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Aanwezig:  Bestuur 2014-2015: Vivianne Weijnen, Sanneke de Feiter, Bente van 1 
Enckevort, Renske Willems, Maroesjka Bourgondiën, Mirthe Verkooijen 2 

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

 Commissiehoofden: M. Mostard, J. Salfischberger, E. Braat,  5 
 Raad van Advies 2014: S. van der Meulen, J. Free, D. Sinke 6 
 Raad van Advies 2015: J. Chia, L. van den Heuvel, M. Monteiro 7 
 Kascontrolecommissie 2013-2014: M. Ras, D. Sinke 8 

Kascontrolecommissie 2014-2015: P. de Vries, B. Lensen, L. van den 9 
Heuvel 10 
Leden: T. Stift, I. Blaak 11 
 12 

  Totaal: 24 13 
Afwezigheid  14 
bij kennis- 15 
geving: J. Guldenaar (machtigt D. Sinke), A. Janssen (machtigt M. Monteiro), H. 16 

van der Meijden, J. Chia (machtigt F. van den Eerenbeemt) 17 
 18 

 19 

1.Opening 20 

Vivianne opent 18.31 om uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  21 
 22 

2. Vaststellen agenda 23 

De agenda is vastgesteld.  24 

 25 

3. Goedkeuren notulen 26 

De notulen van 01-10-2014 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen 27 
van de spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen:  28 
 29 
N.v.t. 30 
 31 

4. Mededelingen bestuur 32 

a. Secretaris 33 

- De boekenverkoop van periode twee heeft plaatsgevonden. Op maandag 27 34 
oktober zijn de boeken op de Posteleinkamer geleverd. Vanaf dinsdag 28 35 
oktober konden de leden hun boeken ophalen op de Posteleinkamer.  36 

 37 
b. Penningmeester: 38 

- Geen mededelingen. 39 
 40 
c. PR 41 

- Op donderdag 25 september heeft een Propedeuseuitreiking plaatsgevonden. 42 
Alle bestuursleden waren aanwezig, Bente ontving haar eigen propedeuse. 43 
Vivianne heeft een praatje gehouden om de geslaagden namens Postelein te 44 
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feliciteren. Zij hebben namens Postelein een roos ontvangen met daaraan een 1 
kaartje met een felicitatie.  2 

- Op donderdag 30 oktober heeft een Bacheloruitreiking plaatsgevonden. Alle 3 
bestuursleden waren aanwezig. Vivianne heeft een praatje gehouden om de 4 
geslaagden namens Postelein te feliciteren. Zij hebben namens Postelein een 5 
roos ontvangen met daaraan een kaartje met een felicitatie.  6 

- Op vrijdag 31 oktober heeft een open kamer plaatsgevonden met als thema 7 
‘Pannenkoekenparty’. Ongeveer 100 leden zijn een pannenkoek komen 8 
versieren.  9 

o E. Mulder vraagt hoe het is bevallen, omdat het doel was om kennis te 10 
maken met het bestuur. 11 

o Renske zegt dat, waarschijnlijk omdat het op een vrijdag was, minder 12 
druk was dan verwacht. Het bestuur heeft wel met veel leden kunnen 13 
kennismaken.  14 

- Op dinsdag 11 november heeft een Posteleinborrel plaatsgevonden in Café de 15 
Fuik. De eerste 75 biertjes waren gratis en tussen 21.00 en 00.00 uur waren 16 
er diverse shotjes voor €1-,. Er waren ongeveer 90 leden aanwezig en het 17 
was erg gezellig.  18 

- Op donderdag 27 november heeft een Maandelijkse activiteit plaatsgevonden 19 
ter promotie van de skireis. Er zijn 210 tompoucen uitgedeeld.  20 

- In week 49 is de eerste PosteleinPost van bestuursjaar 2014-2015 uitgedeeld 21 
met als thema ‘lustrum’. 22 

 23 
d. Formeel  24 

- Op donderdag 30 oktober heeft een lezing plaatsgevonden over 25 
zelfbeschadiging. Hierbij waren 65 deelnemers aanwezig waarvan 2 niet-26 
leden.  27 

- Op donderdag 20 november heeft een excursie plaatsgevonden naar eetcafé 28 
en cadeauwinkel BliXem. Er waren 19 deelnemers aanwezig. Eerst is er een 29 
praatje gegeven door een begeleidster en werknemer en daarna heeft een 30 
rondleiding plaatsgevonden. Na de rondleiding is er geluncht.  31 

- Op woensdag 3 december heeft een ervaringsverhaal: Leven en omgaan met 32 
een handicap plaatsgevonden. Hierbij waren 26 deelnemers aanwezig 33 
waarvan 2 niet-leden. De lezing werd gegeven door drie personen met 34 
verschillende handicaps. 35 

 36 
e. Informeel 37 

- Op donderdag 9 oktober heeft BaMyPo plaatsgevonden in de El Sombrero. 38 
Het thema was BaMyPoolparty. Het was een geslaagde avond en er waren 39 
veel Posteleinleden aanwezig. 40 

- Op donderdag 20 november heeft Inglorious plaatsgevonden in Club van 41 
Buren. Het thema van deze avond was Insnorious. Het was een druk bezocht 42 
feest, ook door Posteleinleden.  43 

- Op donderdag 27 november heeft BaMyPo the Jungle Edition plaatsgevonden 44 
in de El Sombrero. Het was een gezellig feest waarbij veel Posteleinleden 45 
aanwezig waren. 46 

- In week 47 en 48 heeft de promotie voor de skireis plaatsgevonden. 47 
Vervolgens is op vrijdag 28 december om 19.00 uur de inschrijving geopend. 48 
De inschrijving is inmiddels vol.  49 

 50 
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 1 
f. Voorzitter 2 

- Op woensdag 8 oktober heeft vanaf 20.00 uur onze constitutieborrel 3 
plaatsgevonden in café Sjors en Sjimmie. Van 20.00 uur tot 21.00 uur was de 4 
mogelijkheid voor vrienden, familie en actieve leden om ons te feliciteren. 5 
Daarna konden andere besturen ons feliciteren. 6 

-        Op woensdag 5 november heeft vanaf 17.00 uur een kennismakingsborrel 7 
plaatsgevonden voor docenten Pedagogische Wetenschapen & 8 
Onderwijskunde en medewerkers van het Radboud. Hierbij waren 3 docenten 9 
aanwezig. 10 

o M. Mostard vraagt hoe de docenten zijn uitgenodigd.  11 
o Vivianne zegt dat bij het secretariaat is nagevraagd of op deze dag niks 12 

anders georganiseerd is. Vervolgens heeft het secretariaat een e-mail 13 
gestuurd naar alle docenten en medewerkers. Voor volgend jaar wil ze 14 
graag meegeven om op de dag zelf ook langs de docenten te gaan. 15 

o M. Mostard zegt dat persoonlijk langsgaan de docenten inderdaad 16 
enthousiaster kan maken.  17 

- Op donderdag 6 november heeft het lustrumdiner plaatsgevonden. Deze vond 18 
plaats vanaf 20.00 uur in restaurant De Gelagkamer. Er waren 49 deelnemers. 19 

- Op donderdag 6 november heeft vanaf 23.00 uur de kick-off party van het 20 
lustrumjaar plaatsgevonden. Deze vond plaats in Club Van Buren.  21 

- Op dinsdag 18 november heeft de commissiehoofdenvoorlichting 22 
plaatsgevonden. Hierbij waren 13 commissiehoofden aanwezig. Door middel 23 
van een presentatie werd hen uitgelegd wat de taken van een 24 
commissiehoofd zijn en wat er komend jaar van hen verwacht wordt. 25 

 26 
Vivianne geeft aan dat de nieuwe Raad van Advies bekend gemaakt zal worden. De 27 
nieuwe Raad van Advies voor het jaar 2015 zal bestaan uit: 28 

- M. Monteiro 29 

- L. van den Heuvel 30 

- J. Chia 31 
E. Braat en Vivianne bedanken de Raad van Advies 2014.  32 
 33 

5. Presenteren financieel jaarverslag 2013-2014 34 

Vivianne geeft het woord aan E. Braat om de vragen over het financieel jaarverslag 35 
2013-2014 te beantwoorden.  36 
 37 
Pagina 6: M. Monteiro zegt dat er twee maal kasverschil staat. 38 

- E. Braat zegt dat de bovenste het verschil in de samenvattingenkas is en de 39 
onderste het algemene kasverschil. 40 

 41 
Pagina 12: M. Monteiro zegt dat in regel 12 staat dan nog één persoon moet betalen. 42 
Ze vraagt of deze persoon inmiddels al heeft betaald. 43 

- E. Braat zegt dat deze persoon nog niet heeft betaald. Ze heeft hiermee in 44 
september nog contact gehad. De tweede incasso is nog niet gelukt. 45 
Waarschijnlijk blokkeerde de bank dit. Deze persoon heeft aangegeven het 46 
geld zelf over te maken. Ze zal hier samen met Bente achteraan gaan. 47 

- M. Monteiro vraagt of deze persoon nog wel lid wil blijven. 48 

- E. Braat geeft aan dat dit het geval is.  49 
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Pagina 12: M. Monteiro vraagt wanneer het bedrag van de StudyStore bekend was. 1 

- E. Braat zegt dat het in het jaar ervoor een vast bedrag was. Dit jaar is 2 
StudyStore overgestapt naar een ander contract. Hierbij wordt de 3 
sponsorbijdrage berekend op basis van de verkoop van buitenlandse boeken. 4 
Zij hebben de sponsoring berekend op grond van eerdere jaren, maar 5 
uiteindelijk bleek het hierdoor toch lager uit te vallen.  6 

- S. van der Meulen zegt dat het wel slim is om dat er even bij te zetten.  7 
 8 
Pagina 13: M. Monteiro geeft aan dat ze vanaf regel 23 de redenatie van E. Braat 9 
niet begrijpt.  10 

- E. Braat zegt dat ze in begroot hebben op een Actief Leden Weekend, 11 
sinterklaas, Actieven Leden Uitje en een commissiehoofdenuitje. Ze hadden 12 
op een weekend gerekend, dus daarbij zou Postelein 10% bijleggen. Dit kwam 13 
uit op €200,00. Voor €200,00 was het lastig om een leuk Actieve Leden Uitje 14 
te regelen. In alle afgelopen jaren zat het bedrag voor het Actieve Leden Uitje 15 
rond de €1100,00 tot €1500,00. Daarom hebben ze meer uitgegeven. 16 

- M. Monteiro zegt dat ze dit er duidelijk bij kan zetten, omdat dit niet hetzelfde 17 
is als de redenatie die er nu bij staat. 18 

- E. Braat vraagt wat M. Monteiro precies erbij wil zien. 19 

- M. Monteiro zegt dat voor het Actieve Leden Weekend 10% is berekend, wat 20 
uitkwam op €200,00. De activiteit kon niet voor dit bedrag en daarom is meer 21 
geld besteed.  22 

- M. Mostard zegt dat daarbij ook kan worden vermeld dat is teruggekeken naar 23 
het bedrag wat hier vorige jaren voor stond.  24 
 25 

