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

 Bestuur 2015-2016: Emma Kalberg, Mandy Ankersmit, Pieter de Vries,3 
 Vivian van de Pol, Gianne Dodemont, Ruth van Asperen 4 
 Commissiehoofden: G. Dodemont, P. de Vries, E. Braat, M. Mostard, 5 
M. Kunst, J. Salfischberger, G. van Loon, E. Lucassen, L. Onnink, M. 6 
Haasen, L. Grootscholten 7 

 Raad van Advies: M. Monteiro, J. Chia, L. van den Heuvel 8 
Leden: M. Anten, F. Verduijn, Y. Bremer, E. Mulder, A. de Ridder, T. 9 
van Egmond, J. Zonneveld, E. Beelen, E. Herrings, M. Troost, I. Ooms, 10 
T. Stift, A. de Ronde, E. Vincken, L. van Osta, A. van der Velden, S. van 11 
der Meijs, F. Papavoine, L. Janssen, R. van Vugt , L. Peeters, N. 12 
Mijnsbergen, M. Grijsen, D. Ruessink, F. Roovers, Q. Wildeman, T. 13 
Morriën, O. Creemers, L. Baack, F. Witlox 14 

 15 
Totaal: 54  16 
 17 
Afwezigheid  18 
bij kennis- 19 
geving: J. Guldenaar (machtigt M. Monteiro), E. Mulder (machtigt J. Zonneveld) 20 

 21 

1.Opening 22 

Vivianne opent om 18.31 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  23 
 24 

2. Vaststellen agenda 25 

De agenda is vastgesteld.  26 

 27 

3. Goedkeuren notulen 28 

De notulen van 17-06-2015 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen 29 
van de spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen:  30 
 31 

- Geen inhoudelijke wijzigingen. 32 
 33 

4. Mededelingen bestuur 34 

a. Secretaris 35 
- De boekenverkoop van periode 1 heeft plaatsgevonden. Op vrijdag 21 36 

augustus zijn de boeken geleverd op de Posteleinkamer. Alle 37 
eerstejaarsstudenten konden hun boeken op maandag 24 augustus ophalen. 38 
De ouderejaars studenten konden hun boeken van maandag 31 augustus tot 39 
en met vrijdag 4 september ophalen. 40 

 41 
b. Penningmeester 42 

- Geen mededelingen. 43 
 44 
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c. PR 1 

- Op donderdag 24 september heeft een maandelijkse activiteit plaatsgevonden 2 
met als thema ‘Tapas’. Ongeveer 160 personen zijn één of meerdere tapas 3 
komen halen op de Posteleinkamer. De hapjes vielen goed in de smaak.  4 

- In week 40 is de vijfde editie van de PosteleinPost uitgedeeld met als thema 5 
‘Food’.  6 

o J. Salfischberger vraagt of de introductie niet moet worden 7 
medegedeeld. 8 

 Renske zegt dat de introductie in het jaarverslag staat. 9 
 Vivianne zegt dat tot en met 16 september alle activiteiten in het 10 

verslag zijn opgenomen en dat alles erna wordt medegedeeld.  11 
 12 
d. Formeel  13 

- Op maandag 21 september zijn de warmhoudbekers en t-shirts die over 14 

waren van verschillende introducties gedoneerd aan het asielzoekerscentrum 15 

in Nijmegen. 16 

- Op vrijdag 25 september heeft een excursie plaatsgevonden naar KPC Groep 17 

in Den Bosch. Hierbij waren tien leden aanwezig. Tijdens de excursie is 18 

uitgelegd wat verschillende werknemers binnen KPC Groep doen, wat 19 

studenten van de opleiding Pedagogische Wetenschappen en 20 

Onderwijskunde voor mogelijkheden hebben binnen de organisatie en is een 21 

casus besproken. Deelname was gratis voor leden en € 1,00 voor niet-leden. 22 

Ondanks dat weinig leden zich hadden opgegeven was het een geslaagde 23 

excursie en waren de reacties van de deelnemers erg positief. 24 

 25 
e. Informeel 26 

- Op woensdag 16 september heeft de eerstejaars activiteit bij Bar Thomtom 27 

plaatsgevonden. Het eten werd verzorgd door Mexicaans Café Restaurant 28 

Popocatepetl. Leden betaalden voor de activiteit € 7,00 en niet-leden € 9,00. 29 

De deelnemers kregen hier een onbeperkt wraps-buffet en een gratis drankje 30 

voor. 91 leden waren aanwezig. Het was erg geslaagd. 31 

- Op woensdag 23 september heeft de studiereisreünie plaatsgevonden in Café 32 

De Fuik. Bij deze reünie zijn de studiereisopdrachten van de deelnemers 33 

getoond, de opdracht was namelijk een weblecture te maken over de 34 

cultuurverschillen tussen Portugal en Nederland met betrekking tot 35 

Pedagogische Wetenschappen. Ook de aftermovie is getoond. Het was een 36 

gezellige reünie, waarbij 43 deelnemers aanwezig waren.  37 

- Op donderdag 24 september heeft een mannenactiviteit plaatsgevonden. De 38 

activiteit vond plaats in Café Jojo, waar de mannen konden pokeren, darten en 39 

beerpongen. Deze avond waren zestien mannen aanwezig.  40 

 41 
f. Voorzitter 42 

- Op dinsdag 22 september is Z. Brueren uitgroepen tot Posteleintje van de 43 
Periode, omdat ze altijd heel fanatiek is in het maken van 44 
collegeaantekeningen en samenvattingen die ze graag met anderen deelt.  45 

 46 

5. Presenteren Jaarverslag 2014-2015 47 
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Vivianne zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv gemaild kunnen 1 
worden. Ze geeft aan dat het verslag per pagina besproken zal worden.  2 
 3 
Pagina 7 4 
M. Anten zegt dat ze de speerpunten goed onderbouwd vindt, maar dat de 5 
onderbouwing haar niet volledig duidelijk is. Zo staat bij het speerpunt 6 
professionaliteit dat alle bestuursleden dezelfde kleur shirts droegen, terwijl andere 7 
punten een veel sterkere onderbouwing bieden.  8 

- Vivianne zegt dat ze dit bovenaan hebben genoemd, omdat dit ook de 9 
volgorde was in het beleidsplan. 10 

- M. Anten zegt dat bij het speerpunt professionaliteit ook het visieverslag en de 11 
financiële reserves horen, maar dat dit niet wordt benoemd. 12 

- Vivianne zegt dat dit wordt benoemd bij het speerpunt reflectie. 13 
- Renske zegt dat ze dit terug kan vinden op pagina 8 regel 45.  14 
- M. Anten zegt dat het visieverslag en de financiële reserves meer uitgelicht 15 

kunnen worden bij regel 45 en dat het misschien ook bij professionaliteit kan 16 
worden benoemd. Ze vindt het goed hoe dit is gedaan en daarom zou ze het 17 
erbij willen zien staan. 18 

 19 
Regel 31: E. Braat zegt dat hier staat ‘indien nodig ingrijpen’. Ze vindt dit niet netjes 20 
verwoord. De commissie organiseert een goede reis en ingrijpen is hierbij dus een 21 
verkeerde woordkeuze. 22 

- Vivianne vraagt of bijspringen beter zou passen. Ze zegt dat het daarnaast 23 
ook niet nodig is geweest en dat ze het dus anders zullen verwoorden. 24 

- E. Mulder vraagt hoe het is bevallen om de draaiboeken ook aan de rest van 25 
het bestuur te geven. 26 

o Vivianne zegt dat ze het nauwelijks nodig hebben gehad, maar dat het 27 
heel fijn was om als bestuur de planning te weten. Mocht iets misgaan, 28 
is het handig om te hebben.  29 

- E. Mulder vraagt hoe dit was voor de commissarissen. 30 
o Renske zegt dat ze het met de introductie erg fijn vond. Het bestuur 31 

was meer op de hoogte van wat de commissie buiten de algemene 32 
planning deed. Het bestuur wist waar alle commissieleden waren en 33 
waar zijzelf eventueel konden helpen. Voor het bestuur was het ook 34 
duidelijk waar en wanneer ze verwacht werden.  35 

o Maroesjka zegt dat ze zich daarbij aansluit. Als de commissieleden 36 
bijvoorbeeld iets te laat waren, kon het bestuur eventueel leden alvast 37 
opvangen. 38 

o Mirthe zegt dat ze zich ook hierbij aansluit. Het was fijn dat Bente op 39 
deze manier wist wanneer de betalingen zouden plaatsvinden. Het 40 
bestuur was door middel van de draaiboeken van alles op de hoogte. 41 
Daarnaast was het ook erg fijn tijdens de introductie, want zo wist ze 42 
altijd wat Renske aan het doen was. Dit was voornamelijk fijn, doordat 43 
zij mentorouder was en op deze manier toch bij kon houden wat er 44 
gaande was.  45 

 46 
Regel 14: E. Mulder zegt dat de protocollen ingezien konden worden. Ze vraagt hoe 47 
dit onder de aandacht is gebracht.  48 

- Vivianne zegt dat dit gecommuniceerd is naar de commissiehoofden.  49 
- E. Mulder zegt dat ze het eventueel in de nieuwsbrief kunnen zetten. 50 
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- E. Braat zegt dat het bestuur de protocollen allemaal heeft verzameld en dat 1 
ze het fijn zou vinden als hier een overzicht van zou komen met welke 2 
protocollen er zijn. 3 

- Vivianne zegt dat ze dat zullen doen. 4 
- E. Mulder zegt dat ze de protocollen hebben geüpdatet waar nodig. Ze vraagt 5 

wat bijvoorbeeld is veranderd. 6 
o Mirthe zegt dat bijvoorbeeld sms’en en faxen eruit zijn gehaald. 7 
o Vivianne zegt dat voor het Blackboardprotocol nieuwe screenshots zijn 8 

toegevoegd. 9 
o Maroesjka zegt dat veel is veranderd aan de formulering. 10 

- J. Chia vraagt of de nieuwe protocollen al in de map zitten. 11 
o Vivianne zegt dat dit niet het geval is en dat ze af wilden wachten wat 12 

het volgende bestuur hiermee wilde doen. 13 
 14 
Regel 26: J. Chia zegt dat hier wordt gesproken over draaiboeken, maar dat voor de 15 
lustrumcommissie een handboek is gemaakt. 16 

- Vivianne geeft aan dat ze hier inderdaad over heeft nagedacht, maar dat 17 
uiteindelijk is gekozen voor de formulering ‘draaiboek’. In het handboek voor 18 
de lustrumcommissie staat meer over wat is gedaan en tips voor volgende 19 
lustrumjaren.  20 

 21 
Pagina 8 22 
Regel 11: E. Braat zegt dat hier staat dat Instagram nog niet veel volgers heeft. Het 23 
zijn er echter 94 en ze vindt dit een redelijk aantal. 24 

- Vivianne zegt dat het gezien het aantal leden niet bijzonder veel is. Ze zegt 25 
dat de formulering wel kan worden aangepast en dat ze er even naar zullen 26 
kijken.  27 

- M. Anten vraagt of het is gelinkt aan de website. 28 
o Sanneke zegt dat het wel aan de nieuwsbrief is gelinkt, maar nog niet 29 

aan de website. Ze zegt dat het wel de moeite waard is hiernaar te 30 
kijken.  31 

- J. Chia vraagt hoe actief het wordt gebruikt. 32 
o Sanneke zegt dat eens per twee à drie weken een post wordt geplaatst.  33 
o J. Chia zegt dat het wel actiever gebruikt kan worden. Zo kunnen in 34 

tentamenweken bijvoorbeeld samenvattingen worden gepromoot. Ze 35 
denkt dat er wel meer te halen valt en dat het meer onder de aandacht 36 
moet worden gebracht. 37 

o Vivianne zegt dat ze niet veel posts hebben geplaatst, omdat ze 38 
mensen niet wilden overspoelen.  39 

- J. Chia vraagt of Postelein ook leden volgt. 40 
o Sanneke zegt dat dit het geval is, in de hoop het meer onder de 41 

aandacht te brengen. 42 
- M. Mostard vraagt of Instagram gekoppeld is aan Facebook. 43 

o Sanneke zegt dat Instagram niet gekoppeld kan worden aan een 44 
pagina.  45 

- M. Mostard vraagt of ander publiek wordt aangetrokken met Instagram in 46 
plaats van Facebook. 47 

o Mirthe zegt dat het met name een ander doel heeft. Op Facebook 48 
begint de promotie van activiteiten minimaal twee weken van te voren 49 
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en op Instagram worden foto’s van dat moment geplaatst. De promotie 1 
is dus anders.  2 

- E. Mulder zegt dat ook veel bedrijven op Instagram zitten en dat dit eventueel 3 
nuttig kan zijn voor Postelein. 4 

- Vivianne bedankt haar voor de tip.  5 
 6 
Regel 17: J. Chia zegt dat zo veel mogelijk is gekeken naar verschillende curricula, 7 
zodat zo veel mogelijk leden kunnen deelnemen. Ze wil het volgende bestuur 8 
meegeven dat ze in de gaten moeten houden dat ‘zo veel mogelijk leden’ geen 9 
divers publiek is. Ze zegt dat ze bijvoorbeeld ook rekening moeten houden met 10 
masterstudenten, maar dat het overgrote deel uit bachelor studenten bestaat.  11 

- Vivianne geeft aan dat het volgende bestuur hier mee bezig is.  12 
 13 
Regel 45: M. Mostard zegt dat ze het visieverslag erg goed vond, maar dat ook in het 14 
jaarverslag opgenomen kan worden wat uit de enquête is gekomen. Als hierover een 15 
korte samenvatting wordt gegeven, is het makkelijke terug te vinden.  16 

- Vivianne zegt dat het wel op de website is te vinden. 17 
- Renske zegt dat het moeilijk is samen te vatten. Het is een groot verslag. Met 18 

de ALV is besloten hier een apart verslag van te maken en daarom is ervoor 19 
gekozen het niet nog eens te herhalen. Als het wordt samengevat, doet dit het 20 
visieverslag teniet. Als iemand er interesse in heeft, kan het gelezen worden 21 
op de website. 22 

- Vivianne zegt dat ze wel explicieter kunnen noemen dat het verslag op de 23 
website te vinden is. 24 

- M. Mostard zegt dat de visie iets groters is, maar dat de enquête en klein 25 
gedeelte is om deze visie te onderbouwen. De uitkomst van de enquête kan 26 
wel kort worden benoemd, omdat het ook een onderdeel van het bestuursjaar 27 
is.  28 

- Vivianne geeft aan dat ze ernaar zullen kijken. 29 
- J. Chia stelt voor het visieverslag als bijlage toe te voegen aan het jaarverslag. 30 
- Vivianne zegt dat het een apart stuk is. 31 
- J. Chia zegt dat het wel als bijlage kan worden toegevoegd. 32 
- M. Anten zegt dat het wel expliciet benoemd kan worden onder een apart 33 

kopje. Het verslag hoeft dan niet herhaald te worden, maar er staat dan wel 34 
duidelijk in dat het verslag er is. Ze zegt dat het verslag daarnaast helemaal 35 
onderaan op de website staat. 36 

- Sanneke zegt dat ze dit heeft gedaan, omdat het eigenlijk geen officieel 37 
document is en het nergens onder past. Ze zegt dat ze het wel naar boven 38 
kan verplaatsen.  39 

 40 
Pagina 9 41 
Regel 41: E. Braat zegt dat ze de laatste alinea eerder als eerste alinea zou 42 
gebruiken. 43 

- Vivianne zegt dat ze zullen kijken naar de formulering. In het tweede deel van 44 
de laatste alinea wordt verteld dat er minder nominaties waren dan gehoopt. 45 
Dat is de reden dat dit onderaan staat. Nu wordt eerst het concept uitgelegd 46 
en vervolgens verteld hoe het is gelopen. Ze zullen kijken naar hoe ze dit 47 
beter kunnen verwoorden.  48 

- E. Mulder vraagt wat ze hierover hebben meegegeven aan hun opvolgers. 49 
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o Vivianne zegt dat ze niet concreet hebben gezegd of ze het wel of niet 1 
moeten aanhouden. Ze hebben wel verteld dat het minder goed loopt 2 
dan verwacht en ze hebben aangeraden ernaar te kijken en vervolgens 3 
te doen wat zij willen.  4 

o M. Mostard vraagt hoeveel nominaties er waren per periode. 5 
o Vivianne zegt dat dit er maximaal vier waren. 6 
o M. Mostard zegt dat ze dit jammer vindt. Ze zegt dat in haar jaar met lid 7 

van de maand ook niet veel nominaties waren, maar zeker wel vier in 8 
de maand. Ze hadden ook geregeld zeven nominaties. 9 

o E. Mulder zegt dat het in hun jaar ook niet goed liep. 10 
o M. Mostard zegt dat ze het jammer vindt dat het niet lukt, ook niet met 11 

de poster die op de deur hangt. 12 
o Vivianne zegt dat nooit iemand genomineerd is op de poster.   13 

 14 
Pagina 10 15 
Regel 11: J. Chia zegt dat ze de Actieve Leden Activiteit heel leuk vond en dat het 16 
goed was georganiseerd. 17 

- E. Braat zegt dat ze het Actieve Leden Uitje ook heel leuk vond.   18 
 19 
Regel 34: M. Mostard zegt dat ze het leuk vond dat de kans was voor het 20 
commissiehoofdenuitje met het bestuur te eten. Het was een soort warming up voor 21 
het echte uitje. Ze raadt aan het volgende bestuur aan dit erin te houden. 22 

- Vivianne zegt dat ze het fijn vindt om te horen.  23 
 24 
Pagina 11 25 
Regel 6: J. Chia vraagt of gebruik is gemaakt van de jaarplanning op de website. 26 

- Vivianne zegt dat de planning pas sinds september op de website staat, dus 27 
dat ze het niet weten. 28 

- J. Chia zegt dat ze erbij kunnen zetten dat het vanaf september 2015 erop 29 
staat.  30 

 31 
Regel 14: M. Mostard zegt dat ze denkt dat mensen het vooral niet leuk vonden dat 32 
Postelein in de collegezalen kwam met de activiteitensheets, vanwege het praatje 33 
wat erbij hoorde. 34 

- Vivianne zegt dat ze ook een keer in een collegezaal hebben gestaan met 35 
alleen sheets en toen werd geen interesse getoond. Waarschijnlijk zijn er ook 36 
mensen die het wel leuk vinden, maar uit de enquête is met name naar voren 37 
gekomen dat ze het niet waardeerden. 38 

- M. Anten zegt dat ze het goed vindt dat ze naar de leden hebben geluisterd en 39 
direct actie hebben ondernomen.  40 

 41 
Regel 19: M. Mostard vraagt waarom de standaards in het DE Café enkel zijn 42 
gebruikt voor de grote activiteiten. 43 

- Vivianne zegt dat veel activiteiten snel vol zaten. 44 
- Mirthe zegt dat ze het eventueel nog wilden gebruiken voor de eerstejaars 45 

activiteit, maar dat toen nog maar twee plekken beschikbaar waren. 46 
- Vivianne zegt dat deze extra promotie dus niet nodig was. 47 
- M. Mostard vraagt hoe het bij lezingen gaat. 48 
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o Vivianne zegt dat lezingen inderdaad niet vol kunnen gaan, dus dat het 1 
daar nog wel voor geprobeerd kan worden. Zo wordt misschien ook 2 
een ander publiek getrokken.  3 

- E. Braat zegt dat ze misschien BaMyPo of Inglorious onder groter publiek 4 
kunnen promoten door middel van de standaards. 5 

- J. Chia vraagt of ze gebruik kunnen maken van de digitale schermen. In hun 6 
jaar konden ze daarvoor de assessor mailen. 7 

o Vivianne zegt dat dit is nagezocht door de lustrumcommissie en dat de 8 
conclusie was dat dit erg duur was. 9 

o J. Salfischberger zegt dat dit alleen mocht als het relevant was voor 10 
heel de Faculteit Sociale Wetenschappen. 11 

o J. Chia zegt dat ze het dan misschien wel met feesten kunnen doen. 12 
o Vivianne zegt dat erbij vermeld werd dat het erg duur was en daarnaast 13 

verliep het contact niet zo soepel. 14 
o J. Chia zegt dat dit afhankelijk zal zijn per assessor, dus dat het 15 

volgende bestuur dit wel kan proberen.  16 
- M. Mostard vraagt of het promotiemateriaal van BaMyPo van te voren al in 17 

een PDF-bestand wordt ontvangen. Ze zegt dat in hun jaar van te voren om 18 
goedkeuring werd gevraagd en daarvoor leverden ze een afbeelding. Deze 19 
afbeelding kan dan misschien ruim voor de officiële promotie al in een 20 
standaard worden gezet. 21 

o Mirthe zegt dat ze inderdaad een soort testversie ontvangen. Die kan in 22 
principe wel gebruikt worden, maar vaak mist informatie.   23 

o J. Salfischberger vraagt of ze dan vervolgens weer een nieuwe 24 
afbeelding ontvangen. 25 

o Mirthe zegt dat dat niet het geval is. 26 
o M. Mostard zegt dat als het geen essentiële informatie is die mist, het 27 

alsnog wel kan.  28 
o Mirthe stemt hiermee in. Ze geeft aan dat de posters voor de volgende 29 

BaMyPo al wel binnen zijn.  30 
 31 
Regel 30: M. Mostard zegt dat ze de prikborden een goed idee vond en dat het 32 
misschien leuk is een aantal foto’s te bewaren in het archief, zodat ze later misschien 33 
oude fotoboeken kunnen bekijken.  34 

- Vivianne zegt dat dat inderdaad een leuk idee is.  35 
 36 
M. Anten zegt dat ze terug wil komen op de digitale schermen. Toen zij in de 37 
Facultaire Studentenraad (FSR) zat, kon de FSR promotiemateriaal altijd naar 38 
iemand mailen en dit was gratis. Ze zegt dat zij of Renske misschien op kunnen 39 
zoeken wie dat was. 40 

- Renske geeft aan dat ze dit uit zal zoeken.  41 
 42 
Pagina 12 43 
Regel 10: E. Braat zegt dat wordt aangegeven dat alle leden achter de computer 44 
mogen. Ze vraagt of het niet alleen actieve leden moet zijn. 45 

- Vivianne zegt dat als computers vrij waren, alle leden hierachter mochten.  46 
 47 
Regel 25: E. Braat vraagt of er animo voor was toen de Posteleinkamer naar buiten 48 
verhuisde.  49 

- Vivianne zegt dat leden die op de universiteit waren, langskwamen. 50 
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 1 
Regel 35: E. Braat zegt dat ze het niet slim en handig vindt dat de verjaardagsmail 2 
niet meer wordt verstuurd. Ze wil aan het volgende bestuur meegeven om goed te 3 
kijken naar de mogelijkheden hiervoor. Bij sommige verenigingen ontvangen leden 4 
zelfs een handgeschreven kaart en het is best iets dat Postelein kan bieden. Ze vindt 5 
het echt de moeite waard. 6 

- E. Mulder zegt dat op verjaardagen tien verschillende verjaardagsmails 7 
binnenkomen van verschillende organisaties en die van Postelein verdwijnt 8 
daar dan tussen. Ze denkt dat het niet iets toevoegt.  9 

