dat haar grootste valkuil is omtrent 25 
commissies. 26 

 E. Herrings geeft aan dat ze het een lastige vraag vindt. Ze geeft aan 27 
dat ze niet zo sociaal is aangelegd en het spannend vindt om voor een 28 
groep, zoals nu, te praten. Omtrent de voorlichtingen- en 29 
meeloopdagencommissie heeft ze al een grote stap gezet om 30 
commissiehoofd te worden en daar heeft ze veel van geleerd. E. 31 
Herrings geeft aan dat het haar leerpunt is om meer te zeggen. 32 

 S. Fielt geeft aan dat E. Herrings heeft aangegeven dat het haar valkuil 33 
is dat ze weinig zegt en vraagt hoe dit zal gaan binnen commissies. 34 

 E. Herrings geeft aan dat ze bewust is van haar valkuil. Ze geeft aan 35 
dat ze commissiehoofd is geworden, omdat ze dan moest praten. Ze 36 
geeft aan dat dit binnen het bestuur ook zo is, waardoor het haar 37 
waarschijnlijk ook gaat lukken om meer te zeggen. 38 

- L. Pape geeft aan dat je als commissaris formeel contact hebt met docenten, 39 
leden, maar ook met middelbare scholieren en vrij veel mail ontvangt. E. 40 
Herrings zal dus veel contact hebben met mensen en L. Pape vraagt of E. 41 
Herrings dat aandurft en of ze er niet tegenop gaat zien. 42 

 E. Herrings geeft aan dat dat laatste niet het geval zal zijn, omdat ze 43 
het als leerpunt ziet. Ze vindt het goed voor zichzelf om meer met 44 
mensen in contact te komen. 45 

 J. Free vraagt hoe E. Herrings dat binnen het bestuur ziet, aangezien er 46 
sterke, directe, open en eerlijke personen in het bestuur plaatsnemen, 47 
en of E. Herrings overeind kan blijven staan. 48 
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 E. Herrings geeft aan dat ze denkt dat dit zal lukken, aangezien ze al de 1 
stap heeft genomen om te solliciteren en ze tevens het bestuur leert 2 
kennen. E. Herrings geeft aan dat ze haar zegje al heeft kunnen doen 3 
en dat ook durft. 4 

 5 
J. Zonneveld geeft aan dat hij 26 jaar is, geboren is in Enkhuizen en via Breda in 6 
Nijmegen terecht is gekomen. Hij geeft aan dat hij in zijn tweede jaar bij Postelein 7 
betrokken is geraakt door mee te gaan naar Antwerpen. Dit is hem goed bevallen en 8 
hij heeft toen veel mensen leren kennen. Daarna heeft hij veel activiteiten van 9 
Postelein bezocht en is hij dit jaar actief lid geworden in de mannencommissie, wat 10 
hem wederom goed is bevallen en waar hij veel over Postelein en activiteiten te 11 
weten is gekomen. Hierdoor heeft hij besloten het bestuur in te gaan. Job geeft aan 12 
dat hij aankomend jaar tijd heeft voor een bestuur doordat hij anderhalf studiejaar 13 
over twee collegejaren kan verdelen, omdat hij door omstandigheden afgelopen 14 
collegejaar weer is begonnen met zijn eerste jaar. Hij geeft aan dat hij ervaring heeft 15 
met dingen organiseren, mede omdat hij veel voor een vriend heeft gewerkt met een 16 
evenementenbureau en daarnaast een project heeft overgenomen voor een 17 
weeshuis in Bulgarije. Job geeft aan dat hij van dat project een stichting heeft 18 
gemaakt en het heeft geprofessionaliseerd. Hij geeft aan dat hij denkt dat hij deze 19 
ervaring goed kan gebruiken in de functie van commissaris informeel. 20 

- J. Guldenaar geeft aan dat Job een bestuursjaar ingaat met vijf vrouwen. 21 
Sommige bestuursvergaderingen kunnen heel lang zijn, omdat vrouwen 22 
ondertussen naar andere dingen kijken of over andere dingen praten. J. 23 
Guldenaar vraagt hoe Job denkt zich daarin te profileren en of hij ze zal 24 
afkappen, dat hij naar ze luistert of dat hij ze maar laat gaan. 25 

