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Asten 10 
Kascontrolecommissie 2013-2014: M. Ras, D. Sinke, A. Janssen 11 
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 14 

  Totaal: 31 15 
Afwezigheid  16 
bij kennis- 17 
geving: L. Steeg  18 
 19 

1. Opening 20 

Jaleesa opent om 19.11 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  21 
 22 

2. Vaststellen agenda 23 

S. van der Meulen wil voorstellen om het financieel jaarverslag te bespreken, voordat 24 
wordt overgegaan op het bespreken van de speerpunten.  25 

o Hier wordt mee ingestemd. 26 
 27 
J. Guldenaar vraagt of de nieuwe Raad van Advies wordt voorgesteld. 28 

o Jaleesa geeft aan dat dit een van haar mededelingen is. 29 
 30 
Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.  31 
 32 

3. Goedkeuren notulen ALV 1 oktober 2013 33 

A. Janssen vraagt of het bestuur zelf de notulen ook heeft gelezen omdat er nog veel 34 
spelfouten in staan. 35 

o Door het bestuur wordt aangegeven dat niet iedereen de notulen helemaal 36 
heeft gelezen. 37 

o A. Janssen geeft aan dat dit in het vervolg wel moet gebeuren. 38 
 39 
J. Guldenaar geeft aan dat bij een aantal exemplaren van de notulen alle even 40 
pagina’s ontbreken. 41 

o Er wordt besloten dat men even samen moet doen met de notulen die wel 42 
compleet zijn.  43 

 44 
 45 
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Pagina 23. 1 
Regel 49: A. Janssen geeft aan dat daar ‘voor ogen’ staat en dat dat veranderd moet 2 
worden in ‘door ogen’.  3 

o Fenna zal dit aanpassen in de notulen.  4 
 5 
Pagina 24. 6 
A. Janssen geeft aan dat het daar ging om eenheid en persoonlijkheid en niet om 7 
eenheid en betrokkenheid.  8 

o Fenna zal dit aanpassen in de notulen.  9 
 10 
Pagina 29. 11 
Regel 1: A. Janssen zegt dat daar staat dat J. Free begint over eenheid en vraagt of 12 
dat wel klopt omdat de discussie die voorafgaat gaat over betrokkenheid. 13 

o Jaleesa geeft aan dat het daar inderdaad een beetje door elkaar loopt. 14 
o J. Free kijkt het stukje even na en denkt inderdaad dat eenheid veranderd 15 

moet worden in betrokkenheid. 16 
 17 
Pagina 40. 18 
Regel 50: A. Janssen geeft aan dat zij degene was die dat heeft gezegd. 19 
 20 
Pagina 41. 21 
Regel 10 t/m 12: N. Bakkum geeft aan dat ze het juist wel belangrijk vindt om alle 22 
activiteiten op Blackboard te plaatsen omdat Postelein een studievereniging is.  23 
 24 
Regel 6 t/m9: A. Janssen begrijpt niet wat dat stukje daar doet, het gaat steeds over 25 
Blackboard en ineens wordt er gesproken over LinkedIn. 26 

o Fenna zal het stukje tekst verplaatsen naar het gedeelte waar het wel over 27 
LinkedIn gaat. 28 

 29 
Pagina 50. 30 
Regel 40: A. Janssen zegt dat het bedrag wat er uiteindelijk uitgekomen is daar 31 
genoemd moet worden. 32 
 33 
Pagina 53. 34 
Regel 27: A. Janssen geeft aan dat ze dacht dat het bedrag aangepast was. 35 

o Elyn geeft aan dat dat niet het geval was. Er is alleen 150 euro af gegaan door 36 
de sponsoring van de truien.  37 

 38 
Pagina 55. 39 
Regel 44: I. Bleekman begrijpt de zin ‘niet duur maar wel veel geld’ niet. 40 

o J. Free legt uit dat hij met deze zin bedoelt dat het relatief niet duur is, maar 41 
dat het wel om een groot bedrag gaat.  42 

