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

 Kandidaatsbestuur 2014-2015: V. Weijnen, S. de Feiter, B. van 3 
Enckevort, R. Willems, M. Bourgondiën, M. Verkooijen 4 

 Commissiehoofden: J. Salfischberger, T. Horstman, M. Anten, L. van 5 
den Heuvel, A. van Wijnen, S. van der Meulen 6 

 Raad van Advies: J. Free, S. van der Meulen, D. Sinke 7 
Kascontrolecommissie 2013-2014: M. Ras, A. Janssen, D. Sinke 8 
Leden: M. Böhm, G. Dodemont, E. Schretzmeijer, D. Ruessink, M. 9 
Mostard, M. Vos, L. Onnink, E. van Kalmthout, M. Luijten, J. Guldenaar, 10 
I. Bleekman, M. Hinssen, N. Mijnsbergen, S. Lexmond, M. Troost, M. 11 
Pruijsers, L. Widdershoven 12 

  Totaal: 33 13 
Afwezigheid  14 
bij kennis- 15 
geving: M. Arkink (machtigt D. Ruessink), I. Ooms (machtigt M. Troost), T. 16 

Morriën (machtigt M. Böhm), M. Monteiro (machtigt A. Janssen), J. in 17 
Traa (machtigt A. van Wijnen) en P. de Vries 18 

 19 

1.Opening 20 

Jaleesa opent om 18.44 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. Fenna 21 
leest alle machtigingen voor.  22 
 23 

2. Vaststellen agenda 24 

De agenda is vastgesteld.  25 

 26 

3. Goedkeuren notulen 27 

Fenna zegt dat op- en aanmerkingen met betrekking tot stijl- en spellingsfouten tot 28 
en met dinsdag 24 juni via de mail gestuurd kunnen worden.  29 
De notulen van donderdag 24 april zijn goedgekeurd met inachtneming van de 30 
wijzigingen van de spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzigingen. 31 
 32 
Pagina 10. 33 
Regel 28, M. Mostard snapt niet goed wat in de laatste regel bedoeld wordt. 34 

o Jaleesa zegt dat het in haar handboek beschreven staat hoe via Blackboard 35 
een forum geopend kan worden.  36 

 37 
Pagina 21. 38 
J. Guldenaar zegt dat hij de agenda van de alv van 24 april niet bekeken had, maar 39 
dat hij op de website de wijziging van het Huishoudelijk Reglement miste bij de 40 
officiele bestanden. Hij zou het op prijs stellen wanneer dit er in het vervolg wel 41 
tussen zou staan.  42 

o Jaleesa zegt dat J. Guldenaar gelijk heeft en dat deze wijziging eerder op de 43 
site had moeten staan.  44 

Algemene ledenvergadering 
17-06-2014 
18.30 uur 
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4. Mededelingen bestuur 1 

a. Secretaris 2 
- Op maandag 12 mei heeft een debat plaatsgevonden met als thema: ‘Het 3 

nieuwe studeren’. Dit debat werd samen georganiseerd met BeeVee van 4 
biologie en AKKUraatd. Hierbij waren, op vijf bestuursleden na, geen leden 5 
van Postelein aanwezig. Het was een interessant debat met leuke stellingen.  6 

 7 
b. Penningmeester 8 
- In week 21 is een samenvatting aangekocht, namelijk die van ‘De kleine 9 

filosoof’.  10 
 11 

c. PR 12 
- Op vrijdag 2 mei bleek de derde PosteleinPost van het collegejaar 2013-2014 13 

verkeerd gedrukt te zijn door een fout van de drukker. Dit is hersteld en op 14 
woensdag 7 mei is de PosteleinPost correct geleverd. 15 

- In week 19 en 20 is de derde PosteleinPost van het collegejaar 2013-2014 16 
uitgedeeld. Het thema van dit nummer was ‘Superhelden’. 17 

- In week 20 heeft de algemene promotieactie plaatsgevonden. Hierbij werden 18 
pizzasnijders uitgedeeld. De reacties waren enthousiast. 19 

- Op dinsdag 13 mei heeft een maandelijkse activiteit met als thema ‘tosti’s 20 
plaatsgevonden. Hierbij zijn 170 tosti’s uitgedeeld. Het was erg gezellig en er 21 
zijn ook tosti’s bij docenten uitgedeeld. 22 

- In week 21 en 22 is de vierde tentamenactie van dit jaar uitgedeeld. De leden 23 
kregen een zakje Haribo beertjes met daaraan de slogan: ‘Met dit snoepgoed, 24 
maak je je tentamen beregoed’. De tentamenactie is uitgedeeld aan studenten 25 
van B1, B2, B3, ALPO, Pre-master en studenten met extra tijd. 26 

- Op dinsdag 20 mei heeft de mentoreninformatiebijeenkomst plaatsgevonden 27 
in Café de Fuik. Hierbij waren ongeveer veertig mentoren aanwezig. De 28 
bijeenkomst was kort maar krachtig: het thema van de introductie is bekend 29 
gemaakt, vervolgens kregen de mentoren middels een presentatie te horen 30 
wat van hen verwacht werd en wat zij van de introductiecommissie konden 31 
verwachten, tot slot heeft een afsluitende borrel met hapjes en shotjes tequila 32 
plaatsgevonden. De lage opkomst is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat er 33 
tentamens waren. Het was echter niet mogelijk de bijeenkomst anders te 34 
plannen. 35 

o J. Guldenaar vraagt wat het thema van de introductie is. 36 
o Evelien zegt dat het thema dit jaar ‘films en series’ is. 37 

- Op dinsdag 10 juni heeft de Posteleinborrel plaatsgevonden in Café de Fuik. 38 
Er zijn oranje hawaïkransen uitgedeeld en er zijn vlaggetjes geschminkt. Er 39 
kwamen positieve reacties op de aankleding van de borrel. Daarnaast zijn 40 
welkomstshotjes uitgedeeld en er was een gratis fust. De shotjes werden goed 41 
ontvangen, iedereen vond deze erg lekker. Het was vroeg druk, waarschijnlijk 42 
daar de acties aan tijden waren gekoppeld, en uiteindelijk waren er 42 leden 43 
aanwezig. 44 