 J. Zonneveld geeft aan dat hij nog niet weet hoe dat zal gaan, maar dat 26 
hij in deze ALV het langste verhaal over zichzelf heeft gehouden. Hij 27 
geeft aan dat hij denkt dat hij veel rust met zich mee kan brengen 28 
binnen het bestuur. 29 

 J. Guldenaar geeft aan dat J. Zonneveld moet bedenken dat hij 30 
tegenover een kibbelend nest van vijf vrouwen zit waar hij niet 31 
makkelijk tussendoor komt. 32 

 J. Zonneveld geeft aan dat hij niet altijd rustig zal blijven, zijn stem 33 
luider kan maken en ook zijn eigen mening kan geven. Hij heeft daar 34 
geen moeite mee. 35 

- J. Free vraagt of commissaris informeel de enige functie was die J. Zonneveld 36 
wilde bekleden. 37 

 J. Zonneveld geeft aan dat hij tevens heeft getwijfeld over de functie 38 
van voorzitter, maar dat hij het leuker vindt om als commissaris actief te 39 
zijn met commissies. Hij geeft aan dat de functie als voorzitter wat 40 
relatiever is en dat je vooral moet reageren op dingen van andere 41 
mensen en dat hij liever iets in handen heeft waar hij mee bezig kan 42 
zijn. 43 

- S. Lexmond geeft aan dat J. Zonneveld weinig ervaring heeft binnen Postelein 44 
en dat het handig kan zijn om te weten wat er in het verleden gespeeld heeft. 45 
S. Lexmond vraagt hoe J. Zonneveld denkt dit te weten te komen. 46 

 J. Zonneveld geeft aan dat hij zich in wil lezen middels notulen en 47 
statuten. 48 

- L. Pape vraagt hoe J. Zonneveld zich op de achtergrond weet te houden 49 
binnen een commissie wanneer hij graag en veel praat. 50 
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 J. Zonneveld geeft aan dat dat absoluut een leerpunt van hem is, wat 1 
hij in zijn werk veel is tegengekomen. Hij geeft aan dat hij al lang in de 2 
horeca werkt en tevens op leidinggevende functies, waar hij het lastig 3 
vond om te delegeren en dingen liever zelf doet. Hij geeft aan dat het 4 
goed is om te leren hoe hij dat met commissies gaat aanpakken. 5 

 A. Janssen vraagt of J. Zonneveld al bedacht heeft hoe hij dat gaat 6 
doen. 7 

 J. Zonneveld geeft aan dat hij meer op de achtergrond wil plaatsnemen. 8 

 A. Janssen geeft aan dat het vanaf het begin moet, aangezien je gelijk 9 
al commissies onder je hebt. 10 

 J. Zonneveld geeft aan dat hij zich rustiger zal houden en niet altijd het 11 
eerste en het laatste woord wil hebben. Hij zal proberen de 12 
commissieleden verantwoordelijkheden te geven. 13 

 S. Fielt geeft aan dat hij met J. Zonneveld in de mannencommissie 14 
heeft gezeten en dat J. Zonneveld weet hoe het gaat. 15 

- L. Pape geeft aan dat commissaris informeel de meeste commissies onder 16 
zich heeft, waarvoor veel overzicht nodig is. L. Pape vraagt of J. Zonneveld 17 
dat kan. 18 

 J. Zonneveld geeft aan dat hij dat juist prettig vindt. 19 

 L. Pape vraagt of J. Zonneveld er niet juist tegenop ziet veel dingen 20 
tegelijkertijd te doen. 21 

 J. Zonneveld geeft aan dat hij dat niet als een probleem ziet. 22 

- S. Fielt vraagt wat de grootste uitdaging van J. Zonneveld is naast zijn 23 
leerpunt. 24 

 J. Zonneveld geeft aan dat hij denkt dat hij al veel heeft aan zijn 25 
leerpunt en zich daar het hele jaar op zal focussen. 26 

- S. Lexmond vraagt wat J. Zonneveld doet als commissieleden iets anders 27 
willen dan hij wil. 28 