- Vivianne zegt dat ze geen keuze hadden, de mails konden niet meer worden 10 
verstuurd. Actief is gezocht naar andere oplossingen, maar hier is niets 11 
fatsoenlijks uitgekomen. Het staat nu standaard in de nieuwsbrief en wordt af 12 
en toe op Facebook geplaatst. De mails worden nu ongeveer een half jaar niet 13 
meer verstuurd en er komen niet minder leden hun cadeautje ophalen.  14 

- E. Braat zegt dat het om het mailtje gaat, niet om het cadeautje. 15 
- Vivianne geeft aan dat ze wel alles hebben geprobeerd. 16 
- E. Braat zegt dat de verjaardagsmail de vereniging in een goed daglicht zet. 17 
- M. Anten zegt dat ze het alleen de verjaardagsmail moeten versturen als deze 18 

geautomatiseerd kan worden. 19 
- Vivianne zegt dat veel oplossingen die zij vonden erg arbeidsintensief waren. 20 
- M. Mostard zegt dat ze bij een SOFv-alv kunnen vragen hoe andere 21 

verenigingen dit aanpakken.  22 
 23 
Regel 25: M. Mostard zegt dat ze de afsluiting buiten in de partytent erg leuk vond. 24 
Het was leuk iedereen nog even te zien voor de vakantie.  25 
 26 
Regel 10: E. Mulder vraagt of er reacties zijn gekomen op het feit dat geen 27 
samenvattingen werden verkocht tijdens maandelijkse activiteiten en open kamers. 28 

- Vivianne zegt dat ze aan leden uitlegden waarom de samenvattingen niet 29 
werden verkocht en alle leden vonden dit prima. 30 

- Renske zegt dat leden vaak aangaven dat ze later even terug zouden komen. 31 
- Vivianne zegt dat met name de uitleg belangrijk was om erbij te geven.  32 
- E. Mulder zegt dat het dan slim is dit voort te zetten voor volgend jaar, maar 33 

dat ze het misschien tijdens de promotie al aan kunnen geven. 34 
- Vivianne zegt dat dit inderdaad een goed idee is.  35 

 36 
Pagina 13 37 
Regel 3: M. Mostard zegt dat ze het jammer vindt dat de docentenborrel al drie jaar 38 
achter elkaar slecht loopt. Het animo is er wel, maar de docenten komen niet. Ze 39 
zegt dat het bij hen werkte dat er één sleutelpersoon was. Het volgende bestuur kan 40 
dit misschien via het onderwijsinstituut regelen en M. Heijmans en L. Hendriks willen 41 
dit waarschijnlijk ook wel doen. Ze zegt dat de borrel wel voortgezet moet worden. 42 
 43 
Regel 24: E. Braat zegt dat er staat dat het altijd is gelukt de promotie twee weken 44 
van te voren te laten beginnen, ze vraagt of dit klopt. 45 

- Vivianne zegt dat hier bedoeld wordt dat de teksten op tijd worden 46 
aangeleverd.  47 

- E. Braat geeft aan dat ze het verkeerd heeft gelezen.  48 
 49 
Pagina 14 50 
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Regel 8: E. Mulder zegt dat het ledenbestand nu in Google Drive staat. Ze geeft aan 1 
dat de universiteit een opslagruimte op internet heeft die veiliger is dan Google Drive. 2 
Ze kunnen misschien informeren bij ICT-voorzieningen of het onderwijsinstituut of 3 
Postelein hier ook gebruik van mag maken.   4 

- Pieter zegt dat B. Radstaak van het onderwijsinstituut dit al aan hen heeft 5 
aangeboden.  6 

 7 
Regel 22: M. Mostard vraagt of al meer bekend is over Blackboard. 8 

- Vivianne geeft aan dat het weer werkt. 9 
- Sanneke zegt dat het onderwijsinstituut ook niet wist door wie en hoe het 10 

account was gedeactiveerd, maar zij hebben het weer laten activeren.  11 
 12 
Regel 29: M. Mostard zegt dat het fijn is dat duidelijk is waar LinkedIn voor gebruikt 13 
kan worden. Ze vraagt wat voor discussies gestart kunnen worden. 14 

- Renske wijst op het idee Vriend van Postelein wat wordt besproken in het 15 
Beleidsplan 2015-2016. Dit kan gepromoot worden via een discussie op 16 
LinkedIn. Onder deze discussie kunnen mensen hun mailadres plaatsen als 17 
ze dit willen en eventuele vragen gesteld kunnen worden. 18 

- J. Salfischberger vraagt of Postelein een bedrijf is op LinkedIn.  19 
o Vivianne geeft aan dat ze dit niet zeker weet en dat het misschien een 20 

organisatie is.  21 
- M. Anten zegt dat ze er actief mee aan de slag zijn geweest.  22 

 23 
Pagina 15 24 
Regel 10: E. Braat zegt dat bij het posten van een foto op Instagram toestemming 25 
wordt gevraagd aan de leden die erop staan. Als nieuwe foto’s worden geplaatst op 26 
de website, komt hiervan een post op Facebook met een aantal foto’s eronder. Ze 27 
vraagt of hierbij ook toestemming wordt gevraagd. 28 

- Renske zegt dat dit niet het geval is. 29 
- E. Braat vraagt waarom dit bij Instagram wel gebeurt en bij Facebook niet. 30 
- Renske zegt dat Instagram een open account is en op Facebook zien alleen 31 

meer mensen het zodra het bericht wordt geliket.  32 
- E. Braat zegt dat een tijd terug alle foto’s achter een inlogscherm geplaatst 33 

moesten worden. 34 
- M. Mostard zegt dat leden bij Instagram zelf poseren voor de foto, maar dat ze 35 

altijd toestemming moeten vragen.  36 
- Vivianne zegt dat het praktisch gezien wel lastig wordt. Op Facebook staan 37 

vaak één of twee foto’s wanneer een album online wordt gezet. Dan moet van 38 
te voren al duidelijk zijn welke foto’s daarvoor gebruikt mogen worden.  39 

- Renske zegt dat ze voor die foto’s wel contact op kunnen nemen met de 40 
personen op de foto, maar dat ze vaak probeert mensen erop te zetten die 41 
iets minder bekend zijn bij Postelein. Het is dus lastiger om toestemming aan 42 
hen te vragen. Daarnaast worden ongeveer elke week nieuwe foto’s geplaatst. 43 
Het is dus wel een mogelijkheid, maar het kost meer tijd. 44 

- Vivianne zegt dat ze er wel over na kunnen denken. Het is praktisch alleen 45 
wat omslachtig.  46 

- Renske zegt dat ze dan ook alle namen van iedereen moeten weten. 47 
- M. Mostard zegt dat ze eigenlijk al toestemming geven zodra ze poseren voor 48 

de foto.  49 
- Renske zegt dat ze ervoor zorgt dat ze wel altijd leuke foto’s op Facebook zet.  50 
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- J. Chia zegt dat ze er bedachtzaam mee om moeten gaan. 1 
- J. Salfischberger zegt dat de namen er niet bij staan, dus dat de foto’s door 2 

middel van Googelen niet te vinden zijn.  3 
- M. Mostard zegt dat dat toen de foto’s nog niet achter een inlogscherm 4 

stonden ook niet het geval was op de website.  5 
- J. Salfischberger zegt dat de namen van de commissieleden wel op de 6 

website staan.  7 
 8 
Regel 17: M. Mostard zegt dat het fijn is dat ze eindelijk een samenwerkingsverband 9 
hebben gevonden voor het gala.  10 
 11 
Regel 43: M. Mostard zegt dat ze het dom vindt van het onderwijsinstituut dat ze 12 
geen informatie wilden aanleveren voor de mastergids. Ze raadt de opvolgers aan 13 
hier direct over te beginnen en dat het misschien werkt om de master op te hemelen.  14 

- Vivianne zegt dat ze dit jaar de mastergids waarschijnlijk weer updaten. 15 
Afgelopen jaar was het een strakke deadline, maar het volgende bestuur heeft 16 
meer tijd.  17 

- Renske zegt dat vanuit de Faculteit Sociale Wetenschappen gecommuniceerd 18 
wordt dat masteropleidingen meer gepromoot moeten worden. Zij heeft toen 19 
ook het idee van de mastergids voorgesteld en zij vonden dit een erg goed 20 
idee. Het volgende bestuur kan dus altijd aankloppen bij de FSW.  21 

 22 
Pagina 16 23 
Regel 11: J. Salfischberger zegt dat ze het heel professioneel vindt dat er een 24 
rouwprotocol is opgesteld. 25 

- Vivianne bedankt haar en zegt dat ze het hopelijk nooit nodig zullen hebben. 26 
 27 
Regel 2: E. Mulder zegt dat ze afgelopen jaar goed gebruik hebben gemaakt van de 28 
SOFv-alv’s.  29 
 30 
Regel 43: E. Mulder vraagt naar concrete acties die voort zijn gekomen uit het POWI-31 
overleg. 32 

- Vivianne zegt dat ze veel contact hebben gehad over de introductie en de 33 
voorlichtingen en meeloopdagen. 34 

- E. Mulder vraagt naar het contact over de introductie. 35 
o Renske zegt dat het onderwijsinstituut een website heeft gemaakt voor 36 

de introductie. Op deze website waren handige links te vinden voor 37 
eerstejaars studenten, een soort checklist. Als ze nog niet wisten hoe 38 
iets moest, konden ze ook meer informatie vinden. Het 39 
onderwijsinstituut heeft dit vormgegeven naar de wensen van 40 
Postelein. 41 

- Vivianne zegt dat het onderwijsinstituut ook heeft geholpen met de enquête. 42 
Op de meeste websites kun je maximaal vijftien vragen invoeren en dit werd 43 
niet gehaald. Het onderwijsinstituut had hiervoor een computerprogramma en 44 
heeft de enquête gemaakt. Daarnaast liepen de betalingen voor de ouderdag 45 
via hen.  46 

o E. Mulder zegt dat dit genoemd kan worden in het jaarverslag.  47 
- M. Mostard zegt dat ze nu enkel positieve dingen hoort over het 48 

onderwijsinstituut. Ze vraagt of er ook nadelen waren. 49 
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o Vivianne zegt dat het contact met het onderwijsinstituut heel fijn is. Een 1 
nadeel was dat ze meegedeeld kregen dat zij de voorlichtingen en 2 
meeloopdagen gingen doen. Dit is niet in overleg gegaan. 3 

o Maroesjka zegt dat dit waarschijnlijk ook was gebeurd als ze niet het 4 
POWI-overleg hadden gehad. 5 

o M. Mostard concludeert dat het grootste nadeel dus was dat niet alles 6 
in overleg ging.  7 

o Vivianne zegt dat het over het algemeen wel gebeurde, maar bij 8 
uitzonderingen niet.  9 

o Renske zegt dat sinds het POWI-overleg er is, er wel meer 10 
mogelijkheid is om te overleggen. Anders hadden ze waarschijnlijk nog 11 
vaker het gevoel gehad dat het onderwijsinstituut hen passeerde.  12 

o J. Salfischberger zegt dat dit kan worden toegevoegd aan het 13 
jaarverslag. Genoemd kan worden dat het belangrijk is in overleg te 14 
blijven en niet te veel te laten mededelen.  15 

 16 
Regel 13: M. Mostard zegt dat bij het FOS is gesproken over een huiskamerproject in 17 
de nieuwbouw met een grote gemeenschappelijke ruimte. Ze vraagt hoe het bestuur 18 
hier tegenover staat. 19 

- Vivianne zegt dat het idee is dat er één grote huiskamer komt met kleine 20 
kantoortjes er omheen. De ideeën vanuit de verschillende besturen zijn 21 
besproken en meegegeven.  22 

- M. Mostard vraagt wat het bestuur ervan vindt.  23 
o Vivianne zegt dat zijzelf er positief tegenover staat. Leden komen zo 24 

ook in contact met studenten van andere verenigingen. Een nadeel kan 25 
zijn dat er minder direct contact is met leden, maar daar is niet veel aan 26 
te doen. 27 

- M. Mostard vraagt of zij geen inspraak hebben.  28 
o Vivianne zegt dat ze wel inspraak hebben, maar dat er sowieso een 29 

huiskamerproject komt.  30 
- M. Anten zegt dat toen zij in de FSR zat, is gesproken met verschillende 31 

verenigingen en ideeën zijn opgesteld. Nu hoort ze dat ze enkel kantoren 32 
zullen krijgen en dit is toen nooit afgesproken. 33 

- M. Mostard zegt dat op de verenigingskamer een huiskamersfeer hangt en dit 34 
zou wegvallen. In dat geval komen ook mensen in de huiskamer die het enkel 35 
als zit plek gebruiken. Dit is ten nadele van alle verenigingen. Ze vraagt of er 36 
al een huiskamerproject is. 37 

- Renske zegt dat het bij de Letterenfaculteit goed bevalt, net als in het 38 
Huygensgebouw.  39 

- Ruth zegt dat er ook een huiskamerproject is in het Grotiusgebouw. Zij 40 
hebben behoorlijk kleine kamers, maar dit zijn ook hele kleine verenigingen.  41 

- M. Anten zegt dat het niet slecht hoeft te zijn, maar dat de vereniging wel haar 42 
eigen identiteit moet behouden.  43 

- M. Mostard zegt dat ze zich er niet bij neer moeten leggen en kritisch in 44 
gesprek moeten blijven gaan. Het moet niet iets zijn wat opgelegd wordt.  45 

- Renske zegt dat het nieuwe gebouw vastligt, maar dat alles binnen het 46 
gebouw nog openstaat. De verenigingen krijgen nog inspraak en dit zal bij het 47 
FOS zeker nog naar voren komen.  48 

 49 
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Regel 27: J. Chia zegt dat de universiteit de koepelvereniging aansprakelijk wil 1 
stellen voor het huiskamerproject. Ze vraagt wat er gebeurt als iets misgaat.  2 

- Vivianne zegt dat het de universiteit het erom gaat dat ze één aanspreekpunt 3 
hebben.  4 

- J. Chia vraagt wat er gebeurt als één van de studieverenigingen de regels niet 5 
navolgt. 6 

o Maroesjka zegt dat het gebouw over vijf jaar pas klaar is. Daarnaast 7 
bestaat de koepelvereniging nog niet officieel, dus dit zijn punten waar 8 
nog over gesproken moet worden.  9 

o J. Chia zegt dat het wel slim is de aansprakelijkheid goed in de gaten te 10 
houden.  11 

- J. Salfischberger zegt dat ze voor meer informatie misschien bij Olympus 12 
terecht kunnen.  13 

o Maroesjka zegt dat ze dat al hebben gedaan en dat ze ook hun 14 
statuten hebben bekeken.  15 

 16 
Pagina 17 17 
Regel 19: E. Mulder vraagt of dit bedrag voor Stichting RAGweek inclusief of 18 
exclusief kalenders is.  19 

- Bente geeft aan dat ze de kalenders zelf betaald hebben. 20 
- J. Salfischberger zegt dat ze ook het geld voor het schoonmaken van de 21 

vissenkom mist. 22 
o Vivianne zegt dat ze dat ook zelf hebben betaald.  23 

 24 
Pagina 18 25 
Regel 6: M. Mostard zegt dat uit veiligheidsoverwegingen is besloten niet te werken 26 
met losse enveloppen. Ze vraagt om welke bedragen het ging. 27 

- Vivianne zegt dat het ongeveer maximaal € 10,00 betrof. 28 
- Mirthe zegt dat het bij het gala om meer geld ging. 29 
- M. Mostard vraagt of ze transactiekosten moeten betalen als ze het geld 30 

overmaken.  31 
o E. Braat zegt dat dit bedrag in het niet valt, behalve als heel vaak 32 

bedragen worden overgemaakt. 33 
- M. Mostard zegt dat het woord ‘veiligheidsoverwegingen’ het laat lijken alsof 34 

het om grote bedragen gaat. 35 
- Bente zegt dat ze soms vier of vijf mensen een bedrag moeten teruggeven en 36 

dat het dan wel oploopt naar hogere bedragen. Daarom hebben ze gekozen 37 
het geld over te maken.   38 

 39 
Pagina 19 40 
Regel 3: E. Braat zegt dat deze zin niet loopt. 41 

- Vivianne zegt dat ze zullen kijken naar de formulering.  42 
 43 
Pagina 20 44 
Regel 18: M. Mostard geeft aan dat hier staat dat minder leden aanwezig waren dan 45 
verwacht, maar dat er een goede sfeer was. Ze vraagt of hier niet het aantal 46 
aanwezige leden moet worden genoemd.  47 

- Vivianne zegt dat dit bij feesten niet gebeurd en dat ze het lastig vindt hier een 48 
inschatting van te maken.   49 

 50 
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Regel 31: M. Mostard vraagt of ze het symposium voor herhaling vatbaar vinden.  1 
- Vivianne zegt dat ze dit wel vinden, maar dat het niet ieder jaar georganiseerd 2 

hoeft te worden. Het deelnemersaantal van 65 was voor een eerste keer best 3 
goed en er zijn zeker mogelijkheden met deze ervaringen verder te gaan. 4 

- M. Mostard zegt dat het een prettige manier is in aanraking te komen met de 5 
praktijk in plaats van verplicht bepaalde lezingen bijwonen.  6 

- J. Salfischberger geeft aan dat ze dit advies kunnen toevoegen aan het 7 
jaarverslag. 8 

 9 
M. Mostard zegt dat ze het een goed lustrumjaar vond en ze geeft haar 10 
complimenten aan de lustrumcommissie.  11 
 12 
Pagina 21 13 
Regel 36: E. Braat vraagt aan het volgende bestuur of het overweldigend was te 14 
solliciteren tegenover vier personen. 15 

- Emma geeft aan dat ze het wel spannend vond, maar één persoon stelde de 16 
vragen, één persoon notuleerde en twee personen hadden soms 17 
aanvullingen. Het viel dus allemaal wel mee. 18 

- Vivianne geeft aan dat hiermee in de opstelling ook rekening is gehouden. De 19 
vier personen zijn niet tegenover de sollicitant gaan zitten, er is meer een 20 
kring gemaakt. 21 

- Vivian zegt dat ze het fijn vond. Ze vond het eerder een gewoon gesprek dan 22 
een verhoor. 23 

- Gianne zegt dat het sowieso wel spannend is, dus dat het geen groot verschil 24 
maakt.  25 

- Ruth sluit zich hierbij aan. Doordat één persoon de vragen stelt, is het niet 26 
heel eng. De twee overige van de sollicitatiecommissie stelden enkel op het 27 
laatst vragen. De sfeer was erg prettig.  28 

 29 
Regel 42: E. Mulder vraagt of ze er bewust voor hebben gekozen niet kenbaar te 30 
maken wie in de commissie heeft plaatsgenomen. 31 

- Vivianne zegt dat ze hier inderdaad bewust voor hebben gekozen. Ze wilden 32 
niet dat mensen invloed probeerden uit te oefenen en ze probeerden hiermee 33 
de objectiviteit van de commissieleden te behouden.  34 

- E. Mulder zegt dat het in het kader van transparantie wel bekend kan worden 35 
gemaakt. Normaal gesproken moet een ALV met de commissieleden 36 
instemmen. Ze zegt dat dit wel iets is om over na te denken. Ze is benieuwd 37 
waarom altijd één van de bestuursleden het gesprek voerde.  38 

- Vivianne zegt dat de persoon met de functie van eerste keuze van de 39 
sollicitant het gesprek voerde. Deze persoon weet het best hoe alles gaat en 40 
wat gevraagd moet worden.  41 

 42 
Regel 11: M. Mostard zegt dat de website is aangemaakt voor het symposium, maar 43 
dat ze het niet aanraden. Ze zegt dat hier veel alternatieven voor zijn.  44 

- Vivianne zegt dat ze zelf niet veel verstand ervan hadden en dat deze website 45 
wel professioneel was. Uiteindelijk raden ze het toch niet aan, ze hebben 46 
ervan geleerd dat het niet nodig is ervoor te betalen.  47 

 48 
Regel 21: M. Mostard zegt dat hetzelfde hiervoor al wordt benoemd.  49 

- Vivianne geeft aan dat ze gelijk heeft en dat ze het weg zullen halen.  50 
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 1 
Regel 24: M. Mostard hoorde dat een oud-bestuurslid geen uitnodiging had 2 
ontvangen voor het oud-besturendiner. Ze zegt dat het toch verstandig is het netwerk 3 
goed te controleren en te bekijken of alle gegevens nog kloppen.  4 

- Vivianne zegt dat zij het voor zo ver mogelijk hebben bijgewerkt. Van een 5 
aantal klopten de gegevens niet meer en deze gegevens zijn eruit gehaald. Ze 6 
hebben ook geprobeerd de gegevens via via te achterhalen. Het is wel iets 7 
waar aan gewerkt moet blijven worden.  8 

- M. Mostard zegt dat ze hiervoor misschien LinkedIn kunnen gebruiken en dat 9 
ze ook rond kunnen vragen naar mailadressen. 10 

- Vivianne zegt dat ze in de uitnodiging hadden gevraagd naar eventuele 11 
gegevens van anderen, maar hier hebben ze maar één reactie op gekregen.  12 

- E. Mulder zegt dat misschien het onderwijsinstituut hierbij kan helpen. Via S. 13 
van Helden kunnen ze misschien een bericht sturen naar oud-bestuursleden. 14 

- Vivianne zegt dat dat inderdaad geprobeerd kan worden.  15 
 16 
Pagina 22 17 
Regel 1: M. Mostard vraagt op welke manier ze de externe persoon voor de 18 
sollicitatiecommissie hebben gekozen en wat ze hierover aanraden voor volgende 19 
jaren.  20 

- Vivianne zegt dat ze iemand hebben gekozen die ervaring had met een 21 
bestuursjaar bij een vereniging die vergelijkbaar was met Postelein. Daarnaast 22 
hebben ze voor iemand gekozen waarvan ze dachten dat de persoon geschikt 23 
was hiervoor. 24 

- M. Mostard vraagt hoe volgende besturen in contact kunnen komen met zo’n 25 
persoon.  26 

o Vivianne zegt dat zij om deze redenen het commissielid hebben 27 
gekozen. Volgende besturen kunnen altijd kiezen voor een andere 28 
samenstelling.  29 

- M. Anten zegt dat ze E. Mulder wel gelijk geeft over het stemmen voor de 30 
sollicitatiecommissie tijdens de alv. Dit geeft meer transparantie en inspraak. 31 
Aan de andere kant heeft de ALV ook inspraak tijdens de voorstel-alv. Ze 32 
vindt het lastig om te zeggen wat het beste is, maar er kan wel over worden 33 
nagedacht.  34 

o Vivianne zegt dat ze het hier wel mee eens is. Aan het begin van het 35 
jaar hadden ze nog niet over de commissie nagedacht. Ze hebben op 36 
de alv uiteindelijk wel benoemd dat de commissie er zou komen, maar 37 
toen hebben ze ervoor gekozen de commissieleden niet bekend te 38 
maken. Echter wordt voor een kascontrolecommissie ook gestemd.  39 

o E. Mulder zegt dat het volgende bestuur dit kan meenemen, maar dat 40 
een Raad van Advies ook zelf wordt gekozen en zij hebben ook veel 41 
inspraak bij de samenstelling van een kandidaatsbestuur. Dit kunnen 42 
ze ook meenemen in hun overweging.  43 