 45 
d. Formeel  46 
- Op donderdag 8 mei heeft een workshop gebarentaal plaatsgevonden. Hierbij 47 

waren 35 personen aanwezig, waarvan drie niet-leden. Het was een 48 
geslaagde workshop en er kwamen positieve reacties. 49 
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- Op dinsdag 13 mei heeft de reünie van de studytrip plaatsgevonden, hierbij 1 
waren 24 deelnemers aanwezig. Het was een geslaagde avond. Tijdens deze 2 
avond is een quiz gedaan met vragen over de reis. Daarna zijn shotjes 3 
uitgedeeld om te proosten op deze succesvolle reis. 4 

- Op dinsdag 13 en dinsdag 20 mei heeft een sollicitatietraining 5 
plaatsgevonden. Hieraan hebben in totaal vier leden deelgenomen. 6 

- Op woensdag 14 mei zou er een ervaringstocht plaatsvinden op de 7 
universiteit. Omdat er geen aanmeldingen waren voor de tocht is deze 8 
afgelast. 9 

 10 
e. Informeel 11 
- Op woensdag 7 mei heeft een student-docent lunch plaatsgevonden. Hierbij 12 

waren dertig deelnemers aanwezig, waarvan vijf docenten. Er is veel met de 13 
docenten gesproken en er kwamen enthousiaste reacties. 14 

- Op woensdag 7 mei heeft een informatiebijeenkomst voor de studiereis 15 
plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is een presentatie gegeven met 16 
informatie over Riga, de reis, het programma en andere belangrijke informatie. 17 
Na afloop van deze presentatie kreeg iedereen een shotje om te proosten op 18 
een goed verloop van de reis. Hierna zijn in groepjes verschillende spellen 19 
gedaan.  20 

- Op donderdag 8 mei heeft BaMyPo plaatsgevonden in El Sombrero. Het 21 
thema was ‘BaMyPoker: Las Vegas’. De eerste veertig bezoekers kregen een 22 
zonnebril. Daarnaast was er een Las Vegas stand-in cutout waar mensen 23 
foto's mee konden maken. Tijdens deze avond waren veel Posteleinleden 24 
aanwezig en er hing een goede sfeer. 25 

- Op donderdag 15 mei heeft het gala plaatsgevonden in Stadscafé en 26 
restaurant de Waagh. De avond begon met een diner, waarbij 21 deelnemers 27 
aanwezig waren. Na het diner vond het feest plaats, waar twee Dj’s draaiden 28 
en een liveband heeft gespeeld. Ook was er een professionele fotograaf. Bij 29 
het feest waren 56 deelnemers aanwezig. De reacties over het gala waren 30 
positief.  31 

- Op woensdag 21 mei heeft een poker –en beerpongavond plaatsgevonden in 32 
Café Gekke Gerrit. Er waren vijf deelnemers. Ondanks de lage opkomst 33 
waren er positieve reacties over de avond. 34 

- Op donderdag 22 mei heeft Inglorious plaatsgevonden in Café van Buren, met 35 
als thema ‘InGLOWrious’. Tijdens deze avond werden glowsticks uitgedeeld, 36 
er was glow-in-the-dark-schmink, er werden welkomstshotjes uitgedeeld en er 37 
was een gratis fust. Het feest was redelijk bezocht en er waren niet veel 38 
Posteleinleden aanwezig.  39 

- Op dinsdag 27 mei heeft het S-Feest plaatsgevonden in Waalhalla. Bij het S-40 
Feest waren 763 bezoekers aanwezig. De reacties over de locatie waren erg 41 
positief. Over de muziek waren de reacties verdeeld, omdat er voornamelijk 42 
techno en deephouse werd gedraaid. 43 

o J. Guldenaar vraagt hoeveel kaartjes er door Postelein zijn verkocht. 44 

o Job geeft aan dat er in de voorverkoop 38 kaarten zijn verkocht. Aan de 45 
deur zijn ook nog kaarten verkocht, echter weten we niet hoeveel aan 46 
Posteleinleden. 47 

- Op woensdag 28 mei is er als mannenactiviteit gepoold in Café Pool. In totaal 48 
waren er tien deelnemers die allemaal enthousiast waren over de activiteit. 49 
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- Van maandag 2 tot en met maandag 9 juni heeft de studiereis naar Riga 1 
plaatsgevonden. Met een groep van vijftig deelnemers, waarvan twee 2 
docenten, zijn we op reis geweest. In totaal zijn zeven instellingen bezocht, 3 
waaronder een psychiatrisch kinderziekenhuis, SOS kinderdorpen en een 4 
weeshuis. Daarnaast was er een informeel programma met onder andere een 5 
stadswandeling, een kroegentocht en een kayaktour by night. De reacties op 6 
de reis waren erg enthousiast. 7 

- Op dinsdag 10 juni heeft lasergamen plaatsgevonden bij Laserquest. In totaal 8 
waren er 21 aanmeldingen, maar in verband met problemen bij de NS konden 9 
twee leden niet aanwezig zijn. De reacties van de deelnemers waren 10 
enthousiast.  11 

- Op woensdag 11 juni heeft een cantus plaatsgevonden in Sociëteit 'Het Pand'. 12 
Er waren 47 deelnemers, die overwegend positief waren. 13 

 14 

f. Voorzitter 15 
- Op dinsdag 13 mei heeft een open feest plaatsgevonden met als thema ‘Diva 16 

Disco’ in Café de Fuik. Het was een hele gezellige avond.  17 
- Op woensdag 14 mei heeft het commissiehoofdenuitje plaatsgevonden in 18 

Stadscafé en restaurant de Waagh, namelijk een moorddiner. Hierbij waren elf 19 
commissiehoofden aanwezig. Het was een geslaagd uitje. 20 