 J. Zonneveld geeft aan dat hij er dan met hen over zal praten en zal 29 
kiezen waar de meerderheid voor staat. Wanneer de commissie iets 30 
anders vindt is het niet netjes om daar tegenin te gaan. 31 

 S. Lexmond vraagt of J. Zonneveld bereid is zichzelf aan de kant te 32 
zetten. 33 

 J. Zonneveld geeft aan dat hij daartoe bereid is. 34 

- J. Free geeft aan dat J. Zonneveld aangeeft dat hij geneigd is om weinig te 35 
delegeren en dat hij de rust zelve lijkt. J. Free vraagt of dat bij J. Zonneveld 36 
van binnen ook zo is en hoe hij met veel druk omgaat. 37 

 J. Zonneveld geeft aan dat hij moet zorgen dat hij weinig druk heeft en 38 
daartoe goed moet overleggen. Daarnaast moet hij ermee aan de slag 39 
gaan door goede commissies te zoeken die hem kunnen bijstaan. 40 

- J. Guldenaar geeft aan dat J. Zonneveld aangaf dat hij in de horeca werkte, te 41 
weten bij Ivory en de El Sombrero, wat tot diep in de nacht kan zijn. Bij 42 
Postelein zijn veel activiteiten in de avond, waardoor J. Zonneveld geen avond 43 
meer vrij zal zijn wanneer hij ook moet werken. Daarnaast heb je als 44 
bestuurslid veel taken en heeft J. Zonneveld aangegeven dat hij slecht dingen 45 
uit handen kan geven. J. Guldenaar vraagt wat J. Zonneveld doet wanneer hij 46 
in tijdnood komt, wat zeker voor zal komen. 47 

 J. Zonneveld geeft aan dat hij inmiddels niet meer bij El Sombrero 48 
werkt, waardoor hij die nachten kan slapen. Daarnaast heeft hij bij Ivory 49 
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overlegd over een bestuursjaar. Aangezien J. Zonneveld een contract 1 
van twintig uur heeft, was zijn baas eerst terughoudend, maar is 2 
uiteindelijk een compromis gesloten waarbij J. Zonneveld zaterdag 3 
twaalf uur zal werken en de rest van de uren doordeweeks zal opvullen. 4 

- J. Free vraagt wat J. Zonneveld denkt wat zijn unieke bijdrage zal zijn in het 5 
bestuur. 6 

 J. Zonneveld geeft aan dat hij veel rust uitstraalt en dat hij erg veel 7 
enthousiasme kan uitstralen wanneer hij ergens mee bezig is, wat 8 
ervoor zorgt dat mensen mee willen doen. Daarnaast heeft hij door zijn 9 
leeftijd de nodige ervaring en kan hij praktisch nadenken. 10 

 L. Steeg vraagt of zijn leeftijd geen struikelblok is, aangezien er een 11 
leeftijdsverschil met andere bestuursleden en J. Zonneveld daardoor 12 
anders denkt over dingen. 13 

 J. Zonneveld geeft aan dat hij een makkelijke prater is en zal blijven 14 
communiceren en praten, zodat duidelijk is hoe iedereen ergens over 15 
denkt.  16 

 17 

- J. Guldenaar geeft aan dat hij een vraag heeft aan het kandidaatsbestuur in 18 
het geheel. J. Guldenaar vraagt hoe het kandidaatsbestuur vindt dat zij 19 
zichzelf hebben geprofileerd toen ze wisten dat ze voorgesteld 20 
kandidaatsbestuur waren. 21 

 J. Zonneveld geeft aan dat hij voor iedereen kan spreken als hij zegt 22 
dat ze allemaal veel meer aanwezig waren, op bijvoorbeeld de 23 
Posteleinkamer. Daarnaast profileert een ieder zich door aanwezig te 24 
zijn op activiteiten, contacten te leggen met leden en de vereniging 25 
beter te leren kennen door documenten te lezen. 26 

 J. Guldenaar vraagt hoe het kandidaatsbestuur vindt dat zij zich als 27 
groep hebben geprofileerd. 28 

 E. Mulder geeft aan dat zij zich als groep hebben geprofileerd en hun 29 
best hebben gedaan om elkaar te leren kennen. 30 

