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Aanwezig:  Bestuur 2013-2014: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn 1 
Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld 2 

 Raad van Advies: J. Free, S. van der Meulen 3 
Kascontrolecommissie 2013-2014:  A. Janssen 4 
Leden: B. van Enckevort, V. Weijnen, G. Dodemont, S. de Feiter, M. 5 
Bourgondiën, R. Willems, S. Lexmond, I. Bleekman, H. Yaldiz, M. 6 
Verkooijen, M. Troost. 7 

  Totaal: 19 8 
Afwezigheid  9 
bij kennis- 10 
geving: J. Salfischberger (machtigt S. Lexmond), M. Monteiro (machtigt A. 11 

Janssen), M. Mostard (machtigt J. Free), L. van den Heuvel (machtigt 12 
S. van der Meulen),  M. Anten (machtigt I. Bleekman), M. Ras, J. 13 
Guldenaar.  14 

 15 

1.Opening 16 

Jaleesa opent om 18.42 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  17 
Jaleesa leest alle machtigingen voor.  18 
 19 

2. Vaststellen agenda 20 

De agenda is vastgesteld.  21 

 22 

3. Goedkeuren notulen 23 

De notulen van 3 april 2014 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen 24 
van de spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzigingen: 25 
 26 
Pagina 3. 27 
Regel 8, A. Janssen vraagt of er met het uitdelen van de tentamenactie nog iets 28 
wordt gedaan met de studenten die extra tijd krijgen. 29 

o Evelien geeft aan dat de tentamenactie ook wordt uitgedeeld bij lokalen voor 30 
studenten met extra tijd wanneer die er waren.  31 

 32 

4. Mededelingen bestuur 33 

a. Secretaris 34 
- Geen mededelingen 35 

 36 
b. Penningmeester: 37 

- Geen mededelingen. 38 
 39 
c. PR 40 

- Op maandag 14 april is een nieuw Posteleinmerchandise product binnen 41 
gekomen, te weten de fietsbellen. Voor €3,30 kan nu een rode fietsbel met 42 
daarop in het wit een Posteleinlogo gekocht worden op de Posteleinkamer. 43 
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Tot nu toe zijn de reacties op de bellen enthousiast. Per 17 april waren 22 1 
fietsbellen verkocht. 2 

- Op dinsdag 15 april heeft de Posteleinmerchandise verkoop voor de         3 
Ragweek plaatsgevonden. In de gang van Spinoza stond een tafel waar men 4 
de thermosbekers en fietsbellen kon kopen en daarbij een vrij te bepalen 5 
bedrag in de collectebus kon doen. Het geld in de collectebus is samen met  6 
het geld van de ontbijtjes en harsbeurt naar de Ragweek gegaan. Tussen 7 
10:00 en 16:00 uur zijn drie thermosbekers en 21 fietsbellen verkocht. Tussen 8 
12:00 en 13:30 uur is de meeste merchandise verkocht.  9 

- Op donderdag 17 april heeft de maandelijkse activiteit plaatsgevonden met als 10 
thema ' Toetjes'. Bij deze activiteit zijn tiramisu, fruit, soesjes en verschillende 11 
soorten vla uitgedeeld. Er zijn ongeveer honderd toetjes uitgedeeld. Het was 12 
een geslaagde activiteit. 13 

 14 
d. Formeel  15 

- Op maandag 14 april heeft een ervaringsverhaal over schizofrenie 16 
plaatsgevonden. Hierbij waren ongeveer tachtig leden en zes niet-leden 17 
aanwezig. Tijdens dit ervaringsverhaal heeft de spreker zijn levensverhaal 18 
verteld, het was een zeer interessant verhaal, al was de spreker soms erg 19 
moeilijk te verstaan.  20 
  21 

e. Informeel 22 
- Op dinsdag 8 april hebben T. van Erp van SVBC Babylon, L. Verlinden van 23 

Sodalicium Classicum Noviomagense en Job een harsbeurt gedaan voor de 24 
Ragweek. Het was een zeer geslaagde activiteit en in totaal is hiermee €465,- 25 
voor de Ragweek opgehaald. 26 

- Op woensdag 16 april heeft een chocoladeavond plaatsgevonden in 27 
Universiteitscafé Piecken. Er waren vijftig deelnemers, die verschillende 28 
chocoladerecepten hebben gemaakt. Het was een gezellige avond en er 29 
waren enthousiaste reacties. 30 

 31 
f. Voorzitter 32 

- Op donderdag 10 april zijn er Ragweekontbijtjes uitgedeeld op de 33 
Posteleinkamer. Er zijn in totaal 76 ontbijtjes verkocht voor €2,50. Hiermee is 34 
€206,- euro opgehaald. Het was een geslaagde actie en er kwamen positieve 35 
reacties op. 36 

Jaleesa deelt ook de leden van de maand mee: 37 
- Lid van de maand oktober is A. van Wijnen, omdat ze lid van Postelein blijft en 38 

overweegt om actief lid worden zelfs na het wisselen van studie. 39 
- Lid van de maand november is B. van Enckevort, omdat ze ondanks 40 

problemen met haar gezondheid gewoon blijft doorstuderen. 41 
- Lid van de maand december is W. Niënhuis, omdat hij zijn photoshoptalenten 42 

inzet voor verschillende commissies van Postelein. 43 
- Lid van de maand januari is S. Fielt, omdat hij zich door de jaren heen actief 44 

heeft ingezet voor de mannen van Postelein. 45 
- Lid van de maand februari Y. Frankena, omdat ze ondanks een moeilijke 46 

periode toch altijd vrolijk bleef en hard heeft gewerkt voor de tentamens en 47 
deze heeft gehaald. 48 
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- Lid van de maand maart is I. Bleekman, omdat ze anderen zo goed heeft 1 
geholpen om behandelingsmethodiek te halen. 2 

- Lid van de maand april L. Dellaert, omdat ze vaak op activiteiten van Postelein 3 
aanwezig is en er voor zorgt dat haar ALPO-klasgenoten er ook zijn. 4 

5. Wijziging Huishoudelijk Reglement 5 

Jaleesa geeft aan dat we verder zullen gaan met het voorstel tot wijziging van het 6 
Huishoudelijk Reglement. 7 
 8 
Jaleesa leest voor wat momenteel in het Huishoudelijk Reglement staat en legt uit 9 
waarom is gekozen voor wijziging van het Huishoudelijk Reglement. Voor de 10 
toevoeging is gekozen, omdat tijdens de afgelopen alv onduidelijkheid is ontstaan 11 
over het moment waarop de uitnodiging voor die algemene ledenvergadering 12 
verstuurd is. Met deze toevoeging hoopt het bestuur in de toekomst onduidelijkheid 13 
te voorkomen. 14 
 15 
Artikel 4.6: Oproep en benoeming  16 
4.6.1 De oproep tot het houden van een ledenvergadering geschiedt tenminste acht 17 
dagen voor de vastgestelde datum, door middel van een uitnodiging aan leden, 18 
verstuurd via de e-mail en een mededeling op de website.  19 
 20 
Jaleesa leest voor wat de toevoeging aan het Huishoudelijk Reglement zal zijn. 21 
 22 
Artikel 4.6: Oproep en benoeming 23 
4.6.1 De oproep tot het houden van een ledenvergadering geschiedt tenminste acht 24 
dagen voor de vastgestelde datum, door middel van een uitnodiging aan leden, 25 
verstuurd via de e-mail en een mededeling op de website.  26 
 27 

Een termijn van acht dagen houdt in telling van acht dagen inclusief de dag van de 28 
alv zelf. Dus als bijvoorbeeld de alv op een woensdag plaatsvindt, dan moet de 29 
officiële uitnodiging uiterlijk op de woensdag ervoor verzonden worden. 30 
 31 
A. Janssen zegt dat in artikel 4.6.1 staat ‘acht dagen voor de vastgestelde datum’. Zij 32 
geeft aan dat die zin tegenstrijdig is aan het de zin ‘inclusief de dag van de alv zelf’. 33 
Zij vraagt waarom ervoor gekozen is dit zo op te schrijven. 34 

o Jaleesa legt de situatie nogmaals uit en zegt dat er gedacht wordt dat het 35 
goed is duidelijk in het Huishoudelijk Reglement op te nemen wat die termijn 36 
inhoudt. 37 

o A. Janssen vindt dat je het de leden op deze manier moelijker maakt. Leden 38 
willen de stukken lezen en zij is daarom van mening om te tellen vanaf de, in 39 
het voorbeeld, dinsdag in plaats van de woensdag. 40 

o Jaleesa formuleert de nieuwe wijziging: Een termijn van acht dagen houdt in 41 
telling van acht dagen voor de alv.  Dus als bijvoorbeeld de alv op een 42 
woensdag plaatsvindt, moet de officiële uitnodiging tenminste de dinsdag in 43 
de week ervoor verzonden worden. 44 

o A. Janssen zegt dat ze de toevoeging helemaal zou weglaten. 45 
o Evelien vraagt A. Janssen waarom. 46 
o A. Janssen zegt dat bij alle andere activiteiten normaal gesproken twee weken 47 

van te voren wordt gestart met de promotie, zij vraagt waarom dit bij een alv 48 
niet gebeurt. 49 
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o Elyn zegt dat die acht dagen in de statuten en het Huishoudelijk Reglement 1 
vaststaan en dat wij daar niets aan kunnen doen. 2 

o A. Janssen zegt dat die acht dagen geen probleem hoeven zijn als voor een 3 
ALV ook die twee weken aangehouden worden. 4 

o Jaleesa zegt dat die twee weken een streven is en de termijn is dus een iets 5 
om op terug te vallen, om die reden is ervoor gekozen. 6 

o I. Bleekman zegt dat als de dinsdag meegenomen wordt, die toevoeging 7 
overbodig is. 8 

o Jaleesa zegt dat een voorbeeld onduidelijkheden in de toekomst zal 9 
voorkomen. 10 

o S. Lexmond zegt dat de eerste zin van het huidige stukje weggelaten kan 11 
worden. 12 

o Jaleesa stelt voor die zin weg te laten en het nieuwe stukje toe te voegen. 13 
o I. Bleekman zegt dat het er duidelijk genoeg staat, maar dat het de vorige keer 14 

gewoon verkeerd is geïnterpreteerd. 15 
o Elyn zegt dat in de statuten wordt gesproken over een termijn van acht dagen.  16 
o A. Janssen zegt dat wanneer er staat een termijn van één dag, de uitnodiging 17 

ook niet pas op dezelfde dag nog verstuurd zou worden. Zij vraagt wat voor 18 
meerwaarde deze toevoeging heeft. Zoals het nu wordt voorgesteld wordt 19 
staat het er dubbel. 20 

o Jaleesa geeft aan dat de toevoeging onduidelijkheid moet voorkomen en 21 
herhaalt nog een keer dat zal worden toegevoegd: ‘Wanneer bijvoorbeeld de 22 
ALV op een woensdag plaatsvindt, dan moet de uitnodiging tenminste op de 23 
dinsdag in de week ervoor verzonden worden’. 24 

