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

 Bestuur 2014-2015: Vivianne Weijnen, Sanneke de Feiter, Bente 3 
Enckevort, Renske Willems, Maroesjka Bourgondiën, Mirthe Verkooijen 4 

 Commissiehoofden: L. van den Heuvel, J. Salfischberger 5 
 Raad van Advies: S. van der Meulen, J. Free 6 

Kascontrolecommissie 2013-2014: A. Janssen 7 
Leden: M. Anten, B. Romeijn, C. van Heijster, G. Dodemont, L. Onnink, 8 
M. Troost, I. Ooms, M. Grijssen, Y.Frankena, N. Mijnsbergen, E. 9 
Gerards, T. Mes, S. Lexmond, I. Bleekman, S. Boer, H. Wardak, R. van 10 
Asperen, O, Nelissen, A. Stapel 11 

  Totaal: 36  12 
Afwezigheid  13 
bij kennis- 14 
geving: J. Guldenaar (machtigt A. Janssen), D. Sinke (machtigt J. 15 

Salfischberger), M. Monteiro (machtigt M. Anten), M. Mostard (machtigt 16 
S. van der Meulen) 17 

 18 

 19 

1.Opening 20 

Jaleesa opent om 18.40 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 17-06-2014 zijn goedgekeurd. 27 
 28 

4. Mededelingen bestuur 29 

a. Secretaris 30 

 De boekenverkoop van periode 1 heeft plaatsgevonden. Op maandag 25 31 
augustus zijn de boeken geleverd op de Posteleinkamer. Alle 32 
eerstejaarsstudenten die boeken hadden besteld via Postelein konden deze 33 
op dinsdag 26 augustus ophalen. Alle meerderejaars studenten konden hun 34 
boeken ophalen in de week van 1 tot en met 5 september. 35 

 Op donderdag 11 september heeft een cocktailworkshop plaatsgevonden bij 36 
Tio Pepe. Hierbij waren veertig leden aanwezig en het was een geslaagde 37 
avond. 38 

 39 
b. Penningmeester: 40 

 Op 19 juni 2014 is de samenvatting van het boek 'onderzoeksmethoden' van 41 
Boeije, 't Hart en Hox aangekocht, welke gebruikt wordt bij het vak 42 
onderzoeksmethoden.  43 

Algemene ledenvergadering 
01-10-2014 
18.30 uur 
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 Op 29 juli is bij 932 leden de contributie afgeschreven. Bij 62 leden is de 1 
afschrijving niet voltooid. Met deze leden is contact gezocht en is er een 2 
passende oplossing gevonden. 3 

 Op 1 september 2014 is de samenvatting van het boek 'de creatie van het 4 
mondige kind' van Weijers aangekocht, welke gebruikt wordt bij het vak 5 
Wijsgerige en Historische Pedaogiek. 6 

 Op 1 september 2014 is de samenvatting van het boek 'psychotherapy for 7 
children and adolescents' van Weisz aangekocht, welke wordt gebruikt bij het 8 
vak interventies. 9 

 Op 30 september heeft de kascontrole over de tweede helft van het boekjaar 10 
2013-2014 plaatsgevonden. 11 

 Op 26 september 2014 is de samenvatting van het boek 'Van gedachten 12 
wisselen' van 'de Brabander' aangekocht, welke gebruikt wordt bij het vak 13 
Ethiek. 14 

 15 
c. PR 16 

 Op donderdag 19 juni heeft de maandelijkse activiteit plaatsgevonden in het 17 
kader van de Diës, met als thema: suikerspinnen. Er zijn ongeveer vijftig 18 
suikerspinnen uitgedeeld, maar ook wel veel aan dezelfde personen. Behalve 19 
suikerspinnen is er ook ranja uitgedeeld. Ondanks dat het niet zo druk was, 20 
was het erg gezellig. Er zijn enthousiaste reacties gekomen op de 21 
suikerspinnen. 22 

 Op donderdag 26 juni heeft een Propedeuse- en Bacheloruitreiking 23 
plaatsgevonden. Hierbij waren Jaleesa, Elyn en Fenna aanwezig. Jaleesa 24 
heeft een praatje gehouden en vervolgens zijn rozen met kaartjes van 25 
Postelein eraan uitgedeeld. 26 

 Van 17 tot en met 26 augustus heeft de introductie van Postelein 27 
plaatsgevonden. Hier hebben 203 personen aan deelgenomen. Het was een 28 
zeer geslaagde week. 29 

 In week 37 heeft elke dag van 12.30 tot 13.30 de merchandise verkoop 30 
plaatsgevonden in de hal van het Spinozagebouw. Er zijn zestien fietsbellen 31 
en één thermosbeker verkocht. 32 

 Op dinsdag 16 september heeft de laatste Posteleinborrel plaatsgevonden. 33 
Hierbij was ieder uur een andere actie. Om 21:00 uur was er een gratis fust, 34 
tussen 22:00 uur en 23:00 uur konden voor €1,- appeltaartjes en raketjes 35 
gekocht worden en tussen 23:00 uur en 00:00 uur konden flessen wijn voor 36 
€10,- gekocht worden. Er waren 76 leden aanwezig. Het was een hele 37 
gezellige borrel. 38 

 Op donderdag 18 september heeft de maandelijkse activiteit met als thema 39 
broodjes knakworst plaatsgevonden. Er zijn 285 broodjes knakworst 40 
uitgedeeld. Het was druk en gezellig. 41 

 In week de vijfde editie van de PosteleinPost uitgedeeld met als thema 42 
‘Nostalgie’ 43 

 44 
d. Formeel  45 

 Op donderdag 18 september heeft de informatiebijeenkomst van de Postelein 46 
voor kinderencommissie plaats gevonden. Hierbij is een presentatie gegeven 47 
met informatie over het Postelein kinderfestijn. Daarna hebben de deelnemers 48 
hun voorkeur mogen uitspreken over welke groep ze wilden begeleiden. Als 49 



  3 

 

laatste is een kennismakingsspel gespeeld. Het was een geslaagde 1 
bijeenkomst en de deelnemers waren erg enthousiast. 2 

 Op maandag 22 september heeft er een excursie plaats gevonden naar de 3 
Winckelsteegh. Hierbij waren 8 leden aanwezig. Eerst hebben ze een 4 
presentatie gekregen over de werkwijze daar en vervolgens hebben ze een 5 
rondleiding gehad over het terrein. 6 

 Op woensdag 24 september heeft een ervaringsverhaal plaatsgevonden over 7 
de Jeugdzorg. Een meisje heeft al haar ervaringen met de jeugdzorg in haar 8 
leven beschreven. Er waren 115 leden aanwezig, waarvan vier niet-leden. 9 

 Op donderdag 25 september heeft het Postelein Kinderfestijn plaatsgevonden 10 
op de Talita Koemi school in Nijmegen, met als thema ‘Dieren’. Er deden 21 11 
deelnemers mee. Eerst is een introductie praatje gehouden voor de kinderen, 12 
door Karel het konijn en pipi de papagaai. Daarna hebben de kinderen een T-13 
shirt versiert en vervolgens een dansje geoefend. ’s Middags hebben ze deze 14 
dansjes opgevoerd aan elkaar. Het was een zeer geslaagde dag, met veel 15 
enthousiaste reacties van de kinderen en de deelnemers. 16 

 17 
e. Informeel 18 

 Op maandag 18 augustus heeft de introductie-editie van Inglorious 19 
plaatsgevonden in Café van Buren. Het thema was Introglorious. Het feest 20 
was erg druk bezocht. Er heeft een tijd een stop gestaan op de entree omdat 21 
het te druk was binnen. Er waren veel introductiegroepen van Postelein 22 
aanwezig. 23 

 Op donderdag 21 augustus heeft de introductie-editie van BaMyPo 24 
plaatsgevonden in de El Sombrero. Het thema was Candyshop. Het feest was 25 
erg goed bezocht en er waren veel introductiegroepen van Postelein 26 
aanwezig. 27 

 Op woensdag 10 september heeft de studiereisreünie plaatsgevonden in Café 28 
de Fuik. Er waren 42 deelnemers aanwezig. Tijdens de reünie is de 29 
studiereisfilm getoond. Waarna een quiz is gespeeld. De winnaars hiervan 30 
hebben een doos petit fours gehad. 31 

 Op dinsdag 16 september heeft pitch and putt plaatsgevonden bij Pitch and 32 
Putt Molenhoek. Er waren negentien deelnemers. De reacties waren positief. 33 
Op dinsdag 23 september heeft de eerstejaars barbecue plaatsgevonden bij 34 
Universiteitscafé Piecken. Er waren 98 deelnemers, waarvan een niet lid. De 35 
reacties waren positief en er was, anders dan van Piecken gewend is, ruim 36 
voldoende eten. 37 

 Op dinsdag 30 september heeft een dansworkshop plaatsgevonden in 38 
gymzaal de Hazesprong. De workshop stond onder leiding van twee docenten 39 
van Dance Fever, welke een uur latin- en een uur ballroomles hebben 40 
gegeven. Er waren 27 deelnemers. De reacties waren positief. 41 

 42 
f. Voorzitter 43 

 Op donderdag 19 juni heeft de diës van Postelein plaatsgevonden. Tijdens de 44 
maandelijkse activiteit werden suikerspinnen uitgedeeld en de rest van de dag 45 
zijn ook nog slagroomsoesjes en chips uitgedeeld. Daarna heeft een barbecue 46 
plaatsgevonden bij universiteitscafé Piecken. Hierbij waren 65 personen 47 
aaanwezig. en aansluitend een feest bij de Sjors en Sjimmie. Hier konden 48 
leden een gratis shotje, een kroontje krijgen en er was een gratis fust. Het was 49 
een geslaagde diës 50 
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 Op woensdag 10 september heeft een open feest plaatsgevonden, met als 1 
thema ‘Hippiefest – let it be’. Het was een geslaagde avond met ongeveer 60 2 
Posteleinleden. Aan het begin is er bier uitgedeeld en er waren veel mensen 3 
verkleed. Degene die het best verkleed was, kreeg een cocktail. 4 

 Op woensdag 17 september heeft het Actieve leden uitje plaatsgevonden; we 5 
zijn gaan bowlen en eten bij Olround, in totaal waren er 50 mensen aanwezig 6 
op deze avond. Daarna werd iedereen uitgenodigd een drankje te doen in 7 
Café De Fuik, op kosten van Café de Fuik. 8 

 Lid van de maand september is Michelle Mostard omdat ze zelfs tijdens haar 9 
verblijf in Australië actief is gebleven bij Postelein en omdat ze altijd heel 10 
enthousiast is. 11 

 12 

5. Presenteren Jaarverslag 2013-2014 13 

Jaleesa bespreekt kort de speerpunten van bestuursjaar 2013-2014. 14 
 15 
Pagina 6, regel 8. 16 
L. van den Heuvel zegt dat daar gesproken wordt over de halfjaarlijkse 17 
verantwoording en zegt dat dit weggehaald moet worden. 18 

o Jaleesa geeft aan dat dit zal worden aangepast. 19 
 20 
Pagina 10, regel 39. 21 
C. van Heijster zegt dat daar staat dat het lastig was een geschikte locatie te vinden 22 
voor het actieve leden weekend en vraagt of er ook gekeken is hoe andere 23 
verenigingen dit doen. 24 

o Jaleesa zegt dat er wel gekeken is naar andere verenigingen maar dat daar 25 
uiteindelijk niets mee gedaan kon worden. 26 

 27 
A. Janssen vraagt wat er precies zo lastig was. 28 

o Elyn geeft aan dat het om een groep studenten ging en dat bij veel 29 
accommodaties groepen studenten geweigerd worden. 30 

o Jaleesa zegt dat het ook te maken had met de grootte van de groep. 31 
 32 
Pagina 12. 33 
J. Free vraagt hoe het bevallen is dat de lustrumcommissie er al was, terwijl zij nog 34 
niets konden vastleggen. 35 

o J. Salfischberger vond het best wel fijn, er liggen nu al een aantal plannen en 36 
het nieuwe bestuur hoeft niet meer bij nul te beginnen. Het lustrum begint al in 37 
oktober, dus het is fijn dat er al wat ligt. 38 

o J. Free vraagt of het door de commissie ervaren werd als een belemmering 39 
dat er nog niets vastgelegd mocht worden 40 

o J. Salfischberger zegt dat de commissie zich daar goed van bewust was en 41 
zag het daarom niet als een belemmering.  42 

o J. Free vraagt wat het advies van Jaleesa is voor het lustrum over vijf jaar. 43 
o Jaleesa zegt dat het wel fijn is als de lustrumcommissie al eerder begint. Een 44 

jaar van te voren is niet perse nodig, maar een halfjaar van te voren zou wel 45 
een goed idee zijn. Zij zou de opzet van de commissie dan hetzelfde houden 46 
om niet te veel gras voor de voeten van het nieuwe bestuur weg te maaien. 47 

o J. Free vraagt hoe de communicatie met het kandidaatsbestuur is verlopen. 48 
o V. Weijnen zegt dat ze voor het beleidsweekend heeft gezeten samen met J. 49 

Salfischberger en S. Lexmond en dat zij toen op de hoogte is gesteld van alle 50 
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ideeën. Zij kon deze ideeën meenemen tijdens het beleidsweekend. Het 1 
kandidaatsbestuur kon toen zelf bepalen wat zij wel of niet wilden opnemen in 2 
hun beleidsplan.  3 

o B. van Enckevort zegt dat het voor de begroting ook erg fijn was. Ze had iets 4 
om aan vast te houden. 5 

 6 
Pagina 13, regel 32. 7 
G. Dodemont zegt dat de verjaardagsmail in de vakantie niet elke dag verstuurd is en 8 
vraagt of daar bewust voor gekozen is dit in de vakantie niet dagelijks te doen. 9 

o Fenna zegt dat in de vakantie inderdaad niet elke dag de verjaardagsmail 10 
verstuurd is, maar dat daar wel naar gestreefd is. 11 

o S. Boer zegt dat de verjaardagsmail misschien geautomatiseerd zou kunnen 12 
worden. 13 

o M. Anten zegt dat G. Dodemont zeker een terechte opmerking maakt en zij 14 
denkt dat het niet een hele professionele uitstraling is wanneer deze mail niet 15 
dagelijks verstuurd wordt. 16 

 17 
Pagina 13, regel 15. 18 
I. Bleekman zegt dat daar staat dat tijdens openingstijden de deur van de 19 
Posteleinkamer altijd open staat en het is een keer voorgekomen dat de 20 
kamerdeuren om tien uur nog dicht waren omdat er vergaderd werd. Zij zou het 21 
woordje altijd daarom weglaten. 22 

o Jaleesa zegt dat dit aangepast zal worden in het jaarverslag. 23 
 24 
M. Anten is benieuwd wat het bestuur van de nieuwe kamerindeling vond. 25 

o Jaleesa zegt dat de nieuwe kamerindeling goed bevallen is. 26 
o M. Anten zegt dat met deze indeling soms mensen niet goed gezien werden. 27 
o Jaleesa zegt dat wanneer het ontzettend druk was op de kamer en mensen 28 

net voor de balie gingen zitten er wel op gelet werd dat er een pad vrijgelaten 29 
werd voor mensen om binnen te komen. 30 

o M. Anten vraagt wat Jaleesa aanraadt aan het nieuwe bestuur. 31 
o Jaleesa zegt dat ze aan zou raden om de krukjes meer te gebruiken in plaats 32 

van die grote stoelen. 33 
o M. Anten zegt dat in haar jaar de leden bij het bestuur aan tafel kwamen zitten 34 

en dat dit door de nieuwe indeling niet meer mogelijk was. 35 
o Jaleesa zegt dat is afgesproken dat degenen die kamerdienst hebben er voor 36 

de leden zouden zijn en zij denkt dat leden zich niet gestoord hebben aan hoe 37 
het er aan toe ging op de Posteleinkamer.  38 

o M. Anten zegt dat het met deze opstelling over kon komen alsof het bestuur 39 
gemaakt achter de computer vandaan moest komen wanneer er iemand 40 
binnen kwam. 41 

o Evelien zegt dat dit ook in de speerpunten benoemd staat. Daar staat dat er 42 
afstemming gezocht werd op de leden. Zij denkt dat het goed gelukt is deze 43 
afstemming te vinden. Er zijn geen negatieve reacties gekomen van leden. 44 

o M. Anten zegt dat mensen dit niet zo snel zouden zeggen. 45 
o L. van den Heuvel zegt dat zij er als oud bestuursleden natuurlijk wel op letten 46 

en dat het hen daarom meer opvalt dat het gebeurt.  47 
o C. van Heijster vindt dat de ALV ets te hard is. 48 
o Jaleesa zegt dat dit wel mee gegeven kan worden aan het nieuwe bestuur. 49 
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o M. Anten zegt dat wanneer oud bestuursleden eerder de neiging hebben op 1 
leden af te stappen dan huidig bestuursleden, dat het dan belangrijk is kritisch 2 
te zijn. 3 

o J. Free ziet zichzelf als een eerder genoemd meubelstuk, hij snapt wat er 4 
gezegd wordt, maar hij heeft ook gemerkt dat er makkelijk te communiceren 5 
valt tussen de bank en de computer. Hij kan zich voorstellen dat als advies 6 
meegegeven wordt dat wanneer twee bestuursleden kamerdienst hebben, 7 
één zich wat meer op de bank richt en één wat meer op de tafel. 8 

o Jaleesa zegt dat het punt duidelijk is en dat aan het nieuwe bestuur 9 
meegegeven zal worden erop te letten. 10 