 J. Guldenaar vraagt of het kandidaatsbestuur vindt dat zij een eenheid 31 
zijn. J. Guldenaar geeft aan dat het kandidaatsbestuur volgens hem 32 
gewoon leden zijn, maar zich al profileren als bestuur en niet als 33 
kandidaatsbestuur. Hij geeft aan dat hij dat voorbarig vindt als ze nog 34 
niet eens zijn aangenomen als kandidaatsbestuur. Dat komt niet leuk 35 
over naar de leden die niet aangenomen zijn als bestuurslid. Het idee 36 
wordt gewekt dat het voorgestelde kandidaatsbestuur al denkt dat zij 37 
kandidaatsbestuur zijn, maar ze moeten nog door de ALV heen. Dit lukt 38 
waarschijnlijk, maar het zou ook kunnen dat het niet lukt. Het is 39 
voorbarig en het komt te zelfverzekerd over. J. Guldenaar geeft aan dat 40 
het kandidaatsbestuur goed moet kijken naar hoe zij zich opstellen en 41 
hoe ze als toekomstig bestuur overkomen, want nu zijn ze te 42 
zelfverzekerd overgekomen. 43 

 E. Mulder geeft aan dat ze hier al in zijn teruggefloten en op aan zijn 44 
gesproken door het huidige bestuur. Ze geeft aan dat het niet de 45 
bedoeling was, maar het toch is gebeurd. Het kandidaatsbestuur zal 46 
waken alles op tijd en niet te vroeg te doen. 47 

 J. Chia geeft aan dat het kandidaatsbestuur erop zal letten hoe zij 48 
zichzelf als groep presenteren. Ze hebben hetzelfde doel, een bestuur 49 
zijn, en door hun enthousiasme heeft het zijn eigen leven geleid. J. 50 
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Chia geeft aan dat ze er met het huidige bestuur over hebben 1 
gesproken en dat het kandidaatsbestuur zich anders heeft 2 
gepresenteerd, dan zoals zij er werkelijk mee om zijn gegaan. 3 

 J. Guldenaar geeft aan dat hij als advies geeft ervoor te waken hoe het 4 
kandidaatsbestuur overkomt. Hij geeft aan dat hij niet weet of hij de 5 
enige is die dit denkt, maar dat hij dit graag wilde aankaarten. 6 

- N. Bakkum geeft aan dat ze merkt dat het kandidaatsbestuur weinig ervaring 7 
heeft binnen Postelein en dat ze veel leden zullen tegenkomen die meer 8 
ervaring hebben dan zij hebben. N. Bakkum vraagt hoe het kandidaatsbestuur 9 
daarmee om zal gaan. 10 

 J. Chia geeft aan dat ze voor veel open staat, dat ze notulen door zal 11 
lezen, bij activiteiten en vergaderingen aanwezig zal zijn om zoveel 12 
mogelijk over Postelein te leren en te weten wat er in het verleden is 13 
gebeurd. 14 

 N. Bakkum vraagt hoe het kandidaatsbestuur zal omgaan met het 15 
advies van leden. 16 

 J. Chia geeft aan dat ze dat zal aannemen. 17 

 E. Mulder geeft aan dat het goed is om te weten wat de plek van leden 18 
is. Ze geeft aan dat het huidige bestuur vindt dat de inwerkperiode 19 
genoeg is om Postelein te leren kennen. 20 

 N. Bakkum geeft aan dat dat erg negatief klinkt. 21 

 E. Mulder geeft aan dat je naar leden moet luisteren, maar dat ze niet 22 
boven je moeten gaan staan. 23 

 L. Steeg geeft aan dat de vereniging juist op leden draait. 24 

 E. Mulder geeft aan dat je tegen leden moet kunnen verantwoorden 25 
waarom je een bepaalde keuze maakt. 26 

 L. Steeg geeft aan dat ze het een goede opmerking vindt van N. 27 
Bakkum. 28 

 J. Zonneveld geeft aan dat het hem goed van pas zou komen als leden 29 
hem advies geven. Hij hoopt dat zijn commissies veel ervaren leden 30 
trekken die hem kunnen ondersteunen, ook bij zijn leerpunt delegeren.  31 