 25 

6. Stemmen Huishoudelijk Reglement 26 

Jaleesa geeft aan dat kan worden gestemd over de toevoeging in het Huishoudelijk 27 
Reglement met inachtneming van de zojuist besproken wijziging in de toevoeging. Zij 28 
geeft aan dat in de statuten staat dat minstens eenderde van de stemmen nodig is 29 
om het Huishoudelijk Reglement te mogen wijzigen. 30 
 31 
De toevoeging in het Huishoudelijk Reglement wordt aangenomen met: 32 
 33 
9 stemmen voor 34 
6 stemmen tegen 35 
4 stemmen blanco 36 
 37 
Quorum: 19 38 
 39 
J. Free en A. Janssen hebben vragen met betrekking tot deze stemming. Omdat de 40 
geldigheid van deze stemming meteen door hen in twijfel wordt getrokken, zal er 41 
opnieuw gestemd gaan worden.  42 
 43 

7. Presenteren halfjaarlijkse verantwoording 44 

Jaleesa zegt dat we verder zullen gaan met het presenteren van de halfjaarlijkse 45 
verantwoording. 46 
 47 
Jaleesa herhaalt de speerpunten, namelijk wederzijdse betrokkenheid, 48 
professionaliteit en continuïteit. Het eerste speerpunt houdt in dat studievereniging 49 
Postelein betrokken is bij haar leden en dat de leden betrokken zijn bij Postelein. 50 
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Onder wederzijdse betrokkenheid valt openheid. Wanneer het bestuur zich open 1 
opstelt, is zij toegankelijk voor leden. 2 
 Het tweede speerpunt is professionaliteit en continuïteit. Dit houdt in dat het 3 
bestuur eenduidig is en duidelijkheid verschaft aan leden. Getracht wordt 4 
eenduidigheid te bewerkstelligen door te werken met protocollen. Duidelijkheid wordt 5 
geprobeerd te verschaffen door communicatie en herkenbaarheid naar buiten toe.  6 
 7 
Jaleesa geeft aan dat de halfjaarlijkse verantwoording per pagina zal worden 8 
besproken. Opmerkingen omtrent spelling en opmaak mogen tot een week na de 9 
ALV worden gemaild. 10 
 11 
Pagina 7. 12 
Regel 19, G. Dodemont vraagt hoe het bestuur heeft gezien dat afstemming en 13 
openheid heeft geleid tot meer betrokkenheid van leden. 14 

o Jaleesa zegt dat het bestuur de leden het afgelopen halfjaar beter heeft leren 15 
kennen. Wanneer leden op de Posteleinkamer komen kunnen de 16 
bestuursleden inschatten wanneer men behoefte heeft aan een praatje en 17 
wanneer niet. Daarnaast blijven veel leden langer op de Posteleinkamer 18 
hangen en velen zijn er regelmatig te vinden. Daar maakt het bestuur uit op 19 
dat leden zich welkom voelen op de Posteleinkamer en weten dat ze er hun 20 
eigen ding kunnen doen.  21 

o S. van der Meulen vraagt waar dit mee vergeleken wordt. 22 
o Jaleesa zegt dat dit wordt vergeleken met het begin van het jaar en dat we de 23 

leden sindsdien beter hebben leren kennen. 24 
 25 
A. Janssen zegt dat het bestuur streefde naar meer contact met de leden, door 26 
tijdens kamerdiensten bij leden te gaan zitten en niet achter de computers.  27 

o Jaleesa zegt dat het bestuur hier aan het begin van het jaar heel bewust mee 28 
bezig is geweest, maar dat dit het afgelopen halfjaar steeds beter ging 29 
naarmate je mensen beter leerde kennen.  30 

o A. Janssen vraagt of dit gemerkt is aan de leden of gevraagd. 31 
o Jaleesa zegt dat dit aan leden gemerkt is, maar ook gevraagd door middel van 32 

het maken van luchtige opmerkingen. Bijvoorbeeld door te zeggen dat ze 33 
weten hoe de waterkoker werkt wanneer ze thee willen.  34 

o   35 
Regel 36, S. Lexmond zegt dat geprobeerd zou worden docenten meer te betrekken 36 
bij de activiteiten van Postelein, maar er staat dat dit tot op heden nog niet nodig is 37 
geweest. 38 

o Jaleesa zegt dat docenten en medewerkers wel betrokken zijn bij Postelein, 39 
omdat we ze regelmatig terugzien op activiteiten of op de Posteleinkamer. Ze 40 
zijn alleen nog niet benaderd voor het vormgeven van activiteiten. 41 

o S. Lexmond zegt dat er staat dat dit nog wel zal gaan gebeuren. 42 
o Jaleesa zegt dat het sowieso het streven is geweest, maar dat afgelopen 43 

halfjaar de commissies creatief genoeg waren en dat het daardoor niet nodig 44 
was. Komend halfjaar zal geprobeerd worden docenten eerder en vaker te 45 
benaderen.  46 

 47 
A. Janssen zegt dat ze in de notulen las dat de Postelein voor kinderen-commissie  48 
ook nog geen contact heeft gezocht met docenten, maar zij denkt dat dit juist hier 49 
heel verstandig is. 50 
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o Eline zegt dat de commissie nog docenten zal gaan benaderen. 1 
 2 
Regel 14, J. Free namens M. Mostard: Hulde voor het veranderen van de 3 
kamerindeling. 4 
 5 
Regel 20 en 21, J. Free zegt dat in regel 21 ongeveer hetzelfde staat als in regel 20 6 
en stelt voor om dit aan te passen. 7 

o Jaleesa geeft aan dat dit aangepast zal worden.  8 
A. Janssen wil daarop aansluiten want zij vindt het jammer dat er activiteiten gepland 9 
worden op dagen waarop ook activiteiten als de Diës van de universiteit en de 10 
Batavierenrace gepland staan.  11 

o Jaleesa zegt dat het soms heel lastig is overal rekening mee te houden, 12 
omdat de periodes korter zijn en tentamens en hertentamens elkaar vaak snel 13 
opvolgen. Dit zal zeker meegegeven worden aan het volgende bestuur.  14 

 15 
Regel 26 t/m 29, J. Free namens M. Mostard. Zij vraagt hoe het bestuur meer leden 16 
wil betrekken bij de vereniging door middel van een rubriek in de PosteleinPost. 17 

o Jaleesa zegt dat het stukje ‘achter de schermen bij’ deze keer over de 18 
ervaringen van het bestuur tot nu toe zullen gaan. 19 

o Evelien zegt dat iedereen een stukje over een eigen hoogtepunt heeft 20 
geschreven. Daarmee wordt ook inzicht gegeven in wat er gedaan wordt voor 21 
de vereniging.  22 

 23 
Regel 5, J. Free geeft namens M. Mostard aan dat zij het fijn zou vinden om te lezen 24 
hoe bepaalde protocollen zijn ingevuld. Wanneer in beleidsplannen gerefereerd 25 
wordt naar deze protocollen dan is het fijn wanneer iedereen weet wat voor richtlijnen 26 
gehanteerd worden. Zij geeft aan dat meer openheid gegeven moet worden in de 27 
richtlijnen zelf, vooral voor komende besturen. 28 

o I. Bleekman denkt dat het wel gemakkelijk is wanneer beschreven wordt of er 29 
dingen zijn waar je als bestuur tegenaan loopt. 30 

o Evelien zegt dat een van de dingen die in het Facebookprotocol staat is dat er 31 
altijd vermeld wordt waar, wanneer en hoe laat een activiteit zal plaatsvinden, 32 
wat de kosten voor de activiteit zijn en waar men zich kan inschrijven. Verder 33 
staat er ook dat zoveel mogelijk dezelfde tekst gehanteerd moet worden die 34 
ook op andere informatievoorzieningen gebruikt wordt. Evelien geeft aan dat 35 
soms de stukken op de website wat uitgebreider zijn en dat dan op Facebook 36 
altijd gerefereerd zal worden naar de website.  37 

o V. Weijnen zegt dat ergens wel genoemd staat wat het Facebookprotocol 38 
inhoudt, zoals een maximum van twee posts per dag.  39 