 44 
Regel 8: J. Chia vraagt of het hier om de keuzes van afgelopen jaar gaat wat betreft 45 
de afgelopen jaar of wat betreft de keuze voor het kandidaatsbestuur. 46 

- Vivianne zegt dat het gaat om de keuzes van afgelopen jaar. 47 
- J. Chia zegt dat ze dat erbij kunnen vermelden.  48 

 49 
Pagina 23 50 
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Regel 25: E. Braat zegt dat ze de inwerkdag een goed idee vindt. 1 
 2 
M. Anten zegt dat ze de mediacommissie erg leuk vindt, net als de GoPro, maar dat 3 
ze nooit filmpjes hiervan heeft gezien. 4 

- Vivianne zegt dat met dit materiaal de aftermovies zijn gemaakt en dat de rest 5 
van het materiaal gebruikt kan worden als promotiemateriaal voor volgend 6 
jaar. Ze hebben dit jaar enkel het materiaal verzameld.  7 

- M. Anten zegt dat het ook leuk is korte filmpjes van activiteiten die zijn 8 
geweest te maken en deze online te zetten. 9 

- J. Salfischberger zegt dat in dat geval aan iedereen gevraagd moet worden of 10 
het online mag. 11 

- Vivianne zegt dat later op de avond hier meer aandacht aan besteed zal 12 
worden tijdens het gedeelte van het volgende bestuur.  13 

 14 
M. Mostard geeft haar complimenten aan de commissie voor de aanpak en de 15 
uitkomsten.  16 
 17 
Een lid komt binnen.  18 
 19 
Ruth zegt dat ze tijdens hun voorstelpraatjes in de introductie een filmpje hebben 20 
gebruikt dat is gemaakt met materiaal van de GoPro.  21 
 22 
J. Chia zegt dat ze de mediacommissie misschien interactief kunnen maken als 23 
leden zelf leuke beelden aan kunnen dragen. 24 

- Vivianne zegt dat hier eerder al een discussie over is geweest op de alv. De 25 
risico’s zijn dan dat het van slechte kwaliteit is en misschien niet iedereen het 26 
aangedragen materiaal even leuk vindt.  27 

 28 
Pagina 24 29 
Regel 8: M. Anten zegt dat hier wordt aangegeven dat Pieter in de 30 
kascontrolecommissie zit, maar hij is de penningmeester van komend jaar. Ze dacht 31 
dat dit veranderd zou worden.  32 

- Bente zegt dat Pieter de laatste kascontrole niet uitvoert. Er is iemand anders 33 
benaderd voor vervanging, maar dit ging niet. 34 

- M. Anten zegt dat het wel handig is een extra persoon te hebben voor extra 35 
controle.  36 

- Bente zegt dat de alv dan moet stemmen voor deze extra persoon en dat dit 37 
lastig uitvoerbaar was, qua planning van de alv’s.  38 

- M. Anten zegt dat vermeld kan worden dat Pieter de laatste kascontrole niet 39 
heeft uitgevoerd. 40 

- Bente geeft aan dat ze dat inderdaad vergeten is erbij te zetten.  41 
- E. Mulder zegt dat er twee of drie personen in de commissie moeten, dus dat 42 

het prima is dat ze het nu met twee commissieleden uitvoeren.  43 
 44 
Pagina 25 45 
E. Mulder geeft haar complimenten aan Renske, ze vindt haar een hele goede 46 
opvolger. Ze vraagt wat haar bevindingen zijn wat betreft de frequentie van het 47 
uitbrengen van de PosteleinPost.  48 

- Renske geeft aan dat ze hier even over na moet denken. 49 
- E. Mulder vraagt of de oplage zo goed is. 50 
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o Renske zegt dat ze na de laatste periode veel over had, maar dat ze 1 
deze periode maar één doos over had. Door het volgende bestuur is 2 
ook gekeken naar de oplage, maar hieruit bleek dat als de oplage 3 
minder wordt, dit nauwelijks scheelt qua prijs. Daarnaast is het prettig 4 
om reserve te hebben, want soms kan de PosteleinPost ook aan 5 
sponsoren worden meegegeven. Deze oplage is dus wel prima. Over 6 
de frequentie van het uitbrengen is vier keer per jaar wel goed. Dit is 7 
ongeveer één keer per periode. Op deze manier herkennen mensen de 8 
PosteleinPost wel en is het ook niet ten overvloede. Daarnaast is het 9 
voor de planning van de commissie prima te doen.  10 

 11 
M. Mostard zegt dat de PosteleinPost vaak verspreid door de kamer ligt en dat de 12 
standaard met de PosteleinPost ook op een vervelende plek staat. Ze vraagt of het 13 
een idee is om de PosteleinPost op de balie te leggen. 14 

- Vivianne zegt dat het een goed idee is en dat ze zullen kijken of dit past.  15 
 16 
Pagina 26 17 
Regel 40: J. Salfischberger vraagt naar de link die op Facebook zal worden 18 
geplaatst.  19 

- Renske zegt dat de link is naar de online versie van de PosteleinPost. 20 
- J. Salfischberger vraagt of iedereen de PosteleinPost dan kan zien. 21 

o Renske zegt dat dat niet het geval is. Eerst moet worden ingelogd, 22 
anders wordt doorgeschakeld naar de homepage van BladNL. 23 

o M. Anten vraagt of dit ergens staat uitgelegd. 24 
o Renske zegt dat dit niet het geval is, maar dat ze hiernaar zal kijken.  25 

 26 
Regel 4: M. Mostard geeft aan dat ze moeite heeft met deze alinea. Punten worden 27 
hierbij gekoppeld aan speerpunten, maar sommige punten zijn niet bedacht met het 28 
speerpunt in het achterhoofd. Het lijkt nu alsof het met die intentie is bedacht, maar 29 
dat is niet het geval.  30 

- Renske zegt dat ze het teruglas en dat ze het mooi vond aansluiten bij 31 
speerpunten.  32 

- M. Mostard zegt dat ze het gevoel heeft dat Renske er vandoor gaat met de 33 
ideeën van de commissie. 34 

- Renske vraagt hoe M. Mostard het dan verwoord zou willen zien.  35 
- M. Mostard zegt dat een aantal dingen door Renske zijn verzonnen in het 36 

kader van reflectie, maar dat de rest buiten de speerpunten om kan worden 37 
genoemd.  38 

- E. Mulder geeft aan dat vaker op deze manier wordt geschreven in 39 
jaarverslagen.  40 

- Renske zegt dat ze het meer zag als rode draad door het jaarverslag. 41 
- M. Mostard geeft aan dat ze dit begrijpt, maar dat ze zich er vervelend bij 42 

voelde. 43 
- Vivianne geeft aan dat ze het anders zullen verwoorden.  44 

 45 
Pagina 27 46 
Regel 9: J. Salfischberger zegt dat ze ondanks de resultaten van de evaluatie de 47 
introductie niet hebben ingekort. Ze zegt dat ze het er wel mee eens is, maar dat 48 
hierbij wel meer onderbouwing moet worden gegeven. 49 
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- Renske zegt dat uit de evaluatie bleek dat de introductie te lang en te druk 1 
was. Aan de drukte van het programma hebben ze wel iets veranderd, maar 2 
niet aan de lengte. Ze zegt dat ze dit anders zal verwoorden.  3 

 4 
E. Mulder geeft haar complimenten over de introductie.  5 
 6 
Pagina 28 7 
Regel 23: J. Salfischberger zegt dat ze het goed vindt dat de prijs naar beneden kon. 8 
Ze zegt als in volgende jaren meer sponsoring wordt binnengehaald, de prijs 9 
misschien nog verder naar beneden kan. 10 

- Renske zegt dat zij een overweging moest maken, omdat de informatiebrieven 11 
naar de mentorkindjes gestuurd moesten worden. Ze kon dus nog op zoek 12 
naar meer sponsoring, maar dan moest de prijs achteraf weer worden 13 
aangepast. Als volgend jaar vanaf het begin van het jaar actief wordt gezocht, 14 
kan de prijs inderdaad nog meer omlaag.  15 

- E. Mulder zegt dat ze een voorstel heeft voor het volgende bestuur. Dit jaar 16 
werden de programmaboekjes als PDF-bestand naar de mentorouders 17 
gestuurd. Volgend jaar kunnen ze overwegen de programmaboekjes niet 18 
meer te laten drukken en hiermee worden kosten bespaard.  19 

- Renske zegt dat het onderwijsinstituut deze kosten betaalt, dus dat ze geen 20 
geld zullen besparen.  21 

- M. Mostard zegt dat ze terug wil komen op het zoeken van sponsoring vroeg 22 
in het jaar. Ze zegt dat de sponsormogelijkheden voor andere dingen dan 23 
misschien weg gekaapt worden.  24 

- J. Salfischberger zegt dat dat wel meevalt, omdat de introductie losstaat van 25 
eventuele andere sponsoring.  26 

 27 
Pagina 30 28 
M. Mostard zegt dat ze de promotiecommissie afgelopen jaar erg leuk en enthousiast 29 
vond en dat zij meer mensen hebben betrokken bij Postelein. 30 
 31 
Regel 47: J. Salfischberger zegt dat ze niet aanraadt de borrels later te laten 32 
beginnen. Ze zegt dat mensen vaak later komen dan de begintijd, dus als de borrel 33 
wordt verlaat, zullen mensen nog later komen.  34 

- Renske zegt dat ze dit ook niet doorvoeren komend jaar.  35 
 36 
Pagina 31 37 
Regel 6: J. Salfischberger zegt dat vorig jaar niet duidelijk was of de tentamenacties 38 
wel zouden moeten blijven. Ze vindt het fijn om te lezen dat mensen hier enthousiast 39 
op reageren. Ze zegt dat het advies van het doorzetten van de tentamenacties wel 40 
meer onderbouwd kan worden.  41 

- Renske zegt dat het heel goed liep, dus dat ze er überhaupt niet over heeft 42 
nagedacht deze niet voort te zetten. 43 

- J. Salfischberger zegt dat dat er nog bij vermeld kan worden.  44 
 45 
Een lid komt binnen 46 
 47 
Pagina 34 48 
Regel 7: J. Salfischberger zegt dat ze het jammer vindt dat de PosteleinPas niet veel 49 
gebruikt wordt. Ze zegt dat wel goede deals zijn gemaakt afgelopen jaar. Ze zegt dat 50 
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de PosteleinPas misschien samen met een activiteit gepromoot kan worden. Ze 1 
kunnen dan bijvoorbeeld een tip geven waar ze voor de activiteit kunnen gaan eten. 2 
Zo hoeft niet elke keer een aparte Facebookpost te komen, maar worden de acties 3 
wel gepromoot. 4 

- Vivianne geeft aan dat ze dit een goed idee vindt.  5 
 6 
Regel 14: M. Mostard zegt dat ze een aantal sponsoren hebben waar Postelein ook 7 
geld aan over houdt. Ze vraagt of leden hier gebruik van maken. 8 

- Renske zegt dat dit bij sponsorovereenkomsten wordt benoemd. Er wordt 9 
nauwelijks gebruik van gemaakt, terwijl ze het wel hebben gepromoot. Ze 10 
denkt dat dit soort dingen moeten groeien. Als één iemand bijvoorbeeld een 11 
jurk besteld bij Sirity Dresses, zal de bal misschien gaan rollen. Het kost geen 12 
tijd en energie om de overeenkomst aan te houden.  13 

- Ruth zegt dat Sirity Dresses hen heeft benaderd voor een pasdag voor het 14 
gala. Vorig jaar was het een pasdag met enkel pakken, dus hopelijk kan het 15 
dit jaar met jurken. Dit moet nog wel overlegd worden met de andere 16 
verenigingen, maar ze zijn er dus mee bezig.  17 

 18 
J. Salfischberger geeft haar complimenten aan Renske. Ze vindt dat ze de 19 
sponsoring heel goed heeft gedaan en ze was verbaasd over alle deals die waren 20 
gesloten. Ze vraagt hoe werd gereageerd op de tarieven. 21 

- Renske zegt dat ze vaak een prijs noemde en daarna alsnog omlaag ging. Dit 22 
werkte goed. Ze zegt dat als ze onder de prijs ging zitten, omdat ze diegene 23 
zo aardig vond, dat de deal dan snel rond was. 24 

- J. Salfischberger vraagt of ze de prijs uit de sponsorfolder gebruikte en daarna 25 
naar beneden ging met de prijs.  26 

- Renske zegt dat ze de sponsorfolder niet altijd meestuurde. Als ze breed 27 
informeerden, stuurde ze de folder wel mee. Als ze specifiek naar iets 28 
vroegen, noemde ze vaak een richtprijs. 29 

- J. Salfischberger vraagt of de sponsorprijzen zo moeten blijven. 30 
- Renske zegt dat ze het fijn vond zich ergens op te kunnen baseren. Daarnaast 31 

kan bewezen worden dat ze niet zo maar een bedrag noemde en dat heeft ze 32 
als positief ervaren.  33 

 34 
Pagina 35 35 
Regel 5: J. Salfischberger zegt dat beter kan worden aangegeven waarom het 36 
contract nooit is ondertekend. 37 

- Renske zegt dat ze dit niet uitgebreid heeft beschreven, omdat het vervelend 38 
is gelopen. Ze heeft vaak geprobeerd contact te zoeken, maar dit lukte niet. 39 
Daarnaast heeft ze ook meerdere keren het contract opgestuurd. Ze zegt dat 40 
het ook haar eigen schuld was, omdat ze te goedgelovig was. Ze wilde er niet 41 
te veel op ingaan in het jaarverslag, omdat ze de sponsor niet in een kwaad 42 
daglicht wilde zetten.  43 

- J. Salfischberger vraagt of de relatie in het begin goed was. 44 
- Renske zegt dat dit het geval was, maar dat de sponsor misschien een 45 

aantrekkelijker aanbod heeft gekregen.  46 
- J. Salfischberger zegt dat het een goede les kan zijn voor het volgende 47 

bestuur, dat het dus altijd belangrijk is een getekend contract te hebben.  48 
 49 
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Regel 20: J. Salfischberger zegt dat ze hierbij ook kunnen benoemen wat ze met de 1 
folders hebben gedaan en wanneer ze de folders hebben gebruikt. 2 

- Vivianne zegt dat ze dit toe zullen voegen.  3 
 4 
Vivianne geeft aan dat ze een korte pauze zullen houden.  5 
 6 
Een lid verlaat de alv.  7 
 8 
Pagina 36  9 
Regel 26: E. Mulder vraagt waarom alle lezingen tussen oktober en april zijn 10 
gepland. Ze geeft aan dat ze het leuk had gevonden als in september nog een lezing 11 
had plaatsgevonden.  12 

- Maroesjka zegt dat ze hier niet bewust voor hebben gekozen. Ze hadden wel 13 
contact voor een lezing in september, maar op het laatste moment kon dit toch 14 
niet. Ze heeft de informatie over deze lezing meegegeven aan Gianne. 15 
Vervolgens is het niet meer gelukt iets anders te regelen, vanwege gebrek 16 
aan tijd.  17 

 18 
Pagina 38 19 
Regel 30: M. Mostard zegt dat ze even wil stilstaan bij het verlies van de 20 
voorlichtingen- en meeloopdagencommissie. 21 
 22 
Pagina 43 23 
J. Salfischberger zegt dat ze vindt dat Maroesjka het heel goed heeft gedaan. 24 

- E. Herrings sluit zich hierbij aan.  25 
 26 
Pagina 47 27 
Regel 36: E. Mulder geeft haar complimenten voor het gala, ze vond het een goed 28 
geregelde en geslaagde avond. 29 

- M. Mostard zegt dat Postelein ook een sleutelrol heeft gespeeld en dat ze dit 30 
heel goed vindt. De andere verenigingen zullen geen spijt krijgen.  31 

 32 
Pagina 48 33 
Regel 31: E. Mulder vraagt waarom ervoor gekozen is de activiteiten met een aparte 34 
enquête te evalueren. Ze vraagt of dit voor de commissie was of voor het 35 
visieverslag. 36 

- Mirthe zegt dat dit niet in het kader van reflectie bedacht was, maar dat dit 37 
later in het jaar pas naar voren kwam. In de wandelgangen werd gehoord dat 38 
de mannencommissie geen meerwaarde was. De mannen vonden het leuk 39 
samen iets te ondernemen, maar Postelein zou hier niet veel mee te maken 40 
hebben. Het zou dan beter zijn terug te gaan naar de vriendengroep en ook 41 
geen geld meer uit te geven vanuit Postelein. Ze hebben met de enquête twee 42 
of drie vragen gesteld. Hieruit kwam naar voren dat de mannen de commissie 43 
juist wel heel fijn vonden en daarmee was het dus ook direct opgelost.  44 

- E. Mulder zegt dat ze het goed vindt dat ze dit hebben gedaan. 45 
- Mirthe zegt dat ze het idee erachter nog even zal toevoegen.  46 

 47 
Pagina 49 48 
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Regel 40: J. Salfischberger vindt dat de Postelein Actief-commissie goede dingen 1 
heeft georganiseerd. De sportcommissie liep niet zo goed, dus het was de vraag of 2 
deze commissie iets zou worden, maar ze vindt dat het heel goed is gegaan. 3 

- Mirthe zegt dat ze bepaalde tactieken hadden om de activiteiten populairder te 4 
maken. 5 

- J. Salfischberger vraagt wat deze tactieken inhouden. 6 
- Mirthe zegt dat ze eten aan de activiteit hebben gekoppeld en bijvoorbeeld de 7 

dropping hebben georganiseerd, wat geen sport is, maar toch actief. 8 
Daarnaast hielp het ook de activiteiten in samenwerking met een andere 9 
commissie te organiseren, zoals het geval was bij het Beachvolleybaltoernooi 10 
en muZIEum.  11 

- J. Salfischberger vindt het fijn dat dit werkt.  12 
 13 
Pagina 50 14 
Regel 17: M. Mostard vindt het fijn dat Twinkie is betrokken bij een promotiefilmpje.  15 
 16 
Pagina 51 17 
Regel 7: J. Chia zegt dat ze de skireis een ontzettend leuke en goed georganiseerde 18 
reis vond. Ze vond de deelnemers leuk en er was een goede sfeer.  19 
 20 
Pagina 52 21 
Regel 1: M. Mostard hoopt dat Frozen langzaam gaat ontdooien, want ze vindt het 22 
niet meer zo leuk.  23 
 24 
Regel 17: T. Stift zegt dat hij de studiereis erg goed georganiseerd vond en hij het 25 
erg naar zijn zin heeft gehad. Hij heeft dit ook in zijn evaluatie laten blijken.  26 
 27 
Vivianne vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het gehele verslag.  28 

- M. Anten vraagt of er straks een informele rondvraag kan komen. 29 
- Vivianne geeft aan dat ze dit na het stemmen zullen doen.  30 
- M. Anten zegt dat ze het jaarverslag goed vond. 31 
- Vivianne bedankt haar hiervoor.  32 

 33 

6. Stemmen Jaarverslag 2014-2015 34 

Vivianne geeft aan dat het Jaarverslag 2014-2015 is aangenomen met: 35 
 36 
Stemmen voor:  45 37 
Stemmen tegen:  0 38 
Stemmen blanco:  0 39 
 40 
Y. Bremer zegt dat het bestuur het heel goed heeft gedaan. 41 
 42 
M. Troost zegt dat het bestuur het leuk heeft gedaan en dat ze hoopt dat ze vanaf nu 43 
weer meer tijd voor haar zullen hebben.  44 
 45 
I. Ooms sluit zich hierbij aan. 46 
 47 
L. Onnink zegt dat ze het bestuur heel leuk vond en het leuk vond bij hen in de 48 
commissie te zitten.  49 
 50 
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M. Haasen sluit zich hierbij aan.  1 
 2 
E. Mulder zegt dat ze trots is op het bestuur en dat ze het een eer vond hen in te 3 
mogen werken, hen te selecteren en hen te helpen bij het beleid. Ze vindt dat ze het 4 
beleid heel goed hebben uitgevoerd. Ze geeft Renske een extra compliment voor het 5 
uitwerken van de enquête naast het drukke bestuurswerk, ze vindt dit heel knap. Het 6 
bestuur kan met een tevreden gevoel terugkijken.  7 
 8 
J. Zonneveld zegt dat het bestuur het heel goed heeft gedaan en met name Mirthe, 9 
omdat hij daarvan het meest mee heeft gekregen. Hij zegt dat Mirthe het totaal 10 
anders heeft gedaan dan hij, maar daar heeft hij ook van geleerd.  11 
 12 
E. Braat sluit zich hierbij aan. Ze voegt toe dat het 4e lustrumjaar heel leuk is geweest 13 
en dat ze de evaluaties, het visieverslag en de financiële reserves, goed hebben 14 
opgepakt.  15 
 16 
J. Chia zegt dat er nu niets meer overblijft om te zeggen. Ze sluit zich hierbij aan. Ze 17 
zegt dat ze heel trots kunnen zijn en dat ze het stuk voor stuk goed hebben gedaan. 18 
Het is een mooi lustrumjaar geweest. 19 
 20 
E. Herrings zegt dat ze trots is op het bestuur en dat het bestuur trots mag zijn op 21 
zichzelf. Ze mogen met een goed gevoel terugkijken.  22 
 23 
M. Kunst geeft haar complimenten en zegt dat ze het fijn vond met het bestuur te 24 
werken.  25 
 26 
S. van der Meijs zegt dat het bestuur het goed heeft gedaan. 27 
 28 
T. van Egmond bedankt het bestuur voor het leuke jaar, hij heeft leuk met hen 29 
samengewerkt.  30 
 31 
J. Salfischberger zegt dat het bestuur het goed heeft gedaan en dat ze zich thuis 32 
voelde bij hen, zowel op de Posteleinkamer als in de kroeg. Ze vond het fijn met het 33 
bestuur en ze zegt dat ze het goed hebben gedaan, maar dat dat ook in de genen zit. 34 
Ze zegt dat ze geen beter lustrumjaar hadden kunnen hebben.  35 
 36 
M. Anten zegt dat ze ook heel trots is op het bestuur en dat het jaarverslag niet voor 37 
niets met enkel stemmen voor is aangenomen. Ze zegt dat het bestuur dingen goed 38 
heeft opgepakt en dat het moeilijk is extra dingen te doen naast de normale taken, 39 
maar dat ze dat goed hebben gedaan, ook met het lustrumjaar erbij. Ze is Postelein 40 
dit jaar meer ontgroeid, maar heeft zich altijd thuis gevoeld. Het was altijd een leuke 41 
sfeer voor iedereen. Daarnaast wil ze zich even richten tot Sanneke, omdat haar 42 
voorganger niet aanwezig is. Ze vindt Sanneke een lieve, grappige, leuke secretaris 43 
en ze vindt dat ze het heel goed heeft gedaan.  44 
 45 
L. van den Heuvel zegt dat ze trots is op het bestuur. Als Raad van Advies heeft ze 46 
mee kunnen kijken en ze was onder de indruk van wat het bestuur allemaal vol 47 
overtuiging heeft aangepakt. Ze zegt dat ze trots mogen zijn op zichzelf, op het 48 
jaarverslag en op het hele jaar. 49 
 50 
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M. Mostard zegt dat ze een trotse moeder en stiefmoeder is. Ze geeft aan dat alles 1 
eigenlijk al gezegd is. Ze vindt dat het bestuur het fantastisch heeft gedaan. Ze zegt 2 
dat het bestuur vanavond wel wat traantjes weg mag pinken, want dat hebben ze 3 
verdiend.  4 
 5 
T. Stift zegt dat hij het bestuur heeft ervaren als een open en warm bestuur, dat erg 6 
fijn was in de samenwerking. 7 
 8 
L. van Osta sluit zich hierbij aan. 9 
 10 
G. van Loon bedankt het bestuur. Ze zegt dat het bestuur Postelein heeft laten 11 
groeien.  12 
 13 
M. Monteiro bedankt het bestuur. Ze zegt dat ze trots is op het bestuur en dat ze dit 14 
ook al had gemaild. Ze heeft het bestuur kunnen bekijken vanuit verschillende 15 
perspectieven. Als Posteleinlid kwam het bestuur op haar over als professioneel en 16 
enthousiast. Als lid van de Raad van Advies heeft ze meer gezien hoe het bestuur 17 
over dingen nadacht, ze zegt dat ze overal goed over nadachten en dat dit overal uit 18 
bleek. Als oud-bestuurslid wil ze zich graag richten tot Bente. Ze heeft lang met 19 
Bente aan de telefoon gezeten en heeft hierdoor gezien hoe Bente zich voor alles 20 
heeft ingezet, ze geeft haar complimenten hiervoor. 21 
 22 
Mandy sluit zich overal bij aan. Ze vond de inwerkperiode erg fijn.  23 
 24 
Emma zegt dat ze al veel uitingen van liefde heeft gedaan. Ze is heel trots op het 25 
bestuur. Het was voor het volgende bestuur een fijne inwerkperiode en ze had geen 26 
betere voorganger kunnen hebben. 27 
 28 
Pieter zegt dat hij wil toevoegen dat het bestuur erg nauwgezet was. Ze wisten alles 29 
precies en hadden overal een antwoord op, wat hij heel knap vond.  30 
 31 
Vivian zegt dat ze het bestuur als leuk heeft ervaren en respect voor hen heeft. Ze 32 
zegt dat ze nu al zin heeft 118 leden op de Posteleinborrel te krijgen.  33 
 34 
Gianne zegt dat ze het leuk vindt te zien hoe iedereen is gegroeid in de functie. In 35 
het begin van het bestuursjaar zaten ze er anders bij dan nu. Ze zegt dat het bestuur 36 
meer heeft geleerd en gedaan dan het minimum was. Ze zegt dat zij als volgend 37 
bestuur profiteren van de mooie lijn die is ingezet.  38 
 39 
Ruth sluit zich hierbij aan. Ze zegt dat ze geen betere voorganger had kunnen 40 
hebben. Ze zegt dat ze veel aan het bestuur heeft gehad, ze heeft veel van hen 41 
geleerd en veel met hen gelachen. Ze bedankt het bestuur voor het mooie jaar. Ze is 42 
bij hen begonnen bij Postelein en ze is trots op het bestuur.  43 
 44 
Mirthe bedankt iedereen. Ze wil haar eigen bestuur bedanken, maar ook de ALV voor 45 
het leuke jaar. 46 