 43 
Pagina 63. 44 
Regel 22 en 23: J. Guldenaar zegt dat er eerst gesproken werd over de Knaeck en 45 
daarna pas over de PosteleinPas. Zoals het er nu staat is het verwarrend. 46 

o Fenna zal dit aanpassen in de notulen. 47 
 48 
Pagina 73. 49 



M. Monteiro geeft aan dat Jaleesa nog een rondvraag had gedaan en dat de vragen 1 
die toen gesteld zijn in de notulen ontbreken. 2 

o Fenna zal de ontbrekende vragen toevoegen aan de notulen. 3 
o J. Guldenaar zegt dat hij inderdaad een rondvraag had gesteld over de 4 

leden. 5 
 6 
M. Mostard geeft aan dat zij respect heeft voor het uitwerken van dit dikke pak 7 
notulen. 8 
 9 

4. Mededelingen bestuur 10 

a. Secretaris 11 

 De boekenverkoop van periode 3 heeft plaatsgevonden. Op maandag 28 12 
oktober zijn de boeken geleverd op de Posteleinkamer. Dit was de eerste keer 13 
dat de boeken in pakketten werden geleverd. Leden konden de bestelde 14 
boeken in die week komen ophalen op de Posteleinkamer. Het was erg fijn 15 
werken en alles is goed gegaan. 16 

 17 
b. Penningmeester 18 

 Geen mededelingen. 19 
 20 
c. Commissaris PR 21 

 In week 42 heeft de eerste tentamenactie plaatsgevonden. Er werden twee 22 
theezakjes uitgedeeld met daaraan de slogan ‘drink na je tentamen een kopje 23 
thee samen’. In totaal zijn er 800 pakketjes met theezakjes uitgedeeld aan B1 24 
t/m B3 en de Premaster.  25 

 Op donderdag 31 oktober heeft de eerste open kamer plaatsgevonden met als 26 
thema ‘Halloween cakejes versieren’. Deze activiteit werd erg druk bezocht. 27 
Iets voor 13.00 uur waren er 120 cakejes uitgedeeld. De commissie heeft toen 28 
nog wat cake en versieringen bijgehaald, in totaal zijn er 130 cakejes 29 
uitgedeeld. 30 

 Op dinsdag 5 november heeft de Posteleinborrel in café de Fuik 31 
plaatsgevonden. Er waren welkomstshotjes en een gratis fust. Er waren 32 
ongeveer 60 leden aanwezig. 33 

 Woensdag 20 november heeft een maandelijkse activiteit plaatsgevonden. 34 
Tijdens deze maandelijkse activiteit werd er warme chocomel met apfelstrüdel 35 
uitgedeeld, omdat deze activiteit in combinatie was met de promotie van de 36 
skireis. Het was een geslaagde activiteit met veel enthousiaste reacties. In 37 
totaal zijn er 100 bekertjes chocomel en 120 stukjes apfelstrüdel uitgedeeld. 38 
Deze succesvolle combinatie willen we graag herhalen bij de studytrip en de 39 
studiereis. Zowel de gehele promotiecommissie als skireiscommissie was 40 
aanwezig, waardoor de Posteleinkamer erg vol stond. Er zal gekeken worden 41 
naar een manier om dit in de toekomst te voorkomen. 42 

 Maandag 2 december is de PosteleinPost binnengekomen. Dit is de eerste 43 
PosteleinPost gedrukt door de nieuwe drukker, Mediacenter Rotterdam. Het 44 
bestuur is erg tevreden over het resultaat. Deze week zal de PosteleinPost 45 
uitgedeeld worden bij de colleges. De PosteleinPost zal indien mogelijk ook op 46 
de site geplaatst worden, zodat de leden die de hem niet in handen hebben 47 
gekregen de PosteleinPost toch kunnen lezen. Er zal ook op Facebook 48 
vermeld worden dat iedereen de PosteleinPost op de Posteleinkamer kan 49 
ophalen.  50 



d. Formeel 1 

 Op woensdag 30 oktober heeft een excursie naar Bakkerscafé Brood op de 2 
Plank plaatsgevonden. Er waren 12 leden die hebben genoten van een 3 
heerlijke lunch met daaropvolgend een rondleiding door de bakkerij. Het was 4 
een erg geslaagde excursie. 5 