 40 
Regel 23, J. Free geeft aan dat het elke keer laten ontwerpen van een speciaal logo 41 
volgens hem niet past bij continuïteit.  42 

o Jaleesa zegt dat het past bij continuïteit, omdat elke keer duidelijk het 43 
Posteleleinlogo terugkomt in de speciale logo’s.  44 

o J. Free zou het dan meer benoemen dat er aparte logo’s ontworpen worden 45 
wegens promotie. Maar dat er aan continuïteit gewerkt wordt door steeds het 46 
basislogo terug te laten komen in de verschillende logo’s.   47 

o Jaleesa zegt dat het op deze manier aangepast zal worden. 48 
 49 
Pagina 9. 50 
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J. Free vraagt of er vast een tipje van de sluier gegeven kan worden wat betreft de 1 
initiatieven van leden die nog uitgevoerd gaan worden.  2 

o Jaleesa zegt dat de chocoladeavond nog een van die initiatieven was.  3 
o J. Free vraagt of er enig zicht is op de hoeveelheid initiatieven van leden die 4 

uitgevoerd zijn.  5 
o Jaleesa zegt dat ze daar geen idee van heeft. 6 
o H. Yaldiz zegt dat de kroegentocht en het diner rouler aan het begin van het 7 

jaar al vaststonden in de planning. 8 
o Elyn zegt dat er meerdere ideeën afkomstig van de ideeënbriefjes waren die 9 

het bestuur graag zou willen uitvoeren. Zij geeft aan dat de cantus een 10 
duurdere activiteit zou zijn en leek het bestuur daarom een goed idee deze bij 11 
de PUB-commissie te plaatsen. Daardoor hebben we de andere activiteiten 12 
onder de post ‘initiatieven van leden’ kunnen plaatsen.    13 

 14 
A. Janssen vraagt of deze activiteiten al vast stonden in het beleidsplan. 15 

o H. Yaldiz zegt dat tijdens de brainstorm aan het begin van het jaar de 16 
kroegentocht en het diner rouler al tussen de ideeën stonden.  17 

J. Free zegt dat er sowieso al een aantal ideeën zijn die al een keer georganiseerd 18 
zijn. 19 

o Jaleesa zegt dat bijvoorbeeld de chocoladeavond eerdere jaren erg populair 20 
was en dat dit op de ideeenbriefjes stond en daarom nog een keer 21 
georganiseerd is. 22 

o J. Free zegt dat een aantal dingen zijn meegenomen van afgelopen jaren en 23 
dat dezelfde ideeën soms ook via ideeenbriefjes nog binnenkwamen. 24 

R. Willems zegt dat diner rouler al georganiseerd was toen de ideeënbriefjes nog niet 25 
waren uitgedeeld tijdens colleges.  26 

o Jaleesa zegt dat die briefjes al aan het begin van het jaar uitgedeeld zijn. 27 
o H. Yaldiz denkt dat de briefjes pas later in het jaar uitgedeeld zijn en geeft aan 28 

dat er toen ook niet genoeg briefjes waren. 29 
o Jaleesa zou terug moeten zoeken wanneer die briefjes precies zijn uitgedeeld. 30 
o A. Janssen zegt dat ze dit zou opnemen in de verantwoording. 31 
o M. Verkooijen zegt dat dit ook het geval is met het spel ‘Wie is de Mol’ wat 32 

tijdens de studytrip gespeeld is.  33 
o I. Bleekman stelt voor in de halfjaarlijkse verantwoording te benoemen dat dit 34 

spel tijdens de studytrip heeft plaatsgevonden 35 
o S. van der Meulen zegt dat wanneer er te weinig briefjes zijn uitgedeeld, het 36 

mogelijk was geweest in de tweede helft van het jaar nog eens te gaan. Het 37 
was ook mogelijk geweest een bericht op de website te plaatsen waarin stond 38 
dat leden hun ideeën konden mailen.  39 

o Jaleesa zegt dat er tijdens één college te weinig briefjes waren en dit is toen 40 
opgelost door alle briefjes naar één kant door te laten geven, zodat men 41 
alsnog de mogelijkheid kreeg iets op te schrijven wanneer ze geen briefje 42 
hadden gehad.  43 

o A. Janssen vraagt of er nog geld is in de pot van initiatieven leden. 44 
o Jaleesa geeft aan dat er nog budget is.  45 
o M. Troost vraagt of in het vervolg de commissies op de hoogte gesteld kunnen 46 

worden van de ideeënbriefjes. 47 
o H. Yaldiz is het eens met M. Troost, omdat Job aan het begin van het jaar had 48 

aangegeven dat de commissie moest wachten met het organiseren van een 49 
cantus. Ze zouden dan misschien extra budget kunnen krijgen, omdat het 50 
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onder initiatieven van leden geplaatst kon worden. H. Yaldiz geeft aan dat de 1 
terugkoppeling van de briefjes wat stroef is verlopen. 2 

o Jaleesa geeft aan dat die terugkoppeling naar de commissiehoofden 3 
inderdaad beter kon. 4 

 5 
J. Free vraagt of het bestuur enig idee heeft waardoor het komt dat er te weinig 6 
animo was voor het actieve leden weekend.  7 

o Jaleesa zegt dat het bestuur daar vanuit de actieve leden niets over gehoord 8 
heeft. 9 

o Elyn zegt dat een aantal actieve leden aangaven dat ze geen geld hadden, 10 
vaak ook in combinatie met andere reizen zoals de studiereis en studytrip.  11 

o S. Lexmond zegt dat het bestuur met die planning rekening had kunnen 12 
houden. Het is nu vlak na de studytrip en vlak voor de studiereis. Zij vraagt 13 
waarom dan toch voor dat weekend gekozen is. 14 

o Jaleesa zegt dat het de bedoeling was om tijdens het weekend activiteiten 15 
buiten te organiseren, daarom moest gezocht worden naar een periode waarin 16 
het mooi weer is. Voor komend jaar is het misschien een tip om te kijken naar 17 
een weekend wat eerder valt. Jaleesa geeft aan dat je het probleem met geld 18 
altijd wel zult blijven houden.  19 

o H. Yaldiz zegt dat wanneer zo’n weekend in september georganiseerd wordt, 20 
mensen net terug zijn van vakantie en dan ook geen geld hebben.  21 

o J. Free zegt dat het probleem kan zitten in de planning van het geld of de 22 
hoeveelheid van het geld. Hij stelt voor om te zoeken naar een ander type 23 
weekend, waarmee je op een ander deelnemersbedrag uitkomt.  24 

o Jaleesa zegt dat het sowieso belangrijk is tijdig te beginnen met het bedenken 25 
van een soort accommodatie. 26 

o V. Weijnen denkt dat het goed was geweest wanneer de actieve leden precies 27 
hadden geweten wat er bij de prijs inbegrepen was. 28 

o Elyn zegt dat informatie hierover wel in het contract stond. 29 
o V. Weijnen zegt dat het duidelijker in de promotie naar voren had kunnen 30 

komen. 31 
o G. Dodemont zegt dat het leuk was dat het een beetje geheimzinnig was, 32 

maar dat het toch wel wat duidelijker had mogen zijn. 33 
o H. Yaldiz zegt dat ergens precies vermeld had moeten worden wat men voor 34 

het bedrag had kunnen verwachten.  35 
 36 
I. Bleekman geeft aan dat ze bij de Actieve Leden Activiteit heeft gemerkt dat 37 
mensen het soms vervelend vonden dat ze lang moesten wachten tussen de 38 
verschillende rondes door. Zij stelt voor dit in de halfjaarlijkse verantwoording te 39 
benoemen. 40 

o Jaleesa geeft aan dat dit aan het stukje over de activiteit zal worden 41 
toegevoegd. 42 

o G. Dodemont vond de vragenlijsten tussendoor leuk, maar vond het jammer 43 
dat de antwoorden niet teruggekoppeld werden. 44 

o R. Willems geeft aan dat ze zelf geen spelletjesmens is en het zelf juist wel 45 
leuk vond dat ze tussendoor tijd had om wat te drinken en te kletsen. 46 

o Jaleesa zegt dat het bestuur zo goed mogelijk heeft geprobeerd op de leden 47 
en de wachttijd in te spelen door middel van de vragenlijsten.  48 

  49 
Pagina 10. 50 
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A. Janssen vraagt waarom er tot op heden geen gebruik is gemaakt van de 1 
beeldschermen in Spinoza en de houders in het DE-café.   2 

o Jaleesa zegt dat dit simpelweg komt door nalatigheid en dat er niet bij 3 
stilgestaan is. 4 

o A. Janssen zegt dat er voorheen zes houders waren. 5 
o Jaleesa zegt dat maar op twee houders een Posteleinsticker zit. 6 
o A. Janssen maakt een tekening van de houders, zodat Jaleesa weet welke 7 

houders van Postelein zijn.  8 
 9 
Regel 19, G. Dodemont vraagt naar de planning omtrent het laten zien van 10 
activiteitensheets, zij heeft namelijk het idee dat ze zelf nog maar twee keer zo’n 11 
presentatie heeft gezien. 12 

o Jaleesa zegt dat ervoor gekozen is iedere periode een keer de 13 
activiteitensheets te laten zien en twee keer een nieuwsbrief te versturen. 14 
Daarbij wordt ernaar gestreefd de activiteitensheets bij alle jaargangen en 15 
richtingen te laten zien. 16 

o G. Dodemont geeft aan dat zij het interpreteerde alsof het iedere maand 17 
gebeurt, maar nu weet ze dat dit niet het geval is. 18 

 19 
J. Free vraagt wat er nu afgesproken is met de assessor over de beeldschermen in 20 
Spinoza. M. Mostard geeft als tip dat deze afspraken vastgelegd kunnen worden 21 
voor in de toekomst. 22 

o Jaleesa geeft aan dat het mogelijk is alle activiteiten via de beeldschermen te 23 
promoten, zolang ervoor gezorgd wordt dat deze op één sheet geplaatst 24 
worden. Afgelopen jaar mochten enkel de activiteiten die voor alle studenten 25 
toegankelijk waren getoond worden, nu ook de activiteiten die enkel voor 26 
Posteleinleden bestemd zijn.  27 

o J. Free vraagt of deze afspraken zijn vastgelegd, zodat de assessor dit kan 28 
doorgeven aan zijn opvolger. 29 

o Jaleesa zegt dat dit nog niet gebeurd is, maar dat aan het begin van het 30 
nieuwe jaar gepeild moet worden wat van de assessor kan worden verwacht. 31 

o A. Janssen vindt het flauw dat de assessor bepaalt wat Postelein op de 32 
beeldschermen mag tonen. Zij geeft nog als aanvulling dat er ook schermen 33 
hangen in TvA 4 waar gebruik van gemaakt kan worden. 34 