Pagina 13: M. Monteiro vraagt of het klopt dat een factuur twee keer is uitbetaald. 26 

- E. Braat zegt dat deze factuur twee keer is binnen gekomen en ze dacht dat 27 
deze twee keer moest betalen. S. van der Meulen had dit bedrag wel 28 
ingeboekt op crediteuren. 29 

- M. Monteiro concludeert dat dit dus een misverstand was.  30 
 31 
Pagina 14: M. Mostard vraagt of J. Salfischberger al een nieuwe mok heeft 32 
ontvangen, aangezien haar oude mok kapot was gevallen. 33 

- J. Salfischberger zegt dat deze onderweg is. 34 

- E. Braat zegt dat ze het bedrag hiervoor heeft ingeboekt en dat de mok dus 35 
sowieso vergoed zal worden.  36 

 37 
Pagina 14: J. Free zegt dat de kosten voor het drukwerk hoger uit zijn gevallen. Er is 38 
niet goed te zien waar dit verschil in zit. In het verleden zijn niet altijd de stukken voor 39 
de alv geprint. Hij vraagt zich af of hier misschien het verschil in zit. 40 

- M. Mostard zegt dat ze daar in haar bestuursjaar al mee begonnen zijn.  41 

- J. Free zegt dat iedereen de stukken eerst zelf meenam. 42 

- M. Mostard zegt dat misschien wel minder geprint kan worden. 43 

- J. Free zegt dat het ook dikke pakketten zijn, dus dat dat voor veel kosten 44 
zorgt. 45 

- M. Monteiro zegt dat er wel heel veel samenvattingen zijn verkocht, wat ook 46 
invloed kan hebben. 47 

- J. Free vraag of het drukwerk van de alv ook onder deze post valt. 48 

- E. Braat geeft aan dat dit het geval is.  49 
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Pagina 14: J. Salfischberger vraagt of het in regel 38 gaat om dikker printpapier of 1 
dat het papier van de universiteit niet meer wordt gebruikt. 2 

- E. Braat zegt dat het papier van de universiteit niet meer beschikbaar was. Op 3 
het moment dat ze het wel nodig hadden, hebben ze dus zelf papier 4 
aangeschaft. 5 

- J. Salfischberger vraagt of het papier van de universiteit inmiddels wel weer 6 
gebruikt kan worden. 7 

- Vivianne zegt dat dit steeds lastiger wordt. 8 

- E. Braat zegt dat voor de volgende jaren wel voor papier in begroot kan 9 
worden. 10 

- J. Salfischberger zegt dat ze dit ook in het verslag kan vermelden. Ze zou het 11 
dan kunnen verwoorden met dat het papier duurder is geworden. Eerst was 12 
het gratis en nu niet meer, dus hiervoor moet meer worden in begroot.  13 

- J. Free vindt het ook professioneler om papier zelf aan te schaffen. 14 

- M. Monteiro is het hier niet met J. Free over eens. 15 
 16 
Pagina 16: M. Monteiro vraagt of het jaartal in regel 7 klopt. 17 

- E. Braat geeft aan dat dit klopt, omdat het om een kasverschil van het jaar 18 
ervoor gaat.  19 

 20 
Pagina 17: J. Free vraagt waar de post relatiegeschenken voor bedoeld is. 21 

- E. Braat zegt dat dit voor geschenken of constitutieborrels wordt gebruikt. 22 

- J. Free vraagt of ze de cadeaus voor constitutieborrels uit eigen zak hebben 23 
betaald. 24 

- E. Braat zegt dat in het archief een doos staat met allerlei cadeaus. Daar 25 
worden ook de gekregen cadeaus van dat jaar weer in gedaan. Soms wordt er 26 
iets aangeschaft voor verenigingen waar Postelein meer contact mee heeft.  27 

- J. Free zegt dat hij het verschil niet snapt tussen de post relaties en 28 
relatiegeschenken. 29 

- E. Braat zegt dat relaties bijvoorbeeld de docentenborrel of het etentje met de 30 
onderwijsdirectrice betreft. Dit gaat over het onderhouden van 31 
relatiegeschenken. 32 

- J. Free begrijpt het onderscheid, maar zegt dat het makkelijker is om ze 33 
samen te voegen. 34 

- E. Mulder geeft aan dat ze het eens is met J. Free. Er worden ook voor andere 35 
gelegenheden geschenken gegeven om iemand te bedanken. Daarom is het 36 
handiger als het wordt samengevoegd. Dit kan een tip zijn voor volgend jaar. 37 

- M. Mostard zegt dat het beter gescheiden kan blijven. Anders kunnen dure 38 
cadeaus worden gekocht voor constitutieborrels, maar dat is niet de 39 
bedoeling. Dan zouden dus wel duidelijke onderverdelingen gemaakt moeten 40 
worden.  41 

- M. Monteiro zegt dat het bij relaties gaat om relaties met de universiteit en dit 42 
zijn grote bedragen.  43 

- E. Braat zegt dat ze ook heeft begrepen dat het etentje met de 44 
onderwijsdirectrice wordt afgeschaft. Dit punt kan dus worden meegegeven 45 
aan volgend jaar.  46 

 47 
Pagina 17: M. Monteiro vraagt of de 29 consumptiebonnen ingeboekt zijn onder 48 
constitutieborrel. 49 
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- E. Braat geeft aan dat dit het geval is. 1 

- M. Monteiro zegt dat ze eigenlijk met de Diës zijn gebruikt.  2 

- E. Braat zegt dat het geld al uit is gegeven bij de constitutieborrel en dat het 3 
enkel een extraatje was op de Diës.  4 

- M. Monteiro zegt dat het ten gunste van de Diës was en dat het daar dus 5 
eigenlijk ook onder zou moeten vallen. 6 

- M. Mostard zegt dat de betaling wel al is gedaan op de constitutieborrel.  7 

- M. Monteiro zegt dat per kopje duidelijk moet zijn wat waar is uitgegeven en 8 
de consumptiebonnen vallen onder de Diës. 9 

- J. Chia zegt dat ze het wel hebben uitgegeven bij de constitutieborrel, maar 10 
dat ze er toen niets meer mee konden. Ze hebben het dus alleen opgemaakt 11 
tijdens de Diës. 12 

- M. Monteiro vraagt of ze anders moesten worden weggegooid. 13 

- J. Chia geeft aan dat dat het geval is en dat ze de consumptiebonnen in 14 
overleg toch nog gebruikt hebben.  15 

 16 
Pagina 18: M. Monteiro vraagt of van te voren bekend was dat er kosten verbonden 17 
zouden zijn aan de zaalhuur.  18 

- E. Braat geeft aan dat ze dit niet wisten 19 

- J. Chia zegt dat toen ze verhuisden naar Stadscafé de Waagh er geen kosten 20 
aan zaten. Van studievereniging SPiN hoorden ze echter dat zij wel moesten 21 
betalen. Ze heeft toen nagevraagd hoe dit zat. Op het moment dat ze tot laat 22 
gebruik zouden maken van de zaal, zouden ze zaalhuur moeten betalen. Hier 23 
kwamen zij ongeveer twee weken van te voren achter. Deze zaalhuur moet 24 
betaald worden, omdat Stadscafé de Waagh anders verlies draait en deze 25 
kosten moeten gedekt worden. 26 

- J. Salfischberger vraagt of het alleen geldt als ze langer blijven zitten. 27 

- J. Chia zegt dat het vanaf ongeveer 23.00 betaald moet worden. 28 

- M. Mostard vraagt of dit de reden is dat de alv vandaag maar tot 22.00 kan 29 
duren.  30 

- J. Chia zegt dat dit het geval is. Af en toe is het mogelijk om een beetje te 31 
rekken.   32 

- J. Salfischberger zegt dat ze wel omzet maken door Postelein. 33 

- Vivianne zegt dat dit klopt, maar dat dit niet genoeg is.  34 

- M. Mostard zegt dat ze op de universiteit ook om 22.00 uur weg moesten en 35 
dat €60,00 voor een alv wel heel veel is.  36 

- J. Zonneveld zegt dat een lange alv niet vaak voorkomt, alleen met de wissel-37 
alv. Het zal daan hooguit één keer in het jaar zijn dat dit bedrag betaald moet 38 
worden. Daardoor zouden ze dan de rest van het jaar niet op een fijne locatie 39 
kunnen vergaderen. Daarnaast kan beneden ook nog een drankje worden 40 
gedaan. 41 

- Vivianne geeft aan dat ze het er al over hebben gehad. Geen enkele alv, met 42 
uitzondering van de wissel-alv’s, heeft tot nu toe tot later dan 22.00 uur 43 
geduurd. Vandaar dat ze enkel voor de wissel-alv opzoek zullen gaan naar 44 
een andere locatie.  45 

 46 
Pagina 19: P. de Vries vraagt waardoor de drukkosten van de PosteleinPost 47 
verschillen.  48 
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- E. Braat zegt dat bij de eerste editie een verkeerd aantal is geleverd. Er 1 
werden er meer gestuurd dan afgesproken en hiervoor werd ook een factuur 2 
gestuurd. De keer erop is daardoor minder betaald, waardoor de verschillen 3 
zijn ontstaan. 4 

 5 
Pagina 20: M. Monteiro zegt dat de thermosbekers niet in de balans van volgend jaar 6 
zijn opgenomen. Ze vraagt zich af waarom niet.  7 

- E. Braat zegt dat dit de keuze is van het huidige bestuur. 8 

- M. Monteiro zegt dat het dan onder inventaris valt. 9 

- E. Braat zegt dat dit alleen het geval is als het huidig bestuur er iets mee wil 10 
doen.  11 

- M. Monteiro zegt dat niet uit maakt wat het bestuur wil, omdat het sowieso van 12 
Postelein is.  13 

- J. Free zegt dat hier de vorige keer ook over is gepraat. Per 1 oktober is het 14 
afgeschreven en heeft het dus geen waarde meer. Daardoor komt het niet op 15 
inventaris te staan.  16 

- M. Monteiro geeft aan dat ze de redenatie niet begrijpt. De producten 17 
verliezen niet ineens hun waarde van de ene op de andere dag. 18 

- E. Braat zegt dat het huidig bestuur het niet meer wil verkopen. De vraag is 19 
dan wat er dan mee gebeurt. Aangezien ze verkocht zijn, is het niet mogelijk 20 
om ze weg te geven. Dan heeft het dus weinig waarde voor Postelein, 21 
aangezien er niets meer mee kan gebeuren. 22 

- S. van der Meulen zegt dat er twee manieren zijn: Of het kan op de balans 23 
onder inventaris of het kan worden afgeboekt in het eigen jaar. De 24 
thermosbekers lekken, dus het is niet fijn om ze nog te verkopen. In dat geval 25 
is het beter dat het wordt afgeschreven dan om het door te geven onder 26 
inventaris als niemand er verder iets mee doet. Anders moet een later bestuur 27 
ze alsnog wegboeken.  28 