 11 
B. Romeijn zegt dat in het jaarverslag staat dat de secretaris alle inkomende e-mails 12 
sorteert en hij weet uit ervaring hoeveel e-mails SPiN binnenkrijgt en vraagt of dit 13 
voor de secretaris te doen is. 14 

o Jaleesa zegt dat het voor het bestuur een prettige manier van werken was. Er 15 
is één iemand die op deze manier sowieso alle e-mails gelezen heeft en dat 16 
was prettig. 17 

o V. Weijnen vraagt aan B. Romeijn hoe zij dat bij SPiN doen. 18 
o B. Romeijn zegt dat zij bij SPiN per bestuurslid een eigen e-mailadres hebben 19 

en dat daardoor alle mails meteen bij de juiste persoon binnenkomen. Dat 20 
heeft de secretaris bij hen als prettig ervaren. 21 

o V. Weijnen vraagt of het voor leden daardoor niet onduidelijk wordt naar wie 22 
zie moeten mailen. 23 

o B. Romeijn zegt dat dit voor leden niet moeilijk was. Wanneer een e-mail 24 
verkeerd terecht kwam, kon het betreffende bestuurslid deze de e-mail alsnog 25 
naar de juiste persoon doorsturen. 26 

o S. van der Meulen zegt dat wanneer er een algemeen e-mailadres is, alle 27 
bestuursleden een beetje overzicht hebben over wat voor e-mails allemaal 28 
binnenkomen. 29 

o M. Anten zegt dat zij het ook als prettig heeft ervaren omdat zij daardoor ook 30 
een beetje zicht kon houden of andere bestuursleden hun e-mail ook 31 
beantwoordden. 32 

o S. Boer zegt dat hij als actief lid ook commissies heeft en hij zegt dat het wel 33 
gemakkelijk is om bij commissies te werken met eigen e-mailadressen. 34 

o J. Free zegt dat de studiereiscommissie een pwo.ru.nl e-mailadres heeft en 35 
vraagt waarom de acquisitiecommissie dit niet heeft.  36 

o A. Janssen zegt dat ze tijdens haar bestuursjaar dit e-mailadres gemaakt 37 
hebben en zij zegt dat dit komt omdat de studiereis gekoppeld kan worden 38 
aan de opleiding. 39 

o Jaleesa zegt dat het gemakkelijk is op deze manier te werken met externen. 40 
o M. Anten zegt dat het misschien mogelijk is te werken met een mailadres van 41 

@postelein.nl 42 
o Elyn zegt dat postelein.nl misschien zou kunnen, pwo.ru.nl gaat via de 43 

universiteit. Tijdens een bestuursvergadering is ooit gesproken over eigen e-44 
mailadressen en daaruit bleek dat veel commissies  aan verandering 45 
onderhevig zijn en dat daarom eigen e-mailadressen niet zo handig zijn. 46 

o  M. Anten zou aan opvolgers meegegeven zeker te kijken naar eigen e-47 
mailadressen met postelein.nl 48 

 49 
Pagina 15, regel 20. 50 
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M. Anten zegt dat er staat dat de website momenteel naar behoren werkt. Volgens 1 
haar klopt dit niet omdat er bij het inloggen nog steeds staat dat je je e-mailadres 2 
moet gebruiken. 3 

o Fenna zegt dat leden tegenwoordig ook met hun e-mailadres kunnen inloggen 4 
op de website. 5 

 6 
C. van Heijster zegt dat er gesproken wordt over moeizaam contact met de 7 
webmaster, hij vraagt wat het bestuur wil meegeven aan het kandidaatsbestuur.. 8 

o Fenna zegt dat het nieuwe bestuur nauwelijks nog contact zak hebben met de 9 
webmaster. 10 

o B. Romeijn vraagt wanneer zich dan een urgent probleem voordoet het 11 
bestuur het goed vindt dat het contact  dan moeizaam verloopt. 12 

o Jaleesa zegt dat het een idee is een vast contactmoment met de webmaster in 13 
te plannen.  14 

o J. Free vraagt of er een evaluatie is geweest met de webmaster. 15 
o Jaleesa zegt dat het contract een keer goed onder de loep genomen moet 16 

worden. 17 
o C. van Heijster zegt dat het belangrijk is deadlines te stellen voor de 18 

opdrachten die hij moet uitvoeren, dan weet je ook wat je van hem kunt 19 
verwachten. 20 

o J. Free vraagt of er nu geld betaald wordt aan de webmaster. 21 
o Jaleesa zegt dat hij afgelopen jaar het een en ander veranderd heeft op de 22 

website waar niets voor betaald is, maar wanneer er meer veranderd moet 23 
worden dan zou hij hier wel geld voor vragen. 24 

o Elyn zegt dat wat hij dit jaar gedaan heeft in de originele opdracht valt. 25 
o C. van Heijster vraagt of er nagedacht is over een andere webmaster. 26 
o Jaleesa zegt dat het idee wel gespeeld heeft, maar dat er veel geld komt 27 

kijken bij het overstappen op een nieuwe webmaster.  28 
 29 
Pagina 16, regel 4/5. 30 
B. Romeijn zegt dat er staat dat er niet actief gebruik is gemaakt van LinkedIn en 31 
vraagt of dit dus komt omdat door de voorzitter de verkeerde cursus gevolgd heeft. 32 

o Jaleesa zegt dat de cursus die zij gevolgd heeft voor persoonlijke pagina’s 33 
was en raadt ook zeker aan de nieuwe voorzitter aan meer uit LinkedIn te 34 
halen. 35 

o L. van den Heuvel zegt dat er ook een LinkedIn voor dummies bestaat. 36 
 37 
Pagina 18, regel 11. 38 
J. Salfischberger vraagt wat er geadviseerd wordt aan het nieuwe bestuur wat betreft 39 
het organiseren van een debat. 40 

o M. Anten zegt dat het debat georganiseerd werd in samenwerking met 41 
AKKUraatd ook nog eens tijdens de verkiezingsperiode. Zij zegt dat hier wel 42 
mee opgelet moet worden, omdat je als vereniging geen partij moet kiezen. 43 

o Jaleesa zegt dat het debat niet gepromoot is met het idee dat Postelein koos 44 
voor een partij.  45 

o J. Salfischberger vraagt af of het nuttig is zoiets dergelijks te blijven 46 
organiseren, aangezien al twee jaar blijkt dat een dergelijke activiteit niet 47 
aanslaat bij leden van Postelein. 48 

o M. Anten stelt voor dit niet meer te doen. 49 
 50 
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Pagina 18, regel 36. 1 
G. Dodemont vraagt of het verzamelpunt voor meerdere activiteiten dan de borrels is 2 
gebruikt. 3 

o Jaleesa zegt dat dit toentertijd alleen voor borrels is gebruikt en vraagt of G. 4 
Dodemont dit graag gewijzigd zou zien. 5 

o G. Dodemont zegt dat zij dit graag gewijzigd zou zien in het jaarverslag. 6 
 7 
B. Romeijn vraagt hoe de samenwerking met de Raad van Advies is bevallen. 8 

o Jaleesa zegt dat deze samenwerking goed is bevallen, het bestuur kon altijd 9 
bij ze terecht en ze hebben echt voor het bestuur klaar gestaan. 10 

o J. Free zegt dat hij namens de hele Raad van Advies spreekt als hij zegt dat 11 
hij het prettig vond dat er ook een aantal informele momenten met elkaar 12 
waren. Dat vond hij heel gezellig. Hij zou willen adviseren dat er zeker in te 13 
houden. 14 

 15 
Pagina 20. 16 
A. Janssen vraagt tot welke datum het aantal verkochte samenvattingen is 17 
opgenomen in deze tabel.  18 

o Elyn zegt dat de tabel het aantal verkochte samenvattingen bevat tot 12 19 
september. 20 

o A. Janssen vraagt of er tussen 12 en 30 september geen samenvattingen 21 
verkocht zijn. 22 

o Elyn zegt dat de nieuwe tabel tijdens het financieel jaarverslag komt. 23 
 24 
Pagina 21. 25 
J. Free zegt dat er afgelopen jaar is gewerkt met deadlines binnen de 26 
samenvattingencommissie en vraagt of er nog andere dingen zijn die Elyn zou willen 27 
meegeven aan het nieuwe bestuur. 28 

o Elyn zegt dat B. van Enckevort aanwezig was tijdens de evaluatie van de 29 
samenvattingencommissie. B. van Enckevort heeft dus alle voor –en nadelen 30 
meegekregen. Zij weet dus wat de verschillen zijn tussen een commissie met 31 
twee commissieleden en een met drie commissieleden. 32 

 33 
A. Janssen zegt dat het leuk was geweest als dit in het jaarverslag had gestaan. 34 

o Jaleesa vraagt of zij dit graag terug zou zien. 35 
o A. Janssen zegt voor de volledigheid wel. 36 
o Elyn zegt dat ze dit zal aanpassen. 37 

 38 
M. Anten weet niet of het nodig is de evaluatie van de samenvattingencommissie te 39 
verwerken, je doet dit ook niet zo uitgebreid bij andere commissies. 40 

o Jaleesa zegt dat er een kort stukje toegevoegd zal worden. 41 
 42 
Pagina 23, regel 36. 43 
J. Salfischberger is heel blij met deze zin, zij is blij dat het bestuur het ermee eens is 44 
dat de kwaliteit van de PosteleinPost achteruit is gegaan. En zij is benieuwd waarom 45 
nu voor BladNL gekozen is en waarom niet gekozen is voor bijvoorbeeld Flyeralarm. 46 

o Evelien zegt dat er een ontzettend mooi aanbod is gekomen van deze 47 
drukker, bij de prijs is een digitale doorbladerversie voor op de website 48 
inbegrepen en de offerte past binnen budget en inclusief btw. Het contact  met 49 
BladNL was erg fijn en er was veel mogelijk binnen dit format. 50 
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o J. Salfischberger zegt dat dit goed klink. Daarnaast vraagt zij of een oplage 1 
van 800 stuks goed is. 2 

o Evelien zegt dat elke keer bijna alle exemplaren verspreid zijn en zegt dat het 3 
altijd wel handig is nog een aantal exemplaren achter de hand te hebben. 4 
Tijdens de studytrip naar Parijs in de bus een exemplaar uitgedeeld aan alle 5 
deelnemers zodat iedereen wat te lezen had. 6 

o J. Free vraagt of deze meegegeven worden tijdens meeloopdagen. 7 
o Evelien zegt dat het mogelijk is om dan oude exemplaren uit te delen. 8 
o Eline zegt dat ze wel worden meegenomen naar voorlichtingen op scholen. 9 
o J. Free zou ze ook tijdens de meeloopdagen uitdelen. 10 
o M. Anten zegt dat mensen dan nog helemaal niet weten wat Postelein is en 11 

denkt daarom dat dit niet nodig is. 12 
 13 
Pagina 26, regel 22. 14 
B. Romeijn zegt dat er staat dat er over het algemeen een goede sfeer hing tijdens 15 
de wake-up party. 16 

o Evelien zegt dat er tijdens de wake up party ook veel mensen stonden met 17 
een kater en daardoor een iets minder goed humeur hadden. Daarom in het 18 
jaarverslag beschreven als over het algemeen een goede sfeer. 19 

 20 
J. Free mist bij de PosteleinPost nog een stukje evaluatie van de commissie, in 21 
verleden zaten commissieleden namelijk te stoeien met InDesign en vraagt hoe dat 22 
dit jaar is gegaan. 23 

o Evelien zegt dat wat betreft het gebruik van InDesign Evelien er afgelopen jaar 24 
een commissielid was met affiniteit voor InDesign. Dus dat is prima verlopen. 25 
Evelien zegt dat het fijn was om de redactie met drie personen te doen. Wat 26 
betreft het werken met deadlines in het algemeen, er was een commissielid 27 
met veel verplichtingen, maar het is altijd gelukt om te werken met ruime 28 
deadlines. Het kan echt in een heel kort tijdsbestek. 29 

o J. Free vraagt hoe het zit met de spellingscheck. 30 
o Evelien zegt dat alle leden die zich niet bezighielden met de eindredactie, de 31 

stukken hebben nagekeken op spelling. Het is dus nagekeken door de 32 
schrijver zelf, door andere commissieleden en door de eindredactie. Dus de 33 
spelling is daarmee goed gecontroleerd. 34 

o J. Free zou graag van de nieuwe dingen een stukje in het jaarverslag zien. 35 
 36 
Pagina 26, regel 8. 37 
J. Salfischberger zegt dat ze De Dromaai heel erg goed vond en deze er zeker in 38 
gehouden moet worden. 39 
 40 
Regel 17. 41 
J. Salfischberger zegt dat bij de campuscantus enkel benoemd wordt dat er 42 
voldoende water en chips was, zij mist het bier en zou dit zeker toevoegen aan het 43 
stukje. 44 

o Evelien zal toevoegen dat er ook voldoend bier was tijdens de cantus. 45 
 46 
Regel 32. 47 
J. Fee vond de bucketlist tijdens de introductie persoonlijk een leuk idee, maar hij 48 
vraagt hoe hier meer tijd voor gemaakt zou kunnen worden. 49 
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o Evelien zegt dat het niet mogelijk is meer tijd te maken voor het uitvoeren van 1 
de buckelist, maar hij zou wel korter gemaakt kunnen worden en er zouden 2 
strakkere deadlines kunnen komen. Dat mensen bijvoorbeeld al weten op 3 
welke dag ze welke foto moeten maken. 4 

o J. Salfischberger zegt dat deze gecombineerd zou kunnen worden met 5 
bijvoorbeeld het GONS, daar zijn genoeg leuke momenten om een leuke foto 6 
te maken. 7 

 8 
Pagina 28. 9 
J. Salfischberger vraagt hoe het dit jaar is gegaan met de ALPO-studenten tijdens de 10 
introductie. 11 

o Evelien zegt dat zij het heel leuk vonden al bij andere ALPO-studenten in een 12 
groepje te zitten. Veel positieve reacties gehad. Er is geprobeerd een 13 
geïntegreerd programma te maken van de HAN en RU, maar hier heeft de 14 
HAN uiteindelijk van afgezien. ALPO-stduenten waren erg blij met de RU-15 
intro. 16 

o G. Dodemont zegt dat de ALPO-studeten de donderdag na de RU-intro nog 17 
een dag bij elkaar zijn gekomen om klasgenoten van de pabo vast te leren 18 
kennen. Hier werden de mentorgroepjes weer gesplitst. Tijdens deze dag 19 
kregen de ALPO-studenten veel informatie. 20 

o Evelien zou als tip aan haar opvolger meegeven na afloop van de introductie 21 
aan de ALPO-studenten te vragen of zij het gevoel hebben een complete 22 
introductie te hebben gehad en voldoende informatie gekregen hebben over 23 
zowel de RU als de HAN. 24 

o J. Salfischberger stelt voor dit terug te koppelen aan universiteit zelf, dat de 25 
RU intro aan te raden is voor ALPO-studenten. 26 

 27 
Regel 11/12. 28 
C. van Heijster vraagt hoe mentorenevaluatie is gedaan. 29 

o Evelien zegt dat er tijdens deze evaluatie een brunch georganiseerd wordt in 30 
een lokaal. De commissaris loopt alle punten van de introductie na voor 31 
feedback, dit wordt gedaan per onderdeel. Daar wordt uitgebreid gebruik van 32 
gemaakt door mentoren. Ook wordt duidelijk aangegeven wanneer 33 
onderdelen niet door Postelein georganiseerd zijn en dat die feedback wordt 34 
doorgegeven aan universiteit. Ook wordt er tuiste gegeven voor algemene 35 
vragen en tips en tops. De hele feedback wordt genotuleerd en alle notulen 36 
van de introcommissie worden doorgegeven aan haar opvolger.  37 

o C. van Heijster vraagt of het een idee is voor elke dag een draaiboek te 38 
schrijven 39 

o Evelien zegt dat er al een draaiboek is. 40 
o C. van Heijster vraagt waarom deze notulen dan niet in dat draaiboek staan. 41 
o Evelien zegt dat dit draaiboek vooral het programma van de introductie bevat. 42 
o J. Free zegt dat er tijdens een evaluatie dingen gezegd worden waar mensen 43 

zelf ook op hadden kunnen komen wanneer ze wat beter hadden nagedacht. 44 
  45 
J. Free zegt dat er een mentorenevaluatie is maar ook een deelnemersevaluatie, hij 46 
vraagt of daar al wat over bekend is. 47 

o Evelien zegt dat de resultaten er zijn en dat haar opvolger die mee zal nemen. 48 
o J. Free vraagt of Evelien een voorbeeld kan geven. 49 
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o Evelien zegt dat er in de evaluatie onder andere vragen waren over de duur 1 
van de activiteiten en welke activisten de deelnemers leuk/minder leuk 2 
vonden. Uit de evaluatie kwam naar voren dat deelnemers de kroegentocht 3 
wat te lang vonden, daar kan komend jaar rekening mee gehouden worden.  4 

o J. Free zou toevoegen aan het jaarverslag dat nuttig is gebleken dat zelf 5 
vragen ingestuurd konden worden. Daarnaast vraagt hij of ook geëvalueerd is 6 
met de introductiecommissie zelf. 7 

o Evelien zegt dat er iedere dag geëvalueerd is met de commissie, zij vonden dit 8 
heel fijn werken. Achteraf is de hele gang van zaken besproken.  9 

o L. van den Heuvel zegt dat het allemaal goed gegaan is en dat zich geen 10 
grote problemen hebben voorgedaan. 11 

o J. Free zoekt vooral naar evaluatie van het proces. 12 
o Evelien zegt dat dit proces ook geëvalueerd is en dat de jaarplanning goed 13 

was en dat het goed verdeeld was over het jaar heen en dat het fijn was met 14 
subgroepjes te werken. 15 

o A. Janssen stelt voor dit ook in het jaarverslag te vermelden 16 
o Evelien zegt dat ze dit zal toevoegen aan het jaarverslag. 17 

 18 
Pagina 29. 19 
E. Gerards vraagt of promotiecommissie ook een commissiehoofd had.  20 

o Evelien zegt dat dit V. Weijnen was en zegt dat ze dit zal toevoegen aan het 21 
jaarverslag. 22 

 23 
Pagina 30. 24 
G. Dodemont zegt dat er uitgedeeld is aan B1, B2 en B3 en zegt dat het wel zinnig is 25 
toe te voegen dat ook bij ALPO-studenten is uitgedeeld. 26 

o Jaleesa zegt dat dit verder gespecificeerd zal worden in het jaarverslag. 27 
 28 
Pagina 33, regel 18. 29 
J. Salfischberger vraagt waarom de bijdrage van Postelein aan de Posteleintruien is 30 
vervallen. 31 

o Evelien zegt dat daarvoor gekozen is omdat het raar zou zijn om bij de truien 32 
wel bij te dragen en bij andere merchandise niet. Daarom bij alle merchandise 33 
geen bijdrage van Postelein. 34 