 35 
Pagina 11. 36 
Regel 39, J. Free vraagt namens M. Mostard hoe het bevallen is om altijd hetzelfde 37 
bestuursshirt te dragen tijdens kamerdiensten en activiteiten.  38 

o Jaleesa zegt dat het één keer is voorgekomen dat niet iedereen hetzelfde 39 
bestuursshirt droeg. Daarom wordt sindsdien al lang van te voren gepland 40 
welk shirt gedragen zal worden tijdens bepaalde activiteiten. Dan kan 41 
iedereen daar rekening mee houden. Jaleesa geeft aan dat dit verder erg 42 
goed bevalt.  43 

 44 
Pagina 12. 45 
Regel 11, G. Dodemont stelt voor die zin wat duidelijker te formuleren, omdat het nu 46 
lijkt alsof elke maand ofwel activiteitensheets worden laten zien of een nieuwsbrief 47 
wordt verstuurd.  48 
 49 
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Regel 26, J. Free vraagt hoe het contact met de webmaster nu verloopt. Fenna geeft 1 
aan dat het enige probleem nu nog is dat niet iedereen kan inloggen op de website. 2 
Wanneer men daar last van heeft sturen ze een mail en dan zorgt zij ervoor dat ze 3 
nieuwe inloggegevens toegestuurd krijgen. Fenna geeft aan dat er daarom 4 
momenteel geen contact is met de webmaster. 5 

o G. Dodemont zegt dat er bij het inloggen staat dat mensen hun e-mailadres 6 
moeten invullen, maar dit klopt niet. 7 

o Fenna geeft aan dat ze het hier al vaker met de webmaster over gehad heeft 8 
en dat hij heeft aangegeven dat dit zal worden aangepast. Dit is tot op heden 9 
nog niet gebeurd. 10 

 11 
J. Free vraagt namens M. Mostard waarom tot op heden de bannerfoto’s en de 12 
slideshow nog niet veranderd zijn. 13 

o Fenna geeft aan dat zij hier eerder al eens naar gezocht heeft, maar niet kon 14 
vinden hoe dat dit moest. 15 

o S. van der Meulen geeft aan dat zij dit wel weet en zal het Fenna uitleggen. 16 
 17 
Regel 38, J. Free geeft aan dat M. Mostard het Blackboardprotocol graag benoemd 18 
zou zien als Blackboardprotocol 2012-2013. Vanaf volgend jaar moeten de 19 
protocollen die dit jaar zijn opgesteld, benoemd worden als protocol 2013-2014.  20 
 21 
Regel 42, J. Free vraagt namens M. Mostard of het bestuur al enig idee heeft 22 
waarom het openen van het forum voor de studiereis in eerste instantie niet lukte. 23 

o Jaleesa zegt dat ze de inschrijving online had gezet met het forum, maar dat 24 
er eerst een bericht vanuit Postelein geplaatst had moeten worden in het 25 
forum voordat anderen konden reageren.  26 

o J. Free vraagt of dit in het Blackboardprotocol staat. 27 
o Jaleesa zegt dat ze dit al in het protocol staat, maar dit is vergeten. wel kan 28 

aanpassen in het protocol. 29 
 30 
Pagina 13. 31 
J. Free vraagt of er gebruik gemaakt wordt van het alumni bestand via LinkedIn. 32 

o Jaleesa zegt dat ze bij S. van Helden is geweest en zij gaf aan dat de 33 
LinkedIn pagina zal worden opgeheven en dat er een groep voor in de plaats 34 
zal komen. Er zal binnenkort een afspraak gemaakt worden met S. van 35 
Helden, iemand die veel weet van LinkedIn en degene die de groep heeft 36 
opgezet. Samen zal dan gekeken worden of Postelein gebruik kan gaan 37 
maken van die groep. Tot op heden wordt er niets gedaan met het 38 
alumnibestand. 39 

 40 
A. Janssen zegt dat er staat dat de meeste samenwerkingsverbanden zijn voortgezet 41 
en vraagt welke verbanden zijn opgeheven en waarom. 42 

o Jaleesa zegt dat verbanden voor het S-feest, Inglorious en BaMyPo zijn 43 
voortgezet, maar dat gestreefd werd naar een samenwerkingsverband voor 44 
het gala. Daarom staat het daar op die manier beschreven. Jaleesa geeft aan 45 
dat dit niet klopt, omdat alle samenwerkingsverbanden van afgelopen jaar zijn 46 
voortgezet. 47 

 48 
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J. Free geeft namens M. Mostard aan dat de kennismakingsborrel met de Raad van 1 
Advies wel erg laat heeft plaatsgevonden. Zij vraagt hoe het contact met de Raad 2 
van Advies voor die tijd verliep. 3 

o Jaleesa geeft aan dat die datum niet klopt en dat de kennismakingsborrel 28 4 
januari heeft plaatsgevonden in plaats van 28 maart. 5 

o A. Janssen zegt dat er voor die tijd ook een borrel heeft plaatsgevonden met 6 
de oude Raad van Advies. 7 

o J. Free geeft aan dat die ook in de halfjaarlijkse verantwoording benoemd 8 
moet worden, want die viel ook in dit bestuursjaar. Hij zou dit dan wel 9 
benoemen onder de namen van de oude Raad van Advies.   10 

 11 
Pagina 14. 12 
S. van der Meulen vraagt of de lustrumcommissie de kick-off party aan het begin van 13 
het jaar wil laten plaatsvinden. 14 

o Jaleesa zegt dat commissie bezig is met het organiseren van een diner met 15 
aansluitend de kick-off party, deze zal waarschijnlijk aan het begin van het 16 
nieuwe bestuursjaar plaatsvinden. 17 

o J. Free zegt dat in de ALV over het beleidsplan is afgesproken dat de 18 
commissie geen uitgaven mag doen en nog niets mag tekenen. J. Free neemt 19 
aan dat zo’n kick off party redelijk op tijd geregeld moet worden. 20 

o Jaleesa zegt dat toen is afgesproken dat de commissie voor oktober wel 21 
activiteiten mag organiseren, maar er is nog geen budget. 22 

o J. Free zegt dat er nu dus nog niets uitgegeven mag worden.  23 
o S. Lexmond zegt dat in de halfjaarlijkse verantwoording duidelijker vermeld 24 

mag worden dat de commissie nog niets mag uitgeven, de commissie is 25 
voornamelijk bezig het bedenken van ideeën. 26 

o J. Free zegt dat aangegeven kan worden dat het aan het lustrumbestuur is te 27 
bepalen wat ze met die ideeën gaan doen.  28 

o Jaleesa zegt dat ze het stukje in de verantwoording zal aanpassen, zodat dit 29 
voor iedereen duidelijk is.  30 

 31 
Pagina 17. 32 
Regel 30, S. Lexmond zegt dat er staat dat de kwaliteit van de PosteleinPost 33 
hetzelfde is gebleven, maar dat daaronder wordt gezegd dat het papier dunner is en 34 
de kleuren niet altijd helemaal goed zijn. Zij stelt dat de kwaliteit dan niet hetzelfde 35 
gebleven is.  36 

o Evelien zegt dat ervoor gekozen is in zee te gaan met die drukker, in de 37 
veronderstelling dat de kwaliteit hetzelfde zou blijven. Dat de kleuren niet 38 
helemaal goed waren, lag aan InDesign. Evelien heeft gebeld met 39 
Mediacenter Rotterdam en zij hebben via de telefoon geholpen om de 40 
instellingen in InDesign aan te passen zodat het voortaan wel klopt. Aan het 41 
dunne papier kan niets gedaan worden. 42 

o S. Lexmond zegt dat ze dan niet zou zeggen dat de kwaliteit hetzelfde is 43 
gebleven. 44 

o Evelien zegt dat het dunnere papier wel fijn bladert. 45 
o S. Lexmond vraagt of Evelien dat dus niet als nadeel ziet. 46 
o Evelien geeft aan dat ze dat inderdaad geen nadeel vindt. 47 

 48 
Pagina 18. 49 
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Regel 16, V. Weijnen zegt dat toen er minder stuks waren van de PosteleinPost er 1 
iets is misgegaan in de planning, zij vraagt of er dan per ongeluk een jaargang is 2 
overgeslagen met uitdelen.  3 

o Evelien zegt dat tot op heden geen PosteleinPost in de postvakjes van 4 
docenten is gekomen, maar dat het verder met het verspreiden ervan goed is 5 
gegaan.  6 

J. Free vraagt of de belofte met Mediacenter Rotterdam, over het aantal stuks 7 
PosteleinPost, is vastgelegd. 8 

o Evelien zegt dat ze een e-mailbericht heeft gestuurd waarin stond dat ze 9 
verwachtte dat het bij de volgende editie van de PosteleinPost wel goed zou 10 
gaan qua aantal. Dus in die zin stond het wel op papier. 11 

o J. Free zou in het vervolg dit soort beloftes vastleggen in een contract.  12 
o I. Bleekman zegt dat wanneer iets per e-mail bevestigd wordt, het nog niet 13 

vastligt. Het ligt pas vast als het op papier staat.  14 
o Elyn vraagt of het wel geldig is wanneer de e-mail geprint wordt. 15 
o I. Bleekman zegt dat het in ieder geval een brief moet zijn en zal haar 16 

aantekeningen hierover doorsturen.  17 
 18 
Regel 47, S. van der Meulen vraagt hoe er geprobeerd is de PosteleinPost op de 19 
website te zetten.  20 

o Evelien geeft aan dat geprobeerd is de PosteleinPost als een PDF bestand op 21 
de website te plaatsen, maar dat dit helaas niet mogelijk was. 22 