- E. Mulder geeft aan dat dat niet de reden is geweest voor het 20e bestuur om 29 
ze niet meer te verkopen. Het is duidelijk aangegeven dat het 30 
warmhoudbekers zijn in plaats van thermosbekers. De reden is dat het niet 31 
goed liep. 32 

- M. Mostard zegt dat de bekers al lekken als eruit wordt gedronken. 33 

- Vivianne zegt dat het inderdaad is besloten ze niet te verkopen, omdat het niet 34 
goed liep. Daarnaast was de reden ook dat de bekers lekken. Qua 35 
professionaliteit vonden ze het niet gepast om dit dan te verkopen. 36 

- J. Free zegt dat het, mede gezien de tijd, niet erg handig is om de discussie 37 
die vorige alv ook al is gevoerd weer te herhalen.  38 

 39 
Pagina 21: M. Monteiro zegt dat van regel 29 een volledige zin moet worden 40 
gemaakt. Ze vraagt of hier ‘voor Postelein’ achter moet. 41 

- E. Braat geeft aan dat ‘voor de deelnemers’ hierachter moet worden geplaatst.  42 
 43 
Pagina 22: M. Monteiro zegt dat in regel 27 staat dat de beoogde bijdrage van 44 
Postelein €657,28 bedraagt. In de begroting staat een ander bedrag, namelijk 45 
€505,00.  46 

- E. Braat geeft aan dat dit klopt, omdat in de begroting wordt uitgegaan van 47 
vijftig leden. Het ging hierbij om een lagere deelnemersbijdrage dan het 48 
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uiteindelijk was. Er is voor €80,00 gerekend en uiteindelijk is €109,00 betaald. 1 
De bijdrage van Postelein, 10%, gaat dan automatisch ook omhoog.  2 

- M. Monteiro geeft aan dat ze niet weet of ze het hiermee eens is. Postelein 3 
zou maximaal €505,00 bij moeten dragen. Anders kan een 4 
deelnemersbijdrage ook wel €400,00 worden, maar dan moet Postelein heel 5 
veel bij betalen. Van te voren is vastgesteld dat het maximale bedrag €505,00 6 
is.  7 

- E. Braat snapt het punt van M. Monteiro. Ze zegt dat bij alle reizen hetzelfde 8 
wordt bijgedragen vanuit Postelein. Daarom is de bijdrage van 10% 9 
vastgesteld. Het is daarom ook wel zo eerlijk om bij de deelnemers van de 10 
Studytrip evenveel bij te dragen als bij de deelnemers van de Studiereis. De 11 
begroting is iets waar je naar streeft, maar in dit geval is het gelijktrekken 12 
hiervan belangrijker.  13 

- M. Monteiro is het hier niet mee eens. Dit bedrag is van te voren vastgesteld. 14 
Het was al een minbegroting en ze vindt het raar om daar bij voorbaat al 15 
overheen te gaan.  16 

- J. Free is het eens met M. Monteiro. In de begroting wordt uitgegaan van een 17 
bepaald bedrag en dan moet de commissie dus een bestemming zoeken die 18 
voor €80,00 mogelijk is. Parijs was een hele leuke bestemming, maar dat kan 19 
niet de reden zijn om er €100,00 van te maken. Hij stelt voor dit punt mee te 20 
nemen naar een volgende discussie, want in de toekomst moet Postelein hier 21 
strenger mee omgaan.  22 

- M. Mostard zegt dat alles wat in begroot wordt het maximale is wat uitgegeven 23 
mag worden.  24 

- M. Monteiro is het hiermee eens. De begroting is een richtlijn en de alv gaat 25 
daarmee akkoord. Het bestuur kan dan denken dat ze zelf meer uit willen 26 
geven, maar als alv gaat ze daar niet mee akkoord. 27 

- J. Free is het eens met deze redenatie. De 10% bijdrage kan eventueel dan 28 
worden losgelaten, want dit wordt wel beloofd in het beleidsplan.  29 

- J. Chia zegt dat het bedrag wat in begroot wordt en de 10% bijdrage elkaar 30 
tegenspreken. Hier kan rekening mee worden gehouden in de toekomst. De 31 
10% bijdrage moet wel aansluiten bij het bedrag wat wordt in begroot. 32 

- M. Monteiro begrijpt wat J. Chia bedoelt, maar zegt dat het naast elkaar kan. 33 
Het bedrag wat wordt vastgesteld is het maximale wat je uit wil geven. Binnen 34 
die range die je uit kan geven, kun je kijken naar bestemmingen en daarvan 35 
wordt vervolgens 10% betaald door Postelein.  36 

- E. Braat zegt dat bij deze reis wel is gekeken naar het deelnemersbedrag ten 37 
opzichte van vorig jaar. Ze vraagt of €109,00 dan te veel is, aangezien het jaar 38 
ervoor €10,00 minder werd betaald. Voor een tientje meer konden ze naar 39 
Parijs.  40 

- M. Mostard begrijpt E. Braat, maar vindt het gevaarlijk om op deze manier te 41 
redeneren. Ze zegt dat er twee regels zijn waar aan voldaan moet worden, 42 
namelijk het deelnemersbedrag en de 10%.  43 

- E. Braat zegt dat ze hier zelf ook tegenaan is gelopen en dat het al een aantal 44 
jaar niet helemaal goed is gegaan. Op deze manier is het door voorgangers 45 
aan elkaar doorgegeven.  46 

- M. Mostard zegt dat daar dus vanaf nu één lijn in getrokken kan worden. 47 

- E. Braat zegt dat de bestemmingen van dit jaar misschien al wel vast staan. 48 
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- J. Free stelt voor om de discussie te verplaatsen naar de financiële reserves 1 
van Postelein. Dan kan erover gepraat worden wat in de toekomst bijgedragen 2 
zal worden aan activiteiten en reizen 3 

- M. Mostard zegt dat de financiële reserves ergens anders over gaat dan 4 
omgaan met de begroting. 5 

- E. Braat stelt voor om dit punt breder te trekken of om er een W.V.T.T.K. van 6 
te maken. 7 

- Vivianne geeft aan dat dit punt bij de W.V.T.T.K. zal komen te staan.  8 
 9 
Pagina 24: M. Monteiro zegt dat de bedragen per feest ook benoemd kunnen 10 
worden. Dan kan dit worden teruggekeken als iemand iets met de feesten wil doen. 11 
Dan is het handig om de inkomsten per feest erbij te zetten. 12 

- E. Braat geeft aan dat ze dit aan zal passen.  13 
 14 
Pagina 25: J. Free zegt dat dit gaat om eenzelfde soort discussie. Er is €50,00 meer 15 
uitgegeven dan in begroot. Hij zegt dat €50,00 best veel is op dat budget. Hij wil aan 16 
het volgende bestuur meegeven dat meer mannen inderdaad enthousiast worden 17 
gemaakt met een activiteit tijdens de introductie. Wel moet worden aangegeven dat 18 
ze zich aan het budget moeten houden.  19 
 20 
Pagina 25: M. Monteiro vraagt naar de redenatie van regel 17.  21 

- E. Braat vraagt wat M. Monteiro precies wil weten.  22 

- M. Monteiro zegt dat de kosten hoger uit zijn gevallen voor het gala. Van te 23 
voren is al bekend dat samenwerking misschien niet kan lukken. Ze vraagt 24 
zich af wat de volgorde is. Op het moment dat de kosten hoger uitvallen, kan 25 
ook meer voor het kaartje worden gevraagd. 26 

- E. Braat zegt dat het bij het gala het diner en het feest horen. Bij het feest is 27 
ervan uitgegaan dat dit met andere verenigingen georganiseerd zou worden 28 
en dat ze dan quitte zouden draaien. In eerdere jaren is dit ook al gelukt, mits 29 
ze met andere verenigingen het gala organiseerden. Aan het begin van het 30 
jaar dachten ze zeker dat dit mogelijk was, omdat de contacten er al waren. 31 
Op het laatst is dit toch niet doorgegaan.  32 

- M. Mostard zegt dat wel gekozen is voor de extra kosten van een diner, die 33 
ook onder het gala vallen. In dat opzicht kan daar beter rekening mee worden 34 
gehouden. 35 

- J. Chia zegt dat in het beleidsplan stond dat ze een diner zouden organiseren 36 
en daarom hebben ze dit zo aangepakt.  37 

- M. Mostard zegt dat ze rekening moeten houden met de kosten bij het maken 38 
van beslissingen. 39 

- E. Braat zegt dat ze zich in deze zin aan het beleidsplan hebben gehouden.  40 

- M. Mostard zegt dat ze wel iets te zeggen hebben over hoeveel Postelein dan 41 
precies bijdraagt.  42 

- E. Braat zegt dat het diner en het feest samen op zo’n bedrag uitkwamen dat 43 
ze dat niet van de leden konden vragen. 44 

- J. Free zegt dat dit punt lijkt op het puntje over het Actieve Leden Uitje. Ze zijn 45 
uitgegaan van een bepaald beeld en op basis daarvan is in begroot. Ook is 46 
gekeken naar vorige jaren. Hierbij was het dus zo dat het gala niet 47 
georganiseerd kon worden met het budget wat was in begroot.  48 



  10 

 

- M. Monteiro zegt dat ze het eens is met M. Mostard. Omstandigheden zijn 1 
inderdaad veranderd, maar het maximale bedrag moet in het oog worden 2 
gehouden. Dan kan niet verscholen worden achter het beleidsplan. 3 

- S. van der Meulen zegt dat kritisch gekeken moet worden. Op het moment dat 4 
het niet lukt om met andere verenigingen het gala samen te organiseren, zou 5 
bijvoorbeeld het diner niet door kunnen gaan. Het is niet uitgeven om het 6 
uitgeven. Het kan meegegeven worden aan volgende jaren. Er moet eerder 7 
andersom worden gedacht en dus vanuit het maximale bedrag wat is in 8 
begroot.  9 

- J. Free zegt dat hij het eens is met M. Monteiro dat een max een max is. Hij 10 
zegt dat de alv wel een dubbelzijdig beeld geeft. Bij het Actieve Leden Uitje 11 
vonden ze het wel goed, maar bij het gala niet. Dat is hetzelfde beeld. Met vier 12 
verenigingen een gala organiseren is nou eenmaal goedkoper.  13 

- J. Chia zegt dat het verschil hier is dat het diner wel of niet georganiseerd kon 14 
worden. Ze hebben er voor gekozen om dit wel te doen, omdat dit niet veel 15 
duurder was. Ze hebben wel gekeken naar de optie om het niet door te laten 16 
gaan. Ze hebben hierover vergaderd en aan de hand daarvan besloten om het 17 
toch door te laten gaan. Postelein hoefde voor dit diner niet veel meer bij te 18 
dragen. Ze hebben geprobeerd het beste ervan te maken met de middelen die 19 
ze hadden.  20 

- J. Salfischberger zegt dat het punt is dat er niet voor niets een penninmeester 21 
en een begroting is. Penningmeesters zijn er om te zeggen ‘tot hier en niet 22 
verder’, anders wordt heel veel geld uitgegeven door de rest van het bestuur.  23 