 21 

5. Presenteren Financieel Halfjaarverslag 2013-2014 22 

Jaleesa geeft aan dat het Financieel Halfjaarverslag gepresenteerd zal worden door 23 
Elyn.  24 
 25 
Elyn zegt dat op- en aanmerkingen met betrekking tot stijl- en spellingsfouten tot en 26 
met dinsdag 24 juni via de mail gestuurd kunnen worden.  27 
 28 
Pagina 3. 29 
Regel 20, J. Guldenaar geeft aan dat daar 2012-2013 staat en zegt dat dit veranderd 30 
moet worden in 2013-2014. 31 

o Elyn geeft aan dat ze dit zal veranderen. 32 
 33 
Pagina 12. 34 
M. Anten geeft aan dat momenteel de contributie nog niet bij de leden is 35 
afgeschreven. In de notulen van donderdag 3 april stond dat het streven was om de 36 
contributie in april af te schrijven. M. Anten heeft berekend welk bedrag aan rente er 37 
op deze manier misgelopen zal worden.  38 

o Elyn legt uit dat wanneer alles goed gaat, de contributie heel gemakkelijk 39 
afgeschreven kan worden. Ze geeft aan dat ze samen met Fenna het 40 
complete ledenbestand probeerde te importeren in conscribo. Ze legt uit dat 41 
tijdens het importeren steeds een foutmelding gegeven werd, waardoor ze niet 42 
verder konden. Toen dit daarna opgelost was, bleek het conscribopakket van 43 
Postelein te klein. Elyn heeft toen contact opgenomen met A. de Jong van 44 
conscribo en nu heeft Postelein een groter pakket. Hierdoor heeft het 45 
afschrijven van contributie vertraging opgelopen. Komende week zullen Fenna 46 
en Elyn verder gaan met het importeren van leden in conscribo, in de hoop dat 47 
het dan wel lukt. Wanneer alle leden er eenmaal in zitten, dan is het de 48 
komende jaren gemakkelijk om contributie te innen. Er is voor gekozen het op 49 
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deze manier te doen, omdat het ons belangrijker leek om alles voor 1 
aankomende jaren makkelijker en efficiënter te maken dan dat het afschrijven 2 
van de contributie snel zou gebeuren. 3 

o M. Anten vraagt wat er meegegeven zal worden aan het kandidaatsbestuur 4 
over het moment van afschrijven van contributie.  5 

o Elyn zegt dat ze zou aanraden dit voor het eind van het kalenderjaar te doen.  6 
o A. Janssen vindt het goed dat dit helemaal is uitgezocht voor alle opvolgers, 7 

maar vraagt waarom er niet voor gekozen is het toch dit jaar nog op de oude 8 
manier te doen. 9 

o Elyn zegt dat elke keer als er gedacht werd dat het ging lukken, er toch nog 10 
wat mis ging. Ze geeft aan dat ze de vijftig personen van de studiereis met de 11 
hand had gedaan en dat hier al veel werk inzat, het invoeren van alle leden 12 
zou haar dus dermate veel tijd kosten. De mogelijkheid om met drie 13 
muisklikken de contributie af te schrijven was een goed vooruitzicht, die 14 
tevens efficiënt zou zijn voor aankomende jaren. 15 

o J. Guldenaar denkt dat dit wel een verstandige keuze is. Hij vindt het 16 
verstandig om af te maken waar we mee begonnen zijn. 17 

 18 
Pagina 16. 19 
A. Janssen, zegt dat in regel 26 staat 4 oktober 2012 en zegt dat dit veranderd moet 20 
worden in 2013. 21 

o Elyn geeft aan dat ze dit zal aanpassen.  22 
 23 
Pagina 20. 24 
A. Janssen zegt dat in regel 36 het jaartal aangepast moet worden. 25 

o Elyn geeft aan dat ze dit zal aanpassen.  26 
 27 
Pagina 25. 28 
M. Ras zegt dat 2013 in regel 30 veranderd moet worden in 2014. 29 

o Elyn geeft aan dat ze dit zal aanpassen. 30 
 31 

S. van der Meulen zegt dat Elyn het goed gedaan heeft. 32 
 33 
Elyn geeft de kascontrolecommissie het woord. 34 
A. Janssen geeft aan dat op vrijdag 28 maart 2014 de kascontrolecommissie een 35 
controle heeft uitgevoerd ter financiële verantwoording van Postelein. Tijdens deze 36 
controle zijn alle uitgaven en ontvangsten verantwoord. Na inachtneming van enkele 37 
opmerkingen, zijn de financiële uitgaven van Postelein goedgekeurd door de 38 
kascontrolecommissie.  39 
 40 
J. Free heeft nog een vraag over pagina 12 en 13. Hij geeft aan dat een aantal 41 
initiatieven van leden die aan het begin van het jaar binnengekomen zijn, door 42 
sommige commissies al zijn uitgevoerd. Hij ziet alleen nergens in het stuk een 43 
verwachting staan.  44 

o Elyn zegt dat er voor gekozen is enkel de activiteiten die al georganiseerd zijn 45 
te benoemen, maar er zijn wel plannen om de post ‘initiatieven van leden’ te 46 
gebruiken. 47 

 48 
 49 
 50 
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6. Voorstellen Kandidaatsbestuur 1 

Jaleesa geeft aan dat de kandidaten een sollicitatiebrief hebben gestuurd naar 2 
Postelein, waarop sollicitatiegesprekken hebben plaatsgevonden met hen. 3 
Vervolgens is na overleg met enkele sollicitanten nog een tweede gesprek gevoerd, 4 
om extra informatie in te winnen. Daarna is na overleg met het bestuur tot het huidige 5 
voorgestelde kandidaatsbestuur gekomen. Jaleesa geeft aan dat de kandidaten zich 6 
zullen voorstellen aan de ALV, waarna gelegenheid is tot het stellen van vragen.  7 
 8 
V. Weijnen geeft aan dat ze twintig jaar oud en tweedejaars studente is. Ze komt uit 9 
een klein dorpje bij Sittard en is vorig jaar begonnen als actief lid in de 10 
promotiecommissie. Dit jaar is ze commissiehoofd van de galacommissie en de 11 
promotiecommissie. V. Weijnen geeft aan dat ze door haar werk binnen de 12 
commissies heel enthousiast is geworden voor een bestuursjaar. Daarom heeft ze 13 
gesolliciteerd voor de functie van voorzitter. Ze kan goed overzicht houden en heeft 14 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel en denkt daarom dat deze functie bij haar 15 
past. 16 
- J. Salfischberger denkt dat de genoemde kwaliteiten door V. Weijnen zeker 17 

kwaliteiten zijn die je als voorzitter nodig hebt, maar zij vraagt wat de 18 
leerpunten van V. Weijnen zijn. 19 

o V. Weijnen zegt dat je als voorzitter moet kunnen inspringen waar 20 
nodig is en ze denkt dat het voor haar een leerpunt is om aan te voelen 21 
wat het juiste moment is om in te springen. 22 