 23 
Regel 31, S. van der Meulen vraagt hoe de rubriek achter de schermen past bij 24 
wederzijdse betrokkenheid. 25 

o Jaleesa zegt dat deze wederzijdse betrokkenheid bevorderd wordt door te 26 
laten zien wat het bestuur doet.  27 

o A. Janssen vraagt waarom het dan wederzijds is. 28 
Jaleesa denkt dat op deze manier leden bij de vereniging betrokken worden, 29 
omdat het bestuur als geheel betrokken wil zijn bij de leden. Leden worden op 30 
deze manier betrokken bij de vereniging en het is dus niet wederzijds. 31 

o A. Janssen stelt voor om het woord ‘wederzijds’ dan weg te laten en er 32 
eventueel openheid neer te zetten. 33 

o J. Free vindt het prima zoals het er nu staat. Dit wordt gedaan in het kader van 34 
wederzijdse betrokkenheid, de PosteleinPost is het middel om dit doel te 35 
bereiken. Het middel hoeft volgens hem niet altijd tweezijdig te zijn. Het is een 36 
van de middelen die bijdraagt aan het doel, het is een eenzijdig middel.  37 

o A. Janssen zegt dat dan alles in het kader van wederzijdse betrokkenheid kan 38 
worden gezien. 39 

o Evelien stelt voor om er openheid in het kader van wederzijdse betrokkenheid 40 
van te maken. 41 

o A. Janssen is het daarmee eens.  42 
 43 
Pagina 19. 44 
Regel 34, G. Dodemont vraagt of die gadget voor de introductie iets nieuws is. 45 

o Evelien zegt dat die gadget inderdaad nieuw is. De commissie wil een soort 46 
‘incentive’ geven, waardoor groepjes de hele week door herkenbaar zijn. Hier 47 
zou eventueel een prijs aan gekoppeld kunnen worden. 48 

o G. Dodemont vraagt of mentoren dit zelf moeten regelen.  49 
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o Evelien zegt dat dit inderdaad aan de mentoren wordt overgelaten, zij mogen 1 
zelf weten wat zij hiermee doen. Het is vergelijkbaar met wat van de mentoren 2 
verwacht wordt tijdens het Proud-to-be-fout-feest. Het is aan de mentoren zelf 3 
hoe zij hier invulling aan geven.  4 

 5 
J. Free geeft aan dat vanaf regel 27 het stukje over de logo’s aangepast moet 6 
worden. 7 

o Jaleesa geeft aan dat dit stukje aangepast zal worden.  8 
 9 

Pagina 20. 10 
Regel 14, J. Free vraagt namens M. Mostard of het theoretisch gezien slim was van 11 
de commissie om twee groepen mentoren extra toe te voegen, gezien het aantal 12 
mentoren afgelopen jaar. 13 

o Evelien heeft een gesprek gehad met Dienst Studentenzaken over de ratio 14 
mentorouders en kindjes. Daarbij werd gezegd dat Postelein eigenlijk wel over 15 
die ratio heen zit, maar dat Postelein het relatief gezien goed deed. Er is dus 16 
vanuit Dienst Studentenzaken aangegeven dat het niet zo erg is nog twee 17 
groepen toe te voegen.  18 

o J. Free vraagt wat die verhouding is. 19 
o Evelien zegt dat die verhouding één mentorouder op vijf kindjes inhoudt. 20 

Postelein zit op ongeveer één mentorouder op vier kindjes. 21 
o J. Free zegt dat het voor Dienst Studentenzaken niet uitmaakt, omdat zij per 22 

kindje betalen. 23 
o Evelien geeft aan dat zij niet durft te zeggen hoe het precies zit. 24 
o J. Free zegt dat Dienst Studentenzaken op basis van het aantal kindjes geld 25 

overmaakt, mentoren moeten zelf bepalen hoe zij dit geld verdelen. 26 
o Evelien denkt dat die ratio onder andere te maken heeft met de 27 

mentorenvoorbereidingsdag en het uitdelen van bandjes.  28 
 29 
V. Weijnen heeft van meer mensen gehoord dat vlak voor het einde van de 30 
inschrijvingen om mentorouder te worden, toch nog een post op Facebook is 31 
geplaatst ondanks dat er al te veel aanmeldingen waren. 32 

o Evelien zegt dat de commissie zoveel mogelijk keuze wilde hebben uit 33 
verschillende groepjes. Daarnaast wilde zij iedereen de kans geven zich in te 34 
schrijven als mentor voor de introductie. Daarom is er voor gekozen in die 35 
laatste week nog een post op Facebook te plaatsen, voor de mensen die het 36 
nog niet eerder gezien hadden. 37 

o H. Yaldiz zegt dat ze het niet zo raar vindt, zij waren namelijk ook best laat 38 
met inschrijven ook al wisten ze al heel lang dat ze dit wilden gaan doen.  39 

o V. Weijnen zegt dat ze dit hoorde en daarom even wilde benoemen. 40 
o Jaleesa zegt dat het vooral was om leden te herinneren aan de deadline. 41 
o Evelien vraagt aan V. Weijnen of zij denkt dat het niet nodig was geweest. 42 
o V. Weijnen zegt dat degenen die echt wilden zich toch wel op tijd zouden 43 

inschrijven. Zij is van mening dat je op deze manier meer mensen moet 44 
teleurstellen dan nodig zou zijn.  45 

 46 
V. Weijnen zegt dat het goed was dat er criteria gehanteerd werden bij de selectie 47 
van mentoren, maar zij denkt dat het goed was geweest wanneer mentoren op de 48 
hoogte waren van deze criteria.  49 
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o Evelien zegt dat over originaliteit niet veel gezegd kan worden en in de brief 1 
stond dat men argumenten moest geven waarom zij geschikt zouden zijn als 2 
mentorouder. Zij snapt dat misschien niet voor iedereen duidelijk genoeg is 3 
geweest dat dit serieuze argumenten moesten zijn.  4 

o V. Weijnen zou zelf graag weten waarop ze beoordeeld zou worden. 5 
o H. Yaldiz zegt dat wanneer men een beoordelingsformulier krijgt, men daarop 6 

gaat inspelen. 7 
o V. Weijnen zegt dat ze het toch wel fijn zou vinden als dit wat duidelijker 8 

aangegeven zou worden. 9 
o Jaleesa zegt dat het een idee was geweest mensen de mogelijkheid te geven 10 

vragen te stellen over de procedure wanneer zij daar behoefte aan hadden. 11 
 12 
R. Willems zegt dat er nu niet is gekeken naar de personen achter de motivatie, 13 
maar puur objectief naar de motivatie. 14 

o Evelien zegt dat de commissie nauwelijks inzicht heeft in de gegevens van 15 
mentorouders van afgelopen jaar. Zij heeft van haar voorganger niet te horen 16 
gekregen dat er mentoren van vorig jaar zijn die dit jaar absoluut niet meer 17 
gekozen moesten worden.  18 

o M. Troost zegt dat duidelijker aangegeven kan worden dat men argumenten 19 
moest geven. 20 

o Evelien zegt dat onder andere daarop beoordeeld werd. 21 
o M. Troost zegt dat dit voor haar niet echt duidelijk was. 22 
o Evelien zal het meegeven aan haar opvolger als tip. 23 

 24 
A. Janssen vraagt of het hele schema voor de spellen nu aangepast moet worden 25 
omdat er extra groepen zijn. 26 

o Evelien geeft aan dat het schema inderdaad aangepast moest worden en dat 27 
dit al gedaan is door de commissie. 28 

 29 
A. Janssen vraagt waarom degenen die mentor worden gebeld werden en degenen 30 
die geen mentor worden dit via de e-mail te horen kregen. 31 

o Evelien zegt dat wanneer je mensen belt die het niet geworden zijn, het voor 32 
hen soms moeilijk is een reactie te geven. Er zal daar sprake zijn van 33 
gemengde reacties. De commissie wilde degenen die wel geselecteerd waren 34 
zo snel mogelijk op de hoogte stellen, zodat ze rekening konden houden met 35 
vakantieplannen.  36 

o S. de Feiter zou er dan voor kiezen om iedereen van een groepje te mailen. 37 
o Evelien zegt dat de commissie nu van elk groepje maar één contactpersoon 38 

had.  39 
o A. Janssen zegt dat het vervelend is wanneer mensen die het niet geworden 40 

zijn en niet direct hun mail lezen, zitten bij mensen die gebeld worden dat ze 41 
het wel geworden zijn.  42 

o M. Bourgondiën geeft aan dat zij met haar groepje inderdaad in de stress zat 43 
en lang hebben gewacht op reactie.  44 

o M. Troost dacht dat alle e-mailadressen doorgegeven waren. 45 
o Evelien geeft aan dat het de bedoeling was alleen de contactpersoon te 46 

mailen. 47 
o A. Janssen vindt dat daar één lijn in getrokken moet worden, of iedereen 48 

bellen of iedereen mailen. 49 
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o H. Yaldiz zegt dat vorig jaar dezelfde werkwijze is gehanteerd door degenen 1 
die afgewezen waren een e-mail te sturen en degenen die mentor mochten 2 
worden te bellen.  3 

o Evelien zegt dat hier inderdaad voor gekozen is op basis van vorig jaar. Maar 4 
zij geeft aan dat het in het vervolg handig is om alle contactgegevens te 5 
vragen en dan iedereen meteen te mailen of bellen.  6 

o M. Troost zegt dat ze het mailtje niet heel vervelend vond. Wanneer iedereen 7 
gebeld wordt dan weet je nog niet wat je kunt verwachten als de telefoon gaat. 8 

o S. van der Meulen zegt dat wanneer je iedereen belt en niet iedereen neemt 9 
op, het bericht ook niet gelijktijdig bij iedereen aan komt. 10 

o H. Yaldiz zegt dat ze denkt dat het toch allemaal beter geregeld is dan dat het 11 
nu lijkt.  Zij was namelijk geen contactpersoon, maar werd toch gemaild. 12 
Volgens haar hoeft daar niet één lijn in te zitten. 13 
 14 