 Op woensdag 13 november heeft een ervaringsverhaal over anorexia 6 
plaatsgevonden. Hierbij waren 55 leden aanwezig. Na afloop kwamen er veel 7 
enthousiaste reacties. 8 

 Op dinsdag 3 december heeft er een ervaringsverhaal over misbruik en 9 
mishandeling plaatsgevonden. Hierbij waren 31 leden en 1 niet-lid aanwezig. 10 
Het was een geslaagde lezing met een heftig verhaal.  11 
 12 

e. Informeel 13 

 Op donderdag 10 oktober heeft het eerste BaMyPo-feest plaatsgevonden met 14 
als thema Oktoberfest in de El Sombrero. Het feest was druk bezocht en erg 15 
geslaagd. 16 

 Op dinsdag 12 november heeft een High Wine plaatsgevonden in restaurant 17 
Ivory. Hierbij waren 35 leden aanwezig. Zowel tijdens als na afloop kwamen er 18 
veel enthousiaste reacties. 19 

 Op donderdag 21 november heeft het eerste Inglorious-feest plaatsgevonden 20 
met als thema Winterglorious in café van Buren. Het feest was druk bezocht. 21 

 Op donderdag 28 november heeft het tweede BaMyPo-feest plaatsgevonden 22 
met als thema Thrift Shop in de El Sombrero. Het was een geslaagd feest. 23 

 24 
f. Voorzitter 25 

 Op donderdag 3 oktober heeft koffie met A. Bosman plaatsgevonden. Hierbij 26 
waren 10 leden aanwezig. A. Bosman was erg enthousiast, ze vond het erg 27 
informatief. Er is gesproken over de nieuwe curricula van B1, B2 en B3 en 28 
over een capita selecta, die mogelijk ingevoerd zou kunnen worden in de 29 
toekomst. 30 

 Op woensdag 30 oktober heeft de docenten –en medewerkersborrel 31 
plaatsgevonden, hierbij waren 15 docenten en medewerkers aanwezig. Het 32 
was een erg geslaagde borrel. 33 

 Op maandag 18 november heeft een commissiehoofdenbijeenkomst 34 
plaatsgevonden. Hier kwamen positieve reacties op, de aanwezige 35 
commissiehoofden vonden het erg informatief. Op het laatste moment waren 36 
er een aantal afmeldingen waardoor de opkomst niet zo hoog was. De 37 
bijeenkomst bleek achteraf niet goed gepland in verband met werkgroepen.  38 

 39 
M. Mostard vraagt of ze even het woord mag en bedankt de Raad van Advies van 40 
2012-2013 41 
 42 

 Jaleesa geeft aan dat de nieuwe Raad van Advies bekend gemaakt zal 43 
worden en bedankt de Raad van Advies 2012-2013. De nieuwe raad van 44 
advies voor het jaar 2013-2014 zal bestaan uit: 45 

o J. Free 46 
o D. Sinke 47 
o S. van der Meulen 48 

 49 



J. Free vraagt of er enig inzicht is in de ervaring van leden die hun boeken 1 
thuisbezorgd hebben gekregen. 2 

o Elyn zegt dat er binnenkort een evaluatie gehouden zal worden onder de 3 
leden over de nieuwe manier van boekenverkoop. 4 

 5 
I. Bleekman geeft aan dat in de laatste nieuwsbrief het kerstdiner rouler al stond 6 
terwijl de poster later die week pas opgehangen werd.  Zij stelt voor om dit voortaan 7 
tegelijkertijd te doen. 8 

o Hier zal in het vervolg op gelet worden. 9 
 10 
I. Bleekman vraagt waarom er geen commissarissen in de Raad van Advies zitten. 11 

o Jaleesa geeft aan dat degenen die nu gekozen zijn het bestuur goed kunnen 12 
ondersteunen en naar ons idee genoeg commissie-ervaring hebben.  13 