- E. Mulder vraagt of ze het belangrijkste kunnen noemen wat ze hebben 47 
geleerd of het leukste dat ze hebben meegemaakt.  48 

- Mirthe zegt dat ze snel denkt aan de grote dingen, zoals de Studytrip, 49 
studiereis, introductie en skireis, maar dat ook alle kleine dingen top waren.  50 
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 1 
Maroesjka sluit zich aan bij Mirthe. Ze zegt dat ze zonder alle leden niet zo’n 2 
fantastisch jaar had gehad. Ze vond alle activiteiten dit jaar heel mooi, maar ook de 3 
band met de andere bestuursleden is heel bijzonder. Ze waren al vriendinnen en er 4 
is veel gevraagd hoe dat zou verlopen, omdat het ook mis zou kunnen gaan. De 5 
band is echter alleen maar sterker geworden.  6 
 7 
Renske zegt dat ze alles leuk vond, vooral de momenten dat ze met het bestuur tot 8 
laat op de Posteleinkamer hard aan het werk waren en dat ze dan thuisbezorgd 9 
bestelden. Ze heeft er dit jaar nooit alleen voor gestaan en ze heeft het met iedereen 10 
heel leuk gehad.  11 
 12 
Bente bedankt iedereen en zegt dat ze beter heeft leren lopen. 13 
 14 
Sanneke zegt dat ze alle leden heel erg wil bedanken, maar ook haar eigen 15 
bestuursgenoten. Ze zegt dat ze een fantastisch jaar heeft gehad en dat ze vooral de 16 
momenten dat ze er even doorheen zaten en elkaar er als bestuur en vriendinnen 17 
ook weer doorheen sleepten hele mooie momenten vond.  18 
 19 
Vivianne bedankt iedereen. Ze zegt dat alle leden het jaar hebben gemaakt voor hen 20 
en dat de grote activiteiten erg leuk waren, maar juist tijdens de kleine momenten 21 
hebben ze het meest geleerd. Ze stonden er met z’n zessen en hebben goed 22 
samengewerkt om alles voor elkaar te krijgen.  23 
 24 

7. Bestuurswissel 25 

Bente geeft aan dat ze een speech heeft geschreven en deze graag voor wil dragen.  26 
Ze wil het graag even hebben over een vliegtuig, de Posteleinyet 020. Afgelopen jaar 27 
hebben ze met z’n zessen dit vliegtuig in de lucht gehouden en vanavond hebben ze 28 
hun stewardessenpakje voor de laatste keer aan. Renske heeft allerlei teksten op het 29 
vliegtuig gezet en een banner achter het vliegtuig gehangen. Op deze manier heeft 30 
ze heel veel sponsorgeld binnengehaald. Dat geld was natuurlijk nodig voor de 31 
brandstof. Mirthe heeft laten zien waar alle nooduitgangen aanwezig waren en soms, 32 
na een paar biertjes, waren deze uitgangen ook onder de tafel te vinden. Ze heeft in 33 
het vliegtuig een paar prachtige feestjes georganiseerd en het vliegtuig naar 34 
prachtige bestemmingen gebracht. Sanneke bracht alle prachtige mededelingen naar 35 
buiten. Het hele jaar wist ze precies wie allemaal in het vliegtuig zaten en ze had de 36 
mooie taak met iedereen te communiceren. Maroesjka bracht natuurlijk het karretje 37 
met eten rond. Ze zorgde ervoor dat iedereen in het vliegtuig altijd iets nieuws te 38 
weten kreeg. Daarnaast zorgde ze ervoor dat het vliegtuig naar verschillende 39 
instellingen vloog en natuurlijk naar het mooie Praag. Vanuit de cockpit werden ze 40 
elke maandag bij elkaar geroepen voor een board meeting door Vivianne. Als piloot 41 
mocht ze natuurlijk niet missen in dit mooie vliegtuig. Zijzelf wil iedereen als copiloot 42 
bedanken voor een fantastische vlucht. Daarnaast wil ze namens de rest van de staff 43 
Vivianne bedanken dat ze deze vlucht heeft willen sturen. Ze zegt dat iedereen nu 44 
verder zal vliegen met privévliegtuigen. Na dit jaar heeft iedereen fantastische 45 
ervaringen opgedaan en heel veel geleerd.  46 
 47 
Vivianne geeft aan dat zij het bestuur 2014-2015 zal dechargeren en de-installeren.  48 
Bente zal alleen gede-installeerd worden, omdat zij nog verantwoordelijkheid draagt  49 
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voor het boekjaar van Postelein tot stemming van het financieel jaarverslag 2014-1 
2015. Vivianne geeft aan dat zij tegelijkertijd zichzelf zal dechargeren en de- 2 
installeren en Emma chargeren en installeren. Hierna zal Emma haar bestuur  3 
chargeren en installeren. 4 
Vivianne geeft aan dat er na de installatie van het bestuur 2015-2016 pauze zal zijn  5 
en dat de ALV de gelegenheid heeft het nieuwe bestuur te feliciteren. 6 
 7 
Vivianne dechargeert en de-installeert Mirthe Verkooijen als commissaris informeel  8 
2014-2015. 9 
Vivianne dechargeert en de-installeert Maroesjka Bourgondiën als commissaris 10 
formeel 2014-2015.  11 
Vivianne dechargeert en de-installeert Renske Willems als commissaris PR 2014- 12 
2015.  13 
Vivianne de-installeert Bente van Enckevort als penningmeester en dechargeert en 14 
de-installeert Bente van Enckevort als vice-voorzitter 2014-2015.  15 
Vivianne dechargeert en de-installeert Sanneke de Feiter als secretaris  16 
2014-2015.  17 
 18 
Vivianne dechargeert en de-installeert Vivianne Weijnen als voorzitter 2014- 19 
2015 en chargeert en installeert Emma Kalberg als voorzitter 2015-2016. 20 
 21 
Emma chargeert en installeert Mandy Ankersmit als secretaris  22 
2015-2016. 23 
Emma chargeert en installeert Pieter de Vries als penningmeester en vice- 24 
voorzitter 2015-2016. 25 
Emma chargeert en installeert Vivian van de Pol als commissaris PR 2015- 26 
2016. 27 
Emma chargeert en installeert Gianne Dodemont als commissaris formeel 2015-28 
2016. 29 
Emma chargeert en installeert Ruth van Asperen als commissaris informeel  30 
2015-2016. 31 
 32 

8. Presenteren Beleidsplan 2015-2016 33 

Een aantal leden gaat weg. 34 
 35 
Emma hervat de vergadering om 21.34 uur.  36 
 37 
Emma zegt dat het beleidsplan 2015-2016 gepresenteerd zal worden. Dit zal op 38 
dezelfde manier gaan als het jaarverslag 2014-2015. Opmerkingen over spelling en 39 
stijl kunnen tot één week na de alv per e-mail naar Postelein gestuurd worden.  40 
 41 
Pagina 1 42 
M. Anten zegt dat ze de foto leuk vindt. Ze vraagt waarom de Academische 43 
Lerarenopleiding Primair Onderwijs ook benoemd is op de voorpagina. 44 

- Emma zegt dat gekozen is dit apart te benoemen, omdat de ALPO een steeds 45 

grotere rol speelt binnen de studie en vereniging. Het is geen onderdeel van 46 

Pedagogische Wetenschappen, maar een voltallige studie. 47 

- M. Anten zegt dat dit wel te benoemen is, maar dat de ALPO uit de Pabo en 48 

Pedagogische Wetenschappen bestaat. Ze zegt dat met Pedagogische 49 

Wetenschappen de ALPO ook benoemd wordt. Als gezegd wordt dat de 50 
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vereniging ook staat voor de ALPO, dan zou ook zorg gedragen moeten 1 

worden voor de Pabo, maar dit wordt niet gedaan. Ze denkt dat in de statuten 2 

staat dat Postelein alleen voor Pedagogische Wetenschappen en 3 

Onderwijskunde staat. Als de ALPO toegevoegd zal worden, moet dit eerst 4 

gewijzigd worden in de statuten. 5 

- Emma zegt dat hier niet over nagedacht is. Wel is het de bedoeling komend 6 

jaar meer samen te gaan werken met de Pabo en gekeken zal worden hoe dit 7 

vormgegeven kan worden. Gekeken wordt naar de gevolgen die een wijziging 8 

in de statuten met zich meebrengt.  9 

- M. Anten zegt dat gekeken moet worden dat de studies niet te los van elkaar 10 

worden gezien. 11 

 12 
Pagina 6 13 
J. Chia zegt dat ze geen kopje over de sollicitatiecommissie kon vinden. Ze vraagt of 14 
dit komend jaar voortgezet wordt. 15 

- Emma zegt dat het bestuur hier nog niet mee bezig is geweest. De aanpak 16 

van vorig jaar was goed en ze verwacht komend jaar hier dezelfde indeling in 17 

te maken. 18 

- J. Chia zegt dat als dit gedaan wordt, het dan in het beleidsplan moet worden 19 

opgenomen. 20 

 21 
Pagina 7 22 
J. Zonneveld zegt dat hij de speerpunten goed vindt. Vaak is het moeilijk nieuwe 23 
speerpunten te bedenken en worden speerpunten uit voorgaande jaren gebruikt. Hij 24 
zegt de nieuwe speerpunten verfrissend te vinden. 25 

- Emma bedankt hem hiervoor.  26 

 27 
Pagina 8 28 
Regel 12: E. Braat zegt dat gesproken wordt over betrokkenheid met de premaster 29 
en master en dat hier een contactpersoon voor gezocht zal worden om activiteiten af 30 
te stemmen op het curriculum. Ze vraagt of het bestuur zich bewust is dat negen 31 
verschillende masterrichtingen bestaan en dat het moeilijk is overal een 32 
contactpersoon voor te vinden. 33 

- Emma zegt dat het de bedoeling is dat voor beide groepen één student 34 

gezocht zal worden. Voor de gehele masteropleiding wordt dus één student 35 

gezocht. Deze student heeft meer inzicht in het rooster en de verschillende 36 

programma’s. Hierdoor kan meer rekening gehouden worden met activiteiten. 37 

- E. Braat zegt dat één persoon niet alle roosters van de master kan weten. 38 

- Gianne zegt dat hier afgelopen jaar vanuit de promotiecommissie tegenaan is 39 

gelopen. Iemand die zelf een master volgt, weet waar informatie wat betreft 40 

roostering te vinden is. De student zelf hoeft niet alle roosters te weten, maar 41 

kan wel vertellen waar het bestuur gemakkelijk aan de juiste informatie kan 42 

komen. 43 

- E. Braat zegt dat ze het idee snapt, maar dat het vaak genoemd wordt in het 44 

beleidsplan. Ze denkt niet dat met één student meer studenten bereikt kunnen 45 

worden voor activiteiten. Ze vindt het idee goed en zegt dat het handig is voor 46 

het bestuur, maar dat het niet zo vaak terug hoeft te komen in het beleidsplan.  47 
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- Gianne zegt  dat de contactpersoon niet gebruikt wordt om promotie te 1 

maken, maar om te zorgen dat rekening gehouden wordt met het curriculum 2 

bij het plannen en promoten van activiteiten.  3 

- J. Chia zegt dat ze het uitgangspunt goed vindt. Nu hebben de verschillende 4 

richtingen twee specialisatievakken, maar er zijn ook algemene vakken die 5 

alle masterstudenten volgen. Het is goed dat informatie gevraagd kan worden 6 

bij een student, maar hier mag niet de verantwoordelijkheid gelegd worden. 7 

Die ligt namelijk bij het bestuur.  8 

 9 
M. Mostard zegt dat gesproken wordt over verbinding met leden. Daarna staat 10 
beschreven dat introductiepraatjes gehouden worden, maar dit wordt al jaren gedaan 11 
en is dus niet iets nieuws.  12 

- Emma zegt dat dit mogelijk veranderd kan worden in het behouden van 13 

verbinding. 14 

- M. Mostard zegt dat daarna gesproken wordt over betrokkenheid en dat dit 15 

wel vernieuwend is. 16 

- M. Anten zegt dat ze vindt dat de speerpunten goed bedacht zijn, maar ze 17 

vindt het speerpunt verbinding tegenvallen in de uitvoering ervan. De 18 

argumenten hiervoor moeten omgedraaid worden. Het zoeken van een 19 

contactpersoon is iets nieuws, het houden van collegepraatjes moet als 20 

behouden van verbinding gezien worden. 21 

 22 
M. Anten vraagt waarom de eerstejaars gemaild worden om uitgenodigd te worden 23 
voor de Facebookpagina en waarom dit niet bij de inschrijving van nieuwe leden 24 
vermeld staat. 25 

- Mandy zegt dat tot en met donderdag 1 oktober Sanneke leden nog inschreef. 26 

Om toch alle eerstejaars te bereiken, zal een e-mail verstuurd worden. 27 

- Sanneke zegt dat als dit volgend jaar pas aangegeven wordt bij de 28 

inschrijvingen, de eerstejaars van het huidige collegejaar gemist worden. 29 

 30 
M. Anten zegt dat ze Postelein TV een goed idee vindt, maar ze vraagt waarom dit 31 
de verbinding tussen leden vergroot. 32 

- Emma zegt dat het idee is dat leden op een andere manier zien hoe 33 

activiteiten eraan toe gaan. Hierdoor kunnen mogelijk meer leden naar 34 

activiteiten komen.  35 

 36 
M. Anten vindt het goed dat connectie tussen activiteiten en colleges benoemd 37 
wordt. 38 
 39 
Regel 36: E. Braat zegt dat gesproken wordt over het laten aansluiten van lezingen 40 
op het curriculum. Ze vraagt hoe het bestuur dit voor zich ziet. 41 

- Emma zegt dat gekeken kan worden naar de onderwerpen die in vakken 42 

centraal staan. Hier zou bijvoorbeeld een ervaringsverhaal bij gezocht kunnen 43 

worden.  44 

 45 
Regel 46: E. Braat zegt dat hier staat dat het door het contact met Meesterlijk het 46 
contact met de Pabo soepeler zou verlopen. 47 

- Emma zegt dat dit het contact tussen Postelein en Meesterlijk moet zijn. 48 
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- E. Braat zegt dat het hier stellig genoemd wordt en dat ze het wat 1 

voorzichtiger zou verwoorden.  2 

 3 
Regel 35: M. Mostard zegt dat gesproken wordt over de kennismakingsborrel met 4 
docenten en dat het idee is de docenten persoonlijk uit te nodigen. Ze zegt dat dit in 5 
haar bestuursjaar ook gedaan is, maar dat dit niet goed werkte. Het is belangrijk een 6 
kernpersoon als docent te hebben die aangesproken wordt. Dit kan ervoor zorgen 7 
dat meer docenten meegaan. 8 

- Emma zegt dat het bestuur zich hiervan bewust is en dat ze hiermee bezig 9 

zijn. 10 

- Pieter zegt dat het contact met het onderwijsinstituut nu via B. Radstaak 11 

verloopt. Hij kan docenten inlichten over de kennismakingsborrel en hij zou 12 

dus de contactpersoon kunnen zijn.  13 

 14 
J. Chia zegt dat ze Postelein TV een leuk idee vindt, maar ze vraagt waar de filmpjes 15 
geplaatst gaan worden. 16 

- Emma zegt dat de filmpjes afgeschermd op YouTube komen te staan Via een 17 

link op de website wordt hiernaar verwezen. Deze link kan alleen bekeken 18 

worden als ingelogd is op de website.  19 

 20 
Regel 37: J. Chia zegt dat hier staat dat gevraagd wordt of docenten lezingen willen 21 
promoten. Ze vraagt wat gedaan wordt als docenten niet willen en of hier een 22 
alternatief voor is.  23 

- Emma zegt dat eerst geprobeerd zal worden hoe dit verloopt en dat daarna 24 

naar andere mogelijkheden gekeken kan worden als blijkt dat dit niet werkt. 25 

- J. Chia zegt dat als docenten lezingen niet promoten, het middel dan wegvalt.  26 

 27 
M. Mostard zegt dat ze het een goed idee vindt Postelein TV af te schermen. Ze zegt 28 
dat wel een soort introductiefilmpje gemaakt kan worden dat op Facebook geplaatst 29 
kan worden. Hierdoor krijgen leden een eerste indruk van Postelein TV en zullen ze 30 
de volgende afleveringen misschien sneller willen bekijken. Als leden die in het 31 
filmpje te zien zijn toestemming geven, kan hier mee afgetrapt worden. 32 

- Pieter zegt dat dan aan alle leden toestemming gevraagd moet worden. 33 

- M. Mostard zegt dat veel leden het waarschijnlijk wel leuk zouden vinden. 34 

- J. Salfischberger vraagt wie Postelein TV gaat maken. 35 

o Emma zegt dat de mediacommissie dit gaat doen.  36 

 37 
Pagina 9 38 
M. Mostard zegt dat ze het een leuk idee vindt dat met meer verenigingen activiteiten 39 
georganiseerd gaan worden. Ze is benieuwd hoe dit gaat qua planning wat betreft 40 
curricula van andere verenigingen. Ze vraagt of hier al over nagedacht is. 41 

- Emma zegt dat dit altijd een lastig punt zal blijven. Met verschillende 42 

activiteiten zal gericht worden op verschillende curricula.  43 

- M. Mostard vraagt of deze activiteiten bovenop de activiteiten komen die al 44 

georganiseerd worden. 45 

o Emma zegt dat dit verschilt en dat naar activiteiten gezocht zal worden 46 

die door meer verenigingen te bezoeken zijn. 47 
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o Ruth zegt dat de activiteiten met andere verenigingen niet als extra 1 

bedoeld zijn. Een kroegentocht die bijvoorbeeld met meerdere 2 

verengingen georganiseerd kan worden, dient als vervanging voor een 3 

kroegentocht enkel georganiseerd door Postelein. Wel wordt gekeken 4 

naar activiteiten waar genoeg plekken zijn voor leden van verschillende 5 

verenigingen.  6 

 7 
Regel 39: E. Braat zegt dat hier staat dat voorbereidingen voor de 8 
contributieverhoging getroffen worden, zodat het 22e bestuur dit efficiënt kan 9 
doorvoeren. Ze zegt dat hierbij niet alleen gedacht moet worden aan 10 
informatievoorzieningen, maar dat ook gewerkt moet worden aan het ledenbestand, 11 
Conscribo en dat zaken geregeld moeten worden met Rabobank. Ze geeft als tip 12 
dingen uit te testen, zodat alles heel duidelijk kan worden doorgegeven aan het 22e 13 
bestuur.  14 

- Pieter zegt dat het bestuur zich hiervan bewust is en dat ze hier aan gaan 15 

werken.  16 

 17 
Regel 39: Michelle zegt dat gesproken wordt over een nieuw systeem. Ze vraagt wat 18 
dit nieuwe systeem is.  19 

- Emma zegt dat het ledenbestand eerst aan de website gekoppeld was. Door 20 

een update van de website was het ledenbestand niet meer bruikbaar. Nu 21 

staat het ledenbestand in een Google Drive bestand. Hier zijn drie lijsten te 22 

vinden: Een lijst voor éénjarige leden, een lijst voor vierjarige leden en het 23 

ledenarchief. De inschrijving verloopt op dezelfde manier als voorheen. Leden 24 

maken een website account en ze vullen een digitaal en fysiek 25 

inschrijfformulier in. Een inschrijfformulier komt op de aanmeldlijst terecht. Als 26 

gegevens gecontroleerd zijn, wordt dit verplaatst naar het goede bestand. 27 

- M. Mostard vraagt of dit veel extra tijd kost. 28 

o Mandy zegt dat dit niet het geval is. Gegevens van het digitale en 29 

fysieke inschrijfformulier worden met elkaar vergeleken, dit gebeurde 30 

voorheen ook. Als de gegevens kloppen kan dit gemakkelijk gekopieerd 31 

worden naar het goede bestand.  32 

 33 
E. Braat zegt dat de inwerkdag die voor de mediacommissie georganiseerd wordt, 34 
ook voor de PosteleinPostcommissie georganiseerd kan worden, zodat leden beter 35 
met Indesign kunnen werken. Dit is een idee voor volgend jaar. 36 