- M. Anten zegt dat ze al actief lid is bij Postelein en daardoor al ingelezen is en 23 
vraagt of V. Weijnen al weet wat ze eventueel wil veranderen en wat ze wil 24 
voortzetten binnen Postelein. 25 

o V. Weijnen zegt dat ze officieel nog geen kandidaatsbestuur zijn. 26 
Daardoor hebben ze het er nog niet echt over gehad met zijn zessen. 27 
Ze geeft aan dat het nog niet hun taak is het daarover te hebben. 28 

- J. Guldenaar zegt dat V. Weijnen commissiewerk heeft gedaan en 29 
commissiehoofd is geweest en dat je binnen een commissie altijd naar een 30 
specifiek doel toewerkt. J. Guldenaar zegt dat je als bestuur speerpunten hebt 31 
waar je naartoe moet werken en dat elk bestuurslid eigen inhaakpunten heeft. 32 
Hij zegt dat je als voorzitter altijd het laatste woord hebt en dat je daarmee 33 
tegen bepaalde dingen aan kunt lopen. J. Guldenaar vraagt hoe V. Weijnen 34 
dan een beslissing zou nemen, wanneer ze bijvoorbeeld moet kiezen tussen 35 
een formele en een informele activiteit.  36 

o V. Weijnen vindt het lastig deze vraag te beantwoorden. Ze geeft aan 37 
dat ze zal kijken naar de activiteiten die al georganiseerd zijn en zal 38 
proberen een balans te vinden in formele en informele activiteiten. V. 39 
Weijnen zou samen met de penningmeester bekijken wat financieel 40 
mogelijk is en wat niet.  41 

- J. Free zegt dat V. Weijnen zich een jaar lang zal committeren aan Postelein. 42 
Hij vraagt of V. Weijnen zich beseft dat ze een jaar lang kiest voor Postelein 43 
en dat Postelein één jaar lang op de eerste plaats zal komen. Hij geeft aan dat 44 
je er als voorzitter moet staan en er altijd moet zijn. J. Free vraagt of V. 45 
Weijnen daartoe bereid is. 46 

o V. Weijnen zegt dat het voor haar een hele bewuste keuze is geweest 47 
bestuur te gaan doen. Dit jaar is ze vaak bij de activiteiten aanwezig 48 
geweest en heeft ze samen met M. Brussen een studieplan gemaakt. 49 
Postelein zal dus bovenaan staan voor V. Weijnen en de rest komt wel. 50 
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- J. Free vraagt of dit ook met haar vriendengroep besproken is. 1 
o V. Weijnen zegt dat ze haar vriendengroep in Limburg toch al niet zo 2 

vaak ziet, dus dat dit wel goed komt. 3 
- J. Guldenaar vraagt of ze goed tegen stress kan en hoe ze met stress 4 

omgaat. 5 
o V. Weijnen zegt dat ze niet snel in de stress schiet en dat ze de stress 6 

die ze heeft goed kan onderdrukken. 7 
- J. Guldenaar vraat hoe V. Weijnen stress onderdrukt. 8 

o V. Weijnen zegt dat ze goed kan relativeren. 9 
 10 
S. de Feiter geeft aan dat ze twintig jaar is en uit een klein dropje in Zeeland komt. 11 
Ze woont inmiddels 2 jaar in Nijmegen en is tweedejaars studente. S. de Feiter geeft 12 
aan dat ze sinds dit jaar actief lid is bij Postelein en sindsdien nog enthousiaster is 13 
geworden voor Postelein. Daarom heeft ze gesolliciteerd voor het bestuur. Ze denkt 14 
dat de functie van secretaris goed bij haar past omdat ze geordend en gestructureerd 15 
is.  16 
- J. Guldenaar vraagt of S. de Feiter goed kan typen. 17 

o S. de Feiter zegt dat ze dat kan. 18 
- M. Anten vraagt wat de leerpunten van S.de Feiter zijn. 19 

o S. de Feiter zegt dat ze heel perfectionistisch is en  alles altijd perfect 20 
wil hebben, maar ze weet dat dit niet kan. Dit kan ze aanpakken tijdens 21 
het bestuursjaar. 22 

- J. Guldenaar vraagt of S. de Feiter het erg vindt dat ze geen activiteiten kan 23 
organiseren.  24 

o S. de Feiter vindt dat aan de ene kant heel jammer, maar ze kan zich 25 
tijdens de activiteiten mengen onder de leden en met de leden omgaan.  26 

- J. Free zegt dat S. de Feiter zich een jaar lang zal committeren aan Postelein. 27 
Hij vraagt of S. de Feiter zich beseft dat ze een jaar lang kiest voor Postelein 28 
en dat Postelein één jaar lang op de eerste plaats zal komen. Hij vraagt of S. 29 
de Feiter daartoe bereid is. 30 

o S. de Feiter zegt dat ze er goed over heeft nagedacht en bereid is zich 31 
helemaal te wijden aan Postelein. 32 

- J. Guldenaar vraagt of het misschien niet gaat botsen aangezien het 33 
kandidaatsbestuur uit een groepje vriendinnen bestaat.  34 

o S. de Feiter ziet dat niet als een probleem. 35 
- A. Janssen zegt dat er echt een groepje van vier en een groepje van twee is 36 

binnen het bestuur en vraagt hoe ze dat voor zich ziet. 37 
o S. de Feiter denkt dat het alleen maar positief is, dat ze daardoor juist 38 

makkelijk op elkaar afstappen. Ze kennen elkaars sterke en zwakke 39 
punten. 40 

- J. Salfischberger vraagt of S. de Feiter denkt dat het vier tegen twee wordt. 41 
o S. de Feiter denkt van niet, ze kennen V. Weijnen en B. van Enckevort 42 

heel goed dus ze denkt dat ze snel één groep zullen vormen. 43 
- J. Salfischberger vraagt of ze bestuur en vriendinnengroep gescheiden kan 44 