 35 
J. Salfischberger vraagt waarom er bij de studiereis niet voor t-shirts is gekozen en 36 
bij studytrip wel, zij vond dit namelijk een goed idee. 37 

o Evelien zegt dat dit in samenspraak met de commissie is gegaan. 38 
o J. Free zegt dat door de wisseling van hem en J. Guldenaar sommige dingen 39 

later zijn geregeld dan het jaar ervoor en dat daarom een inhaalslag is moeten 40 
maken. Daarom is daar pas laat mee aan de gang gegaan. Toen met de 41 
commissie besloten geen t-shirts te doen om te voorkomen dat we een groep 42 
Chinezen zouden worden. Toen is er binnen de commissie gesproken over 43 
zonnebrillen, maar uiteindelijk  is dat niet gelukt. De ene zonnebril bleek te 44 
duur, de andere kon pas geleverd worden na de studiereis. 45 

o J. Salfischberger vraagt wat bestuur aan opvolgers zou adviseren. 46 
o Job zou zeker adviseren merchandise te doen voor de studiereis. Job zegt dat 47 

wanneer je er op tijd bij bent er genoeg leuke mogelijkheden zijn. 48 
o J. Salfischberger zegt dat het wel goed is deze gadget te koppelen aan 49 

DressMe in verband met sponsoring. 50 
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o J. Free zegt dat achteraf gezien wanneer je één T-shirtje hebt voor een hele 1 
week, het voor een weekend gemakkelijker is zoiets te regelen. Een zonnebril 2 
is gemakkelijker een hele week te dragen. 3 

o Jaleesa zegt dat dit voor M. Verkooijen een overweging is om te kiezen wat zij 4 
hiermee wil. 5 

 6 
A. Janssen wil weten wat er over de merchandise verkoop in de pauzes gezegd zal 7 
worden. 8 

o Evelien zegt dat het zeker effectief was, zeker een aanrader. 9 
 10 
Pagina 33. 11 
J. Free zegt dat de merchandise iets nieuws was en is benieuwd naar de evaluatie 12 
daarvan. Hij is benieuwd of de merchandise zijn doel bereikt heeft. 13 

o Evelien zegt dat dit doel niet helemaal bereikt is. Eén van de heikel punten 14 
bleek dat het heel lastig was te bepalen om of veel producten te bestellen 15 
zodat leden minder hoeven te betalen, of minder producten maar dan een 16 
hogere prijs voor leden. Voor de fietsbellen was een aantal van veertig 17 
voldoende, die zijn allemaal verkocht. Voor de thermosbekers lag een aantal 18 
van veertig te hoog, die zijn niet allemaal verkocht. 19 

o J. Free vraagt of je zou kunnen zeggen dat merchandise producten met een 20 
prijs meer dan 5 euro te duur zijn. 21 

o Evelien zegt dat het lastig is dat te zeggen. Het kan aan het soort product 22 
liggen, maar ook aan de tijd van het jaar. Er zijn veel factoren die hierbij 23 
meespelen. 24 

o J. Free zegt dat wanneer Evelien het afschrijft tegen de moeite die erin 25 
gestoken is, of ze het vindt opwegen tegen het uiteindelijke doel. 26 

o Evelien zegt dat ze dat niet vind en dat het nieuwe bestuur dat ook weet. 27 
o J. Free zou dit graag toegevoegd zien aan het jaarverslag. 28 

 29 
Pagina 34, regel 14. 30 
M. Anten zegt dat ervoor gekozen is de ledensticker op de PosteleinPas te plakken 31 
en dit klopt niet helemaal. Wanneer je dit op de studentenkaart plakt, is het ook 32 
meteen een soort identificatie. 33 

o Evelien zegt dat het vanaf nu mogelijk zou zijn om op zowel de PosteleinPas 34 
als de studentenkaart een sticker te plakken. Het bestuur kan vanaf nu bij het 35 
verkopen van samenvattingen vragen om studentenkaart en daar een 36 
ledensticker op t plakken. 37 

o M. Anten zegt dat er niet meteen iets met haar feedback gedaan is en dat het 38 
nu te laat is om het aan het nieuwe bestuur over te laten. Hier had meteen iets 39 
mee gedaan moeten worden, nu hebben een aantal leden en sticker op de 40 
PosteleinPas en een aantal leden op hun studentenkaart. M. Anten vindt het 41 
een goed idee om op beide passen een sticker te plakken, maar zij vind het 42 
echt heel erg jammer dat dit niet meteen is meegenomen. 43 

o Evelien zegt dat het bestuur intern beter had moeten communiceren. 44 
o S. van der Meulen stelt voor dat de sticker niet meer op de PosteleinPas 45 

geplakt wordt, maar dat de PosteleinPas in combinatie met de studentenkaart 46 
wordt laten zien. 47 

o Jaleesa zegt dat de acties maar een jaar lopen en dat het voor bedrijven wel 48 
nodig is een sticker te hebben die up to date is. 49 



  13 

 

o Evelien zegt dat het voor bedrijven wel nodig is dat leden zo’n pas hebben. 1 
Maar het zou wel ondervangen kunnen worden met het idee van S. van der 2 
Meulen. Dit moet dan ook gecommuniceerd oorden naar de bedrijven, zodat 3 
zij op de hoogte zijn van onze manier van werken. 4 

o A. Janssen zegt dat de pas dan eigenlijk overbodig is. 5 
o Evelien zegt dat een pas wel iets exclusiever is. 6 
o M. Anten vraagt wat de PosteleinPas heeft gekost 7 
o Elyn zegt dat er voor duizend passen 330 euro is betaald.  8 
o Evelien zegt dat ze begrijpt wat de ALV bedoeld, maar dat het ging over iets 9 

exclusievers. 10 
o J. Free zegt dat in een eerdere vergadering het plan is veranderd naar een 11 

aparte pas. Volgens hem zou een betere vraag zijn wat de evaluatie is van de 12 
PosteleinPas. 13 

o Evelien zegt dat het concept PosteleinPas heet en dat het raar zou zijn als er 14 
dan geen pas is. Wat betreft de evaluatie zegt Evelien dat er veel 15 
enthousiaste reacties van leden zijn gekomen. Er zijn veel passen opgehaald. 16 
Evelien weet niet precies in hoeverre er gebruik gemaakt is van de 17 
PosteleinPas. Dit zou geëvalueerd kunnen worden door de volgende 18 
commissie en er zou dan gekeken kunnen worden wat de voorkeuren zijn van 19 
leden en hier zou op ingespeeld kunnen worden. 20 

o J. Free stelt voor de acties onder de aandacht brengen in de nieuwsbrief en 21 
vraagt hoeveel passen zijn opgehaald 22 

o Evelien zegt dat ze dit zo niet weet. 23 
o J. Free vraagt of de resultaten, dus de opbrengsten voor de vereniging, 24 

opwegen tegen het proces. 25 
o Evelien zegt dat ze dit jaar een commissie had die pas laat is opgestart en met 26 

maar twee leden. Met die commissie is de PosteleinPas opgezet naar 27 
tevredenheid. Het was vrij weinig moeite, de deals zijn makkelijk gesloten en 28 
de bedrijven zijn erg enthousiast. Het was dus zeker de moeite waard. 29 

 30 
J. Salfischberger zou willen adviseren naar sponsoren te communiceren dat de pas 31 
voldoende is voor de actie. Anders gaan sticker en pas door elkaar lopen en dat is 32 
niet de bedoeling.  33 

o A. Janssen zegt iemand de pas dan aan de buurvrouw zou kunnen geven. 34 
o J. Salfischberger zegt dat je daar als Postelein geen last van hebt. Verder 35 

vraagt zij waarom de deals tot april 2015 lopen. Het nieuwe bestuur is dan al 36 
halverwege het bestuursjaar. Zij zou aanraden de deals te laten lopen tot 37 
november 2014. 38 

o Evelien zegt ze nu pas in april toekwamen aan sluiten van deals en dat veel 39 
contracten vaak een jaar lopen. Daarom is ervoor gekozen deze deals ook 40 
voor een jaar te laten lopen. Nu heeft het nieuwe bestuur tijdens het 41 
bestuursjaar voldoende tijd te kijken naar nieuwe deals, want er ligt toch al 42 
iets. 43 

o M. Anten heeft een tip voor het volgend bestuur. Misschien is het een idee om 44 
af en toe een update op Facebook te plaatsen over wat je met de 45 
PosteleinPas kunt. 46 

o V. Weijnen zegt dat het kandidaatsbestuur  het er nog niet over gehad heeft 47 
en dat zij dit zeker zullen meenemen. 48 

o M. Anten is blij dit te horen. 49 
 50 
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Pagina 34.  1 
J. Free zegt dat de acquisitiecommissie minder leden had en vraagt of het voor 2 
Evelien daarmee toch haalbaar was. 3 

o Evelien zegt dat het jammer is dat niet aan algemene sponsoring is 4 
toegekomen. Het sponsortarget was al gehaald voordat de 5 
acquisitiecommissie er was. Het is wel jammer dat ze er verder helemaal niets 6 
aan hebben kunnen doen,  er had wellicht meer uit specifieke sponsoring 7 
gehaald kunnen worden wanneer de commissie groter was. Nu heeft de 8 
commissie zich enkel op pas gericht, maar dat is wel goed uitgepakt. 9 

o J. Free geeft de commissie een pluim voor het opzetten van de PosteleinPas. 10 
 11 
Pagina 36. 12 
A. Janssen zegt dat ze vrienden is met Postelein op Facebook en vraagt of het een 13 
idee is leden erop te attenderen dat wanneer ze zich uitschrijven als lid van 14 
Postelein, zich daar dan ook te ontvrienden 15 

o Jaleesa zegt dat het de eigen verantwoordelijkheid is voor mensen zich hier te 16 
ontvrienden. 17 

 18 
Pagina 37.  19 
M. Anten namens M. Monteiro. M. Monteiro had vernomen dat mensen die lezingen 20 
geven enkel een doosje merci krijgen als bedankje en zij vond dit wel karig. Zij vroeg 21 
zich af wat hierover aan het nieuwe bestuur wordt meegegeven. 22 

o Eline zegt dat altijd met de spreker wordt gecommuniceerd wat zij hiervoor 23 
willen. Wanneer zij aangeven dat ze niets willen, dan krijgen ze een doosje 24 
merci. Maar Eline heeft het er met de commissie over gehad dit doosje merci 25 
wat uit te breiden en dit dan ook zeker door te geven aan de volgende 26 
commissie. 27 

o L. van den Heuvel zegt dat zij een doosje merci ook wel karig vindt, maar alles 28 
wat je aan het bedankje bespaart kun je uitgeven aan bijvoorbeeld workshops 29 
of iets dergelijks. 30 

o Elyn geeft aan dat het bedankje begroting technisch zeker uitgebreider had 31 
gekund. 32 

 33 
Pagina 38. 34 
J. Fee vraagt of er uit de evaluatie met de PiP-commissie nog andere punten naar 35 
voren zijn gekomen. 36 

o Eline zegt dat er niet specifieke tips uit naar voren gekomen zijn die in het 37 
jaarverslag vermeld hadden moeten worden. 38 

o J. Free zegt dat hij weet dat zich een keer een probleem heeft voorgedaan wat 39 
betreft de communicatie met een lezinggever en daar is toen wel wat mee 40 
gedaan. Hij zou dit graag terugzien in het jaarverslag. Hij zegt dat leden van 41 
de commissie niet via persoonlijke mail en telefoon contact mogen hebben 42 
met een lezinggever. Hij zou dit graag terug zien in het jaarverslag. 43 

o Eline zegt dat het afhankelijk is wat voor persoon je voor je hebt. Wanneer je 44 
contact hebt met bijvoorbeeld het forum, dan is het prima om te 45 
communiceren via eigen telefoon. Daarnaast kun je verder niets doen vanuit 46 
thuis als je niet via eigen telefoon contact kunt hebben. 47 

o J. Free snapt het wel, maar hij vindt het gevaarlijk daar op dat moment een 48 
inschatting van te maken. Je hebt niet altijd te maken met stabiele personen.  49 
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o Jaleesa denkt dat het voor het nieuwe bestuur belangrijk is te bedenken hoe 1 
zij hiermee om willen gaan. Het gaat wel om privacy van commissieleden. 2 

o J. Free zou graag verder willen gaan en zegt dat je als vereniging je leden in 3 
bescherming moet nemen. Soms moet je als bestuur en vereniging dingen 4 
voor leden besluiten. Wanneer je toch besluit het nummer van een 5 
commissielid te willen gebruiken, gebruik dan het nummer van de 6 
commissaris. 7 

o A. Janssen zegt dat dit ook past bij speerpunt professionaliteit en zegt dat 8 
Postelein hierin kan groeien. 9 

o Elyn zegt dat aan commissieleden wel is benadrukt het telefoonnummer af te 10 
schermen. 11 

 12 
L. van den Heuvel zegt dat aantal excursies en workshops is teruggebracht en mist 13 
de reacties van leden hierop. 14 

o Eline zegt dat er niet specifieke reacties van leden zijn gekomen, maar het is 15 
wel te zien aan het aantal deelnemers aan de activiteiten.  16 

o L. van den Heuvel stelt voor dit in het jaarverslag te zetten. 17 
 18 
J. Free vraagt of het stukje over het afschermen van het nummer wordt toegevoegd 19 
aan jaarverslag. 20 

o Jaleesa zegt dat dit toegevoegd zal worden. 21 
 22 
Pagina 40. 23 
J. Salfischberger zegt dat de ene keer wordt gesproken over de 24 
commissiepenningmeester en op andere pagina’s over penningmester. Zij zou graag 25 
zien dat hier een lijn in getrokken wordt. 26 
 27 
A. Janssen zou graag een evaluatie van het Postelein Kinderfestijn terugzien in het 28 
jaarverslag en dan met name over het proces er naartoe. 29 

o J. Free zegt dat er een aparte alv heeft plaatsgevonden over het beleid van de 30 
Postelein voor Kinderencommissie en hij zou in het jaarverslag zeker naar dit 31 
beleid  en het draaiboek verwijzen. In die alv is ook gesproken over de risico’s 32 
en hij zou hier graag iets over teruglezen. 33 

o Eline zegt dat er met de school duidelijke afspraken gemaakt zijn over de 34 
verantwoordelijkheden van de Posteleinleden. Er zijn tijdens het Postelein 35 
Kinderfestijn geen vervelende dingen voorgevallen. 36 

o J. Free vraagt of de risico’s in het beleid zijn opgenomen. 37 
o Eline zegt dat de risico’s toen in het beleid zijn opgenomen. 38 
o A. Janssen zou het proces naar de activiteit toe graag beschreven zien. 39 
o Eline zegt dat er contact is gezocht met heel veel verschillende scholen, maar 40 

dat veel scholen hadden niet voldoende tijd hadden voor een activiteit als 41 
deze. De Talita Koemi school was heel enthousiast en de communicatie met 42 
de school verliep heel goed en duidelijk. De school stond heel erg open voor 43 
onze ideeën en wij voor die van hen. Alle dingen waren heel goed 44 
bespreekbaar. Een aantal commissieleden zijn naar de school wezen kijken 45 
en naar de kinderen die deel zouden nemen aan de activiteit.  46 

o A. Janssen zegt dat dit wel in het jaarverslag beschreven mag worden. 47 
o Eline zegt dat communicatie met de school echt top was. 48 
o J. Free zegt dat hij aan het begin van het jaar echt wel zijn twijfels heeft gehad 49 

en dat hij vind dat het goed is opgepakt en er goed mee aan de slag is 50 
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gegaan. Nu heeft de activiteit uiteindelijk in september plaatsgevonden, hij 1 
neemt aan dat volgend jaar het plan is de activiteit eerder in het jaar plaats te 2 
laten vinden. 3 

o Eline wil zeker meegeven de activiteit voor de vakantie te laten plaatsvinden. 4 
o J. Free zegt dat in eerste instantie gekozen was voor de maand mei. 5 
o Eline zegt dat dit inderdaad zo was, maar dat de school er wegens drukte van 6 

heeft moeten afzien het Postelein Kinderfestijn in mei plaats te laten vinden. 7 
o J. Free vraagt of dus vanuit school is aangegeven dat mei niet haalbaar was 8 

en vraagt of zij toen met een ander voorstel kwamen. 9 
o Eline zegt dat er vanuit de school geen alternatief kwam. 10 
o J. Fee vraagt of Eline zou aanraden het volgend jaar op dezelfde school te 11 

laten plaatsvinden. 12 
o Eline zou het zeker aanraden en dit is ook al gevraagd aan de school, maar 13 

daar is nog geen reactie op gekomen. Er is een VSO en een BSO op de 14 
school en de school heeft zelf aangegeven dat wanneer er meer deelnemers 15 
zouden zijn vanuit Postelein, het VSO dan ook mee zou kunnen doen. 16 

o A. Janssen vraagt wat nog gedaan is met de rol van het onderwijsinstituut. 17 
o Eline zegt dat het uiteindelijk niet meer nodig was het onderwijsinstituut te 18 

benaderen voor deze activiteit. 19 
o J. Free vraagt of de inschrijving vol zat, omdat anders het onderwijsinstituut 20 

benaderd zou kunnen worden om het mee te laten tellen voor KIP. Wellicht 21 
zou dit mee gegeven kunnen worden aan het nieuwe bestuur. 22 

 23 
Pagina 42. 24 
A. Janssen zegt dat dit jaar bijles mogelijk was voor alle vakken en vraagt of er 25 
nieuwe bijlesgevers gekomen zijn. 26 

o Eline zegt dat er inderdaad voor een paar nieuwe vakken bijlesgevers 27 
gevonden zijn, maar dat hier uiteindelijk geen vraag voor is gekomen.  28 

o A. Janssen vraagt wat Eline zou adviseren aan het nieuwe bestuur. 29 
o Eline zou hier zeker mee doorgaan en leden de kans geven voor alle vakken 30 

bijles te vragen. 31 
 32 
J. Free zegt dat het contact met de NVO moeilijk verliep en dat er daarom voor 33 
gekozen is de praktijkavond niet meer te organiseren. 34 

o Eline zegt dat de NVO steeds met data kwam, maar er dan vervolgens geen 35 
reactie kwam of het kon uiteindelijk toch niet op die dag. Dit gebeurde een 36 
paar keer achter elkaar. Eline heeft echt geprobeerd het te organiseren, maar 37 
het kon steeds niet vanuit de NVO. 38 

o J. Free vraagt of er een keer een gesprek heeft plaatsgevonden met de NVO. 39 
Hij denkt dat het wel belangrijk is een keer met de NVO te zitten om te kijken 40 
of je basis ziet met hen samen te werken. De NVO ziet volgens J. Free niet in 41 
wat zij aan ons hebben. 42 

o Jaleesa zegt dat het nieuwe bestuur contact heeft met het onderwijsinstituut 43 
en dat daar het contact met de NVO al ter sprake is gekomen. 44 

o J. Free stelt ook voor te kijken naar de zusjesverenigingen, bij hen verloopt het 45 
contact met de NVO beter. 46 

o Eline zegt dat er aan het begin vaan het jaar een gesprek is geweest met de 47 
NVO en dat er toen duidelijke afspraken zijn gemaakt, maar dat deze 48 
uiteindelijk niet goed zijn nagekomen. 49 
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o L. van den Heuvel denkt dat de interesse voor Postelein is afgenomen, 1 
aangezien twee keer te weinig aanmeldingen waren voor de praktijkavond. 2 

o J. Free vindt het wel belangrijk te investeren in NVO, ondanks dat hij het een 3 
schijtorganisatie vindt. 4 