- Vivian zegt dat donderdag 1 oktober een evaluatievergadering plaatsvond van 37 

de PosteleinPostcommissie. Hier is over gesproken en dit jaar zal een 38 

inwerkdag georganiseerd worden.  39 

- E. Braat zegt dat hierdoor meer leden het programma zullen snappen. 40 

- M. Mostard zegt dat ook besproken is een draaiboek voor de 41 

PosteleinPostcommissie op te zetten.  42 

 43 
Pagina 10 44 
Regel 5: M. Anten zegt dat het woord ‘daarnaast’ nergens naar verwijst. De alinea 45 
gaat verder niet over de daling, het aantal leden wordt alleen vergeleken met 46 
voorgaande jaren. 47 

- Emma zegt dat dit zal worden aangepast.  48 
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M. Anten zegt dat ze het idee van Vriend van Postelein goed vindt. Ze denkt alleen 1 
dat het beter is een vast bedrag te vragen. Ze vraagt waarom dit niet gedaan is. 2 

- Emma zegt dat al best iets groots van mensen gevraagd worden. Daarom is 3 

gekozen mensen vrij te laten in de grootte van de schenking, zodat zij iets 4 

kunnen geven waar ze zich goed bij voelen. 5 

- M. Anten zegt dat ze het persoonlijk prettig zou vinden als een vast bedrag 6 

aangegeven is. Het kan een extra stap zijn als mensen zelf een bedrag 7 

moeten verzinnen. Ze noemt als voorbeeld dat vijf euro gevraagd kan worden 8 

en dat dit eventueel zelf aangepast kan worden door mensen. 9 

- J. Salfischberger zegt dat meerdere opties ook een idee kan zijn. Ze zegt dat 10 

het leuk is een Vriend van Postelein meer te bieden dan alleen een 11 

nieuwsbrief en digitale versie van de PosteleinPost. Door bijvoorbeeld een 12 

borrel te organiseren, kan het concept aantrekkelijker worden gemaakt.  13 

- Renske zegt dat een vast bedrag voordelen kan hebben. Zelf heeft ze echter 14 

een e-mail ontvangen van Slow, waar iets soortgelijks gevraagd werd. Hier 15 

had ze het prettiger gevonden zelf een bedrag te bepalen. Dat had te maken 16 

met de hoogte van het bedrag. Ze zegt dat voor- en nadelen te noemen zijn bij 17 

een vast bedrag.  18 

- M. Anten vraagt of het geven van opties een idee is. 19 

o M. Mostard zegt dat het moeilijk kan zijn een goed bedrag te kiezen. 20 

Een laagdrempelig bedrag kan handig zijn, zodat bespaard wordt dat 21 

mensen geen Vriend van Postelein willen worden, omdat niet duidelijk 22 

is welk bedrag ongeveer verwacht wordt. 23 

o J. Chia zegt dat drie opties gegeven kunnen worden, bijvoorbeeld vijf 24 

euro, tien euro of een ander bedrag. Dit bedrag zou ook lager kunnen 25 

zijn dan de twee hiervoor genoemde bedragen.  26 

 27 
M. Anten zegt dat het concept Posteleintje van de Periode in haar bestuursjaar 28 
bedacht is, toen heette het nog lid van de maand. Ze denkt dat dit een uitgekauwd 29 
concept is en dat het suf gaat worden. Ze vraagt zich af of zij hier de enige in is. Het 30 
concept loopt niet goed en ze vraagt wat hiermee bereikt wil worden. 31 

- Emma zegt dat het idee is een lid in het zonnetje te zetten en dit lid extra 32 

onder de aandacht te brengen. 33 

- M. Anten vraagt wat hier de meerwaarde van is. 34 

o Emma zegt dat het weinig tijd en moeite kost dit te regelen. 35 

o M. Anten zegt dat het wel moeite kost en dat maar één lid bereikt wordt 36 

met het idee. Hier staat wel veertig euro voor begroot. Ze vraagt 37 

waarom dit idee nog bestaat en of ze de enige is die hier zo over denkt. 38 

- M. Mostard zegt dat ze het punt snapt. Wellicht kan hier voor volgend jaar 39 

goed over nagedacht worden. Met de manier hoe het idee nu ingevuld is, kan 40 

het nog één jaar geprobeerd worden. Het concept is leuk en de leden die iets 41 

winnen vinden dit ook leuk. 42 

- J. Zonneveld zegt dat het één keer is voorgekomen dat een lid bezwaar heeft 43 

gemaakt. 44 

- M. Mostard zegt dat over het algemeen de reacties positief zijn. 45 

- L. Grootscholten zegt dat het bedrag best groot is, maar dat het idee leuk is. 46 

Het presentje zou bijvoorbeeld kleiner gemaakt kunnen worden. 47 
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- Emma zegt dat de veertig euro voor het hele jaar bedoeld is, niet voor één lid. 1 

- J. Salfischberger zegt dat het presentje aan een Posteleinborrel gekoppeld 2 

kan worden. Het nadeel kan dan zijn dat een lid verplicht is hierheen te 3 

komen. Op deze manier hoeft hier geen geld aan te worden uitgegeven. 4 

- J. Chia zegt dat het idee van het Posteleintje van de Periode leuk is. De 5 

redenen van een nominatie zijn vaak leuk. Het is jammer dat maar weinig 6 

nominaties gestuurd worden, maar op zoek gaan naar meer promotie kan  hier 7 

goed bij helpen. Het is leuk een lid in het zonnetje te zetten. 8 

- Q. Wildeman zegt dat Posteleintje van de Periode misschien gepromoot kan 9 

worden met Postelein TV. 10 

- Vivianne zegt dat zij als bestuur geen leden nomineerden om te voorkomen 11 

dat alleen actieve leden zouden winnen. Dit jaar kan hier wel over worden 12 

nagedacht. Zo kan een lid worden genomineerd als diegene erg actief is 13 

binnen een commissie of als op reis iets leuks gebeurd is. Op deze manier 14 

kan meer afgewisseld worden met nominaties en worden de nominaties 15 

betekenisvoller. 16 

- M. Mostard zegt dat de Raad van Advies de nominaties dan zouden moeten 17 

beoordelen. 18 

 19 
M. Anten zegt dat nominatiebriefjes meegenomen worden naar activiteiten. Ze vraagt 20 
wat daar precies mee gedaan wordt. 21 

- Emma zegt dat nominatiebriefjes meegenomen worden naar de eerste 22 

Posteleinborrel van het bestuur. Hier zal eenmalig worden omgeroepen dat de 23 

briefjes aanwezig zijn en dat genomineerd kan worden. Daarna worden 24 

briefjes meegenomen naar activiteiten, zodat dezen uitgedeeld kunnen 25 

worden als daar behoefte aan is. Dit zal twee maanden uitgeprobeerd worden.  26 

- J. Salfischberger zegt dat ze dit een goed idee vindt en dat tijdens activiteiten 27 

leuke nominaties kunnen ontstaan.  28 

 29 
E. Braat zegt dat docenten ook Vriend van Postelein kunnen worden. Ze vraagt hoe 30 
docenten op de hoogte gebracht worden. 31 

- Emma zegt dat dit tijdens de kennismakingsborrel uitgelegd wordt. 32 

- E. Braat vraagt wat gedaan wordt als daar nauwelijks docenten op af komen. 33 

o Pieter zegt dat de aanwezige docenten waarschijnlijk ook de 34 

docenten zullen zijn die Vriend van Postelein willen worden. 35 

- J. Chia vraagt of er bijzondere leden zijn. 36 

o M. Mostard zegt dat J. Janssen een bijzonder lid is. 37 

- J. Chia zegt dat het onderscheid tussen een bijzonder lid en Vriend van 38 

Postelein duidelijk gemaakt moet worden. 39 

- Emma zegt dat een Vriend van Postelein geen lid is. Hier zal goed over 40 

nagedacht worden. 41 

- J. Chia zegt dat docenten anders ook gewoon tien euro kunnen betalen. 42 

 43 
J. Zonneveld zegt dat initiatieven van leden gemaild kunnen worden. Misschien kan 44 
dit standaard in een e-mail gezet worden, zodat meer ideeën gestuurd worden. 45 

- Emma zegt dat ze dit een goed idee vindt en dat het misschien ook in de 46 

nieuwsbrief vermeld kan worden. 47 
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- J. Salfischberger zegt dat mogelijk ook ideeën via Facebook gestuurd kunnen 1 

worden, omdat dit laagdrempelig is. 2 

- Emma zegt dat hier over nagedacht wordt. 3 

 4 
Pagina 11 5 
M. Mostard zegt dat in de jaarplanning staat dat de reizen als eerst vastgelegd zijn. 6 
Dit klinkt een beetje raar, omdat nog niets met de commissie besproken is. Ze vindt 7 
vastleggen daarom niet het juiste woord, waarschijnlijk is de indicatie er wel voor de 8 
datum. 9 

- Emma zegt dat bedoeld werd dat het in de planning is vastgelegd.  10 

 11 
Regel 27: E. Braat zegt dat hier staat dat commissiehoofden een protocol 12 
ondertekenen. Ze vraagt waarom hiervoor gekozen is. 13 

- Emma vraagt wat E. Braat hier precies mee bedoelt. 14 

- E. Braat vraagt waarom een handtekening gevraagd wordt, dit kan namelijk 15 

een statement zijn. Ze vraagt waarom hiervoor gekozen is. 16 

- Emma zegt dat dit bedoeld is als een bevestiging van kennisneming dat 17 

informatie echt is overgekomen. 18 

- E. Braat zegt dat als leden zich hier niet aan houden, het bestuur daar niets 19 

mee kan. 20 

- M. Mostard zegt dat sommige leden niet erg serieus waren als 21 

commissiehoofd. Op deze manier kunnen zij daar op aangesproken worden. 22 

Leden kunnen op deze manier misschien serieuzer nadenken of ze 23 

commissiehoofd willen worden.  24 

- E. Braat zegt dat het misschien voor haarzelf te vanzelfsprekend is dat ze zich 25 

aan haar taken houdt. 26 

- J. Chia zegt dat de handtekening ook symbolisch kan zijn. Aan de 27 

handtekening kunnen geen echte consequenties worden verbonden, maar het 28 

is wel een teken van kennisneming. Het is leuk commissiehoofd te zijn, maar 29 

de verwachtingen zijn hierdoor wel groter. Daarom wordt ook een 30 

commissiehoofdenuitje georganiseerd.  31 

- J. Zonneveld zegt het hier vooral over de alv gaat. Het was eigenlijk een soort 32 

afspraak dat verwacht werd dat commissiehoofden hier aanwezig zijn, maar 33 

dit wordt al jaren niet nageleefd. 34 

- M. Mostard zegt dat het daarom juist goed is dat dit toegevoegd wordt aan het  35 

protocol.  36 

- J. Zonneveld vraagt hoe dit gehandhaafd wordt. 37 

o Emma zegt dat commissiehoofden niet gedwongen kunnen worden 38 

aanwezig te zijn tijdens een alv, maar dat commissiehoofden wel 39 

bewust gemaakt kan worden dat iets verwacht wordt.  40 

- J. Zonneveld vraagt hoe het bestuur commissiehoofden aan zal spreken als zij 41 

niet aanwezig zijn tijdens een alv. 42 

o Emma zegt dat een reden met afmelding per e-mail gestuurd kan 43 

worden. Eventueel kan met een commissiehoofd in gesprek worden 44 

gegaan als zij vaker afwezig zijn.  45 
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- M. Mostard zegt dat het handig is duidelijk te maken aan commissiehoofden 1 

waarom geacht wordt dat zij aanwezig zijn tijdens een alv. Hier wordt namelijk 2 

veel over commissies gesproken.  3 

 4 
Regel 44: J. Chia zegt dat hier staat dat een jaarplanning op de website geplaatst 5 
wordt, zodat commissiehoofden op de hoogte zijn. Zij krijgen ook een versie via 6 
Gmail, maar dit staat nergens vernoemd. 7 

- Emma zegt dat dit zal worden toegevoegd.  8 

 9 
Pagina 12 10 
Regel 31: M. Anten zegt dat hier staat dat gestreefd wordt e-mails binnen 24 uur te 11 
beantwoorden op werkdagen. Ze vindt dit een mooi streven, maar ze zou het zo niet 12 
opschrijven. Ze zou dit eruit laten, zodat het bestuur zichzelf hier niet in 13 
moeilijkheden brengt als het niet lukt. 14 

- M. Mostard zegt dat dit vorig jaar ook het advies was. 15 

- M. Anten zegt dat het niet erg is als een e-mail een keer niet binnen 24 uur 16 

beantwoord wordt. 17 

- Mirthe zegt dat hier zo snel mogelijk van gemaakt kan worden. Tijdens de 18 

studiereis is een automatische e-mail verzonden. 19 

- J. Salfischberger zegt dat dit ook een goed idee is voor vakanties. 20 

 21 
M. Mostard zegt dat de digitale poster hetzelfde zal zijn als de achterkant van de 22 
PosteleinPost. Ze vraagt aan Vivian hoe zij hierover denkt naar aanleiding van de 23 
evaluatievergadering. 24 

- Vivian zegt dat nagedacht is de PosteleinPas op de achterkant te zetten. Niet 25 

op alle edities staan namelijk genoeg activiteiten op de achterkant. Hier wordt 26 

nog over nagedacht, de digitale poster is een indicatie van wat op Facebook 27 

kan worden geplaatst. 28 

- M. Mostard zegt dat het dan vager geformuleerd mag worden, zodat het 29 

bestuur zich hier niet op vastlegt.  30 

 31 
J. Chia zegt dat het onduidelijk is of de nieuwsbrief elke periode of aan het begin van 32 
de maand verstuurd wordt. 33 

- Emma zegt dat dit inderdaad niet duidelijk verwoord is. 34 

- Mandy zegt dat de nieuwsbrief elke maand verstuurd wordt.  35 

 36 
M. Mostard zegt dat geprobeerd wordt een zo open mogelijke houding aan te nemen 37 
op de Posteleinkamer. Dit wordt al jaren zo aangepakt, dus hier kan vermeld worden 38 
dat dit wordt voorgezet. 39 

- Emma zegt dat dit aangepast zal worden.  40 

 41 
Pagina 13 42 
E. Braat zegt dat niets genoemd is over de verkoop van samenvattingen. Ze vraagt 43 
of deze altijd verkocht worden. 44 

- Emma zegt dat samenvattingen niet verkocht worden tijdens maandelijkse 45 

activiteiten in verband met de drukte.  46 

- J. Chia zegt dat de tip van E. Mulder meegenomen kan worden, door in de 47 

promotie te vermelden dat samenvattingen dan niet verkocht worden.  48 
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 1 
M. Mostard zegt dat computers gebruikt kunnen worden voor leden, als het bestuur 2 
de computers niet nodig heeft. Ze begrijpt dit vanuit het bestuur, maar ze begrijpt het 3 
ook als lid zijnde dat het fijn is dat leden altijd op één computer kunnen werken. 4 
Wellicht is het een idee dat één computer altijd toegankelijk is voor leden en dat drie 5 
computers beschikbaar zijn voor het bestuur. Dan kunnen leden altijd werken aan 6 
computers voor bijvoorbeeld commissiewerk. 7 

- Emma zegt dat het gebruik van computers altijd in overleg zal gaan.  8 

 9 
J. Chia zegt dat ze hoopt dat genoeg docenten naar de kennismakingsborrel komen. 10 
Ze geeft als tip te werken met een inschrijflijst, zodat docenten weten dat ze hierheen 11 
kunnen en dit kunnen opschrijven. 12 

- Emma zegt dat ze dit zullen meenemen. 13 

- J. Salfischberger zegt dat hiervoor moet worden uitgekeken, omdat de 14 

drempel hierdoor hoger kan liggen. Docenten kunnen bijvoorbeeld ook 15 

langskomen als ze een moment vrij hebben, maar als gewerkt wordt met een 16 

inschrijflijst is dit niet mogelijk.  17 

 18 
M. Mostard raadt aan bij het SOFv te vragen hoe andere verenigingen omgaan met 19 
de verjaardagsmail. 20 

- Emma zegt dat dit een goede tip is. 21 

 22 
Maroesjka zegt dat een discussie gevoerd is tijdens een alv over de 23 
kennismakingsborrel. Het bestuur zou kunnen terugzoeken wat hier de conclusie van 24 
is. 25 

- Emma zegt dat ze dit zullen doen. 26 

 27 
Pagina 14 28 
M. Monteiro vraagt wat het doel van de koepelvereniging is en wat de rol van het 29 
oude als het nieuwe bestuur hierin is. 30 

- Emma zegt dat de koepelvereniging een wens vanuit de universiteit is. Het 31 

idee is een huiskamerproject op te zetten en hiervoor is een aanspreekpunt 32 

nodig. Verder zal het S-feest hier waarschijnlijk onder komen te vallen, zodat 33 

het financiële risico gedekt kan worden. Dit wordt nu nog geregeld vanuit het 34 

FOS. Het oude bestuur is nog bezig met de oprichting van de 35 

koepelvereniging. Het nieuwe bestuur blijft hierbij betrokken, maar hier is nu 36 

nog weinig over bekend. De oprichting is nog niet officieel. Emma zal namens 37 

Postelein plaatsnemen in de koepelvereniging.  38 

- M. Monteiro vraagt waarmee de huiskamer te vergelijken is. 39 

o Emma zegt dat dit vergeleken kan worden met de huiskamer in 40 

Thomas van Aquino 6 en de huiskamer in het Huygensgebouw.  41 

o M. Monteiro vraagt de koepelvereniging vergeleken kan worden met 42 

Olympus. Ze vraagt hoeveel risico gelopen wordt met het S-feest. 43 

o Emma zegt dat de koepelvereniging hier inderdaad mee vergeleken 44 

kan worden. 45 

- B. van Enckevort zegt dat de afgelopen twee jaar winst gemaakt is met het S-46 

feest. Het risico is in principe hetzelfde als alle activiteiten. Wel worden veel 47 

meer bezoekers verwacht. Het minimale aantal ligt hier veel hoger dan 48 
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bijvoorbeeld bij een BaMyPo-feest. Hierdoor is het financiële risico hoger als 1 

weinig bezoekers komen.  2 

- M. Monteiro zegt dat als het S-feest met de koepelvereniging georganiseerd 3 

wordt, de winst dan ook naar de koepelvereniging gaat. Zo wordt hier wat 4 

opgebouwd. Dit geld kan beter bij de vereniging worden gehouden, omdat 5 

verenigingen meer aan het geld hebben. 6 

- M. Anten zegt dat met de Facultaire Studentenraad deelnam aan het FOS. 7 

Hier is uitgebreid gesproken over het organiseren van het S-feest door de 8 

koepelvereniging. Dit werd niet gedaan vanwege de winst die gemaakt zou 9 

worden. Ze wil de notulen doorgeven waar dit in staat. De universiteit wil dat 10 

het bestuur gevormd wordt, maar het S-feest zou hier los van georganiseerd 11 

kunnen worden. Ze vraagt wie zullen plaatsnemen in het bestuur.  12 

- Emma zegt dat van alle verenigingen die aangesloten zijn bij het FOS één 13 

bestuurslid in de koepelvereniging zal plaatsnemen.  14 

- Ruth zegt dat dit jaar de verenigingen zelf het S-feest zullen organiseren. Ze is 15 

het ermee eens dat het handig is het S-feest onder de koepelvereniging te 16 

laten vallen, maar het is eigenlijk iets dat de universiteit de verenigingen 17 

oplegt. Nu is nog geen duidelijk antwoord gegeven over de voortgang van de 18 

koepelvereniging. Daarom hebben de verschillende verenigingen aangeven 19 

zelf het S-feest te zullen organiseren.  20 

- M. Mostard zegt dat ze het idee heeft dat de universiteit veel dingen aan het 21 

opleggen is. Ze vraagt of voor het organiseren van het S-feest een 22 

koepelvereniging moet worden opgezet, of dat dit een soort commissie kan 23 

worden, waarin van elke vereniging een afgevaardigde plaatsneemt. Ze zegt 24 

dat de koepelvereniging het gewicht lijkt te dragen van een commissie.  25 

- Maroesjka zegt dat de huiskamer pas over vijf jaar opgericht zal worden, als 26 

het nieuwe gebouw af is. Van elk deelnemend bestuur zit nu één 27 

afgevaardigde in de koepelvereniging. Op het oprichten na, kost het niet veel 28 

tijd. Als de vereniging later meer organiseert, gaat hier meer tijd in zitten. 29 

- J. Zonneveld zegt dat de universiteit niets kan bepalen over een feest dat 30 

georganiseerd wordt. 31 

- Emma zegt dat het organiseren van het S-feest niet vanuit de universiteit 32 

komt. Dit is een idee van de koepelvereniging. 33 

- M. Monteiro zegt dat ze zich kan voorstellen dat de universiteit als argument 34 

aandraagt dat veel te halen is uit de koepelvereniging. Ze zegt dat ze het goed 35 

vindt dat Ruth hierover nagedacht heeft wat Postelein als vereniging wel en 36 

niet wil. Dit kan verwerkt worden in het beleidsplan.  37 

 38 
E. Braat zegt dat bij alle mediavoorzieningen vermeld staat wie het beheert, maar dat 39 
dit ontbreekt bij Instagram. In regel 43 en 44 staat niet benoemd hoeveel 40 
bestuursleden het FOS bezoeken. Verder is de reden van het opstarten van de 41 
koepelvereniging die genoemd is niet de hoofdreden.  42 

- Emma zegt dat dit aangepast zal worden.  43 

 44 
M. Monteiro vraagt of al contact gezocht is met Meesterlijk 45 

- Emma zegt dat hier woensdag 30 september een afspraak mee heeft 46 

plaatsgevonden, die bedoeld was als informele kennismaking. Zij zijn nog druk 47 



  35 

 

bezig met de oprichting. Postelein is bereid ze hierbij te helpen en Meesterlijk 1 

wil graag meedenken over mogelijke samenwerking. Postelein staat hier 2 

positief in.  3 

 4 
Pagina 15 5 
M. Mostard zegt dat het protocol voor de Raad van Advies gevolgd zal worden. Ze 6 
vraagt of hier nog steeds een handtekening ondergezet zal worden. 7 

- Emma zegt dat dit zal gebeuren. 8 

 9 
Regel 10: E. Braat zegt dat hier staat dat gezocht wordt naar leden met verschillende 10 
perspectieven. Ze vraagt of hier bedoeld wordt dat naar verschillende perspectieven 11 
van leden gezocht wordt, zoals oud bestuursleden uit verschillende jaren. 12 

- Emma zegt dat dit inderdaad zo bedoeld wordt. 13 

 14 
Regel 21: E. Braat zegt dat hier staat dat eerst gesproken wordt over het overleg 15 
over de begroting en daarna over de subsidieaanvragen. Daaronder staat welke 16 
bestuursleden aanwezig zijn. Ze vraagt of dit over het algemene overleg gaat of over 17 
de begroting. 18 

- Emma zegt dat dit over het algemene overleg gaat. 19 

- E. Braat zegt dat dit dan vermeld moet worden.  20 

 21 
Pagina 16 22 
J. Zonneveld zegt dat over de open feesten gezegd wordt dat de opkomst laag is. 23 
Deze feesten worden vaak in combinatie georganiseerd met een reünie van een reis 24 
bij Café De Fuik. Hij vraagt hoe zij hier tegenover staan. 25 