Pagina 24. 15 
Regel 6, J. Free vraagt namens M. Mostard of er geklaagd is over de thermosbekers 16 
en of er aangeraden wordt de bekers in het assortiment te houden. 17 

o Evelien zegt dat het nauwelijks geklaagd is over de bekers, ze heeft van 18 
maximaal vijf mensen iets terug gehoord. Ze geeft aan dat dit meevalt 19 
aangezien tot nu toe 23 bekers verkocht zijn. Evelien geeft aan dat wanneer je 20 
aan mensen uitlegt dat de beker enkel bedoeld is om de drank warm te 21 
houden, er positief wordt gereageerd. Het is leuk om ze in het assortiment te 22 
houden, maar dan moet wel duidelijk aangegeven worden waarvoor ze 23 
bedoeld zijn.  24 

o S. van der Meulen vraagt hoeveel bekers er nog over zijn. 25 
o Evelien zegt dat er nu nog zeventien bekers zijn. 26 
o A. Janssen vraagt of er ook een deel van de opbrengst naar de Ragweek 27 

gaat. 28 
o Evelien zegt dat alleen het geld uit de collectebus naar de Ragweek ging. 29 
o B. van Enckevort zegt dat veel mensen dachten dat er automatisch een 30 

bedrag naar de Ragweek zou gaan wanneer ze iets kochten. Zij stelt voor hier 31 
iets mee te doen. 32 

o Jaleesa zegt dat de prijs bijvoorbeeld verhoogd had kunnen worden. Dit is een 33 
tip voor volgend jaar. 34 

o S. Lexmond denkt dat men het dan alsnog koopt. 35 
 36 
I. Bleekman vraagt waarom merchandiseproduct met een hoofdletter geschreven 37 
wordt. 38 

o Evelien zegt dat tot de conclusie gekomen is het met een hoofdletter te 39 
schrijven. 40 

o Elyn zegt dat dit komt het een naam is, omdat het een product is van 41 
Postelein. 42 

o Evelien zegt dat het veranderd kan worden in een kleine letter. 43 
o J. Free ziet dat graag terug.  44 

 45 
Regel 35, J. Free namens M. Mostard: Chapeau! 46 
 47 
Regel 45, J. Free vraagt namens M. Mostard vraagt of de PosteleinPas een echte 48 
pas wordt en hoe deze kosten worden gedekt. 49 

o Evelien geeft aan dat er een echte pas zal komen. 50 
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o Elyn geeft aan dat in het beleidsplan staat dat deze pas dit jaar zal komen, 1 
maar dat vergeten was dit in de begroting op te nemen. Omdat het een soort 2 
promotieproduct is, is overwogen de pas onder promotiecommissie onder te 3 
brengen. Maar het is zonde om hen daardoor in hun activiteiten te beperken. 4 
Elyn zegt dat daarom gekozen is voor de post onvoorzien, omdat het 5 
onvoorziene kosten waren.  6 

o onze post onvoorzien nog nauwelijks aangeraakt is en dat er daarom voor A. 7 
Janssen zegt dat dit niet onvoorzien is, maar voorzien. Zij geeft aan dat je niet 8 
zomaar iets onder die post kunt schuiven. 9 

o S. van der Meulen zegt dat op het moment dat de jaarbegroting werd 10 
vastgesteld niet voorzien is dat deze pas op onvoorzien zou worden gezet. 11 
Dat is pas gedurende het jaar ontstaan. 12 

o A. Janssen vindt het riskant om de post onvoorzien voor de PosteleinPas te 13 
gebruiken, voor het geval dat er toch nog wat gebeurt. 14 

o G. Dodemont zegt dat dit met alles is. 15 
o Elyn zegt dat wanneer iemand iets breekt bijvoorbeeld, zoals A. Janssen 16 

daarvoor heeft aangegeven, dat zij daar zelf voor verzekerd moeten zijn. Op 17 
reizen is er een aparte post onvoorzien. Elyn vraagt A. Janssen wat zij nog 18 
meer kan bedenken wat dit jaar nog onder de post onvoorzien zou kunnen 19 
vallen. 20 

o J. Free begrijpt A. Janssen, aan het begin van het jaar is ervoor gekozen dat 21 
het een echte pas zou worden. Logischerwijs zouden daar kosten aan 22 
verbonden zijn. Hij zegt dat wanneer de pas niet onder onvoorzien geplaatst 23 
wordt, er in het jaarverslag een aparte post voor de PosteleinPas moet zijn. 24 

o S. van der Meulen zegt dat er in het jaar van A. Janssen een feest was 25 
geweest, waar niet direct geld van binnen is gekomen. S. van der Meulen wist 26 
dat dit geld nog zou komen en heeft het toen zolang van onvoorzien gehaald. 27 

o Jaleesa zegt dat wanneer je aan dit potje komt, er altijd nog iets kan gebeuren 28 
wat onder onvoorzien had moeten vallen. 29 

o A. Janssen vindt het zoals het er nu staat geen goed argument, aan het begin 30 
van het jaar is er namelijk al gesproken over een pas. 31 

o Jaleesa zegt dat aan het begin van het jaar gedacht werd dat het geen kosten 32 
met zich mee zou brengen, maar dat die kosten er uiteindelijk wel bleken te 33 
zijn. De kosten zijn dus onvoorzien. 34 

o S. Lexmond zegt dat het nu lijkt alsof er aan het begin van het jaar wat 35 
bedacht is, waarvan werd gedacht dat het geen kosten met zich mee zou 36 
brengen nu zomaar op onvoorzien wordt gezet.  37 

o Evelien begrijpt wat S. Lexmond bedoelt. Evelien zegt dat er niet goed genoeg 38 
is nagedacht over de kosten, maar er zou eventueel een extra post gemaakt 39 
kunnen worden. 40 

o A. Janssen zegt dat het vooral voor de verantwoording belangrijk is. 41 
o Elyn is benieuwd waar A. Janssen de pas in de begroting zou plaatsen. 42 
o A. Janssen zegt dat er wat haar betreft een nieuwe post gemaakt wordt. Het 43 

gaat haar in ieder geval om het feit dat het niet zomaar onder onvoorzien 44 
wordt geplaatst.  45 

 46 
V. Weijnen vraagt of er gekeken is naar eventuele sponsoren die kunnen bijdragen 47 
aan de pas. 48 
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o Evelien zegt dat wanneer het logo van die sponsoren dan op de pas geplaatst 1 
worden en zij besluiten een jaar later niet door te willen gaan, dan wel het logo 2 
op de pas staat.  3 

o V. Weijnen vraagt of er gedacht is aan kartonnen pasjes of iets dergelijks. 4 
o Evelien zegt dat in het kader van professionaliteit en duurzaamheid gekozen 5 

is voor een echte pas, waar mensen langer gebruik van kunnen maken. 6 
o A. Janssen vraagt of het een idee is om mensen €1,- te laten betalen. 7 
o Evelien zegt dat het eigenlijk een cadeautje van Postelein is. Leden moeten 8 

elk jaar een nieuwe ledensticker op de PosteleinPas laten plakken. 9 
o A. Janssen vraagt of de pas niet alsnog bij de promotiecommissie geplaatst 10 

kan worden. 11 
o Evelien zegt dat de promotiecommissie dan niet meer uitkomt met het budget. 12 
o S. van der Meulen vraagt waarom Evelien duizend stuks heeft besteld en niet 13 

bijvoorbeeld vijfhonderd. 14 
o Evelien zegt dat ze met duizend stuks goedkoper uitkwam. Zo is er volgend 15 

jaar ook meer voorraad en worden kosten bespaard wanneer ze anders 16 
volgend jaar nog vijfhonderd stuks hadden bijbesteld.  17 

o S. van der Meulen stelt voor bij te houden hoeveel mensen zo’n pas komen 18 
ophalen. 19 

o Evelien zegt dat dit zal worden bijgehouden op een lijst. 20 
o A. Janssen vraagt hoe het volgend jaar zal worden gedaan met de bedrijven. 21 
o Evelien zegt dat de aanbiedingen gelden van 1 april 2014 tot 1 april 2015. 22 

Leden kunnen meteen gebruik maken van de acties zodra de pas er is. Op 23 
deze manier is aan de opvolgers de mogelijkheid gelaten korting aan te 24 
bieden aan leden, zonder aan het begin van het jaar allemaal nieuwe deals te 25 
moeten sluiten. Ze kunnen ervoor kiezen om vanaf april te gaan werken met 26 
nieuwe deals en hebben dan nog genoeg tijd daar naar op zoek te gaan. 27 

 28 
Pagina 26, S. van der Meulen vraagt waarom daar weer Facebook benoemd wordt. 29 

o Evelien zegt dat aan het begin een beknopte versie had moeten staan en dat 30 
hier een wat uitgebreidere versie staat.  31 

 32 
Regel 30, J. Free vraagt namens M. Mostard of er een oplossing is bedacht voor het 33 
verloren gaan van gegevens van leden. 34 

o Fenna zegt dat ze aan het begin van het nieuwe jaar een e-mail wil sturen 35 
waarin gevraagd wordt of de leden willen inloggen op de website en hun 36 
gegevens willen aanvullen. Als de leden daarna geëxporteerd worden zullen 37 
alle gegevens weer in het bestand staan. 38 