 5 
Pagina 44 6 
J. Free heeft begrepen dat bij sommige BaMyPo’s er moeite was met het verdelen 7 
van de deurdiensten. Hij vraagt wat hier over besproken is met de andere besturen. 8 

o Job zegt dat hij een gesprek heeft gehad met de BaMyPo-commissie en de 9 
oude en nieuwe bestuursverantwoordelijken. Tijdens dat gesprek zijn een 10 
aantal dingen besproken, waaronder de deurdiensten. Daar zijn duidelijke 11 
afspraken over gemaakt.. De deurdiensten gaan er nu iets anders uitzien. 12 
Afgelopen jaar werden deze bij ieder feest verdeeld, maar vanaf nu wordt 13 
gekeken naar het aantal deurdiensten en dit wordt gedeeld door het aantal 14 
verenigingen. Deze deurdiensten moeten dan intern verdeeld worden. 15 

o J. Free zegt dat dit mag worden toegevoegd aan het jaarverslag. Hij zegt dat 16 
het belangrijk is op tijd data vast te leggen. 17 

o Job zegt dat de data voor de BaMyPo-feesten al vast liggen. 18 
 19 
Pagina 46. 20 
I. Bleekman vraagt wat Job aan M. Verkooijen zal doorgeven over de locatie van het 21 
S-feest. 22 

o Job was erg positief over de locatie van het S-feest. De locatie is enthousiast 23 
ontvangen door heel veel mensen. Alleen over de muziek was niet iedereen 24 
even te tevreden. Maar de locatie vindt hij zeker een aanrader, wegens de 25 
uitstraling en het aantal bezoekers dat erin past. 26 

 27 
J. Free zegt dat er in voorgaande jaren nog wel eens problemen waren tussen de 28 
mannencommissie en het bestuur, hij vraagt hoe dat contact dit jaar is verlopen. 29 

o Job zegt dat door adviezen van I. Bleekman dit jaar anders met de 30 
mannencommissie is omgegaan. De mannencommissie is jaren geleden 31 
begonnen als een vriendenclubje, maar deze leden zijn ondertussen allemaal 32 
weg bij Postelein of niet meer actief. Dit jaar is er dus echt een commissie van 33 
gemaakt en is de mannencommissie niet meer het buitenbeetje dat de 34 
commissie toentertijd wilde zijn. Hij zegt dat dit doorgetrokken kan worden 35 
naar volgend jaar. Hij denkt dat daar voor komend jaar een goede oplossing 36 
voor gevonden is samen met M. Verkooijen. 37 

 38 
Pagina 47. 39 
E. Gerards zegt dat er bij het galadiner geen aantal deelnemers genoemd staat en 40 
dat dit toegevoegd mag worden. Zij zou graag van Job willen weten hoe hij het vond 41 
een diner te hebben voorafgaand aan het gala en hoe dit door deelnemers ervaren 42 
is. 43 

o Job zegt dat het erg leuk was en zeker een aanrader. Het was vrijblijvend om 44 
deel te nemen aan het diner en je kon dan ook apart inschrijven voor het diner 45 
en het gala. 46 

o E. Gerards zegt dat dit jaar wederom een gala alleen door Postelein is 47 
georganiseerd en zij vraagt wat Job aanraadt aan zijn opvolger. 48 

o Job zegt dat hij zeker weer zou proberen een gala samen met andere 49 
verenigingen te organiseren, maar het is geen noodzaak gezien het aantal 50 
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leden dat Postelein telt. Dit jaar een kleine kink in de kabel wegens Radboud 1 
Rocks dat op dezelfde dag plaatsvond. Veel leden gingen liever naar 2 
Radboud Rocks, maar waren ook graag naar het gala gekomen. 3 

o Jaleesa zegt dat het ook belangrijk is rekening te houden met de manier van 4 
promoten, we zijn een vereniging met veel vrouwen. Bij de dansworkshop 5 
waren er van de 21 deelnemers, negen mannen. Dus het nieuwe bestuur 6 
moet nadenken over de manier waarop het gala van Postelein gepromoot zal 7 
worden. 8 

o E. Gerards zegt dat het al een aantal jaren niet is gelukt een gala met andere 9 
verenigingen te organiseren. 10 

o Job zegt dat met hoe meer verenigingen je bent, met hoe meer verenigingen 11 
je de kosten kunt afschrijven. De mogelijkheden zijn dan groter. Dit jaar is de 12 
drank afgekocht en dat is goed bevallen. Maar wanneer je met meer 13 
verenigingen bent kun je bijvoorbeeld ook sterke drank afkopen en meer 14 
investeren in de decoratie. Dus het is zeker weer het overwegen waard. 15 

 16 
J. Free vraagt wat het advies aan het nieuwe bestuur is over de Batavierenrace. Het 17 
is wederom geprobeerd het te organiseren en wederom niet gelukt. 18 

o Job zegt dat het advies gegeven is om niet te proberen deel te nemen aan de 19 
Batavierenrace. 20 

o M. Anten vraagt of de promotie meegenomen kan worden. 21 
o Job zegt dat de promotie is gegaan zoals bij alle andere activiteiten, alleen dat 22 

een tip is om voor een activiteit als deze eerder te starten. 23 
o J. Free zegt dat er los van de Batavierenrace, pitch en putt en een 24 

dansworkshop zijn georganiseerd, hij vindt lasergamen niet echt een sport. De 25 
dingen die georganiseerd zijn zaten goed in elkaar, maar hij vindt het jammer 26 
dat er niet wat gedaan is met gehandicaptensport bijvoorbeeld. 27 

o Job zegt dat er een tijd contact is geweest met een dame van rolstoeldansen, 28 
maar dat dit uiteindelijk niet gelukt is. 29 

o J. Free stelt voor te kijken wat in eerdere jaren georganiseerd is en dit dan 30 
nogmaals te doen, maar niet lasergamen. 31 

o I. Bleekman vraag wat Job zou adviseren over gehandicaptensport. 32 
o Job raadt het zeker aan een dergelijke activiteit te organiseren met een van de 33 

commissies. 34 
o I. Bleekman zegt dat gehandicaptensport wel een dure activiteit is, dus dat je 35 

rekening moet houden met de begroting en welke commissie je dit laat doen. 36 
 37 
Pagina 51. 38 
I. Bleekman vraagt waarom de reünie van de studiereis ontbreekt in het jaarverslag. 39 

o Job zegt dat deze inderdaad nog zal worden toegevoegd aan het jaarverslag. 40 
 41 
E. Gerards mist in het stuk over de studiereis hoe de reis bevallen is. 42 

o Job zegt dat de studiereis heel goed bevallen is. Hele positieve reacties gehad 43 
van deelnemers, ze waren ook enthousiast over het programma. 44 

 45 
J. Free zou graag een stuk toegevoegd zien over de reis zelf en het proces binnen 46 
de commissie.  47 

o Job heeft een duidelijke richtlijn gegeven over de periodes waarin dingen 48 
moeten gebeuren. Hij heeft duidelijk met zijn opvolger besproken wat de 49 
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fouten zijn geweest van afgelopen jaar. Hij heeft er vertrouwen in dat deze 1 
komend jaar niet nogmaals gemaakt zullen worden.  2 

 3 
J. Free zegt dat over het algemeen wel duidelijk is geworden dat bij de commissies 4 
de evaluatiepuntjes missen, deze zou hij graag aangevuld zien in het jaarverslag. 5 
 6 
J. Free is blij dat Job weer haar heeft. 7 
 8 

6. Stemmen Jaarverslag 2013-2014 9 

Jaleesa geeft aan dat het jaarverslag is aangenomen met: 10 
 11 
Stemmen voor 27 12 
Stemmen tegen 0 13 
Stemmen blanco 6 14 
 15 
De ALV klapt. 16 
 17 
S. van der Meulen zou graag van elk bestuurslid willen weten wat zijn of haar 18 
grootste leerpunt was afgelopen jaar en wat ze het leukste vonden. 19 
 20 
Job zegt dat hij dit jaar aan de slag moest gaan met leren delegeren en dat heeft hij 21 
wel geleerd. Hij heeft mensen leren vertrouwen in hun vermogens. Verder geeft hij 22 
aan dat hij het hele jaar fantastisch vond. 23 
 24 
Eline heeft beter leren communiceren. Voorheen betrok ze de dingen veel op zichzelf 25 
en dat is nu veel minder. 26 

o M. Anten vraagt wat Eline het leukste vond afgelopen jaar., 27 
o Eline zegt het feit dat je met een groep toewerkt naar iets en dat je daar dan 28 

heel trots op kunt zijn achteraf. 29 
 30 
Evelien heeft geleerd iets meer te letten op hoe ze dingen naar buiten brengt en ze 31 
heeft daarnaast heel erg geleerd dingen naast zich neer te leggen.  Het allerleukste 32 
aan het bestuursjaar zijn haar commissies, ze heeft zoveel leuke momenten 33 
meegemaakt met alle commissies. 34 
 35 
Elyn heeft vooral geleerd dingen niet te persoonlijk aan te trekken, daar kan ze nog 36 
steeds heel veel van leren. Het is lastig dat je als penningmeester niet zoveel 37 
voeldoening krijgt vanuit leden. Ze is er verder achter gekomen dat ze nog veel 38 
kritischer is dan ze dacht. Ze heeft zoveel lol gehad afgelopen jaar, ze zit hier nu dan 39 
ook met een heel dubbel gevoel. 40 
 41 
Jaleesa zegt dat alles voor haar heel nieuw was en dat ze het hele reilen en zeilen 42 
van de vereniging heeft moeten leren kennen. Ze heeft veel van anderen moeten 43 
leren en vooral van het voorzitter zijn in het algemeen. Ze vindt het leuk dat ze 44 
zoveel mensen heeft leren kennen. 45 
 46 
Fenna geeft aan dat ze heeft geleerd kritischer naar zichzelf te kijken en veel 47 
zelfverzekerder in schoenen staat. Verder is ze ontzettend blij met alle mensen die 48 
ze afgelopen jaar heeft leren kennen.  49 
 50 
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J. Free geeft aan dat alle bestuursleden stuk voor stuk erg gegroeid zijn in hun 1 
functie. Hij geeft aan dat het bestuur heel trots op zichzelf mag zijn met het wat ze 2 
achterlaat. De opkomst van de activiteiten doet getuige aan hoe goed het bestuur het 3 
gedaan heeft. Een tip van J. Free: Blijf communiceren, maar verder absoluut hulde. 4 
 5 
M. Anten zegt dat het bestuur er zeker wat moois van heeft gemaakt afgelopen jaar 6 
en dat ze daar heel trots op mogen zijn. Veel geleerd afgelopen jaar en ze hoopt dat 7 
eenieder dit mee kan nemen. 8 
 9 
M. Mostard heeft een groot deel van het jaarverslag niet mee kunnen krijgen, maar 10 
ze vond het prachtig om te zien dat toen ze terug kwam uit Australië de vereniging 11 
nog zo mooi stond met een prachtig bestuur.  12 
 13 

7. Bestuurswissel 14 

Jaleesa bedankt iedereen die aanwezig is voor het fantastische jaar en bedankt 15 
daarna elk bestuurslid apart. Evelien bedankt tot slot Jaleesa nog, voordat 16 
overgegaan wordt op de bestuurswissel. 17 
 18 
Jaleesa geeft aan dat zij het bestuur 2013-2014 zal dechargeren en de-installeren.  19 
Elyn zal alleen gede-installeerd worden, omdat zij nog verantwoordelijkheid draagt  20 
voor het boekjaar van Postelein tot stemming van het financieel jaarverslag 2013- 21 
2014. Jaleesa geeft aan dat zij tegelijkertijd zichzelf zal dechargeren en de- 22 
installeren en Vivianne chargeren en installeren. Hierna zal Vivianne haar bestuur  23 
chargeren en installeren. 24 
Jaleesa geeft aan dat er na de installatie van het bestuur 2014-2015 pauze zal zijn  25 
en dat de ALV de gelegenheid heeft het nieuwe bestuur te feliciteren. 26 
 27 
Jaleesa dechargeert en de-installeert Job Zonneveld als commissaris informeel  28 
2013-2014. 29 
Jaleesa dechargeert en de-installeert Eline Herrings als commissaris formeel 2013- 30 
2014.  31 
Jaleesa dechargeert en de-installeert Evelien Mulder als commissaris PR 2013- 32 
2014.  33 
Jaleesa de-installeert Elyn Braat als penningmeester en  dechargeert en de-34 
installeert Elyn Braat als vice-voorzitter 2013-2014.  35 
Jaleesa dechargeert en de-installeert Fenna van den Eerenbeemt als secretaris  36 
2013-2014.  37 
 38 
Jaleesa dechargeert en de-installeert Jaleesa Chia als voorzitter 2013- 39 
2014 en chargeert en installeert Vivianne Weijnen als voorzitter 2014-2015. 40 
 41 
Vivianne chargeert en installeert Sanneke de Feiter als secretaris  42 
2014-2015. 43 
Vivianne chargeert en installeert Bente van Enckevort als penningmeester en vice- 44 
voorzitter 2014-2015. 45 
Vivianne chargeert en installeert Renske Willems als commissaris PR 2014- 46 
2015. 47 
Vivianne chargeert en installeert Maroesjka Bourgondiën als commissaris formeel 48 
2014-2015. 49 
Vivianne chargeert en installeert Mirthe Verkooijen als commissaris informeel  50 
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2014-2015. 1 
 2 

8. Presenteren Beleidsplan 2014-2015 3 

Vivianne opent de vergadering opnieuw om 22.20 uur.  4 
 5 
Vivianne geeft aan dat het beleidsplan 2014-2015 gepresenteerd zal worden. Hierbij 6 
zullen nu de inhoudelijke opmerkingen of vragen besproken worden. De 7 
opmerkingen over spelling en stijl kunnen voor woensdag 8 oktober per e-mail naar 8 
Postelein gestuurd worden. Het beleidsplan zal per pagina besproken worden.  9 
 10 
Pagina 1: 11 
I. Bleekman geeft aan dat ze de foto op de voorkant leuk vindt.  12 
 13 
Pagina 7: 14 
M. Anten geeft aan dat in het beleidsplan vaak het woord ‘gestreefd’ wordt gebruikt. 15 
Ze geeft aan dat ze dit flauw vindt en dat het niet nodig is dit zo vaak achter elkaar te 16 
gebruiken. Het is immers al een beleidsplan, wat inhoudt dat het een visie is. M. 17 
Anten vindt dat het wel stoerder en standvastiger in het beleidsplan kan worden 18 
beschreven, aangezien anders altijd ergens achter verscholen kan worden.  19 

o Vivianne geeft aan dat ze vindt dat M. Anten hier inderdaad een goed punt 20 
heeft en dat dit veranderd zal worden. 21 

 22 
M. Anten zegt dat vanaf regel 7 veel wordt beschreven over de 23 
samenvattingencommissie. Ze geeft aan dat het leuke ideeën zijn, maar dat het niet 24 
zo’n groot stuk hoeft te bevatten in de speerpunten. M. Anten geeft de tip dit in één 25 
zin te beschrijven. 26 

o Vivianne geeft aan dat ze snapt wat M. Anten. bedoelt, maar dat het dan 27 
misschien veel vragen op kan roepen.  28 

o M. Anten geeft aan dat wel even ernaar gekeken kan worden hoe dit anders in 29 
het beleidsplan kan worden gezet.  30 