- J. Zonneveld zegt dat ze hier ook heel serieus over hebben nagedacht. De 24 
feesten hadden meer opbrengst dan verwacht en het gala is ook een feest. Zo 25 
dachten ze dat het geld geschoven kon worden. 26 

- E. Braat zegt dat dit idee inderdaad ontstaan is naar aanloop naar het gala 27 
toe. Dit was halverwege het bestuursjaar. Uiteindelijk heeft het niet veel extra 28 
opbrengst gebracht en hebben ze het dus niet meer uitgevoerd. \ 29 

- M. Mostard zegt dat met name gekeken moet worden naar het geld in de 30 
plaats van wat Postelein wil of kan leveren. Er moet gekeken worden naar wat 31 
er wel is en daarna pas naar wat verwacht wordt binnen te krijgen.  32 

- J. Free zegt dat wel opgepast moet worden dat ze er geen karikatuur van 33 
maken, want ze hebben niet met geld gesmeten. Ze kiezen voor een systeem 34 
met bestuursleden die geschikt zijn om hier keuzes in te maken. Daarnaast is 35 
de Raad van Advies er ook bij betrokken. Hiervoor hebben ze de stem en 36 
bevoegdheid gekregen. Ze moeten wel binnen de kaders blijven, maar 37 
wanneer er uitleg wordt gegeven is het goed en dat is nu gedaan.  38 

- M. Monteiro zegt dat ze als ALV wel kritisch moeten zijn. Ze heeft alle 39 
vertrouwen in het bestuur, maar dat wil niet zeggen dat iemand minder kritisch 40 
moet zijn omdat je al vertrouwen hebt gegeven.  41 

- P. de Vries zegt dat het huidig bestuur kritisch luistert naar deze discussie en 42 
dat zij hier vast wel iets mee zullen doen.  43 

 44 
Pagina 28: M. Monteiro zegt dat het rechterkopje in de tabel moet worden 45 
aangepast. 46 

- E. Braat geeft aan dat ze dit zal doen.  47 
 48 
Pagina 28: S. van der Meulen vraagt in hoeverre nog bedragen openstaan.  49 
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- E. Braat zegt dat dit hetzelfde is als wat in de laatste kolom staat. Ze zegt dat 1 
dit meerdere redenen heeft. Ze zegt dat ze achter sommige aanzit en dat ze 2 
sommige niet te pakken krijgt. Ze zegt dat ze hier samen met Bente nog naar 3 
zal kijken. 4 

- M. Monteiro vraagt of ze wel toezeggingen heeft. 5 

- E. Braat zegt dat ze dit van bijna allemaal heeft.  6 

- M. Monteiro vraagt hoe serieus deze toezeggingen zijn. 7 

- E. Braat zegt dat dit serieus is. Er zijn ook contracten, dus mensen zitten er 8 
wel aan vast. 9 

- M. Monteiro zegt dat E. Braat deze mensen echt mag stalken.  10 

- E. Braat zegt dat ze dit in september bijna dagelijks heeft gedaan en dat ze 11 
daar nu ook nog mee doorgaat.  12 

- S. van der Meulen zegt dat dit een tip is voor volgend jaar. De penningmeester 13 
moet in oktober en november nog alles afronden. 14 

- M. Mostard zegt dat dit niets met uithameren te maken heeft en dat E. Braat er 15 
dus achteraan moet gaan. 16 

- J. Free vraagt welke moeilijkheden ze heeft ondervonden en welke stappen ze 17 
al heeft ondernomen. Hij vraagt of ze al een ultimatum heeft gesteld.  18 

- E. Braat zegt dat ze facturen heeft gestuurd, heeft gemaild, heeft gebeld. Het 19 
lag aan de personen en organisatie qua gegevens, maar ze is wel in contact 20 
met de mensen. 21 

- J. Free zegt dat het om gehoorlijke bedragen gaat dus dat ze een ultimatum 22 
kan stellen dat ze binnen twee weken moeten betalen. 23 

- J. Chia vraagt of als een bedrag openstaat ze wettelijk eerst een ultimatum 24 
moet stellen. 25 

- M. Monteiro zegt dat ze een brief kan sturen, zodat van te voren de 26 
consequenties duidelijk zijn. E. Braat kan ook naar de rechtswinkel om daar 27 
tips over te krijgen. 28 

- E. Braat zegt dat het in 2012-2013 ook net voor de zomer pas gelukt is. 29 
Daarnaast weegt het bedrag niet altijd op tegen een rechtszaak. 30 

- P. de Vries zegt dat dit wel kan als E. Braat heel zeker is van haar zaak. 31 

- J. Chia zegt dat ook de wettelijke rente verhoogd kan worden. 32 

- P. de Vries zegt dat hopelijk een ultimatum al genoeg is. 33 

- M. Monteiro zegt dat het niet direct via de rechter hoeft, maar dat het ook 34 
geprobeerd kan worden via een deurwaarder met aanmaning. Ze vraagt of E. 35 
Braat een concreet plan hiervoor heeft, omdat het om veel geld gaat.  36 

- E. Braat zegt dat ze hier samen met Bente voor zal gaan zitten. Ze zal de 37 
mensen een bericht sturen en een ultimatum stellen. Ze zal met haar bestuur 38 
bespreken hoe ze dit het best kan verwoorden.  39 

- M. Monteiro zegt dat ze eventueel ook een deurwaarder, afhankelijk van de 40 
grote van het bedrag, kan sturen of er zelf langsgaan. Ze kan ook andere 41 
dingen overwegen en hier over brainstormen.  42 

- P. de Vries zegt dat ze samen met iemand die er verstand van heeft een 43 
stappenplan op kan stellen. 44 

- J. Salfischberger zegt dat dit gratis is bij de rechtswinkel. 45 

- Bente zegt dat ze StudyStore laatst aan de telefoon heeft gehad. Zij zijn 46 
gewisseld van contactpersoon en de nieuwe contactpersoon is nu bezig met 47 
het openstaande bedrag.  48 

 49 
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 1 
E. Braat vraagt of er nog algemene opmerkingen zijn over het financieel jaarverslag 2 
2013-2014. 3 
 4 
M. Mostard geeft aan dat ze nog een afsluitende opmerking heeft. Er zijn een aantal 5 
opmerkingen geweest, maar dat betekent niet dat de ALV hun bestuursfuncties in 6 
twijfel trekt. Het bestuur maakt keuzes, maar de ALV zit er om te zeggen wat ze in 7 
het vervolg graag willen zien. Er kan alleen maar van worden geleerd als de ALV het 8 
anders heeft beleefd. Het heeft niets te maken wat de ALV verwacht van het bestuur, 9 
dus het kan positiever worden benaderd dan als net is voorgevallen.  10 
 11 
D. Sinke zegt dat het financieel jaarverslag 2013-2014 dit keer niet naar de 12 
kascontrole is gestuurd. Ze geeft de tip aan Bente om dit volgend jaar wel te doen. 13 
Daarnaast is het boekjaar ook al afgesloten. Bij hen was dit een miscommunicatie.  14 

- E. Braat geeft aan dat ze van S. van der Meulen op 1 oktober een e-mal heeft 15 
gehad dat dat na de alv moest gebeuren met een handleiding erbij. Dit heeft 16 
ze op deze manier ook naar Bente gestuurd. Als gevolg hiervan is het 17 
boekjaar al afgesloten. Ze was er zelf ook al achter dat dit niet heel handig is, 18 
dus dit wordt in het handboek opgenomen. Het boekjaar zal dan pas worden 19 
afgesloten na het presenteren van het financieel jaarverslag en het 20 
uithameren.  21 

 22 
P. de Vries zegt dat hij zelf niet bij de introductie aanwezig was, maar dat hij gekeken 23 
heeft naar de begroting van de mannencommissie. Hij zegt dat er €300,00 24 
beschikbaar was en dat daarbinnen dus nog ruimte was. 25 

- E. Braat geeft aan dat dit niet mogelijk is, aangezien er €210,00 was in 26 
begroot. De jaren ervoor was wel €300,00 in begroot, maar dit kwam omdat er 27 
een mannenweekend georganiseerd werd.  28 

- P. de Vries zegt dat hij dat mee zal nemen voor dit jaar.  29 
 30 
Vivianne geeft aan dat de kascontrole de tweede controle zal presenteren.  31 
 32 
D. Sinke geeft aan dat op 30 september 2014 de financiële verantwoording is 33 
uitgevoerd. De financiële verantwoording heeft betrekking op de periode april 2014 34 
tot en met september 2014. De kascontrolecommissie heeft vastgesteld dat alle 35 
uitgaven en ontvangsten zijn verantwoord. De kascontrolecommissie geeft aan dat er 36 
nog een aantal aanpassingen gemaakt moeten worden en dat de 37 
kascontrolecommissie dan het financiële jaarverslag goedkeurt.  38 
 39 
E. Braat geeft aan dat ze nog een aantal aanvullende opmerkingen heeft op dit 40 
verslag. Ze geeft aan dat de kasverschillen met name zijn ontstaan in september, 41 
waarschijnlijk omdat 12 mensen op de kamer bezig waren deze maand. De 42 
kasverschillen trekken elkaar echter redelijk recht. Het zou kunnen komen door het 43 
verkeerd terug geven van geld. Daarnaast was een verschil tussen wat op de factuur 44 
stond van Univé en welk bedrag geïncasseerd is. Twee leden kregen €3,50 van het 45 
lasergamen terug, omdat zij er niet bij konden zijn. Dit bedrag was in het mailcontact 46 
niet benoemd.  47 

- J. Free zegt dat Univé niet het verkeerde bedrag heeft geïncasseerd, maar dat 48 
de commissie daarin een fout heeft gemaakt met de assurantiebelasting. Dit 49 
was in eerste instantie niet van toepassing en vervolgens weer wel. Bij de 50 
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eindafrekening is het geld wel teruggeboekt naar degene die voor een 1 
verzekering hadden betaald.  2 

 3 

6. Stemmen financieel jaarverslag 2013-2014  4 

Het financieel jaarverslag wordt aangenomen met: 5 
14 stemmen voor 6 
0 stemmen tegen  7 
6 stemmen blanco 8 
 9 
De ALV klapt.  10 
 11 
Vivianne dechargeert E. Braat. 12 
 13 
De ALV klapt. 14 
 15 

7. Voorstellen Kascontrolecommissie 2014-2015 16 

Vivianne geeft aan dat de kandidaten voor de kascontrolecommissie 2014-2015 zich 17 
voor zullen stellen. 18 

- P. de Vries zegt dat hij graag plaats wil nemen in de kascontrolecommissie. 19 
Zijn kwaliteiten liggen in zijn afkomst, hij komt namelijk uit Zeeland. Daarnaast 20 
is G. Dodemont hem aan het trainen in het zeggen van ‘nee’ en zal dit dan 21 
ook toepassen. Daarnaast heeft hij talent voor statistiek. 22 
 23 