 N. Bakkum geeft aan dat dat een goed punt is en dat het 32 
kandidaatsbestuur ook zeker actieve leden mag inzetten om mee te 33 
denken met Postelein. 34 

 A. Janssen geeft aan dat N. Bakkum het over advies van actieve leden 35 
had, maar dat het vaak als kritiek wordt gebracht. Je doet het nooit 36 
goed voor iedereen. A. Janssen vraagt, vooral aan de commissarissen, 37 
hoe ze daarmee omgaan. 38 

 E. Mulder geeft aan dat mensen altijd zien wat er niet goed gaat en niet 39 
wat er wel goed gaat. Je moet kritiek aannemen, kijken waar je wat aan 40 
kan doen en waar je niets aan kunt doen. 41 

 E. Sommers geeft aan dat E. Mulder de begeleider was van haar 42 
groepje op studiereis. Ze geeft aan dat er veel kritiek was op hoe 43 
dingen waren en merkte dat E. Mulder goed met kritiek omging. E. 44 
Mulder was even rustig en stil en luisterde wat er aan de hand was en 45 
gaf daarna pas haar mening. 46 

 J. Guldenaar geeft aan dat je als commissaris moet bemiddelen tussen 47 
commissie en bestuur. De een zegt a en de ander zegt b. J. Guldenaar 48 
geeft als voorbeeld dat het bestuur in zijn bestuursjaar tegen de 49 
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studiereiscommissie heeft gezegd dat zij loting wilden om te bepalen 1 
wie mee mocht op studiereis. Hoewel zij daar niet voor waren, is toch 2 
doorgezet wat het bestuur wilde. Als commissaris moet je het nieuws 3 
brengen, waardoor je de commissieleden overruled.  4 

 E. Mulder geeft aan dat argumentatie belangrijk is. Er moet gevraagd 5 
worden wat het argument is bij bestuur en bij commissie. 6 

 J. Guldenaar geeft aan dat het lastig is, aangezien je er tussen in zit. 7 

 E. Mulder geeft aan dat de argumenten goed overgebracht moeten 8 
worden. Of je gaat voor eenheid binnen het bestuur of binnen de 9 
commissie moet je per situatie bekijken. 10 

 E. Herrings geeft aan dat ze zich daarbij aansluit. Ze geeft aan dat 11 
argumentatie belangrijk is, evenals de situatie. Hoe je daarmee 12 
omgaat, is nu nog niet te zeggen. 13 

 J. Zonneveld geeft aan dat je een beleid hebt dat is aangenomen door 14 
de ALV. Je zult dus je beleid moeten volgen, anders overruled de 15 
commissie de ALV. 16 

 J. Free geeft aan dat dat niet in het beleidsplan staat. 17 

 J. Chia geeft aan dat het feit dat ze er nu op worden gewezen, betekent 18 
dat ze dit mee kunnen nemen naar aankomend jaar. Ze zullen 19 
proberen te voorkomen dat er discussie ontstaat tussen bestuur en 20 
commissie. 21 

- L. Steeg geeft aan dat het kandidaatsbestuur te maken zal krijgen met de 22 
Raad van Advies. Zij zullen desgevraagd en ongevraagd advies geven. L. 23 
Steeg vraagt hoe het kandidaatsbestuur zich zal verhouden tot de Raad van 24 
Advies. 25 

 E. Mulder geeft aan dat ze zich nog niet heeft verdiept in de Raad van 26 
Advies en dat ze er pas uitspraken over kan doen, wanneer ze er meer 27 
van af weet. 28 

 J. Chia geeft aan dat de Raad van Advies er met een reden is en er 29 
graag naar zou willen luisteren. 30 

 A. Janssen geeft aan dat ze zal willen weten wat F. van den 31 
Eerenbeemt er als secretaris van verwacht. 32 

 F. van den Eerenbeemt geeft aan dat ze zich niet genoeg in de Raad 33 
van Advies heeft verdiept en nog niet goed weet wat ze ervan kan 34 
verwachten. 35 

 J. Free geeft aan dat de Raad van Advies kritisch kan zijn en dingen in 36 
een perspectief kan plaatsen. J. Free vraagt hoe F. van den 37 
Eerenbeemt ermee om denkt te gaan als de Raad van Advies iets 38 
voorstelt. 39 