 31 
J. Salfischberger geeft aan dat ze het idee op regel 18 en 19, het creëren van een 32 
digitaal samenvattingenbestand, goed vindt. Ze geeft aan dat het nu echter lijkt alsof 33 
het op de website zal worden geplaatst. Hierbij kan dus worden gelet op de 34 
verwoording.  35 
 36 
G. Dodemont geeft aan dat in regel 23 interne en externe communicatie wordt 37 
benoemd, terwijl dit de twee delen zijn waar communicatie uit bestaat. Dit is dus 38 
overbodig.  39 
 40 
Pagina 8: 41 
M. Anten geeft aan dat ze het goede en duidelijke speerpunten vindt. Daarnaast 42 
vraagt ze hoe leden elkaar kunnen nomineren met de nominatiebriefjes.  43 

o Vivianne geeft aan dat ze daar nog niet helemaal over uit zijn. Het nomineren 44 
kan eventueel via de brievenbus net buiten de Posteleinkamer gebeuren. 45 
Deze brievenbus valt echter een beetje weg, dus gekeken zal worden of deze 46 
opvallender gemaakt kan worden. Als dit niet werkt kan gekeken worden naar 47 
een bus op de Posteleinkamer. De leden kunnen elkaar ook nomineren via e-48 
mail. Alle verdere mogelijkheden zullen nog worden bekeken.  49 
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o B. Versteegen geeft aan dat de brievenbus door middel van promotiemateriaal 1 
meer onder de aandacht gebracht kan worden. 2 

o M. Mostard vraagt of de poster dan zal verdwijnen.  3 
o Vivianne zegt dat de poster dan inderdaad weg gehaald zal worden. 4 
o M. Mostard raadt aan wel iets in de richting van een poster te gebruiken, 5 

aangezien niet veel leden elkaar nomineren via de e-mail. De poster zien ze 6 
als ze binnenkomen en op dat moment kunnen ze bedenken dat ze iemand 7 
willen nomineren.  8 

o Vivianne zegt dat op de Posteleinkamer nominatiebriefjes neergelegd zullen 9 
worden, maar dat ook zeker een poster kan worden toegevoegd.  10 

o J. Salfischberger zegt dat een poster aanstekelijk kan werken, aangezien dan 11 
gezien wordt dat meerdere mensen genomineerd zijn.  12 

o Bente zegt dat ze het punt van de poster begrijpt. Ze geeft aan dat ze aan het 13 
nadenken is op een andere manier de aandacht te trekken naar de bus. Zo 14 
denkt ze bijvoorbeeld aan een poster die ernaar verwijst. Leden kunnen 15 
anoniem nomineren en het trekt toch de aandacht.  16 

o J. Salfischberger geeft aan dat ze dit een goed idee vindt.  17 
o Mirthe zegt dat als de nominatiebriefjes op de Posteleinkamer liggen het 18 

bestuur mensen aan kan sporen om mensen te nomineren.  19 
o B. Versteegen geeft aan dat erop moet worden gelet dat niet te veel onzin op 20 

de anonieme briefjes zal worden geschreven, net als bij het gastenboek in het 21 
DE café.  22 

o J. Salfischberger geeft aan dat dit met de poster ook al het geval is. 23 
o M. Mostard zegt dat leden door dit idee misschien buiten worden gesloten, 24 

aangezien sommige van hen niet vaak op de Posteleinkamer komen.  25 
o Vivianne zegt dat zij het idee hebben dat het ook vaak actieve leden zijn die 26 

elkaar nomineren en de brievenbus buiten de Posteleinkamer blijft bestaan. 27 
De mogelijkheid om buiten de Posteleinkamer te nomineren blijft dus. 28 

o Evelien zegt dat weinig leden iemand nomineren door middel van een e-mail. 29 
Daarnaast kunnen leden misschien worden afgeschrikt als zij zien dat enkel 30 
bekende leden op de lijst zijn genomineerd. Dan kan anonieme nominatie 31 
misschien een minder grote stap zijn.  32 

o A. Janssen zegt dat het misschien een idee is de briefjes op de tafels in het 33 
DE café te leggen.  34 

o Vivianne zegt dat ze dit een leuk idee vindt, maar dat ze niet weet of dit mag. 35 
o B. Versteegen dat ook een soort afscheurkalender kan worden gemaakt, maar 36 

dan met nominatiebriefjes.  37 
o S. Lexmond geeft aan dat ze nog wil reageren op A. Janssen over het idee 38 

van de nominatiebriefjes in het DE café. Ze zegt dat het personeel van het DE 39 
café dit waarschijnlijk goed vindt als dit met hen overlegd wordt.  40 

o Vivianne geeft aan dat ze het goede suggesties vindt en dat deze zeker zullen 41 
worden meegenomen.  42 

o J. Salfischberger geeft aan dat begonnen kan worden met het originele idee 43 
en dat vervolgens kan worden gekeken naar of het loopt of niet.  44 
 45 

M. Anten zegt dat ze het leuk vindt er dat ideeënbriefjes voor de leden komen, alleen 46 
vraagt ze zich af of hier veel gebruik van gemaakt zal worden. In dit deel staat 47 
daarnaast niet beschreven of langs wordt gegaan bij collegezalen. 48 
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o Vivianne zegt dat dit wel zal gebeuren aankomende periode. Ze vertelt dat de 1 
ideeënbriefjes ook op de Posteleinkamer komen te liggen, zodat leden altijd 2 
hun ideeën op kunnen schrijven. 3 

o B. Versteegen vraagt of een budget is in begroot voor de initiatieven van de 4 
leden.  5 

o Vivianne geeft aan dat dit het geval is en dat dit verder zal worden besproken 6 
bij de begroting. 7 

o Bente geeft aan dat het budget €200,00 bedraagt.   8 
o M. Mostard zegt dat aan het beleidsplan kan worden toegevoegd dat de 9 

ideeënbriefjes in de collegezalen worden uitgedeeld.  10 
 11 
Pagina 9:  12 
M. Anten geeft aan dat in regel 16 en 17 niet de meest grote activiteiten worden 13 
genoemd. Ze zegt dat ook zeker de studiereis en studytrip hiertussen horen. 14 
Daarnaast vraagt ze waarom de maandelijkse planning is veranderd in periodieke 15 
planning. 16 

o Vivianne geeft aan dat periodes zes weken zijn. Hierdoor komt de planning in 17 
maanden niet exact uit. Daarom is dit vervangen door periodieke planning.  18 

o Marion zegt dat ze dit een goed idee vindt. Ze vraagt hoe het nu wordt gedaan 19 
met de planning.  20 

o Vivianne zegt dat per periode bekend wordt gemaakt welke activiteiten 21 
vaststaan en daarna wordt de planning aangevuld met de activiteiten die later 22 
bekend worden.  23 

 24 
J. Free zegt dat ernaar gekeken kan worden om een e-mail account van Postelein 25 
zelf te maken. 26 

o Vivianne zegt dat dit nog niet is besproken, maar dat het zeker zinvol is om 27 
naar te kijken. De mogelijkheden hiervoor kunnen worden uitgezocht. Zo zou 28 
bijvoorbeeld ‘postelein.nl’ gebruikt kunnen worden voor alle commissies. 29 

o J. Free geeft aan dat het inderdaad slim is hier de mogelijkheden voor te 30 
onderzoeken. 31 

o B. Versteegen geeft aan dat hier wel kosten aan verbonden zijn. 32 
o Vivianne zegt dat ze het fijn vindt dat B. Versteegen dit aangeeft en dat ze het 33 

verder uit zullen zoeken. 34 
o B. Versteegen zegt dat het professioneler is om via een eigen e-mailadres te 35 

communiceren met externen.  36 
 37 
G. Dodemont vraagt wat het verschil is tussen de jaarplanning voor de leden en de 38 
jaarplanning voor de commissiehoofden. 39 

o Vivianne zegt dat de planning voor de commissiehoofden ook de activiteiten 40 
bevat die nog niet geheel vaststaan. De planning voor de leden bevat alleen 41 
de data die definitief zijn.  42 

 43 
G. Dodemont vraagt of de activiteitensheets en de nieuwsbrief één keer per periode 44 
uitkomen, één keer per maand of dat deze worden afgewisseld.  45 

o Vivianne zegt dat de nieuwsbrief één keer per periode zal worden verstuurd 46 
en de activiteitensheets één keer per periode worden getoond in college. 47 

o A. Janssen zegt dat in het beleidsplan staat dat dit één keer per maand wordt 48 
gedaan. 49 
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o Jaleesa zegt dat zij aan het begin de nieuwsbrief en activiteitensheets één 1 
keer per maand deden, maar dat bleek dat dit niet uitkwam. Daarna hebben 2 
ze twee keer per periode de nieuwsbrief verstuurd en één keer per periode de 3 
activiteitensheets laten zien. Dit hebben ze gedaan om zo min mogelijk 4 
activiteiten mis te lopen. De nieuwsbrief werd dus één keer per drie weken 5 
verstuurd. 6 

o Vivianne zegt dat als dit goed is bevallen bij het vorige bestuur, dit zal worden 7 
aangehouden. 8 

 9 
Pagina 10: 10 
B. Versteegen vraagt of een ander koffiezetapparaat op de Posteleinkamer kan 11 
komen. 12 

o Vivianne vraagt waarom dit nodig is.  13 
o B. Versteegen geeft aan dat op dit moment een klein apparaat met 14 

mankementen op de Posteleinkamer staat. B. Versteegen geeft de tip dat 15 
G. le Sage nog een koffiezetapparaat heeft staan. 16 

o Vivianne geeft aan dat ze zullen kijken wat ze hiermee kunnen. 17 
o J. Free geeft aan dat hiermee moet worden uitgekeken. Als het een te 18 

groot apparaat is, kunnen hier klachten over komen vanuit de universiteit in 19 
verband met het DE café. 20 

o Vivianne geeft aan dat gekeken zal worden wat de mogelijkheden zijn. Ze 21 
begrijpt de frustraties over het huidige koffiezetapparaat.  22 

o M. Anten geeft aan dat een koffiezetapparaat op de verenigingskamers 23 
eigenlijk niet mag. Op dit moment wordt het gedoogd, maar op het moment 24 
dat het apparaat te groot wordt zal dit niet meer worden gedoogd. Een 25 
nieuw koffiezetapparaat kost veel geld en M. Anten vraagt zich af of dit het 26 
risico waard is. 27 

o J. Free zegt dat het koffiezetapparaat niet buiten proporties moet zijn, want 28 
dan krijgen mensen er een mening over. 29 

o Vivianne geeft aan dat ze ernaar zullen kijken.  30 
 31 
Evelien vraagt waarom ervoor gekozen is dat de secretaris alle 32 
informatievoorzieningen zal bijhouden behalve LinkedIn. 33 

o Vivianne zegt dat LinkedIn op dit moment niet veel gebruikt wordt. Dit jaar 34 
wordt ernaar gestreefd het alumnibestand bij te werken en aan te vullen in 35 
verband met alumni. Sanneke heeft dit jaar Facebook er al bij gekregen en 36 
daarom is ervoor gekozen om de voorzitter LinkedIn bij te laten houden. 37 

o Evelien geeft aan dat de Lustrumcommissie ook onder Vivianne valt, wat ook 38 
een reden is om dit door Vivianne te laten doen. 39 

 40 
M. Anten zegt dat in regel 4 en 5 staat dat de Posteleinkamer op vrijdag van 10.00 41 
tot 14.00 uur open is. Ze vraagt zich af waarom hiervoor is gekozen, aangezien het 42 
op vrijdag net zo druk is als op andere dagen. 43 

o Vivianne geeft aan dat hiervoor is gekozen, omdat het bestuur het al enorm 44 
druk heeft. Daarnaast is het dit jaar een lustrumjaar, moet de boekhouding op 45 
vrijdagmiddag worden gedaan en moeten de bestuursleden daarnaast nog 46 
studeren. Hiervoor is dus gekozen uit zelfbescherming. 47 

o Renske geeft aan dat leden daarnaast ook gewend zijn dat de Posteleinkamer 48 
op vrijdag maar tot 14.00 uur open is. Als dit veranderd zal worden, zullen de 49 
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leden dit pas na enige tijd doorhebben. Daarnaast heeft ze het idee dat het de 1 
leden zo prima bevalt. 2 

o M. Anten geeft aan dat ze het goed vindt dat de bestuursleden rekening met 3 
zichzelf houden. 4 

 5 
M. Anten zegt dat in regel 10 en 11 staat dat de Posteleinkamer gesloten zal zijn in 6 
vakanties, tijdens feestdagen en bij activiteiten waar het hele bestuur aanwezig moet 7 
zijn. Ze geeft aan dat bij een activiteit minder leden worden bereikt dan wanneer de 8 
Posteleinkamer open is.  9 

o Vivianne geeft aan dat hierbij duidelijker moet worden gezet dat het met name 10 
voor de reizen geldt. 11 

o J. Free geeft aan dat de kamer ook tijdens de kascontrole dicht moet.  12 
 13 
J. Free vraagt of het mogelijk is de verjaardagsmail te automatiseren. 14 

o Vivianne zegt dat hierover nog niet is gesproken, maar dat het zal worden 15 
meegenomen. Als dit mogelijk is, zal het zeker worden toegepast. 16 

o J. Free zegt dat dit ook in het beleidsplan kan worden opgenomen. Daarnaast 17 
bestaat op dit moment geen servicecontract voor de website, dus hier kan ook 18 
naar worden gekeken. 19 

o Vivianne geeft aan dat een bedrag is in begroot voor de website en dat er dus 20 
zeker een mogelijkheid hiervoor is.  21 

 22 
A. Janssen zegt dat al een alumnibestand bestaat van de universiteit. Bij het creëren 23 
van een eigen bestand kan hier dus naar worden gekeken.  24 

o Vivianne zegt dat S. van Helden inderdaad al een bestand heeft. Daarnaast 25 
heeft de organisatie Vrienden van Radboud ook een bestand. Hier wordt 26 
achteraan gegaan, zodat hier eventueel gegevens vandaan gehaald kunnen 27 
worden. 28 

o A. Janssen vraagt of het alumnibestand zal bestaan uit mensen die 29 
Pedagogische Wetenschappen hebben gestudeerd of uit oud-Posteleinleden.  30 

o Vivianne geeft aan dat het bestand zal bestaan uit oud-Posteleinleden. 31 
o M. Mostard vraagt hoe ze denken dit te kunnen regelen. 32 
o Vivianne geeft aan dat hier nog geen concreet idee over is. Als het mogelijk is 33 

om alleen oud-Posteleinleden in het bestand te zetten zou dat mooi zijn. Op 34 
het moment dat dit niet haalbaar blijkt te zijn, is het een optie om iedereen die 35 
Pedagogische Wetenschappen heeft gestudeerd erin op te nemen. Ze geeft 36 
aan dat ze zich nog moeten verdiepen in de mogelijkheden. 37 

o S. van der Meulen zegt dat de mensen die geen lid zijn geweest van Postelein 38 
waarschijnlijk ook geen interesse hebben in activiteiten van het lustrumjaar. 39 

o Vivianne zegt dat S. van der Meulen hier een goed punt heeft. 40 
o A. Janssen vraagt of later in het beleidsplan nog wordt teruggekomen op de 41 

alumni. 42 
o Vivianne zegt dat dit aan bod zal komen bij de lustrumcommissie. 43 
o M. Mostard vraagt wat het nieuwe bestuur van het oude bestuur heeft 44 

meegekregen over het LinkedIn account, aangezien er nu weinig mee gedaan 45 
wordt. 46 

o Vivianne geeft aan dat ze heeft meegekregen dat ze er snel mee aan de slag 47 
moet gaan, ook in verband met de alumni-activiteiten.  48 

o M. Mostard zegt dat het slim is goed bij te houden wat ontdekt wordt op het 49 
gebied van LinkedIn. 50 
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o J. Free zegt dat het Onderwijsinstituut hier ook mee bezig is en dat met hen 1 
kan worden samengewerkt. 2 

o B. Versteegen geeft aan dat bij ESV Nijmegen de activiteiten voor de alumni 3 
ook geslaagd waren, omdat docenten en oud-docenten aanwezig waren. 4 

o Vivianne geeft aan dat dit ook bij de SOFv-alv aan bod is gekomen. Ze zegt 5 
dat als ze niet verder komen, ze advies zullen vragen aan andere 6 
verenigingen.  7 

 8 
Pagina 11: 9 
J. Free zegt dat hij bij samenwerking het Onderwijsinstituut mist. 10 

o Vivianne zegt dat ook het Onderwijsinstituut in het beleidsplan zal worden 11 
gezet.  12 

o Evelien vraagt of dit de juiste plek is om dit neer te zetten, aangezien het 13 
LOOP, SOFv en FOS ook onder een ander kopje wordt genoemd. 14 

o J. Free zegt dat hier inderdaad een apart kopje van kan worden gemaakt. 15 
o Vivianne geeft aan dat ze dit explicieter in het beleidsplan zullen opnemen. 16 

 17 
Pagina 12: 18 
M. Mostard geeft aan dat ze een opmerking heeft met betrekking op de begroting en 19 
reflectie. Ze zegt dat nu veel jaren achter elkaar een minbegroting is en dat de buffer 20 
na een tijd opraakt. Ze vraagt hoelang nog een minbegroting kan worden gedraaid 21 
en ze vraagt of nu niet al moet worden nagedacht over de toekomst. 22 

o Vivianne zegt dat er op dit moment inderdaad een grote minbegroting is in 23 
verband met het lustrum. Ze geeft aan dat alle vragen over de begroting 24 
verder door Bente beantwoord zullen worden. 25 

o Bente begrijpt wat M. Mostard aangeeft, maar ze heeft gezien hoe het ervoor 26 
staat met de reserve. Ze zegt dat deze minbegroting nu nog prima kan. 27 

o A. Janssen zegt dat de vraag specifieker beantwoord mag worden, aangezien 28 
met deze minbegroting de vereniging over vier of vijf jaar misschien wel geen 29 
reserves meer heeft.  30 

o Bente geeft aan dat dit inderdaad een flinke minbegroting is, maar dat de 31 
eindbalans waarschijnlijk mee zal vallen 32 

o A. Janssen geeft aan dat ze dit een rare redenatie vindt, aangezien dit de 33 
begroting is waar op gerekend wordt.  34 

o J. Free geeft aan dat het niet reëel is om te zeggen dat met deze begroting 35 
maar vier jaar door kan worden gegaan, aangezien het een lustrumjaar is. De 36 
reserve is daarnaast opgebouwd door leden en moet dus ook worden 37 
uitgegeven aan leden. J. Free geeft aan dat een lustrumjaar hier een geschikt 38 
moment voor is. 39 

o A. Janssen geeft aan dat ze het hiermee eens is.  40 
o Jaleesa geeft aan dat SPiN elk jaar een bedrag in begroot voor hun 41 

lustrumjaar. Postelein doet dit niet en daarom is het een grotere minbegroting.  42 
o M. Mostard zegt dat vooruit moet worden gedacht, ook in verband met het 43 

speerpunt reflectie. Als de buffer helemaal op is, heeft dit hele negatieve 44 
gevolgen.  45 

o S. van der Meulen geeft aan dat naar de contributie kan worden gekeken.  46 
o Vivianne geeft aan dat het niet mogelijk is dit nu nog op te hogen, maar dat dit 47 

wel uitgezocht kan worden voor de opvolgers. 48 
o S. van der Meulen zegt dat hier inderdaad naar gekeken kan worden.  49 
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o B. Versteegen geeft aan dat in eerste instantie gekeken kan worden naar wat 1 
Jaleesa aangaf: Elk jaar een bedrag aan de kant zetten voor het lustrumjaar. 2 

o M. Anten zegt dat dit niet nodig is, aangezien al een grote buffer is 3 
opgebouwd.  4 

o B. Versteegen zegt dat iedere vereniging een grote buffer heeft en dat als een 5 
aparte post voor het lustrum komt, de balans in het lustrumjaar niet zo scheef 6 
getrokken zal worden zoals nu. 7 

o M. Anten zegt dat dan geld in wordt gehouden van leden, wat vervolgens aan 8 
leden van een ander jaar wordt uitgegeven. 9 

o J. Free zegt dat onderzocht kan worden of het reserveren van geld voor 10 
volgende jaren een haalbaar doel is. Daarnaast is de contributie de afgelopen 11 
jaren niet veranderd, maar is wel sprake van inflatie. De contributie is dus 12 
relatief minder geworden. Op den duur moet de contributie dus worden 13 
verhoogd. 14 

o Elyn geeft aan dat ze snapt wat J. Free zegt en dat het logisch is dat dit moet 15 
gebeuren. Ze geeft aan dat dit echter de komende jaren nog niet hoeft, 16 
aangezien zo’n grote buffer aanwezig is, wat van de leden is. Ze geeft aan dat 17 
ze het krom zou vinden als de contributie nu wordt verhoogd. 18 