houden. 45 
o S. de Feiter denkt zeker dat ze dit kunnen. 46 

- M. Mostard zegt dat ze met vier vriendinnen uit een grotere groep in het 47 
bestuur zitten en zegt dat ze zich moeten beseffen dat wat binnen het bestuur 48 
besproken wordt, binnen het bestuur blijft en niet bij de anderen van de groep 49 
terecht komt. 50 
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Kandidaten knikken instemmend. 1 
 2 
B. van Enckevort geeft aan dat ze twintig jaar oud is en tweedejaars studente is. Ze 3 
komt uit Horst, wat wederom een klein dorp is. B. van Enckevort woont sinds een 4 
jaar in Nijmegen. Haar werk binnen de promotiecommissie heeft haar enthousiast 5 
gemaakt voor Postelein. Ze is veel te vinden op de activiteiten en op de 6 
Posteleinkamer. Daarom heeft ze gesolliciteerd voor het bestuur op de functie van 7 
penningmeester. B. van Enckevort is heel precies en gestructureerd en staat achter 8 
de beslissingen die ze maakt. Ze heeft er erg veel zin in.  9 
- J. Salfischberger weet dat B. van Enckevort zeer creatief is en vraagt hoe ze 10 

dit denkt toe te passen als penningmeester. 11 
o B. van Enckevort zal creatief met geld om gaan. Ze wil zoveel mogelijk  12 

bereiken met zo min mogelijk geld.  13 
- J. Guldenaar vraagt of B. van Enckevort sterk genoeg in haar schoenen staat 14 

op het moment dat een commissaris naar haar toe komt met een hele leuke 15 
activiteit, maar het geld is er niet.   16 

o B. van Enckevort zegt dat ze daar kort over kan zijn en dat ze daarvoor 17 
sterk genoeg in haar schoenen staat.  18 

- M. Anten vraagt hoe B. van Enckevort denkt over de functie van vice-19 
voorzitter. 20 

o B. van Enckevort zegt dat leiding geven wel een sterke kant van haar is 21 
en hoopt dat die sterke kant naar boven kan komen wanneer ze 22 
bijvoorbeeld een keer een vergadering moet leiden. 23 

- M. Mostard zegt dat afgelopen jaar de keuze is gemaakt om in plaats van de 24 
secretaris de penningmeester ook vice-voorzitter te maken, M. Mostard vraagt 25 
hoe dit jaar die keuze is gemaakt.  26 

o Jaleesa zegt dat ze de samenwerking met de penningmeester prettig 27 
heeft ervaren. 28 

o Elyn zegt dat het een combinatie is van personen en functie en dat de 29 
functies van penningmeester en vice-voorzitter goed samen gaan. 30 

- M. Anten zou zich kunnen voorstellen dat de secretaris zich misschien 31 
buitengesloten voelt op deze manier.  32 

o Elyn zegt dat ze heeft gemerkt dat de voorzitter en secretaris juist veel 33 
samenwerken, bij bijvoorbeeld het LOOP en het FOS. Dus zij vond het 34 
handig dat zij vice-voorzitter was dit jaar. 35 

- J. Free zegt dat B. van Enckevort zich een jaar lang zal committeren aan 36 
Postelein. Hij vraagt of B. van Enckevort zich beseft dat ze een jaar lang kiest 37 
voor Postelein en dat Postelein één jaar lang op de eerste plaats zal komen. 38 
Hij vraagt of B. van Enckevort daartoe bereid is. 39 

o B. van Enckevort zegt dat ze een bewuste keuze heeft gemaakt en dat 40 
Postelein op één zal staan komend jaar. 41 

- J. Free zegt dat B. van Enckevort lid van de maand is geweest in verband met 42 
gezondheidsproblemen. Hij vraagt hoe B. van Enckevort hier komend jaar 43 
mee om denkt te gaan. 44 

o B. van Enckevort zegt dat ze nu helemaal over haar 45 
gezondheidsproblemen heen is. Wanneer er problemen zijn heeft ze 46 
een manier gevonden om zich over die problemen heen te zetten, 47 
zodat ze toch de dingen kan doen die ze wil doen. Als B. van Enckevort 48 
volgend jaar last krijgt van haar problemen dan gaat ze prioriteiten 49 
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stellen en dan zal Postelein altijd voor gaan. Ze heeft dus een goede 1 
manier gevonden, maar ze geeft aan dat het nu goed gaat. 2 

o J. Free zegt dat gezondheid één van de weinige dingen is die wel voor 3 
Postelein gaat. 4 

 5 
R. Willems geeft aan dat ze negentien jaar oud is en tweedejaars studente is. R. 6 
Willems komt uit een dorp, namelijk Deurne. R. Willems hoopt volgend jaar de functie 7 
van commissaris PR te bekleden, dit lijkt haar leuk omdat je dan je eigen 8 
enthousiasme voor Postelein kwijt kunt maar ook zakelijk bezig bent. Dit jaar is ze lid 9 
van de PUB-commissie en ze is veel aanwezig geweest bij activiteiten en op de 10 
Posteleinkamer.  11 
- J. Salfischberger zegt dat R. Willems de mooiste functie binnen het bestuur 12 

zal gaan bekleden en vraagt wat haar leerpunten zijn binnen deze functie.  13 
o R. Willems zegt dat ze heel enthousiast is en dat ze dan soms kan 14 

doordraven. Het is voor haar een leerpunt om niet door te draven in 15 
haar enthousiasme en ook moet ze leren dingen uit handen te geven. 16 

- J. Guldenaar vraagt of R. Willems denkt op tijd te weten te komen wanneer ze 17 
gaat doordraven en wanneer ze iets uit handen moet geven. 18 

o R. Willems zegt dat ze zich er nu al van bewust is en dat ze er dus 19 
vanaf het begin op kan letten. Ze staat er nooit alleen voor, dus ze 20 
denkt dat dit wel goed gaat komen. 21 

- A. Janssen zegt dat sponsoring altijd een lastig punt is en ze is benieuwd hoe, 22 
R. Willems voor zichzelf heeft bedacht hoe ze een mogelijke sponsor zal 23 
benaderen. 24 

o R. Willems heeft nog nooit in haar leven een sponsor benaderd, dus 25 
kan zo geen concreet antwoord geven. Ze geeft aan dat ze nu nog 26 
maar voorgesteld kandidaatsbestuur zijn, dus dat ze er nog niet echt 27 
over nagedacht heeft. R. Willems gaat er vanuit dat ze veel zal leren 28 
van haar voorganger en ze heeft daarnaast haar eigen persoonlijkheid. 29 