De ALV klapt. 24 
 25 

- B. Lensen zegt dat ze derdejaars student is. Ze heeft zich aangemeld voor de 26 
kascontrolecommissie, omdat ze graag actief lid wilde blijven bij Postelein. 27 
Daarnaast lijk de kascontrolecommissie haar erg interessant, aangezien ze 28 
nog nooit het financiële aspect van een vereniging heeft meegemaakt. Ze kan 29 
ook eindelijk de betalingsbalans van economie in de praktijk brengen. 30 

 31 
De ALV klapt.  32 
 33 

- L. van den Heuvel zegt dat ze het heel leuk vindt om met financiën bezig te 34 
zijn. Daarnaast heeft ze oog voor detail en zal ze hierdoor dingen opmerken 35 
die anderen misschien niet zullen zien.  36 

 37 
De ALV klapt.  38 
 39 
J. Free zegt dat het handig is om te weten wat ze hiervoor hebben gedaan bij 40 
Postelein. 41 

- P. de Vries is in zijn eerste jaar veel bij activiteiten van Postelein geweest. In 42 
zijn tweede jaar zat hij in de mannencommissie waar hij halverwege 43 
commissiehoofd van is geworden.  44 

- B. Lensen vertelt dat ze in haar eerste jaar veel bij activiteiten van Postelein 45 
aanwezig is geweest. Vorig jaar zat ze in de Voorlichtingen- en 46 
Meeloopdagencommissie. Dit jaar is ze nog een back-up voor deze 47 
commissie. 48 
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- L. van den Heuvel zat in haar eerste twee jaar in de Voorlichtingen- en 1 
Meeloopdagencommissie. Verder heeft ze in de  Studytrip commissie en de 2 
introductiecommissie gezeten en is ze Commissaris Formeel geweest.  3 

 4 

8. Stemmen Kascontrolecommissie 2014-2015 5 

Vivianne zegt dat P. de Vries is aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 6 
2014-2015 met: 7 
20 stemmen voor 8 
0 stemmen tegen 9 
0 stemmen blanco 10 
 11 
Vivianne zegt dat B. Lensen is aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 12 
2014-2015 met: 13 
20 stemmen voor  14 
0 stemmen tegen 15 
0 stemmen blanco 16 
 17 
Vivianne zegt dat L. van den Heuvel is aangenomen als lid van de 18 
kascontrolecommissie 2014-2015 met: 19 
20 stemmen voor  20 
0 stemmen tegen 21 
0 stemmen blanco 22 
 23 

9. Installeren/de-installeren kascontrolecommissie 24 

Vivianne feliciteert de kascontrolecommissie 2014-2015 namens het bestuur.  25 
 26 
Vivianne geeft aan dat ze de huidige kascontrolecommissie zal de-installeren en 27 
daarna de nieuwe kascontrolecommissie zal installeren. 28 
 29 
Vivianne de-installeert A. Janssen, D. Sinke en M. Ras als kascontrolecommissie 30 
2013-2014. 31 
 32 
De ALV klapt. 33 
 34 
Vivianne installeert P. de Vries, B. Lensen en L. van den Heuvel als 35 
kascontrolecommissie 2014-2015.  36 
 37 
De ALV klapt.  38 
 39 
E. Braat wil de kascontrolecommissie 2013-2014 bedanken voor tijd die ze in de 40 
controle hebben gestoken en voor het feit dat ze altijd voor haar klaarstonden.  41 
 42 

10. Financiële reserves 43 

Vivianne geeft aan dat de punten die bij de vorige alv naar voren zijn gekomen, 44 
besproken zullen worden. Dit waren de punten contributieverhoging en het apart 45 
zetten van geld voor lustrumjaren. Ze zegt dat ze graag wil beginnen met het 46 
bespreken van eventuele contributieverhoging. Ze geeft aan dat het niet de 47 
bedoeling is om keuzes te maken, maar enkel om samen met de ALV te 48 
brainstormen.  49 
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- J. Free wil het graag over de reserves hebben. De vraag is of het zo goed is, 1 
of dat de reserves meer of minder moeten zijn.  2 

- Vivianne zegt dat dit klopt. Ze zegt dat het ook een optie is om beide ideeën 3 
niet te doen.  4 

- J. Free zegt dat hij graag wil beginnen met het bekijken van de reserves en 5 
daarna bekijken of het nodig is om bijvoorbeeld de contributie te verhogen. 6 

- Vivianne vraagt of iemand wil inhaken op dit idee. 7 

- E. Mulder vraagt of er al enig idee is van hoe de reserves eruit gaan zien en 8 
hoe het gaan lopen. Ze vraagt of er ideeën zijn over waarom de reserves 9 
teruglopen. Ze zegt dat het een heel ander beeld geeft als de reserves 10 
uiteindelijk toch gelijk blijven. 11 

- Bente zegt dat de afgelopen jaren een minbegroting is geweest, maar dat 12 
uiteindelijk niet in de min is uitgekomen. Hierdoor zijn de reserves redelijk 13 
stabiel gebleven. Afgelopen jaar en dit jaar zijn wel minder leden en is er 14 
minder sponsoring. Ze proberen dit uiteraard weer hoger te krijgen, maar voor 15 
nu creëert dit een gat in de begroting. Hierdoor zijn minder inkomsten van 16 
afgelopen jaren. Ze hebben nog geen prognose, ze kan alleen vertellen dat 17 
het afgelopen jaren redelijk stabiel is gebleven.  18 

- M. Mostard zegt dat de begroting uiteindelijk wel altijd in de min eindigt, alleen 19 
niet op het bedrag wat is in begroot. Ze zegt dat het niet €100,00 in de plus uit 20 
zal komen. 21 

- Bente zegt dat er minder in de min wordt gegaan dan is in begroot. Dit kan 22 
inhouden dat er inkomsten zijn waarop vooraf niet is gerekend. 23 

- M. Mostard zegt dat dus wel in de min wordt geëindigd. Er is steeds een 24 
minbegroting en die is er omdat de reserves niet te groot mogen zijn. 25 
Daarvoor wordt ook een standaard voor de vereniging gezet. Deze standaard 26 
blijft maar de reserves niet.  27 

- E. Braat zegt dat zij in haar jaar ongeveer €3000,00 had in begroot en 28 
uiteindelijk €1850,00 heeft uitgegeven. M. Monteiro heeft ook €3000,00 in 29 
begroot en is maar €150,00 in de min uitgekomen. Ze zegt dat er elk jaar van 30 
kan worden uitgegaan dat er €2000,00 tot €3000,00 van de reserves afgaat.  31 

- J. Free geeft aan dat hij deze trend ook ziet. In het begin waren er 32 
minbegrotingen, maar kwam het uiteindelijk nog wel in de plus uit. Dit bedrag 33 
in de plus werd steeds kleiner en slaat nu zelfs door naar de min. De reserves 34 
nemen af, maar deze zijn wel hard nodig, aangezien er heel veel geld omgaat 35 
in de vereniging. Hierdoor is speelruimte nodig. De vraag is hoe groot deze 36 
reserves moeten zijn.  37 

- Bente zegt dat ze ook heeft gemerkt dat subsidies van bijvoorbeeld het 38 
onderwijsinstituut niet zo zeker zijn. Postelein moet er dus op voorbereid zijn 39 
dat dit nog verder terug gaat lopen.  40 

- M. Mostard vraagt wat de speling is die nodig is.  41 

- Vivianne vraagt of iemand een idee heeft wat minimaal op de spaarrekening 42 
zou moeten staan. 43 

- M. Monteiro zegt dat het vooral moet worden gekeken naar de attitude van 44 
iedereen over het uitgeven van het geld. Het argument ‘want we hebben zo 45 
veel geld’ kan niet meer worden aangevoerd. De reserves moeten dus niet 46 
worden opgemaakt en hier moet voorzichtiger mee worden omgegaan. Per 47 
jaar moet worden bekeken wat nodig is.  48 
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- E. Mulder vraagt hoe verantwoord kan worden dat de contributie omhoog 1 
gaat. Misschien komt er wel een nieuwe sponsor, maar is de contributie wel 2 
verhoogd. De reserves lopen terug, maar het is alsnog een heel groot bedrag. 3 
Ze zegt dat leden dan nu al moeten betalen voor als over een paar jaar het 4 
geld op is.  5 

- Vivianne zegt dat verschillende sponsoren zich terugtrekken, dat het 6 
onderwijsinstituut wil bezuinigen en dat Postelein minder leden heeft. Het 7 
verhogen van de contributie duurt een paar jaar. Om deze reden willen ze er 8 
nu vast naar kijken. 9 

- J. Free zegt dat van het idee moet worden afgestapt dat de reserves nog heel 10 
veel zijn. Dit is dus niet meer zo. €50.000,00 lijkt een groot bedrag, maar voor 11 
een grote vereniging is dit helemaal niet zoveel. Op het moment dat er een 12 
jaar lang geen inkomsten zijn, redt de vereniging dit niet. 13 

- Bente zegt dat in dat geval Postelein inderdaad €20.000,00 in de min staat. 14 

- J. Zonneveld zegt dat het niet raar is als leden van nu betalen voor het 15 
voortbestaan van de vereniging. De reserves zijn ook betaald door leden die 16 
allang geen lid meer zijn. Hierdoor kan een vereniging in stand worden 17 
gehouden.  18 

- S. van der Meulen zegt dat toe moet worden gewerkt naar een begroting 19 
waarin wordt quitte gespeeld. Per jaar moet wel rekening worden gehouden 20 
dat de helft van de omloop van het geld voor de studiereis is, waardoor er een 21 
verkeerd beeld kan worden gecreëerd.  22 

- J. Free zegt dat afgelopen jaren huidige leden hebben geprofiteerd van de 23 
reserves. Zij hebben meer gekregen dan waar ze voor betaald hebben in 24 
verband met de min begroting. 25 

- M. Monteiro geeft aan dat ze begrijpt wat er wordt gezegd, maar zij denkt dat 26 
de reserves niet meer zo groot zijn als ze waren. Ze vindt ze echter nog wel 27 
aanzienlijk en andere verenigingen doen het met veel minder reserve. Dit zijn 28 
ook vergelijkbare verenigingen met vergelijkbare omzet. Contributieverhoging 29 
moet niet te snel aan begonnen worden, aangezien een aantal jaar geleden 30 
de contributie juist verlaagd zou worden. Ze zegt dat meer ingezet kan worden 31 
op de begroting. Postelein kan iets minder bijdragen aan activiteiten in de 32 
plaats van de verhoging van de contributie.  33 

- Vivianne vraagt of de activiteiten niet minder gaan lopen en dat hierdoor 34 
minder inkomsten binnen komen. Ze zegt dat de prijs van het gala vorig jaar 35 
mensen heeft afgeschrokken. 36 

- M. Monteiro zegt dat dat het geval kan zijn, maar dat het punt is dat de 37 
contributie niet verhoogd moet worden, maar de manier van omgang met geld 38 
veranderd moet worden.  39 

- P. de Vries sluit zich aan bij M. Monteiro. Zijn voorkeur gaat ook uit naar het 40 
niet verhogen van de contributie, maar meer naar het zoeken naar een 41 
begroting waarbij quitte wordt gedraaid. De reserves kunnen gehouden 42 
worden zoals ze nu zijn. Ze hoeven niet vergroot of verkleind te worden.  43 