- Emma zegt dat dit geen gevolgen zal hebben voor de sponsoring van Café De 26 

Fuik. Het contract is al getekend. 27 

- J. Zonneveld zegt dat dit goed geregeld is. 28 

- M. Mostard zegt dat meer borrels een compensatie zijn. 29 

 30 
Pagina 17 31 
Emma zegt dat vragen over de begroting door Pieter beantwoord zullen worden. 32 
 33 
M. Anten zegt dat ze de begroting een lastig punt vindt. Ze vindt het heel knap dat 34 
gestreefd wordt naar een quitte begroting. Ze kan zich voorstellen dat hier goed over 35 
nagedacht is. Een studievereniging is vooral bedoeld voor leden. Daarom vindt ze 36 
het opvallend dat geld is afgegaan voor activiteiten, maar dat geen geld is afgegaan 37 
voor actieve leden en het bestuur. Voor actieve leden staat best veel geld begroot, 38 
dit zou goedkoper kunnen. Daarnaast gaat veel geld uit naar bestuurskleding. Van 39 
de reizen is veel geld afgegaan. Ze vraagt waarom geld afgehaald wordt van leden, 40 
maar niet van het bestuur zelf. Het bestuur krijgt ook een bestuursbeurs namelijk. 41 

- E. Braat zegt dat een bestuursjaar al duur genoeg is. 42 

- M. Anten zegt dat ze eerst graag een antwoord van het bestuur zou willen. 43 

- E. Braat zegt dat zij het woord kreeg. Ze zegt dat een bestuursjaar al duur 44 

genoeg is, ongeacht de bestuursbeurs. De € 900,- voor de bestuurskleding 45 

krijgt elk bestuur, ze snapt dus dat dit bestuur dat ook begroot. De reizen 46 

worden al duurder, dit betaalt het bestuur ook zelf. Ongeveer negentig leden 47 

zijn actief, zij houden de vereniging draaiende. Als hier meer geld bezuinigd 48 

wordt, kan dit de motivatie doen verminderen actief lid te worden.  49 
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- M. Anten zegt dat ze het eens is dat de vereniging draait op actieve leden. 1 

Wel vindt ze dat hier geld bezuinigd kan worden. Afgelopen jaren is veel luxe 2 

geweest bij Postelein. Dat betekent niet dat dit niet te veranderen is. 3 

- Pieter zegt dat de activiteiten waar het bestuur aanwezig is, ook duurder 4 

worden. Voor het bestuur wordt het bestuursjaar dus ook duurder.  5 

- M. Anten zegt dat dit niet het punt is. 6 

- B. van Enckevort zegt dat de post voor actieve leden al bijna gehalveerd is. 7 

- M. Anten zegt dat ze dit niet wist en biedt haar excuses hiervoor aan.  8 

- Pieter zegt dat afgelopen jaar € 1.200,- begroot is voor actieve leden, 9 

voorgaande jaren was dit meer. Hierdoor is dus al laten zien dat deze post 10 

goedkoper kan. Alle activiteiten worden hiermee georganiseerd. 11 

- M. Mostard zegt dat in het beleidsplan duidelijk benoemd kan worden dat dit 12 

niet hetzelfde is gebleven.  13 

- J. Chia  zegt dat niet zwart wit gezien moet worden dat op bestuur en actieve 14 

leden niet bezuinigd worden en op activiteiten wel. Het zijn vaak ook de 15 

actieve leden die naar activiteiten toe gaan.  16 

- Renske zegt dat als minder geld beschikbaar is voor activiteiten, dit niet hoeft 17 

te betekenen dat leden meer moeten betalen. Zo kan geprobeerd worden 18 

meer materiële sponsoring te verkrijgen. Leden betalen dan niet meer geld. Ze 19 

zegt dat ze het bestuur de bestuurskleding gunt in een duur jaar. 20 

- M. Monteiro zegt dat ze graag wil reageren op M. Anten. Ze zegt dat niet 21 

gekeken moet worden naar hoeveel geld beschikbaar is, maar dat gekeken 22 

moet worden naar wat hiermee gedaan wordt. Het hoeft geen principieel punt 23 

te zijn dat voor actieve leden veel geld moet worden uitgetrokken. In haar 24 

bestuursjaar zijn activiteiten bedacht die niet duur waren, dit zou dus de 25 

insteek kunnen zijn. Met iedereen moet nagedacht worden over wat nodig is 26 

een activiteit te kunnen organiseren. Niet altijd is genoeg geld beschikbaar 27 

voor leuke activiteiten.  28 

- M. Mostard zegt tegen het bestuur dat ze graag wil dat zij eerst een antwoord 29 

geven en dat daarna de ALV kan aanvullen. Ze zegt dat dit al één keer eerder 30 

gebeurd is, ze weet niet meer wanneer dit gebeurde.  31 

- M. Anten zegt dat het punt over bestuurskleding gemaakt is. Ze vindt het wel 32 

raar dat € 150,- begroot staat voor het bestuursuitje. Ze vraagt of het nodig is 33 

hier geld voor uit te geven.  34 

- Pieter zegt dat dit geld begroot is, zodat halverwege het jaar een activiteit 35 

georganiseerd kan worden met het bestuur. Dit versterkt de onderlinge band 36 

tussen het bestuur en daarnaast is het goed een activiteit te ondernemen, 37 

mocht iemand in een dip zitten. Het bestuursjaar is al duur genoeg en op deze 38 

manier ligt de drempel lager voor het bestuur een keer een activiteit te 39 

ondernemen. 40 

- M. Anten zegt dat ze deze verantwoording goed vindt, maar dat dit ook op de 41 

post onvoorzien kan. 42 

- M. Mostard zegt dat dit niet thuishoort op de post onvoorzien.  43 

- M. Monteiro zegt dat hier een compromis van gemaakt kan worden. Het 44 

bestuur kan zelf bepalen hoe nodig het is een activiteit te organiseren en 45 

hoeveel geld hieraan uitgegeven wordt. Als dit niet nodig is, hoeft het geld niet 46 

opgemaakt te worden.  47 
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- Pieter zegt dat dit een goed compromis is en dat dit meegenomen wordt.  1 

- M. Mostard vraagt hoe bepaald wordt wanneer het geld nodig is. 2 

- M. Monteiro zegt dat het bestuur dit zelf kan beredeneren. Andere leden 3 

hebben hiervoor geen details nodig. Ze zegt dat dit een morele kwestie is 4 

waar het bestuur over kan beslissen. 5 

- M. Mostard zegt dat de keuze voor een bestuursjaar door bestuursleden zelf 6 

gemaakt is. Het is aan bestuursleden zelf aan een goed jaar te werken. Mocht 7 

iemand bijvoorbeeld in een dip zitten, is het aan het bestuur zelf hierin te 8 

investeren en dus geld in te leggen.  9 

- Sanneke zegt dat ze het hier niet mee eens is. Als bestuurslid zet je je een 10 

heel jaar voor de vereniging in. De verbinding tussen het bestuur is belangrijk. 11 

Het is niet nodig al het geld van de post op te maken, maar het bestuur kan dit 12 

wel nodig hebben. Het is zonde als het bestuur iets leuks wil ondernemen en 13 

iemand heeft hier geen geld voor.  14 

- Mirthe zegt dat het bestuursuitje niet af hoeft te hangen van een dip van een 15 

bestuurslid. Bestuursleden zetten zich een jaar lang in voor Postelein, dan 16 

mogen zij hiervoor beloond worden. Ze zegt dat bestuursleden genoeg geld 17 

stoppen in een bestuursjaar.  18 

 19 
E. Braat vraagt waarom € 500,- begroot is voor de website. 20 

- Pieter zegt dat dit kosten voor de nieuwe webmaster zijn. De website is nu 21 

professioneler, daarom worden hier kosten voor gemaakt. Hiervoor ontvangt 22 

Postelein maandelijks twee uur aan onderhoud en hierin kan over de 23 

maanden heen geschoven worden.  24 

- M. Mostard zegt dat deze uren dan wel goed gebruikt moeten worden. Zo zou 25 

gekeken kunnen worden de PosteleinPost op de website te plaatsen. De        26 

€ 500,- die begroot staat, wordt dan waar gemaakt. Ze zegt dat doorgaans 27 

niet veel onderhoud aan de website nodig is. Ze zegt dat ze dit misschien 28 

onderschat, maar dat voorgaande jaren niet veel geld aan het onderhoud 29 

nodig was.  30 

- Sanneke zegt dat hier de kosten van de webhosting ook bij zitten. Dit is       € 31 

6,- per maand. Nu heeft Postelein een groot pakket door de vele foto’s die op 32 

de website staan. Mandy gaat hiermee aan de slag en waarschijnlijk zal een 33 

aantal foto’s verwijderd worden, zodat het pakket kleiner kan worden.  34 

- M. Mostard zegt dat hierdoor € 80,- van de post afgehaald kan worden. 35 

- J. Chia zegt dat inschrijvingen nu via Blackboard verlopen, maar dat hier 36 

regelmatig problemen mee zijn. Ze vraagt of het mogelijk is inschrijvingen via 37 

de website te laten verlopen. 38 

o Mandy zegt dat dit mogelijk is en dat het ledenbestand ook aan de 39 

website gekoppeld is door het registratieformulier. Gekeken is naar 40 

de mogelijkheden voor andere manieren van inschrijvingen voor 41 

reizen. Hier zitten voor- en nadelen aan.  42 

 43 
E. Braat vraagt of het bestuur denkt dat € 100,- nodig is voor relaties. Zelf denkt ze 44 
dat dit niet nodig is.  45 

- Pieter zegt dat de posten relaties en relatiegeschenken samengevoegd zijn, 46 

omdat hier veel discussie over was. Als deze twee posten bij elkaar gevoegd 47 
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worden, wordt dit geld elk jaar ongeveer uitgegeven. Dit geld wordt gebruikt 1 

presentjes te kopen voor mensen die gratis iets doen voor Postelein, zoals de 2 

gratis prikborden die hangen op de Posteleinkamer.  3 

- E. Braat zegt dat in haar bestuursjaar amper iets is uitgegeven aan deze post. 4 

Bedankjes kunnen ook goedkoper zijn. 5 

- Pieter zegt dat geen geld uitgegeven wordt aan cadeaus voor 6 

constitutieborrels.  7 

- E. Braat zegt dat het misschien niet relevant is dit bedrag te baseren op 8 

voorgaande jaren.  9 

- Mirthe zegt dat in haar bestuursjaar veel geld bespaard is door de nieuwe 10 

bank, de prikborden en het standaard voor tijdschriften. Dit was niet te regelen 11 

geweest voor € 100,-.  12 

- M. Monteiro zegt dat weer het argument aangehaald wordt dat gedacht wordt 13 

dat geld uitgegeven wordt, omdat het begroot staat. Ze hoopt dat dit niet gaat 14 

gebeuren. Dit soort argumenten hoeven dan niet meer gebruikt te worden om 15 

een cadeau te geven. 16 

- Emma zegt dat ze iedereen kan verzekeren dat het bestuur weet dat 17 

bezuinigd moet worden. Gekeken zal worden naar de goedkoopst mogelijke 18 

manier zonder af te doen aan de kwaliteit. Ze zegt dat hier echt over 19 

nagedacht is. 20 

- E. Braat zegt dat dit gaat over algemene zaken. Ze zegt dat posten als relaties 21 

en de website veranderd kunnen worden van bijvoorbeeld € 100,- naar € 50,- 22 

en van € 500,- naar € 300,-, het geld dat bezuinigd is aan activiteiten 23 

uitgegeven kan worden en dat het daar uiteindelijk om gaat.  24 

- Pieter zegt dat hij het fijn vindt dat hier kritisch naar gekeken wordt en dat het 25 

bestuur dit zelf ook gedaan heeft.  26 

- M. Monteiro zegt dat nu de insteek is dat bezuinigd moet worden en dat hier 27 

volgend jaar van geleerd kan worden. Gekeken kan dan worden wat uitgaven 28 

waren. Ze zegt dat nu nog gegist moet worden. 29 

- Pieter zegt dat hij hoopt dat het lukt de goedkoopste optie te vinden.  30 

 31 
Pagina 18 32 
E. Braat zegt dat de representatie ten opzichte van vorig jaar met € 500,- gedaald is 33 
en dat dit komt doordat het aantal rozen verminderd is. Ze vraagt of dit echt zo veel 34 
scheelt. 35 

- Pieter zegt dat het verschil inderdaad zo veel scheelt. 36 

 37 
E. Braat zegt dat de verkoop van de truien voorgaande jaren gestegen is. Ze vraagt 38 
of dit meegenomen is in de begroting van de promotiecommissie. 39 

- Pieter zegt dat dit is meegenomen.  40 

 41 
Pagina 19 42 
M. Monteiro vraagt of een mondelinge toelichting gegeven kan worden over het 43 
afschaffen van de bijdrage van Postelein op reizen en de introductie. 44 

- Pieter vraagt wat M. Monteiro precies wil weten. 45 

- M. Monteiro zegt dat ze graag wil weten wat de achterliggende gedachte is.  46 
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- Pieter laat de sheet van mogelijke bijdragen vanuit Postelein zien. Hij laat zien 1 

wat het Postelein scheelt als het percentage wordt teruggebracht. Vervolgens 2 

laat hij de sheet zien van mogelijke bedragen die deelnemers extra zouden 3 

moeten betalen. Hij vertelt dat deze bedragen voor deelnemers relatief weinig 4 

zijn. In het kader van bezuinigingen kan het Postelein veel besparen voor 5 

grote bedragen.  6 

- Renske vraagt of de € 460,- van de introductie verdeeld wordt over 150 7 

deelnemers. 8 

- Pieter zegt dat dit over de extra bijdrage gaat. 9 

- Bente zegt dat de bedragen die te zien zijn, de tien procent is.  10 

- M. Anten vraagt of dit berekend is over het bedrag dat deelnemers betalen. 11 

o Pieter zegt dat dit berekend is door het aantal deelnemers te 12 

vermenigvuldigen met het deelnemers bedrag en hier tien procent 13 

over te berekenen.  14 

- M. Monteiro zegt dat de bijdrage van Postelein ook bedoeld is om leden die 15 

twijfelen mee te gaan, over te halen. Ze vraagt of het bestuur bang is dat 16 

leden hierdoor minder snel mee willen gaan. 17 

- Pieter zegt dat deels vertrouwd is op het grote animo. Het zou kunnen dat het 18 

bedrag voor sommige leden te hoog is. Op zoek zal worden gegaan naar de 19 

goedkoopste optie voor een reis en activiteiten binnen een reis. Voor de leden 20 

kan het hierdoor ook kosten schelen, omdat een reis goedkoper kan worden 21 

aangeboden. 22 

- M. Anten zegt dat ze het idee had dat de extra kosten voor deelnemers meer 23 

zouden zijn. In haar bestuursjaar is ook nagedacht over de tien procent, maar 24 

hier is niets mee gedaan, omdat gedacht werd dat de reis voor leden dan veel 25 

duurder zou zijn. Ze wenst het bestuur succes met de invoering van deze 26 

regel. 27 

- Mirthe zegt dat uitgegaan is van maximale bedragen voor de reizen. Het zou 28 

dus nog goedkoper kunnen zijn voor leden. 29 

- M. Monteiro complimenteert Pieter over de tabel en redenatie.  30 

- De ALV klapt. 31 

- Pieter vraagt of er onduidelijkheden zijn. 32 

 33 
E. Braat zegt dat het idee van de bijdrage van Postelein goed uitgewerkt is, maar dat 34 
aan de hand van de alv over de financiële reserves het bestuur ook kan besluiten 35 
naar vijf procent te gaan. Nu wordt gestreefd naar een quitte begroting, maar dit 36 
hoeft niet zo snel bereikt te worden. Ze zou persoonlijk de bijdrage van Postelein op 37 
vijf procent zitten.  38 

- M. Monteiro vraagt of E. Braat bedoelt dat Postelein een minbegroting van     39 

€ 5.000,- haalt. 40 

- E. Braat zegt dat ze bedoelt de bijdrage van Postelein naar vijf procent te 41 

veranderen. 42 

- Pieter zegt dat Postelein hierdoor € 1.800,- meer uitgeeft. 43 

- E. Braat zegt dat vooral voor de studiereis het animo groot is, maar door de 44 

grote verandering van de financiële bijdrage van Postelein, is de overgang 45 

groot. Door de bijdrage over meer jaren te verspreiden, merken leden niet hoe 46 
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groot de bijdrage voorgaande jaren was. Ze zegt dat leden het verschil in 1 

bijdrage nu te veel merken. 2 

- Pieter zegt dat hij wil toevoegen dat de inkomsten van contributie lager zullen 3 

uitvallen. Bij het maken van de begroting is uitgegaan van € 9.000,-, maar dit 4 

blijkt € 1.600 lager uit te vallen. Hierdoor zal de minbegroting groter zijn. Als  5 

de financiële reserves op € 30.000,- gehouden willen worden, maar de 6 

begroting een minbegroting blijft, dan zal binnen twee jaar de spaarrekening 7 

lager zijn dan € 30.000,-. 8 

- Bente zegt dat in haar bestuursjaar € 8.600,- binnengekomen is aan 9 

contributie. Over de studiereis zegt ze dat de studiereis van bestuursjaar 10 

2013-2014 goedkoop was en dat de studiereis van bestuursjaar 2014-2015 11 

relatief duur was. Deze studiereis zat echter nog steeds erg snel vol, terwijl 12 

het prijsverschil groter was dan het verschil tussen tien procent en nul procent 13 

bijdrage van Postelein. Ze denkt dat leden zich niet laten afschrikken als een 14 

reis iets duurder is.  15 

- J. Zonneveld zegt dat bij de introductie meer op zoek gegaan zal worden naar 16 

specifieke sponsoring. Dit zal bij de studiereis ook gedaan kunnen worden. De 17 

studiereiscommissie speelt hierbij ook een grote rol. Zij kunnen op zoek gaan 18 

naar een andere invulling van de reis.  19 

- Pieter zegt dat de gedachtegang van het bestuur ook was dat specifieke 20 

sponsoring vergroot kan worden. Hiertoe zal de acquisitiecommissie vergroot 21 

worden met één lid.  22 

- M. Monteiro zegt dat ze het punt van J. Zonneveld goed vindt. Ze zegt dat ze 23 

geen voorstander is van de bijdrage van vijf procent, maar van de begroting 24 

zoals deze nu opgesteld is.  25 

- M. Mostard zegt dat ze het nobel vindt dat gestreefd wordt naar een quitte 26 

begroting. Ze vindt dat hier goed over nagedacht is. Ze zegt dat leden per jaar 27 

bekijken wat een reis kost. 28 

- Mirthe zegt dat uit de enquête van de studiereis van afgelopen jaar is 29 

gebleken dat iedereen de prijs van de reis goed vond. Hier zit veel speling in, 30 

want de studiereis was duur afgelopen jaar.  31 

- J. Chia zegt dat gekeken kan worden een vast bedrag namens Postelein bij te 32 

dragen, in plaats van een percentage. Dit kan per activiteit bekeken worden. 33 

Tijdens de studiereis worden veel activiteiten georganiseerd, dit wordt mede 34 

mogelijk gemaakt door de bijdrage van Postelein. Voor reizen kan een vast 35 

bedrag worden begroot voor reizen, zodat voor de commissie en het bestuur 36 

mee rust en speling gecreëerd wordt.  37 

- Pieter zegt dat hier over nagedacht is, maar dat het bestuur graag wil 38 

toewerken naar een quitte begroting. Middels materiële sponsoring kan al veel 39 

geld binnengehaald worden, voornamelijk met de introductie. Gedacht wordt 40 

dat reizen georganiseerd kunnen worden zonder een financiële bijdrage van 41 

Postelein. De commissie zal haar best doen de goedkoopst mogelijke opties 42 

te kiezen.  43 

- E. Braat zegt dat een deel van sponsoring aan reizen gegeven kan worden. In 44 

het zestiende bestuursjaar is een vast bedrag begroot en in het zeventiende 45 

bestuursjaar is overgestapt op een percentage. 46 
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- M. Monteiro zegt dat het idee was dat een percentage eerlijker was, omdat dit 1 

een relatief bedrag is. Het is onredelijk een groot bedrag bij te dragen als de 2 

reis duur is ten opzichte van andere reizen.  3 

 4 
Pagina 20 5 
M. Anten vraagt waarom, in het kader van een zo laag mogelijke minbegroting, € 50,- 6 
gedoneerd wordt aan de RAGweek. Zij staan bekend veel geld binnen te halen. Ze 7 
zegt dat ze het niet noodzakelijk vindt hier geld aan te doneren. 8 

- Pieter zegt dat dit iets is dat een vereniging mooi maakt. Het is een klein 9 

gebaar dat gemaakt wordt naar een goed doel en dit voegt toe aan het beeld 10 

van een vereniging. 11 

- M. Anten zegt dat het bedrag dat met activiteiten opgehaald wordt al hoog 12 

genoeg is. Leden en andere verenigingen weten niet wat Postelein hier zelf 13 

aan bijdraagt. 14 

- Pieter zegt dat in het jaarverslag staat dat € 163,- uitgegeven is aan de 15 

RAGweek. Als geen € 50,- gedoneerd wordt, is dit bedrag ongeveer een 16 

derde minder.  17 

- M. Anten zegt dat in haar bestuursjaar een hoger bedrag opgehaald is door 18 

het organiseren van activiteiten, waardoor de € 50,- relatief een klein bedrag 19 

was wat Postelein bijdroeg. 20 

- Bente zegt dat in haar bestuursjaar € 113,- opgehaald is, buiten de € 50,-.  21 

- M. Anten zegt dat in haar bestuursjaar ongeveer € 300,- opgehaald is door het 22 

organiseren van activiteiten. Door meer activiteiten te organiseren, hoeft geen 23 

extra bijdrage vanuit Postelein geschonken te worden.  24 

- J. Zonneveld zegt dat eventueel aan leden zien wat Postelein als vereniging 25 

bijdraagt aan de RAGweek, daar buiten ziet niemand het. Er zijn genoeg 26 

mogelijkheden meer geld op te halen door het organiseren van activiteiten.  27 

- M. Monteiro zegt in haar bestuursjaar dezelfde discussie geweest is. Postelein 28 

is een grote vereniging en daarom kan het goed zijn iets bij te dragen als 29 

vereniging. De RAGweek kiest goede doelen uit die het geld nodig hebben. 30 

- M. Mostard zegt dat ze ook lid is van kleinere verenigingen en dat deze 31 

verenigingen ook geen eigen bijdrage schenken. Wel halen deze verenigingen 32 

ongeveer € 400,- op door het organiseren van activiteiten. Leden bepalen 33 

hierbij zelf wat ze willen geven. Als vereniging worden ook activiteiten 34 

georganiseerd zodat geld geschonken wordt aan goede doelen. Dat is wat als 35 

vereniging toegevoegd wordt.  36 

- J. Chia zegt dat de € 50,- voor de RAGweek niet begroot hoeft te worden, 37 

maar dat een RAGweekcommissie opgezet kan worden die activiteiten kan 38 

verzinnen. Leden willen graag iets doen voor een goed doel en dat kan op 39 

deze manier.  40 

- Pieter stelt voor de € 50,- voor de RAGweek niet te begroten en in te zetten op 41 

het organiseren van eigen activiteiten. Hij vraag of leden het hier niet mee 42 

eens zijn. 43 

- M. Anten vraagt aan het bestuur wat ze denken te willen organiseren. 44 

o Pieter zegt dat hierover eerst met het bestuur overlegd zal worden, 45 

maar dat de stem van de ALV er niet voor niets is.  46 

 47 
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M. Mostard zegt over het drukwerk dat afgelopen jaar mooie kaarten afgedrukt zijn 1 
en dat hierdoor de kosten hoger kunnen zijn. 2 