 14 
J. Free vraagt of er op de docenten –en medewerkersborrel ook medewerkers 15 
aanwezig waren. 16 

o Jaleesa geeft aan dat er zowel docenten als medewerkers aanwezig waren. 17 
 18 
J. Free vraagt of het echt een studiegerelateerde borrel is of dat bijvoorbeeld de 19 
mensen van het Gerecht in het vervolg ook mogen komen aangezien ook daar mee 20 
samengewerkt wordt. 21 

o Jaleesa geeft aan dat dit voor de volgende keer meegenomen zal worden. 22 
 23 
M. Anten komt terug op de Raad van Advies en zegt dat commissie ervaring anders 24 
is dan de ervaring van een commissaris. 25 

o Jaleesa beaamt dat. 26 
o Elyn wil daar aan toevoegen dat de functie van de persoon niet perse de 27 

prioriteit was tijdens het kiezen van een nieuwe Raad van Advies. 28 
o J. Salfischberger vraagt waarom niet. 29 
o Elyn zegt dat de persoonlijkheid van iemand ook een belangrijke rol speelt. 30 
o I. Bleekman zegt dat een commissaris wel handig was geweest. 31 
o Evelien zegt dat S. van der Meulen door haar ervaring als penningmeester  32 

veel inzicht heeft in de financiën en als bestuurslid betrokken was bij alle 33 
zaken.  34 

o I. Bleekman geeft aan dat je als penningmeester niet hetzelfde gevoel als een 35 
commissaris hebt. 36 

o Jaleesa zegt dat de personen die nu gekozen zijn uitermate geschikt zijn.  37 
 38 
M. Monteiro vraagt wie er met het capita selecta kwam, of dat A. Bosman was of de 39 
opleidingscommissie. 40 

o Job geeft aan dat hij aanwezig was bij het gesprek met A. Bosman. Hij heeft 41 
een halfjaar aan de VU gestudeerd en daar zat de capita selecta ingebouwd in 42 
de Bachelor. Je moest dan een symposium of een aantal lezingen bezoeken,  43 
dat heeft Job voorgesteld aan A. Bosman. A. Bosman had daar wel oren naar, 44 
maar gaf aan dat het voor ons lastig uit te voeren is.  45 

o M. Monteiro vraagt of de capita selecta in de Bachelor zat of er bovenop. 46 
o Job zegt dat het een idee is om het mogelijk in te passen in bepaalde vakken, 47 

zoals werkgroepen. 48 
o Jaleesa zegt dat de capita selecta sowieso in overleg met A. Bosman zal 49 

gaan.  50 



 1 
J. Guldenaar vraagt waarom de capita selecta met Postelein wordt besproken en niet 2 
binnen andere overlegorganen. 3 

o M. Anten geeft aan dat het ook bij andere overlegorganen besproken wordt, 4 
zoals de Facultaire Studentenraad. Het is iets heel breeds. 5 

o Jaleesa zegt dat de koffie met A. Bosman vooral ging over hoe studenten 6 
tegen bepaalde zaken aankeken. 7 

o J. Guldenaar zegt dat ook in het verslag vermeld moet worden dat A. Bosman 8 
bijna een halfuur te laat was en dat er studenten waren die eerder weg 9 
moesten. 10 

o S. van der Meulen zegt dat de koffie met A. Bosman nog een activiteit van 11 
bestuursjaar 2012-2013 was, maar dat hij in het nieuwe jaar heeft 12 
plaatsgevonden.  13 