- A. Janssen vraagt wat dan de persoonlijkheid van R. Willems is.  30 
o R. Willems zegt dat ze haar enthousiasme zo over kan brengen dat 31 

andere mensen enthousiast worden. Ze kan beleefd blijven en zich 32 
dingen niet persoonlijk aantrekken. Wanneer iemand haar aanvalt kan 33 
R. Willems daar beleefd op reageren.  34 

- J. Free zegt dat R. Willems het net over haar enthousiasme had en vraagt of 35 
ze in staat is hard genoeg te zijn naar sponsoren en zich niet door haar 36 
enthousiasme mee zal laten nemen in het prachtige plaatje van de sponsor.  37 

o R. Willems zegt dat ze nu promotiewerk doet en dat ze daar vaak te 38 
maken krijgt met mensen die onzin proberen te verkopen, daar kan ze 39 
ook prima doorheen prikken. 40 

- J. Free zegt dat R. Willems zich een jaar lang zal committeren aan Postelein. 41 
Hij vraagt of R. Willems zich beseft dat ze een jaar lang kiest voor Postelein 42 
en dat Postelein één jaar lang op de eerste plaats zal komen. Hij vraagt of R. 43 
Willems daartoe bereid is. 44 

o R. Willems zegt dat haar vrienden van thuis er volledig achter staan en 45 
haar vriendinnen hier er ook helemaal van op de hoogte zijn, dus dat 46 
het helemaal goed komt. 47 

 48 
M. Bourgondiën geeft aan dat ze twintig jaar is en tweedejaars studente is. Ze komt 49 
uit Doetinchem en woont sinds een halfjaar in Nijmegen. In haar eerste jaar is ze 50 
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veel bij activiteiten van Postelein aanwezig geweest, waardoor ze enthousiast is 1 
geworden. Daarom is ze dit jaar lid geworden van de galacommissie en de PUB-2 
commissie. Ze heeft leuke activiteiten georganiseerd en leuke leden ontmoet. 3 
Daardoor is ze enthousiast geworden voor een bestuursfunctie bij Postelein.  4 
- A. Janssen zegt dat de commissies die ze noemt horen bij de functie van 5 

commissaris informeel en vraagt waarom M. Bourgondiën gekozen heeft voor 6 
de functie commissaris formeel. 7 

o M. Bourgondiën zegt dat activiteiten organiseren haar heel leuk lijkt. Ze 8 
vindt het vooral leuk studiegerelateerde activiteiten te organiseren, 9 
omdat we binnen onze studie niet veel meekrijgen van het werkveld. Dit 10 
wil ze graag aan leden meegeven.  11 

- M. Anten vraagt wat de kwaliteiten van M. Bourgondiën zijn. 12 
o M. Bourgondiën zegt dat ze gestructureerd te werk gaat, goed het 13 

overzicht kan bewaren en enthousiast is, ze denkt dat dit belangrijk is 14 
om leden enthousiast te maken voor activiteiten.  15 

- J. Salfischberger vraagt wat de leerpunten van M. Bourgondiën zijn.  16 
o M. Bourgondiën zegt dat ze heel perfectionistisch is, maar dat ze daar 17 

dit jaar een balans in heeft weten te vinden. Ze wil nog leren dingen uit 18 
handen te geven. 19 

- J. Guldenaar vraagt of deze functie weerslag zal hebben op haar relatie met 20 
Job. 21 

o M. Bourgondiën denkt niet dat het weerslag zal hebben op haar relatie 22 
met Job. 23 

- J. Free zegt dat M. Bourgondiën zich een jaar lang zal committeren aan 24 
Postelein. Hij vraagt of  M. Bourgondiën zich beseft dat ze een jaar lang kiest 25 
voor Postelein en dat Postelein één jaar lang op de eerste plaats zal komen. 26 
Hij vraagt of M. Bourgondiën daartoe bereid is. 27 

o M. Bourgondiën sluit zich aan bij de rest. Haar vriendinnen weten er 28 
van en haar ouders vinden het misschien wat minder leuk dat ze wat 29 
minder vaak thuis komt. Zelf heeft ze daar geen problemen mee. Job 30 
heeft ze leren kennen tijdens een bestuursjaar, dus dat moet goed 31 
komen denkt ze.  32 

- J. Free vraagt wat ze doet als het toch een probleem wordt. 33 
o M. Bourgondiën zegt dat ze dan samen met Job tot een oplossing moet 34 

komen.  35 
 36 
M. Verkooijen geeft aan dat ze twintig jaar oud is en uit een klein plaatsje komt, 37 
namelijk Terheijden. Ze woont sinds twee jaar in Nijmegen. Tijdens haar eerste jaar 38 
heeft ze veel aan activiteiten van Postelein deelgenomen en is ze enthousiast 39 
geworden. In haar tweede jaar is ze actief lid geworden bij de studytripcommissie en 40 
de promotiecommissie. Ze heeft veel ervaring opgedaan en dat heeft geleid tot haar 41 
sollicitatie voor het bestuur. M. Verkooijen zal volgend jaar de functie van 42 
commissaris informeel bekleden, samenwerken met commissies lijkt haar heel erg 43 
leuk.  44 
- I. Bleekman zegt dat je als commissaris veel feedback krijgt van onder andere 45 

commissieleden, zij vraagt hoe M. Verkooijen daarmee om zal gaan. 46 
o M. Verkooijen zegt dat het belangrijk zal zijn deze feedback altijd te 47 

bespreken met je commissieleden. 48 
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- I. Bleekman vraagt hoe M. Verkooijen denkt ermee om te gaan wanneer zij of 1 
wanneer een commissie iets heel leuks heeft bedacht, maar het bestuur dit 2 
niet wil uitvoeren. 3 

o M. Verkooijen denkt dat ze dit wel heel jammer zou vinden, maar dat ze 4 
er dan met zowel de commissie als het bestuur over zou praten. 5 

- A. Janssen zegt dat commissieleden soms iets willen, maar bestuur niet. Zij 6 
vraagt hoe M. Verkooijen dat dan zou oplossen. 7 

o M. Verkooijen zou met beide partijen communiceren en het ligt er 8 
volgens haar dan aan wat de doorslag geeft. Wanneer er bijvoorbeeld 9 
weinig aanmeldingen zijn voor een activiteit, dan is de commissie nog 10 
steeds enthousiast in tegenstelling tot het bestuur, dus communicatie is 11 
dan heel belangrijk.  M. Verkooijen zegt dat het aan de activiteit ligt wat 12 
de mogelijkheden zijn.  13 