o B. Versteegen geeft aan dat hij vindt dat de contributie niet verhoogd moet 19 
worden, aangezien dit het ledenbestand kan verkleinen en dat de inkomsten 20 
beter uit activiteiten gehaald kunnen worden. Daarnaast vraagt hij of vanuit de 21 
universiteit een bijdrage komt voor het lustrumjaar en het alumnibestand. 22 

o Vivianne geeft aan dat dit zal worden uitgezocht. 23 
o A. Janssen geeft aan dat hierbij zeker mogelijkheden liggen bij het SNUF. 24 
o J. Free geeft aan terug te willen komen op het verhogen van de contributie. Hij 25 

geeft aan dat dit op dit moment inderdaad nog niet hoeft, maar dat uiteindelijk 26 
de reserves minder zullen worden en dat de stap toch gemaakt moet worden. 27 
Daarnaast zal het verhogen van de contributie eventueel alleen leden 28 
afschrikken die lid worden om boeken te bestellen met korting.  29 

o S. van der Meulen geeft aan dat het bestuur kan nadenken over hun visie over 30 
dit onderwerp. Ze zegt dat €2,50 per jaar voor leden niet veel scheelt, maar 31 
voor de inkomsten van de vereniging wel. Dit jaar is het niet meer mogelijk om 32 
te doen, maar er kan wel worden nagedacht om dit in de komende jaren te 33 
gaan veranderen.  34 

o B. Versteegen stelt voor om voor de volgende alv hier een agendapuntje van 35 
te maken, zodat leden eventueel met voorstellen kunnen komen.  36 

o Vivianne geeft aan dat dit een mogelijkheid is.  37 
 38 
A. Janssen vraagt waar de inkomsten van het lustrum vandaan komen. 39 

o Bente zegt dat vanuit de Lustrumcommissie leuke ideeën zijn gekomen en dat 40 
concreet is gekeken naar wat van de leden kan worden gevraagd per 41 
activiteit. Bijvoorbeeld voor het oud-besturen diner zal ongeveer €10,00 per 42 
persoon gevraagd worden en er wordt op gerekend dat ongeveer veertig 43 
personen aanwezig zullen zijn. Dit is voor elke activiteit apart bekeken en daar 44 
zijn de inkomsten op gebaseerd.  45 

o A. Janssen vraagt of deze inkomsten niet geschrapt kunnen worden, 46 
aangezien het lustrumjaar een cadeau is voor de leden. 47 

o Vivianne geeft aan dat de minbegroting dan nog groter zal worden. 48 
o B. Versteegen vraagt of ervanuit kan worden gegaan dat de inkomsten reëel 49 

zijn ingeschat op basis van vorige lustrumjaren. 50 
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o Vivianne geeft aan dat dit het geval is.  1 
 2 
Pagina 14: 3 
... vraagt of het bedrag voor drukwerk Posteleinkamer hetzelfde is gebleven, 4 
aangezien het dit jaar na een tijdje op was. 5 

o Bente zegt dat het bedrag dit jaar is opgehoogd. 6 
o B. Versteegen vraagt of de kosten voor het drukken van de samenvattingen 7 

hier ook onder vallen.  8 
o Vivianne geeft aan dat dit het geval is. 9 
o B. Versteegen vraagt waarom dit niet apart in de begroting wordt gezet, 10 

aangezien hier ook inkomsten van komen.  11 
o Elyn geeft aan dat het lastig is om onderscheid te maken tussen het printen 12 

van de samenvattingen en andere dingen, aangezien het allemaal met 13 
dezelfde printer gebeurt. Het zou dan per blaadje moeten worden uitgeteld.  14 

o B. Versteegen zegt dat ook inkomsten worden gehaald vanuit de 15 
samenvattingen en dat dit dan kan worden weggestreept tegenover de kosten. 16 

 17 
Evelien zegt dat de subsidie voor de introductie €1000,00 bedroeg en dat ze heeft 18 
begrepen dat het Onderwijsinstituut hierop wil bezuinigen. Evelien vraagt wat 19 
hiermee wordt gedaan. 20 

o Bente geeft aan dat dit pas duidelijk werd toen het beleidsplan al geschreven 21 
was. 22 

o Evelien zegt dat ze zich er best hard voor kunnen maken dat de subsidie wel 23 
wordt gegeven.  24 

o Vivianne geeft aan dat nog niet is besproken waarmee dit verder wordt 25 
opgevangen. 26 

o J. Free zegt dat best tegen het Onderwijsinstituut mag worden gezegd dat het 27 
eigenlijk niet kan dat dit ineens is besloten voor dit jaar.  28 

o Vivianne geeft aan dat ze inderdaad zullen gaan onderhandelen. 29 
o A. Janssen vraagt of al een gesprek is geweest met A. Bosman en de 30 

penningmeester. 31 
o Vivianne geeft aan dat dit niet het geval is.  32 
o Jaleesa zegt dat Postelein veel doet voor het onderwijsinstituut en dat ze dus 33 

een goede onderhandelingspositie hebben.  34 
o A. Janssen vraagt of alleen subsidie van de introductie weg wordt gehaald. 35 
o Evelien zegt dat de subsidie in het algemeen zal verminderen en dat het dus 36 

misschien overal iets minder zal worden.  37 
o M. Anten wil meegeven dat het nieuwe bestuur zich niet te veel moet laten 38 

beïnvloeden door A. Bosman.  39 
o Elyn zegt dat met het onderwijsinstituut overlegd kan worden dat de 40 

voorlichtingen en studiereis ook voor hen georganiseerd worden en dat 41 
subsidie dus belangrijk is om dit goed te kunnen organiseren. 42 

o J. Free zegt dat het daarnaast niet eerlijk is van het onderwijsinstituut om op 43 
het laatste moment aan te kondigen dat Postelein deze subsidie niet meer 44 
krijgt.  45 

o Elyn geeft aan dat niet bekend is of het over dit boekjaar gaat. 46 
o J. Free zegt dat de samenwerking met het Onderwijsinstituut ook niet zomaar 47 

beëindigd kan worden. 48 
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o S. van der Meulen zegt dat bij het gesprek met het Onderwijsinstituut 1 
aangekaart kan worden of ze willen dat Postelein dit organiseert voor hen en 2 
als dit het geval is, aangeven dat hier iets tegenover staat. 3 

o B. Versteegen vraagt of er ervaring is met wijzigingen in subsidies. 4 
o Elyn geeft aan dat dit niet het geval is. 5 
o B. Versteegen zegt dat het slim is de penningmeester mee te laten gaan naar 6 

het gesprek met het onderwijsinstituut.  7 
 8 
Pagina 15: 9 
M. Anten zegt dat de zin in regel 32 tot en met 34 ergens anders thuis hoort. 10 

o Bente legt uit dat dit gaat over een kennismakingsborrel met het bestuur. 11 
o M. Anten geeft aan dat ze het begrijpt.  12 

 13 
Pagina 16:  14 
Evelien vraagt of een bedrag is in begroot om extra Posteleinpassen te bestellen. 15 

o Bente zegt dat inderdaad een bedrag is in begroot en dat hiervan 250 passen 16 
besteld kunnen worden. Ze geeft aan dat dit gebaseerd is op de duizend 17 
passen die tot nu toe zijn besteld. Deze Posteleinpassen kunnen aan de 18 
eerstejaars van dit jaar worden gegeven en de extra tweehonderdvijftig 19 
Posteleinpassen kunnen worden gegeven aan de eerstejaars van komend 20 
jaar.  21 

o B. Versteegen zegt dat de acties op de Posteleinpas maar een jaar geldig zijn. 22 
Hij vraagt of dit is meegenomen door het nieuwe bestuur. 23 

o Vivianne geeft aan dat dit het geval is. 24 
o S. Boer zegt dat de afbeelding die ze op de Posteleinpas wilden zetten, 25 

verkleind hierop is komen te staan. Hij vraagt of het mogelijk is bij het 26 
nabestellen wel het juiste formaat hierop te drukken. 27 

o Vivianne geeft aan dat niet bekend was dat de afbeelding anders is 28 
uitgevallen. Ze zegt dat dit zal worden meegenomen bij het bestellen van de 29 
nieuwe passen.  30 

 31 
A. Janssen vraagt of bij de begroting van de Postelein Actief-commissie de 32 
Batavierenrace is in begroot. 33 

o Vivianne geeft aan dat dit niet het geval is.  34 
o A. Janssen zegt dat in het beleidsplan staat dat de hoogte van het bedrag is 35 

gebaseerd op de sportcommissie van vorig jaar. Een grote kostenpost 36 
daarvan was echter voor de Batavierenrace 37 

o Bente zegt dat een vervangende activiteit zal plaatsvinden 38 
o Elyn zegt dat de Batavierenrace vorig jaar niet is in begroot, aangezien ze 39 

wilden kijken hoe ver ze zouden komen met hun budget.  40 
 41 
J. Free geeft aan dat hij het fijn vindt dat extra is in begroot voor commissiekleding 42 
voor de introductiecommissie en de studiereiscommissie. 43 

o Evelien zegt dat de kleding afgelopen jaar is vergoed door Café de Fuik, maar 44 
misschien is het slim rekening te houden met het geval dat het niet vergoed 45 
zal worden. 46 

o Elyn zegt dat zij het advies heeft gegeven dat wel gerekend kan worden op 47 
vergoeding, aangezien dit al twee jaar goed is gegaan. Wel kan het zekere 48 
voor het onzekere worden genomen.  49 

 50 



  30 

 

Pagina 18: 1 
M. Mostard zegt dat een videocamera waarmee ook foto’s gemaakt kunnen worden 2 
waarschijnlijk heel duur is. Ze vraagt of hier rekening mee is gehouden. 3 

o Bente zegt dat is in begroot voor een fatsoenlijke camera. 4 
o Vivianne vult aan dat niet is gekeken naar een videocamera die ook foto’s kan 5 

maken. Ze geeft aan dat is gekeken naar videocamera’s van fatsoenlijke 6 
kwaliteit. Wel kan gekeken worden naar een combinatie van een fotocamera 7 
en een videocamera, aangezien dit inderdaad fijn zou zijn.  8 

o M. Anten zegt dat de videocamera voor de mediacommissie inderdaad een 9 
goed idee is. Ze vindt het een minder goed idee een videocamera te kopen 10 
die ook foto’s kan maken. Ze zegt dat vaak onvoorzichtig met de camera 11 
wordt omgegaan en dat anderhalf jaar geleden nog een nieuwe camera is 12 
aangeschaft.  13 

o Vivianne zegt dat het ene het andere niet hoeft uit te sluiten 14 
o M. Anten zegt dat dit wel het geval is als een videocamera met de optie om 15 

foto’s te maken een stuk duurder blijkt te zijn.  16 
o B. Versteegen vraagt of het een idee is een Dropbox aan te maken voor 17 

iedereen die op activiteiten van Postelein aanwezig is. Hier kunnen foto’s op 18 
worden gezet, buiten de website en de Facebookpagina om.  19 

o J. Free zegt dat hij dit een leuk idee vindt, aangezien dan van veel mensen 20 
input komt. Hij geeft aan dat op het moment dat deze Dropbox van Postelein 21 
is, de vereniging verantwoordelijk is voor de filmpjes en foto’s. De 22 
mediacommissie zou zich dan ook bezig moeten houden met het uitzoeken 23 
van dit materiaal en daar gaat veel tijd in zitten.  24 

o B. Versteegen vraagt of dan een aparte Facebookgroep aangemaakt kan 25 
worden vanuit Postelein 26 

o Evelien zegt dat dit inderdaad een optie is, maar dat dan duidelijk moet 27 
worden gezegd dat Postelein niet aansprakelijk is. Ze zegt dat het misschien 28 
een beter idee is als een enthousiast actief lid deze Facebookgroep 29 
aanmaakt. Ze zegt dat de mediacommissie al ontzettend veel te doen heeft en 30 
dus niet ook hier verantwoordelijk voor kan zijn.  31 

o B. Versteegen zegt dat alle foto’s op een eventuele Dropbox gezet kunnen 32 
worden en dat dan de leukste foto’s ook op de website geplaatst kunnen 33 
worden. 34 

o Vivianne geeft aan dat ze dit een leuk idee vindt, maar dat de foto’s beter via 35 
de e-mail aangeleverd kunnen worden. 36 

o B. Versteegen zegt dat dit dan actiever gepromoot kan worden.  37 
o J. Free zegt dat het een leuk idee is, maar dat de positieve dingen eruit 38 

gebruikt moeten worden. Zo is het misschien een idee om de foto’s en filmpjes 39 
via WeTransfer naar het bestuur of naar de mediacommissie te sturen, zodat 40 
zij met enige censuur de foto’s en filmpjes in de Dropbox kunnen plaatsen. Op 41 
het moment dat de leden zelf alles in de Dropbox zetten, kan het materiaal 42 
later eraf worden gegooid, maar dan kunnen sommige leden het misschien al 43 
hebben opgeslagen.  44 

o A. Janssen vraagt waarom het bestuur niet meer afhankelijk wil zijn van het 45 
materiaal wat leden aanleveren.  46 

o Vivianne geeft aan dat de filmpjes voor reizen vaak werden gemaakt met het 47 
materiaal van leden. Als Postelein zelf een videocamera heeft, kan het 48 
materiaal van de leden nog wel gebruikt worden, maar is altijd eigen materiaal 49 
aanwezig.  50 
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o G. Dodemont vraagt wat de Dropbox ofwel de Facebookgroep toevoegt. De 1 
commissaris PR zorgt voor foto’s van iedereen, iedereen staat altijd wel een 2 
keer op de foto’s. Daarnaast worden de foto’s van vrienden altijd al 3 
doorgestuurd. G. Dodemont geeft aan dat het enkel voor extra werk zal 4 
zorgen.  5 

o J. Salfischberger zegt dat ze het ook niet vindt passen bij het speerpunt 6 
professionaliteit. Daarnaast is vorig jaar nog besloten dat de foto’s op de 7 
website pas bekeken kunnen worden na het inloggen op de website.  8 

 9 
M. Mostard geeft aan dat ze de mediacommissie een goed idee vindt, maar ze 10 
vraagt zich af of het de creativiteit van andere commissies niet zal beïnvloeden. 11 

o Vivianne zegt dat de commissie altijd ideeën of foto’s mag aanleveren bij de 12 
mediacommissie. De commissie die het organiseert moet sowieso akkoord 13 
gaan met het promotiemateriaal wat de mediacommissie ontwerpt. De 14 
betreffende commissie blijft dus altijd invloed hebben op de promotie. 15 

o M. Mostard zegt dat sommige activiteiten pas op het laatste moment bekend 16 
zijn en dat de mediacommissie dus met strakke deadlines zal moeten werken.  17 

o Vivianne geeft aan dat hier veel over gediscussieerd is. Sanneke zal de 18 
informatie over de activiteiten van de commissarissen doorkrijgen en zij zal dit 19 
verder communiceren naar de mediacommissie. Vivianne geeft aan dat het 20 
een nieuwe commissie is en dat ze dus nog niet goed kunnen inschatten hoe 21 
reëel het is dat de mediacommissie al het promotiemateriaal maakt. Zo is er 22 
ook over gesproken dat de commissarissen zelf het promotiemateriaal maken 23 
voor de wat kleinere activiteiten. Het zal zich moeten uitwijzen hoe het gaat 24 
lopen en wat realistisch is voor de mediacommissie 25 

o M. Mostard zegt dat het met name belangrijk is dat het bestuur dit duidelijk 26 
heeft voor zichzelf. 27 

o Job zegt dat niets verandert aan de creativiteit van de commissies, aangezien 28 
eerst de commissarissen altijd de posters maakten en niet de commissies. De 29 
mediacommissie waarborgt enkel de professionaliteit van het 30 
promotiemateriaal. 31 

o Evelien zegt dat inderdaad niet altijd de tijd is eerst te overleggen over het 32 
promotiemateriaal met de commissie die de activiteit organiseert en het 33 
vervolgens door te communiceren naar de mediacommissie. Ze geeft verder 34 
de tip om een niet al te dure, schokbestendige videocamera te kopen, zodat 35 
deze op elke activiteit gebruikt kan worden om promotiefilmpjes te maken. 36 

o Vivianne vraagt wat de ervaringen van Evelien zijn met de huidige fotocamera. 37 
o Evelien zegt dat deze al redelijk gehavend is na anderhalf jaar. 38 
o Vivianne zegt dat ze inderdaad zullen kijken naar een stevige videocamera die 39 

eventueel ook foto’s kan maken. 40 
 41 
Pagina 19: 42 
A. Janssen zegt dat de sponsoring van de StudyStore naar beneden is gegaan. Ze 43 
vraagt hoe het contact afgelopen jaar met StudyStore is verlopen. 44 

o Elyn zegt dat dit contact wisselend is verlopen. 45 
o A. Janssen vraagt of al is nagedacht over een andere boekleverancier. 46 
o Vivianne zegt dat dit inderdaad mogelijk is. Ze zegt dat Sanneke en Bente nog 47 

een keer een afspraak hebben met StudyStore. Mocht dit contact niet goed 48 
verlopen, kan een nieuwe boekleverancier inderdaad overwogen worden. 49 
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o A. Janssen zegt dat dit ook bij een SOFv-alv is besproken dus dat de notulen 1 
hiervan nagelezen kunnen worden. Ze zegt dat het de moeite waard is dit 2 
serieus te overwegen. 3 

o G. Dodemont geeft aan dat de webshop ook erg onoverzichtelijk is voor de 4 
ALPO-studenten. Ze zegt dat hier voor de volgende periode naar gekeken kan 5 
worden.  6 

o Fenna zegt dat dit inderdaad onduidelijk was. Ze heeft aan de StudyStore 7 
gevraagd of alle boeken voor de ALPO-studenten bij elkaar konden, maar dit 8 
is niet gebeurd. Fenna zegt dat ze hier zelf pas later achter is gekomen, 9 
aangezien ze veel mailtjes heeft ontvangen over onduidelijkheden.  10 

o M. Mostard zegt dat het al meerdere keren is voorgekomen dat Postelein de 11 
juiste informatie heeft, maar StudyStore het toch anders doet. M. Mostard zegt 12 
dat dit goed overlegd moet worden met StudyStore zodat zij de juiste boeken 13 
erop zetten en ook genoeg boeken bestellen. 14 

o Elyn zegt dat als het goed is geen problemen zijn geweest met de 15 
verschillende lijsten op de webshop. 16 

o M. Mostard zegt dat het boek voor de wiskundetoets er niet bij stond. 17 
o Elyn zegt dat dat boek inderdaad niet in de lijst was opgenomen, maar dat 18 