 14 

5. Financieel jaarverslag 2012-2013 15 

 16 
Pagina 30: M. Monteiro vraagt of er bij de debiteuren nog veranderingen zijn in de 17 
openstaande bedragen.  18 

o S. van der Meulen geeft aan dat het bij de studiereis gaat over M. Heijmans. 19 
Ze zou in eerste instantie mee op studiereis gaan, maar uiteindelijk is ze niet 20 
meegegaan. Het geld van de annulering van de reis van M. Heijmans komt 21 
nog binnen.  22 

o Verder geeft S. van der Meulen aan dat het bij de introductie gaat om de 23 
bijdrage van een kindje. Er is contact geweest met die persoon en het geld is 24 
overgemaakt. 25 

o Het overige geld is van café Gekke Gerritje, maar daar is contact over 26 
opgenomen.  27 

 28 
Pagina 31: M. Monteiro zegt dat ze hier dezelfde vraag heeft over de crediteuren. 29 

o S. van der Meulen zegt dat voor de studiereis de factuur van SOS 30 
kinderdorpen is aangevraagd. Afhankelijk van wanneer die binnenkomt kan 31 
die worden uitbetaald. 32 

o M. Monteiro geeft aan dat dat in haar jaar ook lang duurde. 33 
 34 
M. Monteiro geeft S. van der Meulen een compliment. 35 
 36 
Pagina 32: J. Guldenaar vraagt hoe het kan dat de post van de introductie toch nog 37 
in de plus is geëindigd aangezien daar op een gegeven moment een tekort was. 38 

o S. van der Meulen denk dat er mogelijk op de post onvoorzien nog wat is 39 
overgebleven. 40 

 41 
Jaleesa geeft aan dat de kascontrolecommissie de tweede controle zal presenteren. 42 
M. Ras geeft aan dat op 27 september 2013 de financiële verantwoording is 43 
uitgevoerd. De verantwoording heeft betrekking op de periode april 2013 tot 44 
september 2013. De kascontrolecommissie keurt de financiële verantwoording goed.  45 
Er zijn nog een aantal kleine bedragen die verantwoord moeten worden. Zo missen 46 
er een aantal bonnetjes van de skireis in Valfréjus, de samenvattingenkas bevatte 47 
€65,00 in plaats van €66,98 en de hoofdkas bevatte €162,91 in plaats van €163,41. 48 

o M. Monteiro zegt dat er nog wel verantwoording kan komen over de bonnetjes 49 
die missen van de skireis in Valfréjus.  50 



o S. van der Meulen zegt dat het niet meer gelukt is de bonnetjes terug te 1 
krijgen, maar mensen van de commissie hebben wel gezien dat ze betaald 2 
zijn.  3 

 4 
Het  financieel jaarverslag 2012-2013 wordt aangenomen met: 5 
25 stemmen voor 6 
0 stemmen tegen 7 
0 stemmen blanco 8 

 9 

De ALV klapt. 10 
 11 

6. Kascontrolecommissie voorstellen/goedkeuren 12 

Jaleesa geeft aan dat de kandidaten voor de kascontrolecommissie van 2013-2014 13 
zich zullen voorstellen: 14 
 15 
M. Ras geeft aan dat ze inmiddels masterstudent is en dat ze graag in de 16 
kascontrolecommissie wil, omdat die commissie haar afgelopen jaar goed bevallen 17 
is. Daarom wil ze graag nog een jaartje blijven. 18 
 19 
D. Sinke is 23 jaar oud en zit in haar vierde jaar. Ze geeft aan dat ze graag in de 20 
kascontrolecommissie wil, omdat ze graag nog een keer penningmeester zou willen 21 
zijn van een bestuur. Inmiddels weet ze wat debiteuren en crediteuren zijn zonder 22 
dat ze het moet opzoeken op Google. Het lijkt haar erg leuk om plaats te nemen in 23 
deze commissie. 24 
 25 
A. Janssen geeft aan dat de functie van penningmeester in een bestuur haar ook erg 26 
leuk leek. Omdat ze nu aan haar master begonnen is, heeft ze minder tijd voor 27 
Postelein en daarom wil ze graag in de kascontrolecommissie, omdat deze 28 
commissie niet zo tijdrovend is.  29 
 30 
Jaleesa zegt dat M. Ras is aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 2013-31 
2014 met: 32 
24 stemmen voor 33 
0 stemmen tegen 34 
0 stemmen blanco 35 
 36 
Jaleesa zegt dat D. Sinke is aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 2013-37 
2014 met: 38 
20 stemmen voor 39 
0 stemmen tegen 40 
4 stemmen blanco 41 
 42 
Jaleesa zegt dat A. Janssen is aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 43 
2013-2014 met: 44 
24 stemmen voor 45 
0 stemmen tegen 46 
0 stemmen blanco 47 
Jaleesa feliciteert de kascontrolecommissie 2013-2014 namens het bestuur. 48 
 49 