- J. Free geeft aan dat hij ervoor is om toe te werken naar een 44 
begrotingsevenwicht, zodat er meer inkomsten komen en minder uitgaven. De 45 
afgelopen jaren is Postelein misschien verwend geraakt. Los daarvan kunnen 46 
prima extra inkomsten worden gegenereerd via een contributieverhoging. De 47 
afgelopen zes jaar is de contributie niet veranderd, maar er is wel zes jaar 48 
lang inflatie geweest. Relatief gezien is de contributie dus gedaald. Hij zegt 49 
dat dit best een keer mag worden aangepast.  50 
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- E. Mulder zegt dat het ledenaantal ook terugloopt en dat er veel boekenleden 1 
zijn. Ze zegt dat bij een verhoging van de contributie, leden alsnog maar 10% 2 
korting ontvangen op hun boeken. Ze zegt dat het beter kan worden 3 
opgevangen door meer te vragen voor activiteiten. Mensen kiezen dan ook 4 
zelf hiervoor en dan worden de boekenleden ook behouden.  5 

- M. Mostard zegt dat gerealiseerd moet worden dat het een proces is en dat 6 
het niet allemaal tegelijkertijd zal gebeuren. Dit jaar kan worden gekeken wat 7 
er gebeurd als een euro meer wordt gevraagd bij de activiteiten. Gekeken kan 8 
worden naar de opkomst van de leden. Op jaarbasis kunnen de kosten en 9 
baten dan tegen elkaar worden afgewogen.  10 

- E. Braat zegt dat ze het eens is met het feit dat er een grote reserve is. Ze 11 
vindt deze te groot om de contributie te verhogen. Ze zegt dat inderdaad 12 
anders kan worden in begroot. De afgelopen drie jaar is Postelein wel 13 
gegroeid qua activiteiten en qua actieve leden. Ze zegt dat het dan moeilijk is 14 
om van een minbegroting van €3000,00 terug te gaan naar quitte draaien, 15 
omdat het al een aantal jaar zo wordt ingevuld. 16 

- S. van der Meulen zegt dat dit inderdaad het geval is. Het is de vraag wat aan 17 
de leden wordt geboden. Het doel is om mensen iets meer te laten betalen, 18 
maar wel zulke leuke activiteiten te organiseren dat ze toch komen. De 19 
bijdrage van de deelnemers kan echter wel zo laag mogelijk worden 20 
gehouden, zodat de activiteit laagdrempelig blijft. Ze geeft aan dat bij 21 
Comenius €17,50 contributie wordt gevraagd en dat het dus niet raar is om 22 
meer te vragen van de leden. In verhouding is de contributie van Postelein vrij 23 
laag. 24 

- P. de Vries vraagt hoe het bij andere studieverenigingen zit. 25 

- E. Mulder zegt dat dit meestal ook €10,00 contributie is.  26 

- M. Mostard zegt dat de kwaliteit van activiteiten wel omhoog is gegaan. 27 

- Vivianne zegt dat S.V. Babylon €12,50 contributie vraagt. Over het algemeen 28 
is €10,00 vrij laag en veel verenigingen zitten hierboven. 29 

- P. de Vries zegt dat andere verenigingen als referentie genomen kunnen 30 
worden als de contributie wordt verhoogd.  31 

- J. Free zegt dat ook gerealiseerd moet worden dat het niet verhogen van de 32 
contributie, maar het verlagen van de uitgaven er ook tot leidt dat de leden dit 33 
betalen. Het gaat om een grotere bijdrage of minder aanbieden. Zijn voorkeur 34 
gaat uit naar de contributie verhogen en dus de prijs van de activiteiten lager 35 
houden. Hij zegt dat het hier op veel alv’s al over is gegaan. Postelein komt uit 36 
een situatie waarbij de drempel heel hoog lag. Daarom moesten prijzen vooral 37 
niet worden opgehoogd, want dan konden de activiteiten niet meer doorgaan. 38 
Daarnaast verleen je de boekenleden ook een dienst. Als ze €12,50 betalen, 39 
halen ze dit er ook al in de eerste periode uit met 10% korting op hun boeken.  40 

- M. Anten zegt dat de contributie beter laag gehouden kan worden, omdat 41 
hiermee meer mensen worden getrokken. Gekeken kan worden naar waar 42 
dan het geld vandaan gehaald kan worden, zoals een kleine bijdrage vragen 43 
voor thee op de Posteleinkamer.  44 

- M. Monteiro is het ermee eens dat meer gezocht moet worden om de in- en 45 
uitgaven anders in te richten. Zo kan er intensief worden gekeken naar het 46 
activiteitenaanbod of dingen die gratis zijn.  47 

- J. Free zegt dat er waarschijnlijk niet veel leden verloren zullen gaan bij het 48 
verhogen van de contributie. De eerstejaars worden lid tijdens de introductie 49 
en de €2,50 verschil zal geen probleem zijn.  50 
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- T. Stift zegt dat hij het persoonlijk prettiger vindt om het activiteitenaanbod 1 
laagdrempeliger te houden. Hij zegt dat €2,50 verschil hem en anderen 2 
waarschijnlijk niet tegen zou houden.  3 

- J. Free zegt hij daar inderdaad ook niet zo bang voor is. Hij zou liever de 4 
contributie verhogen dan elke activiteit duurder maken of €0,10 vragen voor 5 
elk kopje thee. Op dat moment wordt constant geld van leden gevraagd in een 6 
jaar. 7 

- E. Mulder zegt dat tijdens de introductie veel vragen zijn gekomen het geld 8 
voor de Radboud Universiteit en voor Postelein. Daarnaast komt dan nog de 9 
contributie. Als deze ook nog verhoogd wordt, verhoogd dit ook de drempel 10 
voor de eerstejaars. Ze zegt dat ook gekeken kan worden naar middelen 11 
buiten de leden om wat iets op kan brengen. 12 

- M. Mostard zegt dat ze het eens is met E. Mulder. Zij heeft ook veel vragen 13 
gehad tijdens de introductie. Ze zegt dat de algehele introductie al duurder 14 
wordt en dan zou de contributie ook nog verhoogd worden. Dit zou twijfel 15 
teweeg kunnen brengen. Op het moment dat er dan niet de juiste 16 
mentorouder staat, gaat het fout.  17 

- Vivianne geeft nogmaals aan dat het bestuur nog geen standpunt over dit 18 
onderwerp heeft ingenomen. Ze zegt dat introductiekinderen niet weten dat 19 
het eerst €10,00 was.  20 

- M. Mostard zegt dat ze wel gaan nadenken over het totale bedrag. 21 

- E. Braat zegt dat ze het eens is met J. Free en dat de kwaliteit en kwantiteit 22 
van activiteiten behouden moet worden. Ze zegt dat de contributie verhoogd 23 
kan worden, maar dat dit de komende twee jaar nog niet nodig is. Daarnaast 24 
loopt het leden aantal terug. De acquisitiecommissie kan proberen veel 25 
sponsoring binnen te halen.  26 

- Vivianne begrijpt het punt. Ze zegt dat het verhogen van de contributie 27 
sowieso niet eerder dan volgend jaar kan worden gestart. Voordat het nieuwe 28 
bestuur hier tijd voor heeft, is het waarschijnlijk alweer december. 29 

- E. Braat geeft aan dat ze volgend jaar te vroeg vindt.  30 

- M. Mostard zegt dat inderdaad wel een plan kan worden opgezet. 31 

- P. de Vries zegt ook moet worden gekeken naar hoe het afgelopen jaar is 32 
gelopen. Hij zegt dat niet nog een jaar moet worden gewacht. 33 

- E. Braat zegt dat de contributie misschien over twee jaar verhoogd kan 34 
worden, maar dat hierbij rekening moet worden gehouden met de 35 
introductiekinderen.  36 

- J. Salfischberger zegt dat de introductiekinderen losgelaten kunnen worden. 37 
Ze zegt dat zij vaak struikelen over de €20,00 extra bijdrage. Pas na de 38 
introductie gaan ze nadenken over een lidmaatschap bij Postelein. Ze zegt dat 39 
nooit iemand naar het bedrag kijkt en dat een verhoging van €2,50 dus geen 40 
problemen zal opleveren. 41 

- P. de Vries geeft aan dat hij dit ook zo ervaren heeft.  42 

- J. Salfischberger zegt dat qua sponsoring meer gehaald kan worden met 43 
producten. Bij een activiteit kan begonnen worden met bekijken waar 44 
sponsoring vandaan gehaald kan worden.  45 

- J. Free zegt dat hij het hiermee eens is, maar dat elke organisatie ook cash 46 
geld binnen moet krijgen. het onderwijsinstituut bezuinigd ook al en de kans is 47 
groot, naar zijn gevoel, dat zij over vijf jaar niets meer geven. Hij hoort ook 48 
veel mensen klagen dat de introductie zo duur is, maar dat ligt met name aan 49 



  19 

 

het gedeelte wat aan de universiteit wordt betaald. Los daarvan kan ook beter 1 
gecommuniceerd worden naar aspirant leden waarom ze lid moeten worden 2 
van Postelein.  3 

- M. Mostard zegt dat bij sponsorbedragen wat bijgehaald kan worden. Ze zegt 4 
dat zij bij het LOOP ook regelmatig heeft gevraagd hoe de andere 5 
verenigingen dit aanpakken. Dit zijn ook veel gecombineerde verenigingen 6 
waardoor zij extra bronnen hebben. Voor Postelein is dit moeilijker. Ze kunnen 7 
er wel naar kijken, maar misschien valt hier niet heel veel op te behalen. 8 

- J. Salfischberger zegt dat daarom juist gekeken kan worden naar materiële 9 
sponsoring.  10 

- J. Zonneveld zegt dat eraan voorbij wordt gegaan dat als er minder geld 11 
binnenkomt, maar wel materiële sponsoring, Postelein ook minder hoeft bij te 12 
dragen. De leden wordt aan iets aangeboden voor een minder groot bedrag. 13 
Daarnaast staan veel bedrijven hier waarschijnlijk meer voor open. 14 

- J. Free zegt dat hij gelijk heeft. Hij zegt dat echter wel een basisbedrag nodig 15 
is en dat alle dingen die niets met activiteiten te maken hebben ook betaald 16 
moeten worden. Hij zegt dat het bij de begroting van de activiteit zelf 17 
inderdaad aantrekkelijk is om te kijken naar materiële sponsoring.  18 

- J. Salfischberger vraagt of J. Free dan geld wil halen uit de sponsoring.  19 

- J. Free zegt dat als er minder cash geld uit de sponsoring wordt gehaald, dit 20 
door iets anders moet worden opgevangen. 21 

- J. Salfischberger vraagt of de oplossing dan is om de contributie te verhogen. 22 