StudyStore wel de goede lijst erop heeft gezet.  19 
o Vivianne zegt dat ze hier komend jaar goed op zullen letten.  20 

 21 
Pagina 20: 22 
M. Anten zegt dat ze het nieuwe contract voor de PosteleinPost leuk vindt. Ze geeft 23 
aan dat bij de ingang van het Spinozagebouw een bak staat waarin de PosteleinPost 24 
ligt, maar dat dit met het nieuwe formaat waarschijnlijk niet zal passen. Ze vraagt of 25 
Renske zo creatief is om hier iets anders voor te bouwen.  26 

o Renske zegt dat ze hier nog niet over na heeft gedacht, maar dat het heel 27 
goed is dat M. Anten dit aankaart. 28 

o M. Anten zegt dat hiervoor misschien een oplossing kan worden bedacht en 29 
als het geld kost kan dit misschien van de post ‘Kamerbenodigdheden’. 30 

o Vivianne zegt dat het goed is dat M. Anten hiermee komt, aangezien hier 31 
inderdaad nog niet over is nagedacht. 32 

o Evelien geeft een compliment over de keuze om over te stappen naar Blad 33 
NL. Ze zegt dat nu een kans is de PosteleinPost te vernieuwen en ze vraagt of 34 
Renske hier al over heeft nagedacht. 35 

o Renske geeft aan dat ze hier al wel ideeën over heeft, maar dat ze graag de 36 
commissie een kans wil geven hier ook ideeën over te verzinnen.  37 

 38 
Pagina 22: 39 
J. Salfischberger zegt dat in regel vijf staat dat normale truien en lustrumtruien 40 
verkocht zullen worden. Ze vraagt zich af waarom dit is. 41 

o Vivianne geeft aan dat elk jaar twee verschillende truien verkocht worden.  42 
o J. Salfischberger vraagt of op allebei het lustrumlogo komt te staan. 43 
o Vivianne geeft aan dat dit niet het geval is en dat de rood met witte trui 44 

hetzelfde zal blijven als voorgaande jaren. 45 
o Elyn vraagt waarom zo wordt vast gezet op de kleuren rood en wit. 46 
o Vivianne zegt dat voor zover zij weet deze trui elk jaar wordt verkocht. 47 
o B. Versteegen zegt dat W. Nienhuis kan worden gevraagd een trui te 48 

ontwerpen. Dit zeker aangezien nu veel mensen in het bezit zijn van de 49 
Radboudtrui die ook rood met wit is. 50 
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o Vivianne vraagt wat de ALV ervan vindt de trui niet rood met wit te doen. 1 
o Evelien zegt dat deze kleuren, ongeacht de Radboudtrui, wel herkenbaar zijn 2 

voor Postelein. De mensen die deze kleur niet willen, zouden dan de andere 3 
lustrumtrui kunnen bestellen.  4 

o M. Mostard vraagt waarom de rood met witte trui niet het lustrumlogo krijgt. 5 
o Vivianne zegt dat ze dit inderdaad kunnen overwegen. 6 
o M. Troost vraagt waarom W. Nienhuis dit ontwerp zou moeten maken, 7 

aangezien daar nu de mediacommissie voor is.  8 
o J. Salfischberger zegt dat het anders in het beleidsplan kan worden 9 

geformuleerd. Zo kunnen bijvoorbeeld de kleuren rood en wit worden 10 
weggelaten, zodat later nog gekeken kan worden wat hiermee gedaan wordt.  11 

o B. Versteegen zegt dat het beter is voor de verkoop als gevarieerd wordt in 12 
kleuren.  13 

o Vivianne zegt dat goede argumenten genoemd zijn en dat dit mee wordt 14 
genomen.  15 

 16 
A. Janssen zegt dat ze vindt dat de regels acht tot en met tien niet in het beleidsplan 17 
hoeven.  18 

o B. Versteegen vraagt waarom de bekers niet worden verkocht, aangezien nog 19 
bekers over zijn. 20 

o Vivianne zegt dat ze worden verkocht als thermosbekers, maar dat ze 21 
functioneren als warmhoudbekers. Mensen kopen ze dan met andere 22 
verwachtingen. In het kader van professionaliteit vindt ze dit niet kunnen.  23 

o Job zegt dat thermosbeker hetzelfde betekent als warmhoudbeker. 24 
o Vivianne zegt dat ze vanaf de website zijn gekocht als thermosbekers en dat 25 

vervolgens is gezegd dat het warmhoudbekers zijn. De naam en het product 26 
kloppen niet helemaal.  27 

o Elyn zegt dat mensen verwachten dat het een thermosbeker is, maar dat het 28 
eigenlijk een meeneembeker is.  29 

o M. Mostard vragen wat er nu mee gedaan zal worden. 30 
o Vivianne geeft aan dat er niks mee gedaan kan worden en dat dit zonde is.  31 
o M. Anten zegt dat de bekers wel gebruikt kunnen worden op de 32 

Posteleinkamer.  33 
o Evelien zegt dat elk jaar pakketjes gemaakt worden voor de studiereis. De 34 

bekers kunnen daar misschien bij worden gedaan, zodat ze toch nog nuttig 35 
worden gebruikt. Als mensen eerst voor de bekers moeten betalen en ze 36 
vervolgens op de Posteleinkamer gebruikt worden, is dat wel een beetje raar.  37 

o J. Free zegt dat hij het onprofessioneel vindt het dan wel aan relaties weg te 38 
geven, als je het ook niet aan je leden wil verkopen. 39 

o Evelien zegt dat voor een bedankje voor de studiereis ook wordt betaald en 40 
voor de thermosbekers is indirect ook betaald.  41 

o J. Free zegt dat hij het niet professioneel vindt iets te geven wat niet werkt. 42 
o Jaleesa zegt dat ze misschien via Facebook één keer per maand verloot 43 

kunnen worden. Dan kan duidelijk erbij worden verteld hoe de beker werkt. 44 
o Renske zegt dat als iets gratis gegeven wordt mensen het minder snel erg 45 

zullen vinden dat de beker lekt dan als ze ervoor hebben betaald. 46 
o Evelien zegt dat het argument van professionaliteit dan niet meer opgaat. 47 
o J. Free zegt dat het 19e bestuur vorig jaar heeft besloten de merchandise te 48 

gaan verkopen waarbij ze verwachtten quite te spelen. Als het twintigste 49 
bestuur dit niet wil doorzetten, is het wel vreemd dat zij hier verder voor 50 
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opdraaien. J. Free zegt dat alles wat niet is verkocht dus verlies is voor het 19e 1 
bestuur. Daarnaast hebben de bekers, na het moment van afschrijven, geen 2 
waarde meer. Er kan dus alles mee gedaan worden.  3 

o Jaleesa zegt dat wel goed gekeken moet worden naar wat ermee gedaan 4 
wordt in verband met leden die wel geld hebben betaald.  5 

o B. Versteegen zegt dat de bekers het best binnen het bestuur of de kamer 6 
gebruikt kunnen worden in verband met de leden die wel hebben betaald. 7 

o S. van der Meulen zegt dat de ALV goed naar elkaar moet luisteren, 8 
aangezien veel dezelfde argumenten voorbij komen.  9 

o Vivianne zegt dat ernaar gekeken zal worden of iets zinvols met de bekers 10 
gedaan kan worden.  11 

 12 
A. Janssen zegt dat de trui nu als enige onder de merchandise valt. Ze vraagt of hier 13 
nog iets nieuws zal komen voor de merchandise.  14 

o Vivianne zegt dat dit niet het geval is, aangezien de tijd en de kosten niet 15 
opwegen tegenover de baten. De fietsbellen zijn namelijk ook pas op het 16 
laatste moment allemaal verkocht. Daarom zullen enkel de truien onder 17 
merchandise vallen.  18 

o A. Janssen vraagt hoe het zit met de bijdrage vanuit Postelein voor de truien. 19 
Vorig jaar werd hier door Postelein geen bijdrage aan geleverd, maar de jaren 20 
ervoor wel.  21 

o Bente zegt dat ze dit een goede vraag vindt en dat het op dit moment niet is in 22 
begroot. Ze geeft aan dat ze zich er niet van bewust was dat Postelein eerst 23 
een bijdrage leverde. Ze zegt dat dit alsnog opgenomen kan worden in de 24 
begroting. De truien staan dit jaar onder de lustrumpost.  25 

o J. Free zegt dat de trui dan nog geen €10,00 zal worden, aangezien Postelein 26 
de btw bijdraagt.  27 

o Elyn zegt dat de begroting van de promotiecommissie vorig jaar €150,00 28 
omlaag is gegaan. Als dat bedrag dit jaar weer wordt opgeteld bij de begroting 29 
is dat prima voor de truien. 30 

o M. Anten raadt aan dit inderdaad te doen. 31 
o Evelien vraagt of wordt verwacht dat ze evenveel truien zullen verkopen als 32 

voorgaande jaren. 33 
o Vivianne zegt dat verwacht wordt dat meer truien verkocht zullen worden, dus 34 

de bijdrage van Postelein zal dan ook meer worden 35 
o M. Anten zegt dat het niet veel uitmaakt als hier maar goed over na wordt 36 

gedacht en een goed bedrag op de begroting wordt gezet 37 
o Vivianne zegt dat na zal worden gedacht over een passend bedrag.  38 

 39 
J. Salfischberger geeft aan dat ze onder het kopje ‘folders’ de sponsorfolder mist.  40 

o Renske zegt dat deze is genoemd bij de acquisitie en dat dit anders dubbelop 41 
zou zijn. 42 

o J. Salfischberger zegt dat deze nog wel onder dit kopje genoemd kan worden. 43 
o Vivianne zegt dat dit aangepast zal worden.  44 

 45 
Pagina 24:  46 
S. van der Meulen doet het voorstel om bij de PWO in Praktijk-commissie ook een 47 
onderwijskundige activiteit toe te voegen. 48 

o Maroesjka geeft aan dat dit al in het beleidsplan staat.  49 
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o Evelien zegt dat Onderwijskunde niet meer als bachelor bestaat en dat het nu 1 
alleen bestaat uit Pedagogische Wetenschappen en ALPO. 2 

o M. Anten zegt dat Onderwijskunde onder Pedagogische Wetenschappen valt. 3 
Daarnaast is het een masteroopleiding en Postelein is er ook voor de 4 
masterstudenten.  5 

o S. van der Meulen zegt dat het leuk is als Postelein ook uit te dragen dat 6 
Onderwijskunde erbij betrokken wordt.  7 

o M. Mostard zegt dat ook voor de research master voorlichtingen gegeven 8 
kunnen worden. Postelein moet zich blijven aanpassen aan de veranderingen 9 
in de opleiding. 10 

o J. Free zegt dat al veel gedaan is met jeugdzorg en stoornissen. Hij geeft aan 11 
dat het ook leuk is te kijken naar onderwijskundige- en onderzoeksverhalen.  12 

 13 
J. Free zegt dat bij de PWO in Praktijk-commissie goed benadrukt moet worden dat 14 
de commissie enkel contact mag maken met externen via het e-mailadres van de 15 
commissie. Hij zegt dat dit best streng mag worden gezegd en uitgelegd kan worden 16 
dat hier de leden mee beschermt worden. 17 

o Vivianne zegt dat dit zal worden meegenomen naar de eerste vergadering 18 
o J. Free zegt dat dit ook bij het speerpunt professionaliteit past.  19 

 20 
Pagina 25: 21 
A. Janssen zegt dat de praktijkavond nu drie of vier jaar is mislukt. Ze vraagt waarom 22 
het dit jaar toch weer geprobeerd gaat worden.  23 

o Vivianne zegt dat nu structureel overlegd gaat worden met het 24 
onderwijsinstituut. Het eerste gesprek is geweest en daarbij is aangegeven 25 
dat het onderwijsinstituut goede contacten heeft met de NVO. Het 26 
onderwijsinstituut heeft aangegeven dat zij deze contacten willen delen en 27 
willen helpen bij het organiseren van bijvoorbeeld een praktijkavond. 28 
Daarnaast geeft ze aan dat ze het belangrijk vindt dit als studievereniging aan 29 
te bieden aan leden. Geprobeerd zal worden het dit jaar toch te laten slagen 30 
door middel van meer contact met de NVO, meer promotie en eventueel een 31 
koppeling aan een ander evenement. Als het dit jaar opnieuw niet lukt, zal 32 
inderdaad voor volgend jaar het advies zijn het niet meer te doen.  33 

o A. Janssen vraagt waarom na drie jaar het nog wel wordt geprobeerd en het 34 
na het vierde jaar niet meer gedaan hoeft te worden.  35 

o Vivianne zegt dat het dit jaar geprobeerd zal worden, omdat het contact met 36 
het onderwijsinstituut beter zal gaan verlopen. Als leden niet willen komen is 37 
dat prima, maar het is wel mooi om aan te bieden.  38 

o J. Free zegt dat ook animo gecreëerd kan worden door te benadrukken dat in 39 
het werkgebied veel vernadert. Als professional zal altijd samengewerkt 40 
moeten worden met de NVO. Via het onderwijsinstituut kunnen eventueel ook 41 
stagestudenten benaderd worden door de werkgroepdocenten. Het kan dus 42 
het best gepromoot worden vanuit de opleiding zelf. 43 

o S. van der Meulen zegt dat het nu een aantal jaar niet is doorgegaan. Het 44 
animo voor lezingen is echter wel toegenomen, dus misschien voor deze 45 
praktijkavond ook wel.  46 

o A. Janssen zegt dat het op een avond is, wat er misschien voor kan zorgen 47 
dat het minder goed loopt. Dit is vaak bij excursies ook het geval. 48 

o Vivianne zegt dat het inderdaad overwogen kan worden het overdag te 49 
organiseren. 50 
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o Evelien zegt dat het plan bestaat een grote formele activiteit voor het lustrum 1 
te organiseren. Ze zegt dat dit eventueel gecombineerd zou kunnen worden.  2 

o Jaleesa zegt dat druk uitgeoefend kan worden op het onderwijsinstituut om het 3 
contact tussen Postelein en de NVO makkelijker te laten verlopen. Docenten 4 
kunnen daarnaast tijdens colleges ook uitleggen wat de NVO inhoudt en 5 
benadrukken dat dit een heel belangrijk orgaan is. Als die koppeling beter 6 
gemaakt kan worden, zal dat misschien zorgen voor meer animo. 7 

o M. Anten sluit zich aan bij Jaleesa. Misschien zou het een verplicht 8 
gastcollege kunnen worden.  9 

o A. Janssen vraagt waarom het zo aan de NVO wordt gekoppeld en waarom 10 
Postelein zelf niet zoiets kan organiseren. 11 

o Vivianne zegt dat, net zoals J. Free aangaf, Postelein niet om de NVO heen 12 
kan.  13 

o A. Janssen vraagt wat verwacht wordt van deze avond. 14 
o Maroesjka zegt dat het een aantal jaren niet heeft plaatsgevonden en dat ze 15 

graag de mogelijkheid willen bieden aan de leden. Dit jaar hebben de lezingen 16 
wel goed gelopen en daarom willen ze het graag nogmaals proberen. 17 

o A. Janssen vraagt of hierbij meer informatie zal worden gegeven over de 18 
NVO, werkplekken of stages. 19 

o Vivianne zegt dat besproken zal worden met de NVO wat de mogelijkheden 20 
zijn. Daarnaast moet het ook aantrekkelijk worden gemaakt voor leden. Ze 21 
geeft aan dat ze merkt dat het A. Janssen tegenstaat. Ze vraagt of het erg is 22 
als het dit jaar toch geprobeerd wordt.  23 

o A. Janssen zegt dat ze graag mee wil geven dat het contact met de NVO op 24 
dit moment niet goed verloopt. Het is dus aan het bestuur om de eerste 25 
stappen te zetten en duidelijk te zijn in wat de bedoeling is. Ze zegt dat het 26 
slim is zelf met een plan te komen en het plan niet van de NVO af te laten 27 
hangen.  28 

o Vivianne zegt dat A. Janssen hier inderdaad een goed punt heeft. 29 
o A. Janssen zegt dat ze hier best een keer meer informatie over wil geven. 30 
o Vivianne zegt dat ze dit graag zou horen.  31 
o J. Free zegt dat de NVO ook studentlidmaatschap heeft. Uit Nijmegen zullen 32 

dit er waarschijnlijk geen zijn, maar hier valt dus ook voor de NVO winst te 33 
halen in Nijmegen. De transitie in de zorg heeft de NVO ook een rol is waar 34 
iets mee gedaan kan worden. Transitie en andere actuele onderwerpen 35 
kunnen gebruikt worden om mensen te trekken. De eerstejaars begrijpen ook 36 
dat dit onderwerp hen nu al aangaat.  37 

o A. Janssen zegt dat het belangrijkst is dat er een plan is en dat hiermee naar 38 
de NVO wordt gegaan. 39 

o Mirthe zegt dat het de afgelopen jaren inderdaad niet goed liep, maar dat veel 40 
leden nu vragen hebben over de NVO en de transitie. Er zal dus waarschijnlijk 41 
inderdaad meer animo zijn. 42 

 43 
J. Free zegt dat bij de Postelein voor Kinderen-commissie gezet kan worden dat 44 
wordt gekeken naar het plan wat er al ligt, aangezien daar alle risico’s in staan.  45 
 46 
Een lid gaat weg.  47 
 48 
Pagina 26: 49 
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M. Anten zegt dat de bijlessen meer gepromoot kunnen worden onder de leden, 1 
aangezien dit niet heel bekend blijkt te zijn. 2 

o Maroesjka zegt dat ze al redelijk veel e-mails heeft gehad over vragen naar 3 
bijlessen en het geven van bijlessen. 4 

o Vivianne zegt dat het wel een goed punt is en dat hierover eventueel flyers in 5 
het DE café kunnen worden gelegd.  6 