Jaleesa geeft aan dat ze de huidige kascontrolecommissie zal deïnstalleren en 1 
daarna de nieuwe kascontrolecommissie zal installeren. 2 
Jaleesa deïnstalleert  C. Bleijenberg, M. van Asten en M. Ras als 3 
kascontrolecommissie 2012-2013. 4 
 5 
De ALV klapt. 6 
 7 
Jaleesa installeert A. Janssen, D. Sinke en M. Ras als kascontrolecommissie 2013-8 
2014. 9 
 10 
De ALV klapt. 11 
 12 
Jaleesa geeft aan dat er een pauze van ongeveer 10 minuten ingelast wordt.  13 
 14 

7. Speerpunten. 15 

Jaleesa geeft aan dat wederzijdse betrokkenheid en professionaliteit en continuïteit 16 
de speerpunten voor het jaar 2013-2014 zijn. 17 
 18 
Pagina 8: S. van der Meulen vindt het onduidelijk over wie de betrokkenheid precies 19 
gaat. 20 

o Jaleesa zegt dat het voornamelijk gaat over de betrokkenheid tussen het 21 
bestuur en de leden. Tevens wordt geprobeerd de betrokkenheid met de 22 
docenten te vergroten door ze te benaderen voor activiteiten.  23 

  24 
J. Guldenaar vraagt waarom er tot december is gewacht met deze ALV aangezien er 25 
al twee maanden op zitten. 26 

o Jaleesa zegt dat de vorige keer de speerpunten al uitgebreid besproken zijn. 27 
o J. Guldenaar vraagt waarom dan toch niet eerder is aangegeven dat het 28 

allemaal is aangepast. Hij had een update wel prettig gevonden. 29 
o M. Mostard begrijpt niet wat J. Guldenaar bedoelt, omdat het document met 30 

de speerpunten al eerder online is gezet. 31 
o J. Guldenaar geeft aan dat M. Mostard daar een terecht punt maakt. 32 
o J. Free begrijpt wat J. Guldenaar zegt, maar hij vindt het zo prima. Dit stuk is 33 

tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 oktober ingrijpend veranderd en 34 
toen is gevraagd dit stuk nog een keer terug te laten komen. Over de 35 
uitvoering ervan is toen duidelijk  gesproken, het ging alleen om de 36 
verantwoording in het beleidsplan. 37 

o Job geeft aan dat er tot op heden nog geen klachten zijn gekomen over de 38 
speerpunten. Tevens geeft hij aan dat leden ook een ALV in het leven kunnen 39 
roepen wanneer zij denken dat dat nodig is. 40 

 41 
Pagina 8: 42 
Regel 43: D. Sinke zegt dat de Postelein voor kinderencommissie nog staat, maar 43 
geeft aan dat het toen nog een beetje vaag was. Zij vraagt of die commissie toen al 44 
helemaal door de ALV was gekomen. 45 

o J. Free zegt dat de commissie wel door de ALV is gekomen, maar dat de 46 
invulling toen is gewijzigd. De commissie moet zelf met een voorstel komen in 47 
een ALV, maar mocht wel alvast opgericht worden ondanks dat de commissie 48 
nog geen budget heeft.  49 