- J. Salfischberger zegt dat M. Verkooijen niet gesolliciteerd heeft voor deze 14 
functie, zij vraagt hoe M. Verkooijen nu tegenover deze functie staat.  15 

o M. Verkooijen geeft aan dat ze er aan het begin wel aan heeft moeten 16 
wennen, aangezien het een totaal andere functie is. Nu is ze er wel van 17 
overtuigd dat deze functie goed bij haar past en is ze heel enthousiast. 18 
M. Verkooijen vindt het leuk om samen te werken.  19 

- A. Janssen vraagt waarop M. Verkooijen gesolliciteerd had. 20 
o M. Verkooijen zegt dat ze gesolliciteerd had voor de functie van 21 

secretaris. 22 
- I. Bleekman vraagt wat M. Verkooijen uit een bestuursjaar denkt te halen. 23 

o M. Verkooijen zegt dat ze heel veel dingen wil leren, zoals 24 
samenwerken met commissies en bestuur. Als leerpunt geeft M. 25 
Verkooijen aan dat ze denkt dat ze een heel behulpzaam persoon is en 26 
dat ze altijd anderen wil helpen. Nu moet ze én taken uitvoeren, maar 27 
ook dingen uit handen geven. Daar denkt ze nog wel te kunnen leren. 28 

- J. Guldenaar vraagt of M. Verkooijen goed is in delegeren. 29 
o M. Verkooijen zegt dat dit een van haar leerpunten is, dat ze én zelf 30 

taken kan uitvoeren én kan delegeren. 31 
- J. Guldenaar vraagt of M. Verkooijen denkt goed onderscheid te kunnen 32 

maken in deze taken. 33 
o M. Verkooijen denkt dat ze dit zeker wel kan. 34 

- J. Free zegt dat M. Verkooijen zich een jaar lang zal committeren aan 35 
Postelein. Hij vraagt of  M. Verkooijen zich beseft dat ze een jaar lang kiest 36 
voor Postelein en dat Postelein één jaar lang op de eerste plaats zal komen. 37 
Hij vraagt of M. Verkooijen daartoe bereid is. 38 

o M. Verkooijen zegt dat Postelein volgend jaar op één zal staan, haar 39 
vriendinnen uit Nijmegen begrijpen dit allemaal. Haar vriendinnen thuis 40 
zijn ook actief binnen het studentenleven, dus hebben begrip voor haar 41 
situatie. Ze geeft aan dat ook haar familie enthousiast is over wat ze 42 
gaat doen. M. Verkooijen zal haar studie op een laag pitje zetten, zodat 43 
ze zich helemaal op Postelein kan richten. 44 

- J. Free zegt dat M. Verkooijen als commissaris informeel op alle feesten vaak 45 
tot het eind aanwezig is. Hij vraagt of M. Verkooijen goed is in het licht uit 46 
doen in de kroeg. 47 

o M. Verkooijen geeft aan dat ze dat goed kan. 48 
 49 
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- A. Janssen hoorde dat ze volgend jaar allemaal derdejaars student zijn en 1 
groepjes van vier en twee vriendinnen. Ze is benieuwd hoe ze dan denken 2 
leden uit andere jaarlagen te werven om te voorkomen dat het één groep 3 
wordt. 4 

o V. Weijnen zegt dat er een aantal mentormama’s bijzitten waardoor ze 5 
contacten hebben bij hun kinderen. 6 

o B. van Enckevort zegt dat er qua curriculum mensen zijn die vakken 7 
volgen in het derde jaar. B. van Enckevort volgt vakken in het tweede 8 
jaar, dus op die manier raken ze ook betrokken met mensen uit 9 
verschillende jaarlagen. 10 

- A. Janssen zegt dat je merkt dat je vaak eigen vrienden meeneemt naar 11 
activiteiten en betrekt bij Postelein, ze zegt dat ze uit moeten kijken voor 12 
kliekjesvorming. 13 

o S. de Feiter denkt dat ze via werkgroepen ook nog genoeg anderen 14 
kunnen bereiken en leren kennen. Dat zal voorkomen dat het een 15 
Posteleinkliek wordt, ze zullen ervoor zorgen dat Postelein open blijft 16 
voor iedereen. 17 

o M. Verkooijen zegt dat ze allemaal heel sociaal en enthousiast zijn, het 18 
maakt niet uit in welk jaar je zit.  19 

o R. Willems zegt dat iedereen zoveel mogelijk aanwezig wil zijn tijdens 20 
de introductie om alvast haar gezicht te laten zien. 21 

 22 
- J. Free is benieuwd hoe ze ervaren hebben om tot nu toe voorgesteld 23 

kandidaatsbestuur te zijn en hoe ze denken om te gaan met het idee dat ze 24 
dadelijk wel bestuur worden maar het nog niet zijn. Zo mogen ze wel een 25 
beetje meedraaien, maar ze mogen nog geen beslissingen nemen. 26 

o R. Willems zegt dat ze allemaal willen proberen zoveel mogelijk hun 27 
gezicht te laten zien en leden willen leren kennen. Ze geeft aan dat ze 28 
zich wel bewust zijn van het feit dat ze pas vanaf 1 oktober echt 29 
beslissingen mogen gaan nemen. 30 

- J. Free vraagt of ze zich bewust zijn van het feit dat ze vanaf vanavond echt 31 
op alles moeten letten, aangezien iedereen alles ziet. 32 

o V. Weijnen zegt dat ze zich hier zeker bewust van zijn. 33 
 34 
- J. Guldenaar heeft een verzoekje, hij vraagt of de ALV alvast een primeur mag 35 

ontvangen van hét visitekaartje van Postelein, namelijk het Posteleinlied.  36 
o De kandidaten zingen het Posteleinlied. 37 