 7 
J. Free vraagt over regel 17 of de sollicitatietraining wel of niet gratis zal worden 8 
geregeld door Dienst Studentenzaken. 9 

o Eline zegt dat ze dit niet kan garanderen, maar dat de vrouw waar ze laatst 10 
contact mee heeft gehad hier niks meer over gezegd heeft.  11 

o J. Free zegt dat het vorig jaar bleek dat het in eerste instantie wel geld zou 12 
kosten. 13 

o Eline zegt dat al snel bleek dat dit niet het geval was. 14 
o Vivianne zegt dat het inderdaad waarschijnlijk gratis zal zijn. 15 
o A. Janssen zegt dat het anders ook verantwoord kan worden. 16 
 17 

Pagina 27: 18 
J. Free geeft de tip aan Mirthe dat ze best streng mag zijn voor de BaMyPo-19 
commissie. 20 

o Mirthe zegt dat de data al zijn gepland en dat de eerste afspraken al zijn 21 
gemaakt.  22 

 23 
Pagina 28: 24 
Job zegt dat hij het goed vindt dat de Postelein Actief-commissie is ingevoerd. 25 
 26 
M. Anten geeft de tip aan regel 20 en 21 toe te voegen dat de commissaris een 27 
vrouw is en daarom niet meegaat naar de activiteiten.  28 
 29 
M. Anten zegt dat ze snapt dat de Batavierenrace niet meer wordt gedaan. Ze geeft 30 
aan dat zijzelf alsnog heeft meegedaan via een andere vereniging en dat dit heel 31 
leuk was. Ze geeft de tip dit eventueel met een andere vereniging samen te doen, 32 
aangezien zij vaak op zoek zijn naar vrouwelijke renners. Het is een leuke ervaring 33 
en als veel mensen meedoen, kan het uiteindelijk een traditie worden. Ze zegt dat ze 34 
de Marikenloop niet echt een alternatief vindt, maar eerder een aparte activiteit.  35 

o Vivianne zegt dat ze het punt van M. Anten snapt en dat als het mogelijk is dat 36 
het ook zeker een leuke activiteit is. Ze geeft aan dat de Marikenloop iets 37 
laagdrempeliger is en dat als dit lukt in latere jaren de Batavierenrace weer 38 
geprobeerd kan worden. 39 

o M. Anten snapt dat Vivianne het zo ziet, maar zegt dat dit geen voorwaarde 40 
hoeft te zijn aangezien de Batavierenrace heel anders is dan de Marikenloop.  41 

o B. Versteegen zegt dat veel mannen het ook leuk lijkt een loop te doen.  42 
o Vivianne zegt dat de mannencommissie een vergelijkbare activiteit kan 43 

organiseren. 44 
o B. Versteegen zegt dat ze Batavierenrace voor zowel vrouwen als mannen 45 

toegankelijk is. 46 
o S. van der Meulen zegt dat vorig jaar een lange discussie hierover is geweest. 47 

De leden kunnen altijd met een andere vereniging meedoen als ze dit leuk 48 
vinden. Het kan altijd nog in een ander jaar opnieuw geprobeerd worden. 49 
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o M. Anten geeft aan dat ze het hier niet mee eens is. Dat het vorig jaar een 1 
lange discussie was, betekent niet dat het dit jaar niet opnieuw een onderwerp 2 
kan zijn. Anders kan het uit het zicht raken.  3 

o J. Salfischberger geeft aan dat het idee niet voor eeuwig geschrapt zal 4 
worden.  5 

o J. Free zegt dat hij het een slim idee vindt dit langzaam op te bouwen door 6 
middel van een kleinere loop. Hij zegt dat hij wel gehandicaptensport mist bij 7 
de Postelein Actief-commissie. 8 

o Vivianne zegt dat dit inderdaad in het beleidsplan kan.  9 
o B. Versteegen zegt dat vorig jaar in de sportcommissie naar dit idee is 10 

gekeken. Dit bleek prijzig te zijn en daarmee zou de helft van het budget weg 11 
zijn, daarom is gekozen om het over te slaan.  12 

o Vivianne zegt dat als het mogelijk is, zeker een leuke activiteit is. Het is echter 13 
de vraag of het haalbaar is en daarom is het niet in het beleidsplan gezet. 14 

o A. Janssen zegt dat het ook onder de PWO in Praktijk-commissie kan.  15 
o I. Bleekman zegt dat gehandicaptensport wel populair was onder de leden. 16 

Iedereen was erg enthousiast over het rolstoelbasketbal, ook omdat het voor 17 
leden een eyeopener is. Het is zeker ook studiegerelateerd en past daarom 18 
ook onder andere commissies.  19 

o Vivianne vraagt wat het budget was voor de rolstoelbasketbal. 20 
o Iris zegt dat €5,00 per lid is gevraagd en dat het €15,00 per lid kostte. Hierbij 21 

was de inschrijflijst vol en hadden ze ook een reservelijst. 22 
o Vivianne zegt dat dit een leuk idee is wat zeker meegenomen zal worden. 23 
o Elyn zegt dat als de ALV hier zo enthousiast over is, overwogen kan worden 24 

dit alsnog in de begroting op te nemen. Het budget van de Postelein Actief-25 
commissie kan verhoogd worden.  26 

o Mirthe zegt dat verder geen sportactiviteiten genoemd zijn en vraagt of 27 
gehandicaptensport dan wel genoemd moet worden. 28 

o Vivianne zegt dat dit wel moet als het in de begroting wordt opgenomen. 29 
 30 
J. Free zegt dat hij het idee van de Postelein Actief-commissie goed vindt, maar dat 31 
moet worden opgepast dat het geen tweede PUB-commissie wordt. Lasergamen kan 32 
namelijk ook worden georganiseerd door de PUB-commissie. Er zal dus gestreefd 33 
moeten worden naar onder andere gehandicaptensport. 34 

o Elyn zegt dat hier zeker naar gestreefd moet worden als er budget voor 35 
gegeven wordt. 36 

o Vivianne zegt dat als de ALV het ermee eens is, dit bedrag opgenomen kan 37 
worden in het beleidsplan. 38 

o Bente vraagt hoeveel het budget voor de Postelein Actief-commissie dan 39 
opgehoogd moet worden.  40 

o S. van der Meulen zegt dat hier niet meer dan €300,00 aan uit gegeven hoeft 41 
te worden. 42 

o I. Bleekman geeft aan dat de gehandicaptensport door kon gaan, omdat de 43 
Batavierenrace niet doorging.  44 

o A. Janssen zegt dat het bedrag dan niet omhoog hoeft, aangezien het bedrag 45 
twee jaar terug ook niet omhoog is gegaan. 46 

o Vivianne zegt dat dit jaar naar vier activiteiten wordt gestreefd, inclusief de 47 
Marikenloop. Dit is meer dan vorig jaar en dit moet dus worden aangepast in 48 
het beleidsplan. 49 
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o J. Free zegt dat het niet kan dat hetzelfde budget wordt gerekend als één 1 
extra acitiveit wordt georganiseerd.  2 

o Evelien zegt dat voor de Marikenloop ook geld moet worden betaald. Ze zegt 3 
dat het aantrekkelijker gemaakt kan worden als Postelein hier een bijdrage 4 
aan levert.  5 

o A. Janssen geeft aan dat ook gekeken kan worden naar sponsoring voor de 6 
Marikenloop.  7 

o J. Free zegt dat als vier activiteiten, waarvan één loop (Marikenloop is geen 8 
optie, aangezien hier geen mannen aan kunnen deelnemen) georganiseerd 9 
zullen worden, opgezocht kan worden hoeveel deze activiteiten kosten. 10 
Vervolgens kan een voorstel gedaan worden. Dit zal niet boven de €500,00 11 
uitkomen en als de ALV daarmee akkoord gaat is dit prima. Bente kan het dan 12 
op haar gemak berekenen.  13 

o Vivianne vraagt of iemand hiermee problemen heeft.  14 
o A. Janssen vraagt waarom het huidige budget niet kan blijven staan. Op het 15 

moment dat het niet uitkomt is wel een verantwoording. 16 
o M. Troost geeft de tip dat in maart de Stevensloop door het centrum van 17 

Nijmegen plaats zal vinden. 18 
o Vivianne vraagt of hierbij inschrijfgeld moet worden betaald. 19 
o M. Troost zegt dat dit inderdaad geld kost, maar dat ze niet precies weet 20 

hoeveel.  21 
o S. van der Meulen zegt dat het bedrag inderdaad op €300,00 kan blijven 22 

staan. Er kan eventueel sponsoring worden geregeld en anders is er 23 
inderdaad een verantwoording.  24 

o J. Free zegt dat dan bij het jaarverslag deze discussie opnieuw moet worden 25 
gevoerd.  26 

o A. Janssen zegt dat dit niet het geval is, aangezien het in de notulen wordt 27 
opgenomen. 28 

o Jaleesa zegt dat het voor het bestuur makkelijker is als meer geld wordt in 29 
begroot om discussie bij het financieel jaarverslag te voorkomen. 30 

o Elyn zegt dat de activiteiten die in het beleidsplan staan ook in begroot moeten 31 
worden. Op dit moment staat €300,00 voor drie activiteiten. Ze stelt voor om 32 
voor de vier activiteiten nu €400,00 te rekenen. 33 

o Vivianne vraagt of iemand bezwaar heeft. 34 
o De ALV gaat akkoord met het voorstel.  35 

 36 
S. van der Meulen vraagt of het al lukt om contact te maken met andere verenigingen 37 
voor het gezamenlijk organiseren van het gala. 38 

o Mirthe zegt dat is uitgezocht welke verenigingen ook een lustrumjaar hebben. 39 
In oktober zal met deze verenigingen contact worden gezocht. 40 

o S. van der Meulen zegt dat het contact ook prima wat formeler kan en dat het 41 
via de e-mail kan worden gevraagd. 42 

o Mirthe geeft aan dat dit inderdaad het plan is. 43 
o J. Free zegt dat het ook een mogelijkheid is het plan op een constitutieborrel 44 

te bespreken en de volgende dag gelijk een e-mail te sturen naar de 45 
desbetreffende vereniging.  46 

 47 
Pagina 29: 48 
… geeft aan dat in regel twee staat dat maximaal vijftig leden mee kunnen op 49 
studiereis, maar dat de docenten geen leden zijn.  50 
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o Vivianne zegt dat leden veranderd zal worden naar deelnemers.  1 
 2 
Vivianne vraagt of nog algemene opmerkingen over het beleidsplan zijn. 3 

o J. Free zegt dat hij het twintigste bestuur wil feliciteren met hun goede 4 
beleidsplan. Hij zegt dat het vanaf het begin goed doordacht was en dat het 5 
een goede mix was tussen behouden en vernieuwen van plannen. Hij kijkt uit 6 
naar de kritische reflectie en de visie en het plan voor de komende jaren.  7 

 8 

9. Stemmen Beleidsplan 2014-2015  9 

Vivianne geeft aan dat het beleidsplan is aangenomen met: 10 
 11 
Stemmen voor 29 12 
Stemmen tegen 0 13 
Stemmen blanco 0 14 
 15 
De ALV klapt. 16 
 17 

10. W.V.T.T.K.  18 

N.v.t. 19 

11. Rondvraag 20 

o B. Versteegen wenst het bestuur veel succes. 21 
o J. Salfischberger zegt dat ze nu al vindt dat het nieuwe bestuur er echt bijzit 22 

als bestuur. Ze zegt dat goed is nagedacht over het beleidsplan en goed is 23 
onderbouwd en dat alle voorstemmen niet voor niets waren. Ze wenst het 24 
bestuur veel succes en geeft aan dat ze haar altijd om hulp mogen vragen. 25 

o S. Lexmond wenst het bestuur veel succes en plezier. 26 
o S. van der Meulen sluit zich hierbij aan. 27 
o L. van den Heuvel wenst het bestuur veel succes. Ze zegt dat ze veel 28 

vertrouwen in hen heeft, dat ze ervan moeten genieten en dat ze stil moeten 29 
staan bij de leuke dingen. 30 

o M. Anten zegt dat met het beleidsplan in het achterhoofd het een goed 31 
bestuursjaar zal worden. Ze zegt dat het bestuur moet proberen te genieten.  32 

o A. Janssen sluit zich hierbij aan. 33 
o I. Bleekman sluit zich hier ook bij aan.  34 
o J. Free vraagt hoe de procedure werkt met betrekking tot een agendapunt 35 

aanstellen voor de volgende alv. 36 
o Vivianne zegt dat dit moet worden aangedragen door vijf personen. 37 
o M. Anten zegt dat het nu is aangegeven aan het bestuur en dat zijzelf 38 

hier een agendapunt van kunnen maken. 39 
o Jaleesa zegt dat bij wijzigingen op de agenda inderdaad vijf mensen dit 40 

moeten aankaarten. De precieze regel moet worden opgezocht.  41 
o J. Free geeft aan dat hij het een goed doordacht beleidsplan vond en dat hij 42 

veel vertrouwen in het bestuur heeft. Verder sluit hij zich aan bij de rest. Hij 43 
wenst het lustrumbestuur veel succes en plezier. Daarnaast geeft hij aan dat 44 
ze de Raad van Advies altijd mogen bellen als er iets is. Hij geeft aan dat het 45 
nieuwe bestuur en de Raad van Advies snel samen moeten komen. 46 

o G. Dodemont geeft aan dat ze veel zin heeft in komend jaar. 47 
o J. Zonneveld zegt dat hij het al vaak heeft aangegeven, maar hij heeft veel 48 

vertrouwen in het bestuur. De alv is snel verlopen en het beleidsplan ziet er 49 
goed uit. Hij wenst het bestuur veel succes dit jaar.  50 



  41 

 

o Eline sluit zich aan bij Job. Ze heeft veel vertrouwen in het bestuur en wenst 1 
hen veel succes.  2 

o Elyn heeft veel vertouwen in het bestuur en wenst hen veel succes. Ze zegt 3 
dat ze niet moeten vergeten te genieten.  4 

o Elyn vraagt, met name aan de leden die al langer bij Postelein zijn, advies 5 
over hoe ze het volgende probleem aan kan pakken. Een oud-lid was in het 6 
collegejaar 2007-2008 lid van de feestcommissie en is met haar naam nog 7 
gekoppeld aan een rekeningnummer wat voor BaMyPo is gebruikt. De 8 
rekening staat echter niet op haar naam, maar op de naam van ene mevrouw 9 
Smulders. Hier staat ook nog een paar honderd euro op. Elyn is bij de ABN 10 
Amro geweest. Zij hebben echter geen gegevens. Het enige wat gedaan kan 11 
worden is terugzoeken naar mensen die degene kennen waarvan de rekening 12 
is. Mevrouw Smulders moet namelijk terug naar de bank om de rekening op 13 
te heffen en het geld te geven aan de drie studieverenigingen van BaMyPo. 14 
Elyn vraagt of de ALV nog andere ideeën heeft om dit op te lossen. Het enige 15 
wat zeker is, is dat dit lid in de feestcommissie zat. Niet duidelijk is bij welke 16 
van drie verenigingen dit lid hoorde.  17 

o M. Anten zegt dat dit inderdaad een bizarre situatie is. Ze zegt dat de 18 
ledenlijst nagegaan kan worden, aangezien dit allemaal gearchiveerd 19 
is. Ze zegt dat daarnaast natuurlijk niet gekeken kan worden in de 20 
administratie van andere verenigingen.  21 

o B. Versteegen zegt dat dit kan na worden gegaan bij het op orde maken 22 
van het alumnibestand. Op het moment dat de eigen rekening wordt 23 
opengesteld zal het lid waarschijnlijk wel affectie met de vereniging 24 
hebben gehad. 25 

o A. Janssen zegt dat E. Nizet gemaild kan worden, aangezien zij meer 26 
oudere leden kent.  27 

o J. Free zegt dat jaarverslagen nagekeken kunnen worden. Hierin 28 
kunnen misschien namen van commissieleden staan. Daarnaast moet 29 
goed geïnformeerd worden over de rechten van deze persoon.  30 

o Elyn zegt dat inderdaad vast een reden zal zijn dat de rekening nooit is 31 
opgeheven. Degene die ook aan de rekening vast zit en contact heeft 32 
gezocht met Postelein heeft de naam van de beheerder en het 33 
rekeningnummer dus al gevonden. Deze persoon moet nu nog worden 34 
gevonden om haar los te koppelen van de rekening en het geld terug 35 
te krijgen.  36 

o Evelien wenst het bestuur veel succes en plezier. Ze zegt dat het bestuur met 37 
z’n zessen ijzersterk is. Ze geeft de tip veel nieuwe bh’s aan te schaffen en 38 
niet te veel te struikelen. Daarnaast hoopt ze dat het bestuur na dit jaar een 39 
euphorisch gevoel zal hebben. 40 

o Fenna sluit zich daarbij aan en geeft aan dat ze trots is. Ze zegt dat het een 41 
mooi beleidsplan is en wil het bestuur bedanken voor de fijne maand. Ze vond 42 
het leuk en gezellig om hen in te werken. Ze hoopt dat ze er iets moois van 43 
gaan maken. 44 

o Jaleesa sluit zich hierbij aan. Ze geeft aan dat ze trots is op het bestuur dat ze 45 
zichzelf staande hebben gehouden tijdens de alv.  46 

o Mirthe bedankt de ALV voor het advies. Ze zegt dat een fijne sfeer was tijdens 47 
het inwerken door het oude bestuur. 48 

o Maroesjka sluit zich hierbij aan en geeft aan dat ze er veel zin in heeft. 49 
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o Renske sluit zich hier ook bij aan. Ze vindt het fijn dat iedereen meedenkt en 1 
dat een mix van nieuwe gezichten en oudere leden aanwezig waren.  2 

o Bente sluit zich hier ook bij aan en wil iedereen bedanken. Ze zal proberen 3 
niet te struikelen en de kassen niet te laten vallen. 4 

o Sanneke wil iedereen bedanken voor de fijne sfeer die heerste tijdens de alv. 5 
Daarnaast wil ze het oude bestuur bedanken voor de fijne inwerkperiode.  6 

o Vivianne geeft aan dat alles al is gezegd. Tijdens de alv was een fijne sfeer en 7 
er waren veel goede ideeën. Ze wil de oud-besturen en Raad van Advies 8 
bedanken. Daarnaast vindt ze het leuk dat veel nieuwe leden aanwezig zijn 9 
en al zo betrokken zijn bij de vereniging. 10 

o  B. Versteegen zegt dat zijn broertje nog een tweede bank heeft staan die 11 
eventueel op de Posteleinkamer mag komen te staan 12 

o Vivianne zegt dat ze zullen kijken of ze iets kunnen regelen 13 
 14 

12. Sluiting 15 

Vivianne sluit om 00.56 uur de vergadering. 16 