 F. van den Eerenbeemt geeft aan dat ze dat zal bespreken met het 40 
bestuur en zal kijken wat zij ervan vinden, waarna het teruggekoppeld 41 
wordt aan de Raad van Advies. Het is fijn als het bestuur er wat mee 42 
kan en anders zullen ze aangeven waarom ze het er niet mee eens 43 
zijn. F. van den Eerenbeemt geeft aan dat je als bestuur ook niet alles 44 
in een keer kan weten. 45 

- J. Free geeft aan dat hem iets opvalt. Er zijn een aantal vragen gesteld aan 46 
het kandidaatsbestuur en het antwoord komt steeds van dezelfde 47 
kandidaatsbestuursleden. Hij geeft aan dat het spannend is om hier te zitten, 48 
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maar dat hij als aandachtspunt wil meegeven dat het kandidaatsbestuur erop 1 
moet letten dat ze allemaal wat durven zeggen. 2 

 F. van den Eerenbeemt geeft aan dat het vooral over de 3 
commissarissen ging en dat zij minder het woord neemt in dergelijke 4 
situaties. Ze geeft aan dat ze daar op wil gaan letten, maar dat ze nu 5 
ook zenuwachtig was. 6 

 J. Free geeft aan dat het kandidaatsbestuur erop moet letten dat 7 
iedereen zijn mening kan geven om zo samen tot eenzelfde visie te 8 
komen. 9 

 10 

7. Stemmen Kandidaatsbestuur 11 

Michelle geeft aan dat er gestemd zal worden over het voorgestelde 12 
kandidaatsbestuur. Wanneer je voor stemt, ben je voor het kandidaatsbestuurslid. 13 
Wanneer je tegen stemt, ben je tegen het kandidaatsbestuurslid. Wanneer je blanco 14 
stemt, telt je stem alleen mee voor het quorum.  15 
 16 
Quorum: 27 17 

 18 

J.Chia: 19 
Voor:   21 20 
Tegen:  1 21 
Blanco:  5 22 
 23 
F. van den Eerenbeemt 24 
Voor:   25 25 
Tegen:  0 26 
Blanco:  2 27 
 28 
E. Braat: 29 
Voor:   26 30 
Tegen:  0 31 
Blanco:  1 32 
 33 
E. Mulder: 34 
Voor:   19 35 
Tegen:  5 36 
Blanco:  3 37 
 38 
E. Herrings: 39 
Voor:   20 40 
Tegen:  1 41 
Blanco:  6 42 
 43 
J. Zonneveld:  44 
Voor:   24 45 
Tegen:  2 46 
Blanco: 1 47 
 48 
Michelle geeft aan dat het kandidaatsbestuur is aangenomen. 49 

- De ALV klapt. 50 
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 1 
Michelle feliciteert het kandidaatsbestuur namens het bestuur en geeft aan dat er na 2 
de ALV gelegenheid is om het kandidaatsbestuur te feliciteren. 3 

- Het huidige bestuur deelt rozen uit aan het aangenomen kandidaatsbestuur.  4 

 5 

8. W.V.T.T.K.  6 

Er is geen W.V.T.T.K.  7 
 8 

9. Rondvraag 9 

J. Guldenaar vraagt aan het kandidaatsbestuur of ze er zin in hebben. 10 

 Het kandidaatsbestuur geeft aan dat dit het geval is. 11 
 12 
D. Sinke vraagt of het huidige bestuur heeft nagedacht over een 13 
sollicitatiecommissie. 14 

 Michelle geeft aan dat daar over na is gedacht, voorafgaande aan de 15 
sollicitatieprocedure. Er is toen uitgekomen dat het geen ideaal was 16 
voor het bestuur. Daarom is ervoor gekozen steeds met drie 17 
bestuursleden aanwezig te zijn bij de sollicitatie, waardoor de helft van 18 
het bestuur een goed beeld kreeg van de sollicitatie. Hierdoor heeft het 19 
bestuur goed over de sollicitaties kunnen praten en er een duidelijk 20 
gevoel over kunnen krijgen, mede door de notulen. 21 