- Renske zegt dat dit heel goedkoop was. 3 

- Pieter zegt dat de kosten hier enorm meevallen. 4 

- M. Mostard vraagt wat met drukwerk intern bedoeld wordt. 5 

o Pieter zegt dat hier kosten bedoeld worden van papier dat op de 6 

Posteleinkamer afgedrukt is. 7 

- M. Mostard zegt dat nu veel papieren op de grond liggen. Ze vraagt of het een 8 

idee is stukken af te drukken op aanvraag. Dan kan een kleinere hoeveelheid 9 

meegenomen worden naar de alv. Nu zijn veel leden aanwezig die zich 10 

waarschijnlijk niet voorbereid hebben, maar wel meelezen. Hier kan efficiënter 11 

mee om worden gegaan. 12 

- Pieter vraagt hoe het dan aangepakt moet worden.  13 

- M. Mostard zegt dat als een lid graag aanwezig wil zijn, dan een aanvraag kan 14 

doen voor het printen van een stuk. Hierdoor kan een lid zich actiever 15 

voorbereiden. 16 

- Emma zegt dat een alv wel de mogelijkheid moet bieden vrij in te lopen. Als 17 

dan geen stukken beschikbaar zijn, kan dit vervelend zijn. 18 

- M. Mostard zegt dat daarom een aantal stukken apart gelegd kan worden. 19 

Hierdoor printen de aanwezigen niet zelf de eigen stukken. 20 

- M. Monteiro vraagt of het mogelijk is stukken mee te zenden als de e-mail met 21 

de uitnodiging verstuurd wordt. 22 

o Sanneke zegt dat dit niet mogelijk is.  23 

- J. Chia vindt het een goed uitgangspunt dat leden van tevoren zelf stukken 24 

komen ophalen.  25 

- Pieter zegt dat het met bestuur ook afgesproken is af te drukken in een lagere 26 

resolutie om inkt te besparen. 27 

- Sanneke zegt dat ze het punt van het afdrukken op aanvraag snapt en zegt 28 

dat ze het hier deels mee eens is. Wel moet de gelegenheid geboden worden 29 

aan leden die minder actief zijn bij Postelein mee te kunnen lezen, zodat zij 30 

ook betrokken kunnen zijn.  31 

- M. Mostard zegt dat ongeveer de helft van de leden de alv voorbereidt, maar 32 

dat zij geen aantekeningen maken, omdat zij wachten totdat ze tijdens de alv 33 

een versie aangereikt krijgen. Door op aanvraag te printen, kunnen leden zich 34 

beter voorbereiden en wordt voorkomen dat alleen wordt meegebladerd. 35 

- Bente zegt dat het slim is de opties van het printen te bekijken. Het twintigste 36 

bestuur gaat € 500,- over de begrote kosten heen. Printen wordt steeds 37 

duurder, maar het 21e bestuur begroot wel minder. Het gaat niet lukken de 38 

kosten nog verder omlaag te brengen. 39 

- M. Mostard zegt dat in het kader van efficiëntie beter omgegaan kan worden 40 

met de stukken voor de alv. 41 

- G. van Loon zegt dat in het kader van verbinding met leden het handig is 42 

genoeg stukken beschikbaar te stellen. Als een commissiehoofd verplicht 43 

wordt gesteld aanwezig te zijn bij een alv, maar de stukken zijn niet 44 

beschikbaar, kan dit niet leuk zijn voor een commissiehoofd. 45 

- M. Mostard zegt dat daarom geprint kan worden op aanvraag. 46 

- G. van Loon zegt dat dit de drempel kan verhogen. 47 
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- M. Anten zegt dat ze het eens is met G. van Loon. Het is handig in te schatten 1 

hoeveel mensen aanwezig zullen zijn tijdens een alv en daarop het aantal te 2 

printen stukken schatten.  3 

- E. Braat vraagt of op een creatieve manier papier verkregen wordt. 4 

o Pieter zegt dat dit gebeurt.  5 

 6 
Pagina 21. 7 
M. Monteiro zegt dat gesproken wordt over kosten van de wissel alv. Ze vraagt welke 8 
alv hiermee bedoeld wordt. 9 

- Pieter zegt dat dit over de wissel alv van volgend jaar gaat.  10 

 11 
M. Monteiro zegt dat bij de diës gekeken wordt naar een minder dure manier om de 12 
verjaardag van Postelein te vieren. Ze vraagt of hier ideeën over zijn. 13 

- Pieter zegt dat bijvoorbeeld kosten voor een barbecue veel hoger zijn dan 14 

voor ander soort eten of een feest. Op deze manier zal gekeken worden naar 15 

andere mogelijkheden. Wel zal geprobeerd worden een zelfde soort activiteit 16 

als voorgaande jaren te organiseren.  17 

 18 
M. Anten zegt dat vrij veel geld begroot is voor de representatie. De promotieactie 19 
gaat daarentegen weg. Ze zegt dat rozen uitgedeeld worden na afloop van de studie, 20 
hierdoor worden leden niet meer met Postelein verbonden. Het lijkt haar beter de 21 
promotieactie te behouden. 22 

- Renske zegt dat rozen uitgedeeld worden bij de propedeuse- en 23 

bacheloruitreiking. Dit is dus niet altijd aan het einde van de studie.  24 

- M. Anten zegt dat het nuttiger is een promotieactie uit te delen, omdat dit aan 25 

leden gegeven wordt die nog langer bij Postelein betrokken zijn. Op deze 26 

manier kunnen zij een positieve associatie met Postelein ontwikkelen. Voor 27 

het uitdelen van rozen zou contact met het onderwijsinstituut opgenomen 28 

kunnen worden. 29 

- M. Mostard zegt dat veel leden de promotieactie aannemen, maar dat deze 30 

niet betekenisvol is. Een roos die uitgedeeld wordt op een speciale avond kan 31 

een meerwaarde zijn. Ze zegt dat ze de overweging snapt.  32 

- J. Salfischberger zegt dat een roos binnen een paar dagen verwelkt en dat 33 

leden dit vaak ook van andere aanwezigen krijgen. Met de promotieactie 34 

worden leden bereikt die normaal niet zo betrokken zijn bij Postelein. Het is 35 

leuk als ook deze leden een positieve associatie krijgen doordat zij een 36 

promotieactie krijgen die ze kunnen blijven gebruiken. Op de promotieactie 37 

staat het logo van Postelein gedrukt, hierdoor wordt een veel groter deel van 38 

Nijmegen bereikt. Ze hoopt dat dit meegenomen wordt in de overweging. 39 

- Q. Wildeman zegt dat ze zelf de roos en het woord van de voorzitter erg leuk 40 

vond. Het is iets waardoor een lid beloond wordt. 41 

- L. van den Heuvel zegt dat wel gekozen kan worden het praatje tijdens 42 

uitreikingen te blijven doen.  43 

- Pieter zegt dat hij vermoedt dat bij docenten bekend is dat Postelein een roos 44 

uitdeelt. Dit zal opvallen als hier mee gestopt wordt. 45 

- M. Anten zegt dat ze zich afvraagt of dit wel de rol van Postelein is. Ze zegt 46 

dat ook dingen veranderd moeten kunnen worden. Ze vindt de promotieactie 47 
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opwegen tegen het uitdelen van rozen en vindt een praatje van de voorzitter 1 

meer dan genoeg.  2 

- J. Zonneveld zegt dat veel studenten niet weten dat de rozen van Postelein 3 

zijn, doordat ook een USB-stick namens de universiteit uitgedeeld wordt. Hij 4 

zegt dat alleen een praatje van de voorzitter genoeg kan zijn. 5 

- M. Monteiro zegt dat ze het wat betreft de promotieactie met M. Anten en J. 6 

Salfischberger eens is. Studenten kijken verschillend aan tegen de rozen. Ze 7 

kan zich wel voorstellen dat zoiets met het onderwijsinstituut te bespreken is. 8 

Als Postelein wil bezuinigen, zal dit op de rozen kunnen. Gekeken kan worden 9 

naar de reactie hierop vanuit het onderwijsinstituut en wat hier eventueel 10 

mogelijk is. 11 

- Q. Wildeman zegt dat het concept Posteleintje van de Periode ook gaat over 12 

een lid in het zonnetje zetten. Ze zou dat eerder weghalen, omdat met rozen 13 

veel meer leden bereikt worden.  14 

- Pieter vraagt of ze dit vergelijkt met het uitdelen van rozen. 15 

- Q. Wildeman zegt dat ze dit bedoelt.  16 

- J. Salfischberger zegt dat ze benieuwd is wat de bedragen zijn. 17 

- Pieter zegt dat de promotieactie ongeveer € 650,- kost en dat voor de rozen 18 

afgelopen bestuursjaar € 354,50 uitgegeven is.  19 

- Renske zegt dat veel leden op de foto gaan met de roos. Ze zegt dat de 20 

afgelopen jaren veel is overgebleven van promotieacties, dit is genoeg om 21 

iedereen iets te geven. Nadeel is wel dat veel verschillende acties uitgedeeld 22 

worden. Ze denkt dat leden de promotieactie leuk vinden, maar dat sommigen 23 

het ook te veel zullen vinden. Op deze post is veel geld te besparen. Als blijkt 24 

dat leden het dit jaar echt missen, kan hier volgend bestuursjaar opnieuw over 25 

worden nagedacht.  26 

- J. Salfischberger zegt dat aanwezigen van de alv waarschijnlijk veel spullen 27 

van promotieacties thuis hebben liggen. Met de promotieactie worden ook 28 

leden bereikt die niet zomaar op de Posteleinkamer komen. Ze vraagt hoeveel 29 

over is van andere jaren. 30 

- Renkse zegt dat onder andere ovenwanten, pizzasnijders en veel tasjes over 31 

zijn. 32 

- J. Salfischberger zegt dat beter naar het te bestellen aantal gekeken moet 33 

worden. 34 

- A. de Ronde zegt dat ze na moest denken over wat de promotieactie was. Dit 35 

zou voor haar geen reden zijn zich aan te sluiten bij Postelein. Een roos heeft 36 

voor haar meer symbolische waarde. 37 

- J. Chia zegt dat rozen een symbolische betekenis hebben en dat deze niet 38 

zomaar weggehaald moeten worden. Gekeken kan worden naar de 39 

mogelijkheden sponsoring te verkrijgen van het onderwijsinstituut.  40 

- M. Anten zegt dat het niet gaat over de vraag of spullen van promotieacties 41 

over zijn, maar dat het gaat om het symbool. Leden denken hier misschien 42 

niet bewust over na, maar het zorgt indirect voor een positief gevoel. Dat is 43 

wat met de promotieactie bereikt kan worden. Ze is benieuwd wat hier mee 44 

gedaan wordt. 45 

- Vivian zegt dat de promotieactie niet de enige manier is leden met Postelein in 46 

aanraking te laten komen. Zo worden ook maandelijkse activiteiten en borrels 47 
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georganiseerd en worden tentamenacties uitgedeeld. Ze zegt dat het als 1 

leden iets minder krijgen vanuit Postelein, dit opweegt tegen de kosten die 2 

voor de promotieactie gemaakt worden.  3 

- Pieter zegt dat het bestuur zich bewust is van het effect van de promotieactie. 4 

- M. Anten zegt dat het iets is dat bijdraagt aan de professionaliteit van de 5 

vereniging. 6 

- Pieter zegt dat hier wel geld voor moet zijn. Gezien de financiële reserves is 7 

het voor dit jaar goed het niet uit te delen. Over een paar jaar zou dit wel weer 8 

gedaan kunnen worden. 9 

 10 
Regel 43: M. Mostard zegt dat gesproken wordt over commissiekleding. Ze snapt 11 
niet goed wat hier bedoeld wordt. 12 

- Pieter zegt dat de reizen en introductie commissiekleding hebben. De 13 

inkomsten bestaan uit de bijdragen van de deelnemers. De kosten zijn de 14 

activiteiten. Het verschil bestaat uit de commissiekleding. Dit is deels door 15 

Postelein betaald.  16 

 17 
M. Monteiro zegt dat het onderwijsinstituut € 1.000,- heeft bijgedragen aan de 18 
introductie. Ze vraagt of dit nu weggehaald is. 19 

- Pieter zegt dat dit bedrag opgenomen is in de inkomsten van de introductie. 20 

Een plan voor het aanvragen van subsidie is opgesteld. Dit zal nu officieel 21 

aangevraagd worden bij het onderwijsinstituut. Hij heeft een goede hoop dat 22 

dit bedrag verwacht kan worden.  23 

- Bente zegt dat ze Pieter heeft aangeraden losse posten weg te halen, omdat 24 

dit begroting technisch lastig is. De begroting zal hierdoor niet veranderen, 25 

maar de subsidies wel. Ze zegt dat € 2.400,- subsidie voor de studiereis 26 

gegeven wordt, maar dat hier € 2.000,- van op een losse post terechtkomt, 27 

namelijk de post subsidie. In de post staat dat subsidie van het 28 

onderwijsinstituut is, maar dit is subsidie van de faculteit. Het bedrag komt 29 

hierdoor op een verkeerde post terecht. Vanuit gegaan moet worden, dat het 30 

bedrag van € 2.000,- daadwerkelijk uitgegeven wordt. Ze zegt dat het erg 31 

lastig in elkaar zit. Ze ziet nu dat de € 1.000,- sponsoring nog niet in de post 32 

verwerkt is. 33 

- Pieter zegt dat nu alleen het deelnemersgeld in de post is opgenomen. 34 

- M. Monteiro zegt tegen Pieter en Bente dat ze hier samen een keer naar 35 

kunnen kijken.  36 

 37 
E. Braat vraagt hoeveel subsidie Postelein van het onderwijsinstituut kan krijgen. 38 

- Pieter zegt dat de insteek € 1.000,- voor de introductie en € 1.500 voor de 39 

post formeel is.  40 

- E. Braat zegt dat de universiteit bezuinigt en dat ze zich afvraagt of Postelein 41 

dit wel kan krijgen. 42 

- Pieter zegt dat B. Radstaak een officieuze toezegging geven heeft. Hij kan de 43 

subsidie niet toekennen, maar heeft een inschatting gemaakt van het bedrag 44 

dat Postelein kan verwachten. A. Bosman moet uiteindelijk het bedrag 45 

toekennen. B. Radstaak denkt dat het haalbaar is in ieder geval € 1.000,- 46 

subsidie te geven aan de post formeel. Daarom is in het beleidsplan uitgegaan 47 
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van het minimale aantal activiteiten. Met de volledige subsidie kan het 1 

maximale aantal activiteiten georganiseerd worden.  2 

 3 
E. Braat heeft een vraag aan het oud bestuur. Ze vraag hoe afgelopen jaar de 4 
hoogte van de subsidie meegedeeld is door het onderwijsinstituut. Ze heeft het idee 5 
dat Postelein zomaar minder krijgt en zegt dat Postelein wel veel doet voor het 6 
onderwijsinstituut. Ze vraagt of hier discussie over is geweest.  7 

- Bente zegt dat Postelein niet veel minder subsidie krijgt. Het verschil ontstaat 8 

doordat Postelein de voorlichtingen en meeloopdagen niet zelf meer 9 

organiseert. Alleen de werkacties konden afgelopen jaar niet georganiseerd 10 

worden door bezuinigingen van de universiteit. Voor de rest zijn de subsidies 11 

hetzelfde gebleven.  12 

- E. Braat zegt dat in haar bestuursjaar € 4.000,- gekregen is vanuit het 13 

onderwijsinstituut.  14 

- Bente zegt dat de helft van de subsidie is weggevallen door de voorlichtingen 15 

en meeloopdagen. Het bestuur gaat nu zelfs € 500,- meer vragen dan 16 

verwacht kan worden.  17 

 18 
Q. Wildeman zegt dat de mannencommissie stropdassen heeft, maar dat zij deze 19 
stropdassen zelf moeten betalen, omdat zij niet herkenbaar hoeven te zijn. Ze vraagt 20 
waarom de PUB-commissie bijvoorbeeld wel herkenbaar moet zijn en de Postelein 21 
Actief-commissie niet.  22 

- Pieter zegt dat een afweging over de grootte van de activiteiten gemaakt 23 

wordt. Bij grote activiteiten is het handig dat commissieleden herkenbaar zijn 24 

voor bijvoorbeeld een kroegeigenaar. 25 

- Q. Wildeman vraagt of de verschillen zo groot zijn. 26 

o Gianne zegt dat tijdens de eerstejaarsactiviteit, georganiseerd door de 27 

PUB-commissie, 96 leden aanwezig waren. 28 

o Pieter zegt dat het record van de mannencommissie op zestien 29 

aanwezigen staat.  30 

- Q. Wildeman zegt dat de Postelein Actief-commissie ook grote activiteiten 31 

heeft georganiseerd, zoals het beachvolleybal.  32 

- Pieter zegt dat ook een afweging gemaakt wordt in wie aangesproken wordt. 33 

In een kroeg is dit bijvoorbeeld handig, maar activiteiten van de 34 

mannencommissie worden altijd in dezelfde kroeg gehouden. Hier is 35 

herkenbaarheid van de commissie dus minder van belang.  36 

- Gianne zegt dat tijdens het beachvolleybal de lustrumcommissie 37 

commissiekleding droeg.  38 

 39 
E. Braat zegt dat in de omschrijving van de post formeel de shirts van de KoP-40 
commissie niet op de begroting te vinden zijn. Ze vraagt of vanuit gegaan wordt dat 41 
deze shirts gesponsord worden door het onderwijsinstituut. 42 

- Pieter zegt dat hier vanuit wordt gegaan. 43 

- E. Braat vraagt of de begroting in deze details opgesteld is. 44 

o Pieter zegt dat dit zo is en dat hier ruimte voor is ingebouwd. 45 

- E. Braat zegt dat anders aangegeven moet worden dat extra verlies op deze 46 

commissie gemaakt wordt.  47 

 48 
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M. Monteiro zegt dat in regel 37 en 38 staat dat de bijdrage relatief zou worden 1 
bijgetrokken. Ze vraagt wat dit inhoudt. 2 

- Pieter zegt dat afgelopen jaar het Lustrum was en dat in de jaren hiervoor de 3 

bijdragen van Postelein groot was bij de PUB-commissie. Bij de High wine en 4 

beer werd bijvoorbeeld € 5,- betaald door leden en werd per lid € 6,- 5 

bijgedragen door Postelein. Dit is relatief veel vergeleken met andere 6 

commissies. Gekeken wordt naar wat hier te veranderen is.  7 

 8 
Pagina 23 9 
E. Braat zegt dat op de mannencommissie relatief weinig gekort is in vergelijking met 10 
andere commissies. 11 

- Pieter zegt dat hier € 100,- bezuinigd wordt. 12 

- E. Braat zegt dat dit maar € 40,- is.  13 

- Pieter zegt dat vorig jaar € 240,- begroot is, omdat het jaar daarvoor 14 

geprobeerd is een weekend weg te organiseren. Afgelopen jaar is dat er weer 15 

afgegaan, omdat geen weekend georganiseerd is. 16 

- J. Zonneveld zegt dat een hoger bedrag begroot is voor het weekend. In zijn 17 

bestuursjaar is dit niet georganiseerd, daarom is het bedrag omlaag gegaan. 18 

- E. Braat zegt dat € 200,- begroot staat waar het maximaal aantal leden op een 19 

activiteit zestien is. Dat is veel en zou dus goedkoper kunnen. In andere 20 

commissies wordt meer gekort. 21 

- Pieter zegt dat afgelopen bestuursjaar niets is bijgedragen aan pokeravonden, 22 

behalve bij de eerste activiteit. Hier is dus al weinig aan uitgegeven. Aan de 23 

mannencommissie is ongeveer € 150,- uitgegeven. De bijdrage van Postelein 24 

is ongeveer even hoog als bij andere activiteiten.  25 

- E. Braat zegt dat het dan lijkt alsof ruimte wordt ingebouwd, zodat extra geld 26 

kan worden uitgegeven. 27 

- Pieter zegt dat hier nog ruimte voor is. 28 

- E. Braat zegt dat een lid omgerekend € 20,- van Postelein krijgt. Dat is erg 29 

veel. 30 

- J. Chia vraagt hoeveel mannenactiviteiten georganiseerd worden. 31 

o Pieter zegt dat dit in totaal acht activiteiten zijn. 32 

o J. Chia zegt dat dit vergeleken met bijvoorbeeld de PUB-commissie erg 33 

veel is. Naar die activiteiten komen veel meer deelnemers. In het aantal 34 

activiteiten kan dus geminderd worden.  35 

- Q. Wildeman vraagt of het waar is dat mannen zelf geld in moeten leggen 36 

voor activiteiten. 37 

o Pieter zegt dat dit net zo veel is als andere leden bij andere activiteiten 38 

betalen.  39 

- M. Monteiro zegt dat T. Morriën in de mannencommissie zit. Ze wil graag 40 

weten hoe hij hier over denkt. 41 

- T. Morriën zegt dat niets is bijgedragen aan pokeravonden en dat hier dus niet 42 

op bezuinigd kan worden. Alleen op activiteiten als beerpong en de 43 

escaperoom worden kosten gemaakt. 44 

- Mirthe zegt dat de kosten van de escaperoom gesplitst zijn met de 45 

Lustrumcommissie.  46 
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- T. Morriën zegt dat dit activiteiten zijn die mannen leuk vinden. Het is altijd 1 

onbekend hoeveel mannen aanwezig zijn, maar hij denkt dat op € 200,- niet 2 

veel bezuinigd moet worden.  3 

- Q. Wildeman zegt dat deze activiteiten de banden tussen de mannen 4 

versterken. 5 

- M. Monteiro zegt dat de vraag is of dat met minder geld kan. 6 

- T. Morriën zegt dat juist door activiteiten als een escaperoom het animo voor 7 

mannenactiviteiten vergroot kan worden.  8 

- M. Anten zegt dat het belangrijk is te kijken wat de commissie opmaakt en niet 9 

zozeer of het bedrag gelijkgetrokken wordt met andere commissies. Ze zegt 10 

dat de mannen al een voordeel hebben, omdat zij naar alle reguliere 11 

activiteiten kunnen en naar de extra activiteiten die alleen bedoeld zijn voor 12 

mannen. Ze vindt dat hier geen extra geld naartoe moet en dat de 13 

mannencommissie blij mag zijn dat ze mogen bestaan en dat ze geld krijgen.  14 

- J. Zonneveld zegt dat het hiermee eens is. Hij vindt dat de commissie veel 15 

geld krijgt. Voor pokeravonden is geen geld nodig, dus de mannencommissie 16 

kan het redden met minder geld. Door activiteiten als beerpong en pokeren te 17 

scheiden, zijn meer activiteiten die vol kunnen zitten. Hij denkt dat de 18 

mannencommissie genoeg moet hebben aan € 100,-.  19 

- Bente zegt dat al met twintig procent gekort is. 20 

- J. Chia zegt dat pokeravonden gratis zijn en dat bij de escaperoom maar tien 21 

leden aanwezig waren. Dit is een dure activiteit voor weinig leden. Hier zou 22 

meer gezocht kunnen worden naar goedkopere activiteiten.  23 

- M. Monteiro zegt dat het handig is dat nu een bedrag met de ALV bepaald kan 24 

worden. 25 

- Pieter stelt € 150,- voor. 26 

- In de alv wordt € 100,- voorgesteld. 27 

- Pieter zegt dat het bestuur hier in de pauze over zal nadenken.  28 

 29 
E. Braat zegt dat de mannencommissie onder de post informeel genoemd is. 30 

- Pieter zegt dat het problemen oplevert in Conscribo als hier mee geschoven 31 

wordt.  32 

- E. Braat zegt dat het voor de duidelijkheid in het beleidsplan wel verschoven 33 

kan worden. 34 

 35 
Een aantal leden gaat weg.  36 
 37 
Pieter zegt dat naar aanleiding van de discussie over de mannencommissie besloten 38 
is het begrote bedrag te verlagen naar € 150,-. Hier valt ook de introductieactiviteit 39 
onder.  40 
 41 
Pagina 24 42 
J. Chia zegt dat te zien is dat Postelein met haar tijd meegaat door het gebruik van 43 
Instagram en het maken van filmpjes. Ze merkt dat digitalisering plaatsvindt bij 44 
Postelein. 45 