 50 



A. Janssen vraagt waarom het stuk met de speerpunten niet is meegestuurd. 1 
o Fenna geeft aan dat ze de speerpunten niet heeft meegestuurd, omdat deze 2 

ook in het beleidsplan staan. 3 
o A. Janssen denkt dat leden het wel eerder hadden gelezen wanneer het apart 4 

was meegestuurd. 5 
o Fenna geeft aan dat we dit mee zullen nemen voor een volgende keer.  6 

 7 
M. Anten heeft een opmerking en tip. Volgens haar mag er alleen maar gestemd 8 
worden wanneer het als een punt op de agenda staat. Het stemmen over de 9 
kascontrolecommissie staat daar niet op.  10 

o Jaleesa geeft aan dat het er vorig jaar ook niet op stond, maar dat er in het 11 
vervolg wanneer er gestemd moet worden over iets, expliciet op de agenda 12 
zal staan ‘stemmen over..’ 13 

 14 

8. W.V.T.T.K. 15 

Er is geen W.V.T.T.K. 16 
 17 

9. Rondvraag 18 

A. Janssen vraagt aan het bestuur hoe zij de eerste twee maanden heeft ervaren. 19 
o Fenna geeft aan dat het tot nu toe erg goed bevalt en dat alleen het werk met 20 

het op orde maken van de ledenlijst een vervelende klus was. 21 
o Jaleesa geeft aan dat ze niet had verwacht dat je tegen zoveel kleine dingen 22 

aanloopt, maar dat ze nog steeds heel blij is dat ze hiervoor gekozen heeft. 23 
o Elyn geeft aan dat het na wat kleine tegenslagen erg goed gaat en dat ze het 24 

heel erg leuk vindt om te merken dat er al sprake is van persoonlijke groei. 25 
o Evelien sluit zich daarbij aan en geeft aan dat het niet de meest makkelijke 26 

start was, maar dat het uiteindelijk allemaal goed gekomen is. Ze heeft het erg 27 
naar haar zin en is trots op wat ze met het bestuur tot nu toe hebben 28 
neergezet. 29 

o Eline sluit zich aan bij al het voorgaande en heeft het erg naar haar zin bij 30 
Postelein. Ze is enthousiast wanneer ze dingen moet doen. 31 

o Job vindt het tot nu toe heel erg leuk en merkt dat het de goede kant op gaat 32 
met zijn leerpunt om wat minder te praten.  33 

 34 
J. Guldenaar is benieuwd hoe het staat met Postelein voor kinderencommissie 35 

o Eline zegt dat er in de eerste open vergadering heel wat op papier is 36 
gekomen, en dat de commissie nu druk bezig is met het uitzoeken van de 37 
mogelijkheden. 38 

o J. Guldenaar vraagt of er qua doelgroep al meer duidelijkheid is. 39 
o Eline zegt dat de commissie daar nog mee bezig is. 40 

 41 
J. Guldenaar geeft aan dat de nieuwsbrief er nog steeds niet flitsender uitziet. 42 

o Fenna geeft aan dat ze qua opmaak in de mail niets kan veranderen.  43 
o Evelien geeft aan dat de nieuwsbrief op de site wel al enigszins is aangepast 44 

en dat de kopjes in verschillende kleuren staan.  45 
o M. Mostard vraagt of de nieuwsbrief ook op de voorpagina van de site staat. 46 
o Fenna zegt dat dit het geval is.  47 