 39 
Pagina 27. 40 
S. van der Meulen zegt dat het goed is om aan te geven dat er kleding is 41 
aangeschaft voor de PiP-commissie. 42 

o Jaleesa geeft aan dat dit zal worden toegevoegd. 43 
 44 
Pagina 29. 45 
G. Dodemont zegt dat haar klas gevraagd is de ALPO-meeloopdagen bij te wonen, 46 
terwijl er ALPO-studenten in de voorlichtingen- en meeloopdagencommissie zitten. 47 

o Eline zegt dat dit komt omdat een meeloopdag uit twee dagdelen bestaat. In 48 
de ochtend is het RU-gedeelte en in de middag het HAN-gedeelte. De 49 
commissieleden verzorgen enkel het ochtend gedeelte. De Pabo regelt het 50 
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middag gedeelde en heeft waarschijnlijk om die reden ALPO-studenten 1 
benaderd. 2 

 3 
Pagina 30. 4 
J. Free vraagt namens M. Mostard hoe het ‘Wie is de Mol’ spel op kleine schaal is 5 
bevallen. 6 

o Eline zegt dat het goed is bevallen en er positieve reacties op zijn gekomen. 7 
 8 
Pagina 32. 9 
I. Bleekman geeft aan dat zij vindt dat Job soms wat te uitgebreid is in zijn stuk. Zij 10 
geeft als voorbeeld dat Job benoemt dat hij ruime ervaring heeft als sommelier in het 11 
stuk over de high wine. 12 

o Job geeft aan dat hij dit hier wel belangrijk vond, zodat mensen weten dat er 13 
niet zomaar iemand is neergezet. 14 

o I. Bleekman geeft aan dat dit haar op meer plekken in het stuk van Job opvalt, 15 
zij zal haar opmerkingen op het stuk van Job mailen. 16 

 17 
Pagina 33. 18 
I. Bleekman zegt dat Job bij het stuk over BaMyPo vergeten is te benoemen met 19 
welke verenigingen dat feest gegeven wordt. 20 

o J. Free zegt dat dit ook geldt voor Inglorious 21 
o Job geeft aan dat hij deze verenigingen zal toevoegen. 22 

 23 
A. Janssen zegt dat bij sommige verenigingen er soms nog studieverenging 24 
voorstaat. 25 

o Job zegt dat dit de manier is waarop verenigingen zichzelf noemen. 26 
 27 
Pagina 34. 28 
A. Janssen is benieuwd waarom pas zo laat begonnen is met de activiteiten van de 29 
mannencommissie. 30 

o Job zegt dat hij niet kan aangeven waarom ze zo laat zijn begonnen. Hij heeft 31 
er tijdens het schrijven ook niet meer over nagedacht. 32 

o G. Dodemont denkt dat dit misschien komt, omdat de commissie pas later is 33 
opgestart. P. de Vries is bijvoorbeeld pas later in de commissie gekomen. 34 

o Job zegt dat de commissie er wel al eerder was, maar dat het er niet van 35 
gekomen is. Er is wel vergaderd voor die tijd, hij denkt dat er bij de commissie 36 
op dat moment nog niet veel initiatief lag en dat daarom alles is blijven liggen. 37 

o A. Janssen zou dit er wel in zetten, maar Job moet daarbij wel uitkijken hoe hij 38 
het formuleert voor zijn commissieleden. 39 

o J. Free geeft aan dat dit bij de sportcommissie ook wel zal terugkomen, omdat 40 
daar ook weinig is gebeurd. Er wordt benoemd dat de commissie laat op gang 41 
is gekomen en hij begrijpt dat wanneer de commissie niet vol zit er weinig kan 42 
gebeuren. Hij zegt dat wanneer er in oktober nog maar twee commissieleden 43 
zijn, er in het vervolg toch maar vast met die twee leden activiteiten 44 
georganiseerd moeten worden. Met wachten op nieuwe commissieleden 45 
schiet je niet veel op. J. Free zegt dat de mensen die op de activiteit komen de 46 
mensen zijn die affiniteit hebben met die commissie. 47 

J. Free zegt dat er een commissiehoofdwissel heeft plaatsgevonden bij de 48 
mannencommissie. 49 

o Job zegt dit pas na 31 maart 2014 was. 50 
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o J. Free zegt dat dit dan bij de mededelingen gezegd had moeten worden, dit 1 
had ook met de annulering het actieve leden weekend moeten gebeuren. 2 

 3 
I. Bleekman zegt dat in haar jaar ook getracht is een samenwerkingsverband op te 4 
stellen voor het gala en vraagt Job wat hij zijn opvolger zou aanraden. 5 

o Job zegt dat dit heel lastig is. Er zijn veel verenigingen die niet wilden 6 
samenwerken door bijvoorbeeld een lustrum of samenwerkingsverbanden die 7 
al bestonden. Hij zegt dat het wel altijd te proberen valt, er waren namelijk 8 
veel potentiële kandidaten. Het is lastig om ergens tussen te komen. 9 

o I. Bleekman zegt dat ze in haar jaar onder andere met Umoja mee hadden 10 
mogen doen, maar zij hadden al een contract getekend. 11 

o Job zegt dat hij dit jaar ook Umoja heeft benaderd, maar zij vonden ons te 12 
groot. 13 

o I. Bleekman zegt dat Job hier goed advies over kan uitbrengen, aangezien het 14 
al twee keer op rij niet gelukt is. 15 

o Jaleesa zegt dat de verschillende punten op een rijtje kunnen worden gezet, 16 
zodat het kandidaatsbestuur zelf kan bekijken wat zij er mee wil, omdat 17 
iederen vereniging andere redenen heeft. 18 

o A. Janssen stelt voor nu al connecties te maken. 19 
o Job zegt dat alle besturen nog moeten wisselen. 20 
o I. Bleekman zegt dat het probleem is dat Postelein een grote vereniging is met 21 

bijna alleen maar vrouwen en dat schrikt veel mensen af. 22 
o J. Free wil aansluiten op wat A. Janssen zei, het bestuur moet 23 

begrotingstechnisch van een gala uitgaan wat ze alleen organiseren.  24 
o Elyn zegt dat dit inderdaad verstandig is, omdat het dan alleen maar kan 25 

meevallen wanneer er toch een samenwerkingsverband wordt gevonden. 26 
 27 
I. Bleekman denkt dat juist omdat er maar één lid was bij de sportcommissie, Job de 28 
prioriteit daar had moeten leggen om anderen ook enthousiast te maken. 29 

o Job zegt dat de prioriteit soms bij andere commissies ligt, bijvoorbeeld de 30 
skireiscommissie, en stelt voor de sportcommissie op te heffen en 31 
bijvoorbeeld de PUB-commissie een sportactiviteit te laten organiseren. 32 
Mensen staan niet heel erg te springen op sportactiviteiten is de afgelopen 33 
jaren gebleken. 34 

o I. Bleekman zegt dat er voor de bootcamp uiteindelijk achttien aanmeldingen 35 
waren, maar dat velen in verband met het weer op het laatst nog hebben 36 
afgemeld. I. Bleekman denkt dat er veel uit de commissie te halen valt. 37 

o A. Janssen is het eens met Job dat de sportactiviteiten nou eenmaal niet zo 38 
goed lopen, behalve gehandicaptensport. Maar aan het begin van het jaar 39 
werd gezegd dat de Batavierenrace er hoe dan ook moest komen, A. Janssen 40 
is benieuwd naar het advies voor komend jaar. Ondanks de argumenten van 41 
afgelopen jaren is er toch voor gekozen het te organiseren en het is weer niet 42 
gelukt. 43 

o S. de Feiter denkt dat wanneer de promotie eerder van start was gegaan en er 44 
een filmpje zou zijn gemaakt, er veel meer enthousiaste leden zouden zijn 45 
geweest. 46 

o A. Janssen zegt dat dit eerdere jaren ook al geprobeerd is. 47 
o I. Bleekman zegt dat er in haar jaar maar één lid was. 48 
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o J. Free heeft het idee dat er in feite al een advies is gegeven. Maar er is nog 1 
helemaal niets gebeurd met de commissie en toch wordt er al een advies 2 
gegeven over de toekomst. Deze gang van zaken staat J. Free niet aan.  3 

o Job zegt dat dit advies pas is ontstaan toen bleek dat het lastig was de 4 
commissie vol te krijgen en door de Batavierenrace die niet is doorgegaan. 5 

o J. Free zegt dat de toekomst van deze commissie nu wordt gebaseerd op het 6 
aantal actieve leden dat in de commissie wil. Het animo voor de commissie is 7 
niet hetzelfde als het animo voor de activiteiten. 8 

o A. Janssen zegt dat dan een hele commissie wordt opgezet voor één activiteit 9 
die wel goed loopt. 10 

o J. Free zegt dat er nu niets is om te evalueren. 11 
o Jaleesa zegt dat inderdaad in het stuk een verantwoording moet komen 12 

waarom er tot nu toe nog niets is georganiseerd en waarom de 13 
Batavierenrace niet door is gegaan. Er zal gekeken worden hoe de commissie 14 
komend halfjaar zal verlopen voordat een advies wordt uitgebracht.  15 

o Evelien zegt dat er dit jaar achttien personen zich daadwerkelijk hadden 16 
ingeschreven voor de Batavierenrace, ondanks dat de promotie niet helemaal 17 
toereikend en daarnaast aan de late kant was. Er is dus zeker wel animo voor. 18 

o Jaleesa zegt dat dit zal worden meegenomen in het advies voor volgend jaar. 19 
  20 
Pagina 35.  21 
B. van Enckevort zegt dat er negentien deelnemers waren voor de skireis, maar zij 22 
dacht dat Jaleesa in de plaats was gekomen van Elyn. 23 

o Jaleesa geeft aan dat ze sowieso mee zou gaan, er waren twintig deelnemers 24 
inclusief Jaleesa.   25 