- J. Free zegt dat dit inderdaad één van de oplossingen is.  23 

- E. Mulder zegt dat materiële sponsoring niet als vervanging moet worden 24 
gezien, maar als iets extra’s wat erbij komt. Voor een bedrijf is het veel 25 
aantrekkelijker om kleine deals te maken. Bij elke activiteit kunnen leden dan 26 
iets extra’s ontvangen.  27 

- J. Free zegt dat het inderdaad niet in de plaats van cash sponsoring komt, 28 
maar dat het basisbedrag wel daalt. Dat bedrag moet ook opgevangen 29 
kunnen worden. Bij materiële sponsoring wordt minder uitgegeven, maar 30 
komen ook niet meer inkomsten.  31 

- E. Braat dat materiële sponsoring ook heel goed werkt. Zij hebben dit 32 
bijvoorbeeld met de Ragweekontbijtjes gedaan. Aan de andere kant willen 33 
bedrijven er vaak ook iets voor terug. Tijdens een bestuursjaar is geen tijd om 34 
een paar uur in de Albert Heijn te staan en dus zouden het heel veel kleine 35 
deals moeten zijn.  36 

- Mirthe zegt dat haar commissies bezig zijn met werkacties. Ze vraagt hoe dit 37 
in de begroting verwerkt kan worden, omdat er niet op gerekend kan worden 38 
in de begroting. 39 

- E. Braat zegt dat het dan niet in de uitgaven wordt opgenomen. 40 

- Mirthe zegt dat dat nooit minder kan worden in begroot. 41 

- E. Braat zegt dat dit wel kan als de werkacties vaststaan.  42 

- Mirthe vraagt tijdens het maken van de begroting dan al een deal gemaakt 43 
moet worden. 44 

- E. Braat zegt dat dit afhankelijk is van de activiteit.  45 

- Vivianne zegt dat het geld gewoon moet worden in begroot, omdat de 46 
werkacties niet zeker zijn. In dat geval kan de balans dus niet quitte worden 47 
gemaakt. Ze zegt dat het wel een fijne meevaller is, maar dat de minbegroting 48 
niet kleiner zal worden hierdoor.  49 
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- E. Braat zegt dat dit bij de resultatenrekening wel het geval is. 1 

- J. Salfischberger zegt dat materiële sponsoring niet direct gekoppeld hoeft te 2 
worden aan werkacties. Postelein kan heel aantrekkelijk zijn voor sponsoren 3 
en zij hebben er veel aan als Postelein naar hen toekomt. Ook mogen meer 4 
eisen worden gesteld aan sponsoren. 5 

- E. Mulder zegt dat als een groep vrouwen in een restaurant zit, dit goede 6 
reclame is voor het restaurant. Dan kan in ruil een drankje gevraagd worden 7 
en een extra drankje aanbieden aan de leden. Hierdoor kan ook €2,00 meer 8 
worden gevraagd. Voor bedrijven is het al aantrekkelijk als Postelein 9 
langskomt.  10 

- M. Monteiro zegt dat het goed is dat erover na wordt gedacht, maar dat het 11 
veel doem scenario’s zijn. Ze zegt dat dit punt misschien beter verplaatst kan 12 
worden naar over een half jaar als het duidelijk is hoe het dit jaar verloopt. 13 
Dan kan er meer over worden gezegd dan enkel hypotheses voorleggen. 14 

- Vivianne vraagt of het plan van aanpak ook uitgesteld moet worden. 15 

- M. Monteiro zegt dat het bestuur kan kijken naar de tips en gekeken kan 16 
worden wat hiermee gedaan wordt. Ze zegt dat het bestuur niet te snel punten 17 
uit moet gaan werken. Er zijn meer punten waar iets mee gedaan kan worden 18 
en dit zijn punten die kleiner zijn dan het verhogen van de contributie.  19 

- J. Free zegt dat hij het eens is met M. Monteiro. Hij zegt dat materiële 20 
sponsoring heel nuttig kan zijn bij bijvoorbeeld maandelijkse activiteiten, maar 21 
dat dit voor de studiereis lastiger zal zijn. Een busreis kan niet zo maar gratis 22 
worden gegeven. Daarnaast moet ook cash geld binnenkomen. Hij zegt dat 23 
het bestuur hiernaar kan kijken.  24 

- M. Monteiro zegt dat nu ongeveer €40.000,00 op de bankrekening staat. Ze 25 
zegt dat nu het idee is om te proberen dit gelijk te houden. 26 

- J. Free zegt dat wat nu cash binnenkomt niet vervangen kan worden door 27 
materiële sponsoring. Hij zegt dat het fijn is een deel met materiële sponsoring 28 
binnen gehaald kan worden, maar dat de rest alsnog cash binnengehaald 29 
moet worden. Hij zegt dat anders het inventaris volstaat met spullen, maar dat 30 
de bankrekening dan leeg is.  31 

- S. van der Meulen zegt dat dit punt nu kan worden afgerond en dat iedereen 32 
het erover eens is dat quitte moet worden gedraaid. Ergens moet dus de 33 
€3000,00 af worden gehaald wat gecompenseerd moet worden. Ze zegt dat 34 
het slim is een aantal scenario’s te schetsen. Bijvoorbeeld over wat er zou 35 
gebeuren als de contributie verhoogd zou worden en hoe dit er over vier jaar 36 
uit ziet. Daarnaast kan worden gekeken welke posten omlaag zouden kunnen 37 
gaan aan de hand van materiële sponsoring en wat dit betekent voor het 38 
totaal beeld. Daarna kan hierover verder worden gepraat.  39 

- M. Mostard zegt dat dit jaar wellicht geschikt is verschillende dingen uit te 40 
voeren. Materiële sponsoring kan geprobeerd worden en als dan minder wordt 41 
uitgegeven, werkt het dus.  42 

- P. de Vries vraagt of het bestuur tips hebben ontvangen waar ze iets aan 43 
hebben.  44 

- Vivianne zegt dat ze goede tips hebben gekregen waar ze naar gaan kijken en 45 
mee gaan rekenen. Dit zullen ze vervolgens weer voorleggen aan de Raad 46 
van Advies en de ALV. 47 

- E. Braat zegt dat Postelein nu €40.000,00 op de rekening heeft staan. Ze zegt 48 
dat voor de studiereis ongeveer €25.000,00 nodig is. Stel dat er echt iets fout 49 
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gaat, zal dit nooit meer dan €10.000,00 zijn. De €40.000,00 is van de leden, 1 
terwijl er maar €25.000,00 nodig is. Daarom is ze het niet eens met de 2 
verhoging van de contributie. 3 

- Vivianne zegt dat ze daar inderdaad mee zullen gaan rekenen. 4 

- Bente zegt dat Postelein alle reizen voorschiet en dat daarvoor veel geld nodig 5 
is. 6 

- E. Braat zegt dat daarom €25.000,00 genoeg is. Stel er gaat iets fout dan is er 7 
alsnog genoeg geld.  8 

- Bente zegt dat inderdaad minder ruimte nodig is dan er nu is.  9 
 10 
Vivianne geeft aan dat ze graag naar het volgende punt wil gaan, namelijk elk jaar 11 
een bepaald bedrag wegzetten voor de lustrumjaren. 12 

- M. Monteiro geeft aan dat ze dit een goed idee vindt. 13 

- J. Free sluit zich hierbij aan. 14 

- M. Mostard vraagt hoe dit werkt. Ze vraagt of dit geld op een aparte rekening 15 
komt te staan. 16 

- M. Monteiro zegt dat daar een reservering voor wordt gemaakt en dus niet een 17 
fysiek aparte rekening voor wordt geopend.  18 

- M. Mostard vraagt of dit elk jaar in de balans komt te staan. 19 

- M. Monteiro zegt dat dit het geval is. 20 

- Vivianne zegt dat het nu nog goed opgevangen kan worden, maar dat over 21 
een aantal jaar dat misschien meer niet het geval is.  22 

- J. Free zegt dat in de spaarrekening nu elk lustrumjaar een gat ontstaat. Op 23 
het moment dat elk jaar een bedrag aan de kant wordt gezet, dan gaat elk jaar 24 
iets van de rekening af. De balans blijft dan hetzelfde en de minbegroting 25 
wordt dan niet extreem groot met het lustrumjaar. Hij zegt dat het per jaar wel 26 
snel een vertekend beeld kan geven. 27 

- S. van der Meulen zegt dat het een stabieler beeld geeft op de balans, wat het 28 
overzicht duidelijker maakt.  29 

- Vivianne zegt dat als iedereen het hiermee eens is ze ernaar zullen kijken hoe 30 
ze dit aan kunnen pakken. 31 

- J. Free vraagt hoe groot het bedrag ongeveer zal zijn. 32 

- M. Mostard zegt dat eerst moet worden gekeken naar hoe het ervoor staat 33 
met de vereniging. 34 

- M. Monteiro zegt dat gekeken kan worden naar hoeveel er de afgelopen 35 
lustrumjaren is uitgegeven. 36 

- Vivianne zegt dat dit jaar op €4500,00 uit is gekomen, dus dat houdt in dat 37 
ongeveer €1000,00 per jaar aan de kant moet worden gezet. Ze geeft aan dat 38 
ze dit beter uit zullen zoeken en vervolgens een advies hierover te geven aan 39 
hun opvolgers.  40 

 41 

11. W.V.T.T.K.  42 

De 10% norm bij reizen 43 

- M. Monteiro zegt dat het in begrote bedrag op twee manieren geïnterpreteerd 44 
kan worden. Ze zegt dat het in haar jaar is geïnterpreteerd is als het maximale 45 
en dat daarbinnen Postelein 10% kan bijdragen. Bij een hele goedkope reis 46 
draagt Postelein nog steeds 10% bij.   47 
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- J. Free geeft als advies om vooraf na te denken wat het bedrag ongeveer is 1 
waarvoor de reis gerealiseerd moet worden. Dat is dan ook het maximale 2 
bedrag. 3 

- M. Mostard vraagt hoe het dan met de regel zit dat het bestuur tot een 4 
bepaald bedrag zelf mag bepalen. 5 

- E. Braat zegt dat het bestuur tot €1000,00 extra mag uitgeven zonder 6 
toestemming van de ALV, maar dan moet het bestuur wel een goede 7 
verantwoording hebben. Ze zegt dat het bestuur concreet moet weten wat ze 8 
hiermee moeten doen. Ze zegt dat de skireis al rond is en de studytrip en 9 
studiereis misschien ook al. Ze kan zich voorstellen dat een studytrip niet voor 10 
€80,00 per persoon gaat lukken. 11 

- Vivianne zegt dat de studytrip en studiereis inderdaad al voor een deel rond 12 
zijn. Ze zegt dat ze zeker zullen proberen om binnen de grenzen te blijven, 13 
maar dat ze niet precies weet wat ze er nu nog mee kunnen.  14 

- E. Braat zegt dat volgend jaar dezelfde discussie dan gevoerd kan worden 15 
met het financieel jaarverslag. Ze vraagt wat voor het huidig bestuur wordt 16 
afgesproken.  17 

- M. Monteiro zegt dat het bestuur tot €1000,00 zelf mag beslissen. Vanuit de 18 
discussie zijn verschillende ideeën besproken. Het bestuur kan het dus zeker 19 
proberen, vooral voor Postelein zelf. Als dat niet lukt dan weet de ALV waar 20 
het aan ligt, want het is nu besproken. 21 