  48 
J. Guldenaar vraagt hoe het zit met het verzamelpunt. 49 



o Evelien zegt dat het tot nu toe nog niets heeft opgeleverd, maar dat het 1 
moeilijk is om op basis van één keer de effectiviteit van het verzamelpunt vast 2 
te stellen. Dus bij de Posteleinborrel van januari zal het verzamelpunt nog één 3 
keer ingezet worden, als het dan niet aanslaat zal het verzamelpunt niet meer 4 
ingezet worden. 5 

o J. Guldenaar vraagt waarom het niet gebruikt wordt bij feestjes zoals BaMyPo. 6 
o Evelien zegt dat hiervoor gekozen is, omdat de eigen activiteiten wat 7 

kleinschaliger zijn. Bij de grotere feesten zijn meer verenigingen betrokken 8 
waardoor Postelein geen invloed heeft op de posters die daarvoor gemaakt 9 
worden. 10 

o J. Guldenaar geeft aan dat hij het verzamelpunt helemaal zou afschaffen. 11 
o S. van der Meulen zegt dat het eventueel ingezet kan worden bij het kerstdiner 12 

rouler. 13 
o N. Bakkum geeft aan dat er bij het kerstdiner rouler sowieso een soort 14 

verzamelpunt is.  15 
 16 

M. Monteiro wil terugkomen op het tellen van de stemmen. Op 2 oktober werden de 17 
leden weggestuurd toen er geteld moest worden en dat gebeurde nu niet. 18 

o Jaleesa geeft aan dat ze er persoonlijk geen probleem mee heeft wanneer de 19 
leden aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen. Maar op 2 oktober gingen 20 
de stemmen over het beleidsplan en als dat er dan niet door zou komen dan 21 
was het wel fijn geweest als het bestuur alleen was. Ze geeft aan dat het dus 22 
een beetje afhankelijk is van hetgeen waarover je stemt.  23 

o M. Monteiro kan zich dat goed voorstellen. Het wegsturen van leden vindt zij in 24 
ieder geval niet kunnen. In het vervolg zou dan van te voren geregeld moeten 25 
worden dat één iemand van de ALV aanwezig blijft bij het tellen van de 26 
stemmen, bijvoorbeeld een lid van de Raad van Advies.  27 

  28 
M. Monteiro vraagt waarom de ALV weer op deze locatie wordt gehouden. 29 

o Jaleesa geeft aan dat er ook gekeken is naar andere mogelijkheden, 30 
bijvoorbeeld het Gymnasion, maar dat die locatie voor vandaag niet 31 
beschikbaar was. Daarnaast is daar maar plek voor 25 personen. Voor de 32 
volgende ALV zal ze wederom op zoek gaan naar een andere locatie. 33 

 34 
N. Bakkum heeft zelf ondervonden dat er nogal veel problemen zijn met website. Zij 35 
geeft aan dat mogelijk een bericht op de website geplaatst kan worden waarin staat 36 
dat er wat problemen zijn. 37 

o Fenna zal dit doen. 38 
o S. Boer vraagt of het een idee is om een kopje ‘wachtwoord vergeten’ toe te 39 

voegen. 40 
o H. Yaldiz vraagt of dit dan geregeld kan worden voordat leden hun boeken 41 

moeten bestellen omdat mensen daarvoor wel ingelogd moeten zijn. 42 
o N. Bakkum geeft aan dat ze de foto’s mist.  43 
o Evelien legt uit waar ze die kan vinden.  44 
o J. Free geeft aan dat hij het fijn vindt dat de foto’s nu achter de inlogpagina 45 

staan. 46 
 47 
A. Janssen vraagt of het klopt dat de contributie nog niet afgeschreven is. 48 

o Elyn geeft aan dat het klop dat de contributie nog niet afgeschreven is, omdat 49 
ze nog bezig is met een aantal wijzigingen in Conscribo. Het ledenbestand zal 50 



binnenkort verwerkt worden in conscribo om dan op die manier de contributie 1 
te innen. Verder kun je, als het ledenbestand in Conscribo is verwerkt, 2 
groepen aanmaken. Door het aanmaken van deze groepen is het gemakkelijk 3 
om geld af te schrijven voor bijvoorbeeld de studytrip of studiereis. Het 4 
afschrijven van de contributie is een te groot iets om de werking mee te 5 
testen.  6 
 7 

10. Sluiting 8 

Jaleesa sluit om 20.43 uur de vergadering.  9 