o B. van Enckevort zegt dat ze het dan verkeerd begrepen heeft.  26 
 27 
Pagina 36. 28 
Regel 41 en 42, I. Bleekman zegt dat benoemd moet worden waarom er afgeweken 29 
is met de promotie van de studiereis, omdat dit voor de commissies op het laatste 30 
moment onbekend was.. 31 
 32 
Jaleesa vraagt of er nog op- of aanmerkingen in het geheel zijn. 33 

o S. van der Meulen zegt dat er helemaal niet gestemd hoeft te worden over de 34 
halfjaarlijkse verantwoording, maar dat er pas aan het eind van het jaar wordt 35 
gestemd. Zij denkt dat wel dat dit, de voorgestelde wijziging van het HR en het 36 
stukje in de inleiding het bestuur in een soort slachtofferrol plaatst. S. van der 37 
Meulen vindt dat het bestuur soms wel wat kritischer mag zijn. 38 

o Jaleesa zegt dat het niet de bedoeling is geweest een slachtofferrol aan te 39 
nemen. Maar geeft wel aan dat het bestuur hier nog wat op te winnen heeft.  40 

o J. Free vindt het lastig dat het stuk over de wijziging van het Huishoudelijk 41 
Reglement niet is meegestuurd met de andere stukken. Hij wil ook verder 42 
gaan op de slachtofferrol die S. van der Meulen noemde. Hij begrijpt dat voor 43 
sommigen het begin heel heftig is geweest en dus op een bepaalde manier 44 
heeft afgeschrokken. Daardoor hebben sommigen misschien het gevoel 45 
gekregen bang te zijn dat het misgaat, J. Free zegt dat het bestuur kritischer 46 
moet zijn en meer vertrouwen moet hebben in zichzelf. Ook merkt hij als Raad 47 
van Advies dat er soms dingen worden gevraagd waarvan hij denkt dat het 48 
bestuur dit best zelf had kunnen oplossen. Hij vindt het helemaal niet erg dat 49 
die dingen gevraagd worden, want daar is hij nou eenmaal voor.  50 
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o A. Janssen zegt dat de ALV er is om het bestuur te ondersteunen en voor de 1 
vereniging. Alles wat er gezegd wordt moet dan ook niet gezien worden als 2 
kritiek, maar als hulp.  3 

o Jaleesa zegt dat de hulp zeer gewaardeerd wordt.  4 
 5 

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

Wijziging Huishoudelijk Reglement. 7 
 8 
Jaleesa leest voor wat in de statuten staat en op basis daarvan wordt besloten dat 9 
opnieuw gestemd moet worden.  10 
 11 
‘Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de 12 
algemene vergadering, op voorstel van het betsuur dan wel indien dit schriftelijk 13 
wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de leden der vergadering’. 14 
 15 
Jaleesa geeft aan dat de meerderheid van de stemmen is nodig om het 16 
Huishoudelijk Reglement te mogen wijzigen. Zij geeft aan dat er gestemd kan 17 
worden. 18 
 19 
De wijziging van het Huishoudelijk Reglement wordt verworpen met: 20 
 21 
6 stemmen voor 22 
9 stemmen tegen 23 
4 stemmen blanco 24 
 25 
Quorum: 19 26 
 27 

9. Rondvraag 28 

A. Janssen vraagt waarom alle stukken op de site staan en niet gemaild worden. 29 
o Fenna legt uit dat er bij het versturen van een massamail via de website maar 30 

één bijlage kan worden toegevoegd. Zij vindt het raar om dan bijvoorbeeld de 31 
agenda mee te sturen via de mail en dan alsnog naar de website te verwijzen 32 
voor de andere documenten. Daarom is ervoor gekozen alles op de site te 33 
plaatsen. 34 

 35 
I. Bleekman zegt dat je als bestuur neutraal dient te zijn, maar dat er nu een debat 36 
georganiseerd wordt in samenwerking met AKKUraatd terwijl Fenna daar op de lijst 37 
staat. 38 

o Fenna legt uit dat ze daar zo nog helemaal niet over nagedacht heeft, maar 39 
dat het onderwerp van het debat ons interessant leek. 40 

o I. Bleekman zegt dat het niet erg was geweest wanneer het met AKKU 41 
georganiseerd werd, maar AKKUraatd is de fractie. 42 

o S. van der Meulen zegt dat er tijdens de promotie op gelet moet worden. 43 
o J. Free zegt dat duidelijk in het jaarverslag moet worden opgenomen waarom 44 

hiervoor gekozen is en dat kan worden aangegeven dat de keuze voor het 45 
debat al was gemaakt voordat Fenna op de lijst stond. 46 

 47 
J. Free vraagt of het klopt dat het actieve leden weekend niet doorgaat. 48 

o Jaleesa zegt dat het weekend inderdaad niet door kan gaan wegens te weinig 49 
animo en gebrekkige communicatie met de eigenaar van de accommodatie. 50 
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 1 
J. Free vraagt of het klopt dat de mannencommissie gewisseld is van 2 
commissiehoofd. 3 

o Job geeft aan dat dit klopt en dat P. de Vries nu commissiehoofd is van de 4 
mannencommissie, 5 

 6 
Elyn vraagt of de Algemene Ledenvergadering het een goed idee vindt om het geld 7 
dat was inbegroot voor het actieve leden weekend te gebruiken voor een andere 8 
activiteit voor de actieve leden. 9 

o J. Free zegt dat dit geld gewoon onder de post actieve leden staat, dus dat dit 10 
gewoon kan. 11 

o S. van der Meulen geeft als voorbeeld dat je de kosten die je hebt bespaard 12 
door de Batavierenrace ook uit kunt geven aan andere activiteiten binnen de 13 
sportcommissie. 14 

o V. Weijnen vraagt of het een idee was om in september een weekend te 15 
organiseren. 16 

o Jaleesa zegt dat de verschillende mogelijkheden bekeken zullen worden. 17 
 18 
Elyn zegt dat ze heeft gezocht naar het budget voor de Actieve Leden Uitje 19 
afgelopen jaar, dat was ongeveer €1300,-. Nu hebben we, doordat het actieve leden 20 
weekend niet doorgaat, nog €200,- te bestenden in ons budget. Zij vraagt wat de 21 
ALV ervan vindt om daar een vergelijkbaar bedrag van te maken. 22 

o J. Free zegt dat er normaal €1200,- staat voor een uitje en vraagt waarom dat 23 
nooit bedacht is voor een weekend. 24 

o Elyn zegt dat een weekend een soort reis is en daarom geldt daar een 25 
bijdrage van 10% van Postelein. 26 
J. Free stelt voor om als advies aan komend bestuur te geven een bedrag van 27 
€1200,- in te begroten. 28 

o Evelien zegt dat daar tijdens de ALV een hele discussie over is geweest, dat 29 
de bijdrage van Postelein maar 10% mocht zijn. 30 

  31 
A. Janssen vraagt of er een minbegroting van €1950,- was. 32 

o Elyn zegt dat in zowel het bestuursjaar van S. van der Meulen als van M. 33 
Monteiro er een minbegroting was. 34 

o A. Janssen zegt dat wanneer meer dan €1000,- extra uitgegeven gaat 35 
worden, hierover gestemd moet worden tijdens een ALV. 36 

o S. van der Meulen zegt dat er tot €1000,- zelf besloten mag worden. 37 
o I. Bleekman zou een overzicht van de begroting maken, om te weten hoeveel 38 

geld precies beschikbaar is.  39 
o A. Janssen zou wel zoveel mogelijk moeilijke dingen vermijden voor het 40 

jaarverslag. 41 
o Elyn zegt dat ze dit nu voor wilde leggen, omdat nu pas duidelijk is dat het 42 

weekend niet door kan gaan. 43 
o A. Janssen vraagt of er al enig idee is over wat voor activiteit het zal gaan. 44 
o Elyn zegt dat hier nog over nagedacht moet worden.  45 
o J. Free zegt dat er nu in principe €999,- aan het bedrag toegevoegd kan 46 

worden, zolang het maar te verantwoorden blijft. 47 
o Elyn zegt dat het andere jaren gewoon van elkaar is overgenomen. 48 
o Jaleesa zegt dat dit iets is waar het bestuur over moet vergaderen. 49 
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o A. Janssen zegt dat wanneer er tijd is het in de ALV voor te leggen, mensen 1 
er wel op voorbereid moeten zijn. 2 

o Elyn vraagt of het dan gaat om een bedrag boven de €1000,- of ook wanneer 3 
er meer is uitgezocht en dus gewoon op de hoogte willen blijven ook al gaat 4 
het om minder geld. 5 

o A. Janssen zegt dat ook wanneer maar €600,- extra uitgegeven wordt, goed 6 
nagedacht moet worden of er ook voor minder een activiteit georganiseerd 7 
kan worden. 8 

o S. Lexmond zegt dat de actieve leden de activiteit dan wel echt heel erg leuk 9 
moeten vinden. 10 

o Elyn zegt dat leden het ook zullen vergelijken met de ALU van vorig jaar. 11 
o A. Janssen zegt dat het bestuur de keuze moet kunnen beargumenteren. 12 
o J. Free zegt dat het actieve leden weekend gebaseerd was op het 13 

mannenweekend en dat er daarom is gerekend op een bijdrage van 10% van 14 
Postelein. 15 

 16 
I. Bleekman vraagt of er een mededeling is geweest over de cantus. 17 

o Fenna zegt dat ze niet in de gaten had dat ze die moest mededelen. 18 
o A. Janssen vraagt waarom de cantus niet is doorgegaan. 19 
o Fenna geeft aan dat dit komt door een moeizame samenwerking met de 20 

andere verenigingen. 21 
o Evelien legt uit dat de cantus door GSV Excalibur en den Geitenwollensoc. al 22 

geannuleerd was, voordat Postelein iets had kunnen beslissen. 23 
o I. Bleekman zegt dat die situaties altijd vervelend zijn. 24 

 25 

10. Sluiting  26 

 27 
Jaleesa sluit om 21.57 uur de vergadering.  28 