 D. Sinke vraagt of het niet handig is om er een extern persoon bij te 22 
hebben, aangezien het bestuur sommige sollicitanten al kent, waardoor 23 
je minder doorvraagt. 24 

 Michelle geeft aan dat de Raad van Advies meeleest en zij een open 25 
blik hebben. 26 

 J. Free geeft aan dat zij als Raad van Advies over de schouders 27 
meelezen, maar ook gesprekken hebben gehad met het bestuur. 28 
Vanuit de externe blik hadden zij vragen, die zijn doorgespeeld aan het 29 
bestuur. Daarnaast heeft de Raad van Advies advies gegeven. 30 

 J. Guldenaar geeft aan dat sommige verenigingen een technische 31 
commissie hebben voor de ALV, die als bemiddelaar fungeren tussen 32 
bestuur en ALV. Zonder technische commissie kan het bestuur 33 
discussies sneller afkappen, terwijl de ALV zijn zegje nog niet heeft 34 
gedaan. 35 

 Michelle geeft aan dat daar nog niet over na is gedacht en dat ze daar 36 
geen uitspraken over kan doen, maar dat ze het mee zal nemen. 37 

 L. Steeg vraagt aan J. Guldenaar of hij het nu storend vindt. Zij geeft 38 
aan dat ze het bij ALV’s altijd goed vindt gaan met discussies en geen 39 
voordeel ziet in een technische commissie. 40 

 J. Guldenaar geeft aan dat het om objectiviteit gaat. Hij geeft aan dat 41 
het nu niet afwezig is, maar dat het zou kunnen gebeuren. 42 

 L. Steeg geeft aan dat een eigenschap van een goede voorzitter is dat 43 
ze goed discussies kan leiden. 44 

 Sietske geeft aan dat speerpunten van het bestuur professionaliteit en 45 
openheid zijn. Vanuit het bestuur is een technische commissie niet 46 
nodig, aangezien zij hun speerpunten nastreven. Het volgende bestuur 47 
zou een technische commissie in overweging kunnen nemen. 48 
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 S. Fielt vraagt hoe J. Guldenaar de rol van een technisch persoon ziet, 1 
aangezien een lid niet onafhankelijk is. Dan zou je iemand van een 2 
andere studievereniging moeten vragen. 3 

 J. Guldenaar geeft aan dat het bij andere verenigingen een aparte 4 
commissie is. De technisch voorzitter heeft en geeft daarin het woord. 5 
Je kan voor zo’n commissie mensen selecteren op objectiviteit. 6 

 J. Free geeft aan dat J. Guldenaar nu de situatie schetst dat het bestuur 7 
de ALV afkapt in een discussie en geeft aan dat er eventueel op een 8 
volgende ALV op in kan worden gegaan, wanneer je vindt dat je 9 
afgekapt bent. 10 

 J. Guldenaar geeft aan dat je dat de volgende ALV niet meer goed 11 
weet. 12 

 J. Free geeft aan dat het dan niet boeiend genoeg was. 13 

 J. Guldenaar geeft aan dat het een suggestie is, maar dat het bestuur 14 
zelf moet weten wat zij ermee doen. Hij geeft aan dat het objectiviteit 15 
vergroot en dat dat wellicht beter is. 16 

 17 
L. Pape feliciteert het kandidaatsbestuur en wenst hen veel succes met inwerken en 18 
inlezen. 19 
 20 
L. Steeg feliciteert het kandidaatsbestuur en geeft aan dat de Raad van Advies graag 21 
hun vragen beantwoord als ze dingen willen weten, ook in deze periode tot en met 1 22 
oktober 2013. 23 
 24 
A. Janssen wenst het bestuur nog veel plezier de laatste maanden en wenst het 25 
kandidaatsbestuur ook veel plezier. 26 
 27 
S. Fielt vraagt of er vaker gepauzeerd kan worden tussendoor tijdens de ALV, 28 
aangezien het erg warm is. 29 
 30 
I. van Elk feliciteert het kandidaatsbestuur en wenst hen veel succes. 31 
 32 
Marion geeft aan dat ze trots is op het kandidaatsbestuur. 33 
 34 

10. Sluiting 35 

Michelle sluit om 20.57 uur de vergadering. 36 