- M Mostard zegt dat als het bestuur denkt dat het te verantwoorden is ze het 22 
mogen doen. Op de alv wordt vervolgens gekeken of het de juiste beslissing 23 
was en of het een juiste verantwoording is.  24 

- M. Monteiro zegt dat het bestuur een keuze maakt om een bedrag wel of niet 25 
uit te geven op basis van argumenten. E. Braat had in dit geval een ander 26 
idee over het percentage dat wordt uitgegeven. Als iedereen het ermee eens 27 
is, is het goed. Ze zegt dat het prima is hoe het nu is gegaan. 28 

- M. Mostard zegt dat wel meeweegt of er ruimte voor is. De 10% blijft 29 
hetzelfde, maar het bestuur mag dus tot €1000,00 zelf beslissen. 30 

- M. Monteiro zegt dat de begroting een richtlijn is. Van te voren wordt hier met 31 
iedereen over nagedacht, maar op een bepaald punt kan het soms niet anders 32 
dan erover heen gaan. Van te voren zeggen dat meer moet worden 33 
bijgedragen door Postelein is echter iets anders. 34 

- J. Zonneveld zegt dat het enige wat nu nog kan, is dit advies meegeven aan 35 
het bestuur. 36 

- Vivianne geeft aan dat ze hun best zullen doen zich eraan te houden.  37 

- J. Free zegt dat dingen die vaststaan inderdaad niet veranderd kunnen 38 
worden. Hij zegt dat er echter wel rekening mee kan worden gehouden voor 39 
de studytrip en al helemaal voor de studiereis. Hij zegt dat er waarschijnlijk 40 
nog geen offertes vastliggen. Hij raadt aan waar mogelijk zeker aan het 41 
maximale bedrag te houden en de 10% bijdrage.  42 

- S. van der Meulen zegt dat het bestuur ernaar moet streven het bedrag wat op 43 
de begroting staat vast te houden. Als erover heen wordt gegaan moet dit 44 
goed verantwoord kunnen worden en dat is het belangrijkst. Ze is het ermee 45 
eens dat het huidig bestuur het wel mee kan nemen en het niet direct naar 46 
volgend jaar hoeft te schuiven.  47 

- Bente vraagt wat de ALV het huidig bestuur aanraadt en wat ze hun opvolgers 48 
aan kunnen raden om over de 10% in hun beleidsplan te zetten. 49 
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- S. van der Meulen zegt dat de bijdrage van Postelein 10% is op de 1 
deelnemersprijzen en als daarbij het maximale bedrag wordt aangehouden is 2 
er geen probleem. Mocht het bedrag toch omhoog gaan, moet dat dus goed 3 
verantwoord kunnen worden. 4 

- J. Free zegt dat inderdaad naar het deelnemersbedrag moet worden gekeken.  5 
 6 

12. Rondvraag 7 

M. Mostard wil iets zeggen tegen de penningmeester en oud-penningmeesters. Ze 8 
zegt dat het deze alv met name over financiën is gegaan en dat dit een lastig punt is. 9 
S. van der Meulen vond het in haar bestuursjaar ook een aantal keer lastig. Als 10 
penningmeester ben je de underdog en daarom wil ze extra benadrukken dat 11 
iedereen het heel belangrijk vindt wat zij doen. 12 

- De ALV klapt.  13 
 14 
M. Mostard zegt dat tijdens de wissel-alv is gesproken over het aanpassen van het 15 
plakken van de ledenstickers. Ze vraagt wat nu is besloten. 16 

- Vivianne zegt dat de ledenstickers op de Posteleinpas en de collegekaarten 17 
worden geplakt. 18 

 19 
M. Mostard zegt dat op Facebook iets is fout gegaan en dat Postelein nu geen 20 
persoon meer is. Ze vraagt of er een mogelijkheid is om iets samen te voegen.  21 

- Sanneke geeft aan dat ze hier druk mee bezig is en dat ze met verschillende 22 
besturen heeft gesproken over eventuele oplossingen. Ze gaat zich hier nog 23 
verder in verdiepen. 24 

- M. Anten zegt dat studievereniging Bow nog wel een personenpagina heeft 25 
onder de naam Bow Bestuur.  26 

- Sanneke zegt dat dan opnieuw moet worden begonnen met iedereen als 27 
vriend uit te nodigen. Daarnaast bestaat de kans dat de pagina opnieuw wordt 28 
verwijderd en dan moet weer opnieuw worden begonnen.  29 

- E. Braat zegt dat iedereen hiermee kan helpen door zelf ook mensen uit te 30 
nodigen voor evenementen. 31 

- J. Salfischberger zegt dat de vrienden omgezet kunnen worden in likes voor 32 
de pagina. Ze vraagt of dit ook andersom kan. 33 

- Sanneke zegt dat dit helaas niet mogelijk is.  34 

- E. Mulder zegt dat de Facebookgroep via de pagina gepromoot kan worden. 35 

- Sanneke zegt dat dit inderdaad al gebeurt en dat het een openbare groep is. 36 

- M. Anten vraagt wat ze ervan vindt dat Sanneke als persoon zelf mensen uit 37 
moet nodigen. Het is niet professioneel. 38 

- Sanneke zegt dat het inderdaad niet professioneel is, maar dat het voor nu 39 
even niet anders kan. Ze gaat op zoek naar een oplossing. 40 

- M. Mostard zegt dat Sanneke een groep kan maken waarin ze haar vrienden 41 
in kan delen. Ze kan dan voor bepaalde personen haar persoonlijke dingen 42 
afschermen.  43 

- Sanneke bedankt M. Mostard voor deze tip.  44 

- J. Zonneveld zegt dat ook iets kan worden verloot onder degene die als 45 
zoveelste lid wordt van de groep. Zoiets als gratis naar binnen op een feest 46 
kan worden geloot. 47 

- M. Mostard zegt dat zij dat wel eens hebben geprobeerd en dat het wel is 48 
opgehaald, maar nooit is gebruikt door degene die dit hebben gewonnen.  49 
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- E. Mulder zegt dat hetzelfde geldt voor het vriendenaccount als voor de 1 
Facebookgroep. De posts komen dus alleen op de pagina te staan. Wat 2 
betreft de like en win actie kan dit ook gedaan worden voor als mensen zich 3 
aanmelden voor een evenement. Bijvoorbeeld iedereen die zich aanmeldt 4 
krijgt een gratis shotje. 5 

- M. Mostard zegt dat dat een vertekend beeld kan geven, aangezien sommige 6 
mensen zich dan op aanwezig zetten maar toch niet komen.  7 

- E. Mulder zegt dat dan wel veel anderen ook het evenement zien. 8 
 9 

M. Anten zegt dat in het beleidsplan staat dat ze activiteiten willen organiseren met 10 
andere verenigingen. Ze hebben een leuk aanbod gekregen. Ze vraagt waarom het 11 
bestuur hiervoor heeft gekozen. 12 

- Mirthe zegt dat hier nog veel onderhandelingen over zijn. 13 

- M. Anten wil aanraden dit zeker te doen.  14 
 15 
M. Anten zegt dat de samenleving steeds duurzamer gaat leven. Ze zegt dat de 16 
kartonnen bekertjes op de Posteleinkamer niet duurzaam zijn. Ze zegt dat het 17 
bestuur hierover na kan denken. 18 

- Vivianne zegt dat ze eventueel in de papierbak gegooid kunnen worden. 19 

- J. Zonneveld zegt dat er een plastic laagje omheen zit en dat dit dus niet kan. 20 

- Vivianne zegt dat ze erover na zullen denken.  21 
 22 
J. Zonneveld geeft het bestuur een compliment over de skireis. 23 

- Mirthe bedankt J. Zonneveld hiervoor. 24 
 25 
E. Mulder zegt dat in het beleidsplan staat dat er een lange termijnagenda op de 26 
website zou komen te staan.  27 

- Vivianne zegt dat hier over na wordt gedacht. 28 

- M. Anten zegt dat het ook onder een evenementkopje geplaatst kan worden. 29 

- M. Mostard zegt dat ze hier samen met Sanneke naar heeft gekeken. Vroeger 30 
stond er een agenda op de website, maar deze is niet meer te vinden. 31 

- Sanneke geeft aan dat ze overal heeft gezocht, maar de oude agenda niet 32 
meer kan vinden. Ze gaat nu naar een andere oplossing kijken. 33 

 34 
E. Mulder zegt dat het bestuur nu twee maanden bezig is. Ze vraagt hoe het gaat.  35 

- Mirthe zegt dat het tot nu toe heel leuk en leerzaam is. Ze leert veel nieuwe 36 
mensen kennen en heeft leuke commissies. Ze vond het heel gaaf dat de 37 
skireis zo snel vol zat.  38 

- Maroesjka zegt dat ze zich daarbij aansluit. Ze heeft de eerste activiteiten 39 
gehad en ze vond het leuk om te zien dat daar veel mensen op af kwamen. Ze 40 
heeft het idee dat ze steeds meer weet waar ze mee bezig is. Ze heeft hele 41 
leuke commissies. 42 

- Renske sluit zich hierbij aan.  43 

- Bente sluit zich hier ook bij aan. Ze zegt dat ze het geld tellen nog steeds leuk 44 
vindt en dat ze nog steeds geen kassen heeft laten vallen.  45 

- Vivianne sluit zich hierbij aan. Ze zegt dat de lustrumcommissie ook heel leuk 46 
is. Daarnaast is ze blij dat het goed loopt binnen het bestuur. 47 
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- Sanneke sluit zich daar ook bij aan. Ze zegt dat ze het heel leuk vindt om de 1 
mediacommissie vanaf het begin af aan op te starten. Daarnaast vindt ze het 2 
bestuur en de leden heel erg leuk en gezellig. 3 

 4 
E. Mulder geeft een compliment over de nieuwe PosteleinPost. Ze vindt het heel 5 
mooi geworden. 6 

- Renske bedankt E. Mulder voor het compliment. Ze zegt dat er een nieuwe 7 
standaard is gemaakt door de familie van Mirthe 8 

- De ALV klapt.  9 
 10 
I. Bleekman zegt dat naar de commissiehoofden gecommuniceerd moet worden dat 11 
ze naar de alv moeten komen. Ze zegt dat er nu met name alleen Raad van Advies 12 
en besturen zitten. 13 

- Vivianne zegt dat dit wel tegen hen is gezegd, maar dat volgende week 14 
tentamens zijn. Ze zegt dat de commissiehoofden niet verplicht kunnen 15 
worden. Ze zegt dat het wel nogmaals tegen hen herhaald zal worden. 16 

- I. Bleekman zegt dat zij wel dingen uit een ander perspectief bekijken en dat 17 
dat handig kan zijn. 18 

- M. Mostard zegt dat ze misschien nog een reminder e-mail kunnen sturen.  19 
 20 

13. Sluiting 21 

Vivianne sluit om 21:47 uur de vergadering. 22 