- M. Anten zou voorstellen het lied twee keer achter elkaar te zingen. 38 
- J. Salfischberger zegt dat je kunt blijven doorgaan, er zit namelijk geen einde 39 

aan dit lied.  40 
 41 

7. Stemmen Kandidaatsbestuur 42 

Jaleesa geeft aan dat er gestemd zal worden over het voorgestelde  43 
kandidaatsbestuur. Wanneer je voor stemt, ben je voor het kandidaatsbestuurslid.  44 
Wanneer je tegen stemt, ben je tegen het kandidaatsbestuurslid. Wanneer je blanco  45 
stemt, telt je stem alleen mee voor het quorum.  46 
 47 
Quorum: 38 48 
 49 
V. Weijnen: 50 
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Stemmen voor  35 1 
Stemmen tegen 0 2 
Stemmen blanco  3 3 
 4 
B. van Enckevort: 5 
Stemmen voor  34 6 
Stemmen tegen  0 7 
Stemmen blanco  4 8 
 9 
S. de Feiter: 10 
Stemmen voor  35 11 
Stemmen tegen  0 12 
Stemmen blanco  3 13 
 14 
R. Willems: 15 
Stemmen voor  35 16 
Stemmen tegen  0 17 
Stemmen blanco  3 18 
 19 
M. Bourgondiën: 20 
Stemmen voor  30 21 
Stemmen tegen  0 22 
Stemmen blanco  8 23 
 24 
M. Verkooijen: 25 
Stemmen voor  36 26 
Stemmen tegen  0 27 
Stemmen blanco  2 28 
 29 
Jaleesa geeft aan dat het kandidaatsbestuur is aangenomen. 30 
 31 
De ALV klapt. 32 

 33 

8. W.V.T.T.K.  34 

Er is geen W.V.T.T.K.  35 
 36 

9. Rondvraag 37 

- D. Sinke zegt dat communicatie de sleutel tot succes is! 38 
 39 
- J. Guldenaar zegt dat hij aan het begin van het jaar de vraag heeft gesteld 40 

hoe het zit met de leden die in oktober worden uitgeschreven, maar nog wel 41 
een Posteleinsticker hebben. Hij vraagt of hier nog over nagedacht is. 42 

o Jaleesa geeft aan dat hier niet meer over nagedacht is, omdat 43 
afgelopen jaar gemerkt is dat door het jaar heen mensen gecontroleerd 44 
worden. Soms gaven mensen zelf ook aan dat ze nog niet 45 
ingeschreven waren en hebben dit toen ter plekke gedaan. Jaleesa 46 
geeft aan dat er maar een kleine groep zal zijn die er misbruik van kan 47 
maken. 48 

- J. Guldenaar verwacht ook geen pasklare oplossing maar raadt het bestuur 49 
aan daar toch over na te denken en een oplossing te verzinnen. 50 
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o M. Anten vraagt of J. Guldenaar er zelf een oplossing voor verzonnen 1 
heeft. Ze vindt het goed dat hij het probleem aanhaalt, maar ze zegt dat 2 
je ook moet ook uitgaan van het goede van de leden. 3 

o Evelien zegt dat Postelein inderdaad een professionele vereniging is en 4 
dat je er ook vanuit kunt gaan dat je leden eerlijk zijn. Het kenmerkt  5 
ons wanneer we er vanuit gaan dat leden hier geen misbruik van 6 
maken. 7 

o J. Guldenaar geeft als voorbeeld de penningmeester van een aantal 8 
jaren geleden die er met heel veel geld vandoor is gegaan. J. 9 
Guldenaar vindt het daarom belangrijk hier toch over na te denken, 10 
omdat hij vindt dat dit niet moet kunnen gebeuren. 11 

o A. Janssen stelt voor om pas na 1 oktober nieuwe stickers uit te delen. 12 
o S. van der Meulen zegt dat je de eerstejaars met de introductie al 13 

bereikt.  14 
o Elyn zegt dat het met de komst van de PosteleinPas een extra controle 15 

was, omdat iedereen die een PosteleinPas kwam ophalen werd 16 
opgezocht op de ledenlijst. 17 

- J. Guldenaar wenst het kandidaatsbestuur veel sterkte en veel plezier met het 18 
beleidsplan en wenst het bestuur veel succes met inwerken. 19 

 20 
- J. Salfischberger sluit zich bij J. Guldenaar aan. Ze wil het huidig bestuur veel 21 

succes wensen met de rest van het bestuursjaar, in het bijzonder de 22 
commissaris PR omdat haar grootste activiteit nog moet komen. 23 

 24 
- M. Anten wil het kandidaatsbestuur feliciteren, ze is nog veel enthousiaster 25 

over ze geworden en ze denkt dat het huidig bestuur het kandidaatsbestuur 26 
nog veel kan leren. 27 

 28 
- L. van den Heuvel gelooft in het kandidaatsbestuur en wenst ze veel succes. 29 

 30 
- I. Bleekman sluit zich hierbij aan en geeft aan dat het huidig bestuur niet moet 31 

vergeten nog te genieten van het laatste stukje van het bestuursjaar. 32 
 33 
- S. van der Meulen sluit zich daarbij aan en heeft veel zin in het volgend jaar, 34 

namelijk het lustrumjaar. 35 
 36 
- M. Mostard sluit zich aan bij haar voorgangers en de lovende woorden komen 37 

persoonlijk nog wel een keer voorbij. 38 
 39 
- J. Free sluit zich bij alles aan en wenst het kandidaatsbestuur veel succes en 40 

veel plezier. Hij wenst het huidig bestuur veel succes met de laatste loodjes. 41 
Namens de Raad van Advies wil hij uitspreken dat ze veel zin hebben nog een 42 
halfjaar met het nieuwe bestuur te mogen gaan werken. Tot slot is hij blij te 43 
zien dat er wat gedaan is met de sportcommissie door de commissaris 44 
informeel.  45 
 46 

- B. van Enckevort wil iedereen bedanken voor alle stemmen en het 47 
vertrouwen. 48 
 49 

- S. de Feiter en V. Weijnen sluiten zich hierbij aan. 50 
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 1 
- Evelien wil het kandidaatsbestuur heel veel succes wensen en zeggen dat ze 2 

heel trots is op het kandidaatsbestuur. 3 
 4 
- Elyn wenst het kandidaatsbestuur heel veel succes en heel veel plezier. 5 

 6 
- Fenna sluit zich daar helemaal bij aan. 7 

 8 
- Jaleesa sluit zich hierbij aan en heeft veel vertrouwen in het 9 

kandidaatsbestuur. 10 
 11 

10. Sluiting 12 

Jaleesa sluit om 20.35 uur de vergadering.  13 