- Emma bedankt haar hiervoor. 46 

 47 
Pagina 26 48 
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Regel 21: J. Salfischberger zegt dat hier staat dat de oplage 700 is. 1 
- Emma zegt dat dit 800 moet zijn.  2 

 3 
Regel 32 en 33: J. Salfischberger zegt dat hier staat dat een digitale versie van de 4 
PosteleinPost naar de masterstudenten gestuurd zal worden. Ze vraagt of deze 5 
studenten zich hiervoor moeten aanmelden. 6 

- Emma zegt dat eerst geprobeerd zal worden zelf langs te gaan. Via S. van 7 

Helden kan contact worden opgenomen over colleges. Op deze manier kan 8 

gekeken worden hoe ze te bereiken zijn.  9 

- J. Salfischberger zegt dat niet alle masterstudenten hier enthousiast over 10 

zullen zijn. Misschien is het een idee dit meer vanuit de studenten zelf te laten 11 

komen. Zo kan gewerkt worden met een inschrijving, zodat studenten de 12 

nieuwsbrief niet als spam zien.  13 

- J. Chia zegt dat dit bij bachelorstudenten ook niet gedaan wordt. 14 

- J. Salfischberger twijfelt of zomaar een digitale versie gestuurd moet worden.  15 

- M. Mostard zegt dat ze de ideeën die genoemd worden vanaf regel 40 goed 16 

vindt. Misschien moet hier niet naar gestreefd worden, maar moet worden 17 

opgeschreven dat dit ideeën zijn. Het is leuk als de commissie ook nog 18 

genoeg inbreng kan hebben.  19 

- Emma zegt dat dit een goed punt is. 20 

- J. Salfischberger zegt dat ze het leuke ideeën vindt. Dit kan gekoppeld worden 21 

aan het speerpunt verbinding en dat zou erbij vermeld kunnen worden.  22 

- Renske zegt dat een bladerbare link in de nieuwsbrief gezet kan worden. Daar 23 

kan bij vermeld worden dat het mogelijk is je aan te melden voor de digitale 24 

versie. Daardoor wordt voorkomen dat studenten het als spam zien.  25 

- M. Anten vraagt of de PosteleinPost zelf naar masterstudenten verstuurd 26 

wordt of dat S. van Helden dit doet. 27 

- Emma zegt dat de gegevens via S. van Helden gevraagd kunnen worden en 28 

dat het zelf gestuurd kan worden. 29 

- Gianne zegt dat S. van Helden dit kan doen als zij aangeeft dat ze dit wil. 30 

- M. Anten vraagt zich af of S. van Helden dit zou willen doen.  31 

- M. Mostard zegt dat ze zich herinnerd dat dit eerder gevraagd is, maar dat zij 32 

hier niet aan wilde meewerken.  33 

 34 
Pagina 27 35 
Regel 40: E. Braat zegt dat gesproken wordt over de eerste borrel. Ze vraagt of dit 36 
de eerste borrel van het collegejaar of van het bestuursjaar is.  37 

- Emma zegt dat dit de eerste borrel van het collegejaar is.  38 

 39 
M. Mostard vraagt of de selectie van mentoren voor de introductie nu anders gaat 40 
verlopen door de sollicitatieprocedure. Ze heeft het idee dat de werving strikter wordt. 41 

- Emma zegt dat het idee is efficiënter te werk te gaan. Het idee is een 42 

mentorenbrief te schrijven. Een bonus kan verdiend worden door iets creatiefs 43 

te doen. Het voordeel is dat alle informatie in één brief staat. 44 

- J. Salfischberger vraagt wat de afweging hierin is. 45 

o Vivian zegt dat dit minder tijdsintensief is. Op deze manier kunnen 46 

groepjes op een eerlijke manier met elkaar vergeleken worden. 47 



  50 

 

Afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld taarten gebakken, hierdoor kan 1 

minder goed objectief beoordeeld worden.  2 

o J. Salfischberger zegt dat ze dit een goede afweging vindt, maar nu 3 

staat aangegeven dat eventueel gewerkt kan worden met een 4 

bonussysteem. Als dit wordt toegepast, gaan alle groepjes 5 

waarschijnlijk iets creatiefs doen. Het moet duidelijk gecommuniceerd 6 

worden wat de criteria zijn.  7 

o Vivian zegt dat duidelijk vermeld zal worden dat het gaat om de brief en 8 

dat alles daarnaast niet heel zwaar zal wegen. 9 

- M. Anten vraagt of het niet beter is de sollicitatieprocedure ludiek te houden. 10 

Ze denkt dat het vooral gaat om het enthousiasme van de mentorouders. Ze 11 

zegt dat alle mentorouders goed zijn die gekozen worden. Uit een brief is niet 12 

goed te beoordelen of iemand een goede ouder is of niet. Het is belangrijk dat 13 

het enthousiasme om te solliciteren niet weggehaald wordt.  14 

- M. Mostard wil zich bij M. Anten aansluiten. Ze zegt dat al een lijst opgesteld 15 

is waarin is vastgelegd hoe punten toegekend worden.  16 

- G. van Loon zegt dat dit een leuk punt is waarover gediscussieerd kan 17 

worden. De sollicitatieprocedure hangt echter ook af van wat de commissie 18 

handig vindt.  19 

- Renske zegt dat de laatste jaren steeds meer geld uitgegeven wordt aan 20 

motivaties. Zo werden bijvoorbeeld posters gedrukt en zijn veel materialen 21 

aangeschaft. Het zijn leuke ideeën, maar het gaat op deze manier steeds 22 

verder. Het is belangrijk mee te nemen dat het leuk is iets extra’s te doen 23 

naast de brief, maar uiteindelijk moet het wel om de argumenten gaan.  24 

- L. van den Heuvel zegt dat het niet helemaal aan de commissie ligt, maar dat 25 

het ook afhangt van hoe met leden omgegaan wordt wat betreft de 26 

sollicitatieprocedure. Ze vindt dat het bestuur hier een besluit over moet 27 

nemen. Daarnaast zegt ze dat niet iedereen even goed is in het schrijven van 28 

een brief. Het is belangrijk dat de mogelijkheid geboden wordt creativiteit te 29 

uiten. Het schrijven van een brief kan negatief uitpakken voor studenten die 30 

schriftelijk minder sterk zijn. 31 

- M. Mostard zegt dat ze het idee heeft dat studenten zo druk zijn met het 32 

maken van iets creatiefs, dat de motivatie soms vergeten wordt. Het moet 33 

duidelijk gemaakt worden waarom mentorouders een motivatie moeten 34 

inleveren, dit kan een struikelblok zijn. Het is belangrijk hier een balans in te 35 

vinden. 36 

- M. Anten zegt dat het niet zo expliciet in het beleidsplan genoemd hoeft te 37 

worden. Eerst kan met de commissie overlegd worden.  38 

- Emma zegt dat dit wordt meegenomen.  39 

 40 
Pagina 28 41 
Regel 19: M. Mostard zegt dat hier staat dat maandelijkse activiteiten niet meer aan 42 
de promotie van reizen gekoppeld worden, omdat reizen snel vol zitten. Dit moet niet 43 
zomaar aangenomen worden. In haar bestuursjaar zat de skireis bijvoorbeeld niet 44 
vol. Ze zegt dat afgewacht moet worden wat gebeurt met de inschrijving van de 45 
reizen nu Postelein niet meer financieel bijdraagt. Van dit argument kan dus niet 46 
uitgegaan worden, maar ze zegt dat ze de andere overweging wel snapt. 47 
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- Gianne zegt dat dit vooral besloten is, omdat bijna geen vragen gesteld 1 

werden aan commissieleden. 2 

- J. Salfischberger zegt dat ze het idee van een vragenuurtje goed vindt. Bij de 3 

maandelijkse activiteit kan de focus op het doel blijven liggen.  4 

- E. Braat zegt dat niet vanuit gegaan mag worden dat de reizen vol komen. Ze 5 

zegt dat gerealiseerd moet worden dat het animo van de skireis sinds twee 6 

jaar pas groot is. 7 

- M. Mostard zegt dat in haar bestuursjaar op skireis is gegaan met twaalf 8 

leden.  9 

 10 
Regel 5: J. Salfischberger geeft als tip dat niet vergeten moet worden uit te delen bij 11 
de studenten die extra tijd hebben.  12 
 13 
Pagina 29 14 
J. Salfischberger wenst Vivian succes met de acquisitiecommissie. Ze zegt dat ze 15 
net zo door moet gaan als Renske en dat de lijn doorgezet kan worden.  16 
 17 
Pagina 30 18 
Regel 12: J. Salfischberger zegt dat gesproken wordt over andere belangrijke 19 
relaties. Hierdoor lijkt het alsof niet actieve leden niet belangrijk zijn. Ze zegt dat het 20 
woord ‘belangrijke’ weggelaten kan worden. 21 

- Emma bedankt haar hiervoor en zegt dat het aangepast zal worden.  22 

 23 
Pagina 32 24 
M. Anten zegt dat ze het leuk vindt dat gekeken wordt naar mogelijkheden dingen 25 
met andere verenigingen te organiseren.  26 
 27 
Pagina 34 28 
E. Braat vraagt in hoeverre al afspraken gemaakt zijn met stichting MOVE. Ze vraagt 29 
of het concreet genoeg is dit in het beleidsplan te zetten.  30 

- Gianne zegt dat zij contact gezocht hebben met Postelein. Ze zijn erg 31 

enthousiast en fijn om mee samen te werken. Uit de enquête die afgelopen 32 

jaar is afgenomen, is gebleken dat leden meer praktijkervaringen willen 33 

opdoen. Op deze manier is dit mogelijk, naast de Postelein voor Kinderen-34 

activiteit. Ze zegt dat E. Braat gelijk heeft dat het nog wat onzeker is, omdat 35 

stichting MOVE nog aan het opstarten is in Nijmegen. Stichting MOVE was 36 

echter vrij zeker dat dit gaat lukken. Postelein heeft nu een vacature op de 37 

website gezet, omdat zij nog op zoek zijn naar werknemers. Als stichting 38 

MOVE in Nijmegen is opgezet, zal Postelein de samenwerking aangaan. 39 

- E. Braat zegt dat ze het snapt, maar dat in het beleidsplan niet alles genoemd 40 

wordt waarmee samengewerkt wordt.  41 

- Gianne zegt dat ze het snapt. Het idee is dat stichting MOVE een soort 42 

commissie opricht. Eerst zou dit onder de Postelein voor Kinderen-commissie 43 

kunnen vallen. Het bestuur wilde hier echter iets groots van maken. Als een 44 

commissie opgestart wordt, dan zal Gianne hierin het overzicht houden en op 45 

deze manier kan het een rol spelen binnen Postelein. 46 

- J. Chia vraagt of leden van Postelein in de commissie kunnen. 47 

o Gianne zegt dat dit kan. 48 
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- E. Braat vraagt waarom dit niet genoemd is tijdens de commissiemarkt. 1 

o Gianne zegt dat stichting MOVE opstart in februari en dat eerst 2 

gekeken wordt of dit goed gaat. 3 

- E. Braat zegt dat ze het apart vindt dat het zo duidelijk benoemd wordt in het 4 

beleidsplan. Bij de Postelein voor Kinderen-commissie wordt ook 5 

samengewerkt, daar wordt het ook niet zo duidelijk benoemd.  6 

- Gianne zegt dat daar Postelein de organisatie volledig in handen heeft. Ze zal 7 

nadenken over een andere formulering. 8 

- E. Braat zegt dat het voor Gianne zelf ook nog onduidelijk is. Daarom is het 9 

moeilijk uit te leggen. 10 

- Gianne zegt dat het idee veelbelovend is, maar dat het inderdaad nog 11 

onduidelijk is. 12 

- E. Braat vraagt of het bestuur het dus wel de moeite waard vond dit in het 13 

beleidsplan te schrijven.  14 

- Gianne vraagt of E. Braat wil dat Gianne toevoegt wat ze gezegd heeft over 15 

de commissie.  16 

- J. Zonneveld zegt dat stichting MOVE nog niet opgestart is, maar dat het wel 17 

concreet genoeg is voor het beleidsplan. 18 

- M. Mostard zegt dat dit ook het geval was toen de Postelein voor Kinderen-19 

commissie opgestart werd. 20 

- E. Braat zegt dat daar een activiteit uit kwam, maar dat dat hier nog 21 

onduidelijk is. 22 

- M. Monteiro zegt dat het bestuur nu wel inzet op een activiteit. Misschien moet 23 

eerst afgewacht worden hoe de eerste activiteit gaat, voordat een commissie 24 

opgestart wordt. Het overzicht kan beter worden gehouden als Postelein zelf 25 

goed naar deze samenwerking kijkt.   26 

- Gianne zegt dat de commissie niet officieel van Postelein is. Ongeveer acht 27 

studenten zetten een activiteit op. Deze activiteit is toegankelijk voor leden 28 

van Postelein. Dat is de aanpak van stichting MOVE. 29 

- E. Braat vraagt of Gianne deze manier van aanpak in het beleidsplan kan 30 

opnemen, omdat het nu duidelijker is. 31 

- J. Chia zegt dat het dan niet echt een commissie is. Ze vraagt of Postelein 32 

dan niet bemiddelt voor vrijwilligerswerk.  33 

- Gianne zegt dat de vergelijking met een commissie niet handig is, omdat dit 34 

het verwarrender maakte.  35 

- J. Chia zegt dat het einddoel van stichting MOVE een activiteit is. Ze denkt dat 36 

het beter vergeleken kan worden met stichting SOOS dan met de Postelein 37 

voor Kinderen-commissie. Postelein zal een activiteit promoten waaraan leden 38 

kunnen deelnemen.  39 

- M. Mostard zegt dat stichting SOOS daarvoor betaalt, stichting MOVE doet dit 40 

niet.  41 

- Gianne zegt dat zij zitting zal nemen in de organisatie en dat het contact nauw 42 

zal verlopen. Ze zegt dat stichting MOVE meer als onderdeel van Postelein 43 

kan worden gezien.  44 

- Sanneke vraagt of de leden die meedoen aan de activiteit actief lid zijn. 45 

o Gianne zegt dat hier nog niet over nagedacht is.  46 
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o Sanneke zegt dat stichting MOVE met een commissie vergeleken 1 

werd. Dan zou gedacht worden dat leden niet actief zijn. De leden 2 

worden echter wel via Postelein geworven. Het bestuur moet voor 3 

zichzelf goed duidelijk hebben of stichting MOVE een commissie 4 

van Postelein zal zijn.  5 

o M. Mostard zegt dat hier goed over nagedacht moet worden. Als 6 

halverwege het jaar een commissie opgestart wordt, kan het zijn dat 7 

leden die al actief lid zijn, ook in deze commissie willen. 8 

- M. Anten zegt dat ze merkt dat het plan voor veel leden nog onduidelijk is. Het 9 

zou later in een alv voorgelegd kunnen worden, als het duidelijker is.  10 

- Renske zegt dat benadrukt moet worden dat het gaat om samenwerking. 11 

Postelein regelt dus dingen voor stichting MOVE en andersom.  12 

- J. Salfischberger vraagt of Gianne zei dat een advertentie op de website staat. 13 

- Gianne zegt dat het een vacature is. 14 

- J. Salfischberger vraagt of zij hier voor betalen. 15 

- Gianne zegt dat ze dit niet doen.  16 

- J. Salfischberger zegt dat het bestuur hier een duidelijk standpunt over in 17 

moet nemen. Nagedacht moet worden over wat wel en niet op de website 18 

geplaatst wordt en waar de grens ligt.  19 

- Emma zegt dat hier een schema voor gemaakt is.  20 

- J. Zonneveld vraagt of er iets tegenover de plaatsing van de vacature staat. 21 

Andere sponsoren betalen voor promotie. Het is onduidelijk wat stichting 22 

MOVE Postelein kan bieden, mogelijk is dit niets. 23 

- Gianne zegt dat de samenwerking met stichting MOVE niet als sponsoring 24 

gezien wordt. Postelein wil leden een praktijkervaring bieden en zij faciliteren 25 

dit.  26 

- J. Zonneveld zegt dat nu Postelein stichting MOVE sponsort. 27 

- Gianne zegt dat ze een stichting zijn. 28 

- M. Mostard zegt dat in dat geval alle stichtingen op de website geplaatst 29 

kunnen worden.  30 

- G. van Loon vraagt of kosten die gemaakt worden onder stichting MOVE 31 

vallen. 32 

- Gianne zegt dat dit zo is. 33 

- G. van Loon zegt dat leden dan een dienst bieden. 34 

- Emma zegt dat het daarom vergeleken werd met een commissie.  35 

- M. Anten zegt dat ze het idee heeft dat niet duidelijk is waarom nu iets op de 36 

website geplaatst is, terwijl hier niets tegenover staat. Ze vraagt waarom het 37 

nu niet van de website gehaald kan worden en pas geplaatst wordt als 38 

plannen concreter zijn.  39 

- Gianne zegt dat de vacature los staat van de samenwerking. Het plaatsen van 40 

vacatures in het algemeen is een keuze van het bestuur.  41 

- Maroesjka zegt dat werknemers nodig zijn om activiteiten te realiseren. Als 42 

geen werknemers gevonden worden, kan de samenwerking niet worden 43 

gestart. Het is dus in het belang van Postelein dat werknemers gevonden 44 

worden. Ze zegt dat zij in haar bestuursjaar ook contact heeft gehad met 45 

stichting MOVE. Ze heeft een duidelijk beeld gekregen van wat zij Postelein 46 
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kunnen bieden. De website is hier ook duidelijk over. Voor leden kan het nog 1 

onduidelijk zijn, maar het doel van stichting MOVE is duidelijk.  2 

- Renske zegt dat zij afgelopen jaar heel veel geadverteerd heeft voor 3 

SirityDresses. Hier heeft ze ook niets voor gekregen. Ze snapt dat het nog 4 

onduidelijk is, maar met variabele sponsoring is het vorig jaar ook op deze 5 

manier aangepakt.  6 

- L. van den Heuvel vraagt of het idee is dat Postelein leden praktijkervaring 7 

aanbiedt door samen te werken met stichting MOVE. 8 

- J. Salfischberger zegt dat wat Maroesjka zei, toegevoegd kan worden aan het 9 

beleidsplan. Ze zegt dat met het schema dat opgesteld is voor het plaatsen 10 

van vacatures, ook in het eigen belang gedacht mag worden. Er mogen eisen 11 

gesteld worden en Postelein mag best wat terugvragen.  12 

- J. Chia zegt dat als studievereniging geïnvesteerd wordt in de samenwerking 13 

en dat als dat concreter is, leden meer praktijkervaring geboden kan worden.  14 

 15 
Pagina 36 16 
T. van Egmond zegt dat hij benieuwd is naar de argumenten van de El Sombrero om 17 
de BaMyPo-feesten voortaan op woensdag te organiseren. 18 

- Emma zegt dat dit niet alleen vanuit de El Sombrero besloten is, maar door de 19 

manager van de Molenstraat. Ze zegt dat de winst op donderdag voor de 20 

Molenstraat wel behaald wordt, door het hoge aantal externen. BaMyPo-21 

feesten vormen geen meerwaarde voor de Molenstraat. 22 

- T. van Egmond vraagt hoe de verenigingen hierop gereageerd hebben. Hij 23 

zegt dat de El Sombrero laat is met het aanleveren van promotiemateriaal en 24 

dat de El Sombrero niet meewerkt aan themafeesten. 25 

o Ruth zegt dat ze de manager van de Molenstraat intimiderend vindt. Met 26 

andere verenigingen is gekeken of de feesten op een andere locatie 27 

georganiseerd kunnen worden. Deze locaties wogen echter niet op tegen 28 

de woensdagavond in de El Sombrero. Veel feesten van andere 29 

verenigingen worden ook op woensdag gehouden en hier zijn veel 30 

bezoekers aanwezig. BaMyPo-feesten kunnen dus alsnog goed bezocht 31 

worden. De Molenstraat heeft deze wijziging opgelegd en de verenigingen 32 

kunnen hier weinig aan doen.  33 

- M. Mostard zegt dat de Molenstraat deze verandering oplegt. Mochten de 34 

feesten niet goed bezocht worden, kan aangegeven worden waaraan dat ligt. 35 

De Molenstraat stelt zich niet flexibel op. Dan kan niet verwacht worden dat 36 

veel leden op feesten aanwezig zijn, als niets gedaan wordt om feesten beter 37 

te laten lopen.  38 

- Ruth zegt dat de manager van de Molenstraat in een cirkel redeneert. Hij legt 39 

de BaMyPocommissie namelijk de woensdagavond op, maar rekent het de 40 

verenigingen aan als minder leden aanwezig zijn. Ze heeft hier contact over 41 

met de bestuursleden van Mycelium en Babylon en de voorgangers. Op 42 

Facebook staan nu ongeveer evenveel aanwezigen als tijdens de introductie.  43 

- M. Mostard zegt dat dit niet betekent dat mensen ook daadwerkelijk komen.  44 

- L. Peeters zegt dat op donderdagavond niet altijd veel leden aanwezig waren, 45 

maar dat vooral veel externen de feesten bezochten. De woensdagavond kan 46 
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hierdoor dus positief zijn, doordat in verhouding meer leden en minder 1 

externen aanwezig zijn. 2 

- Ruth zegt dat L. Peeters hier gelijk in heeft. Leden hebben ook aangegeven 3 

dat zij vinden dat weinig leden aanwezig zijn tijdens BaMyPo-feesten. Dit is 4 

ook gebleken bij andere verenigingen.  5 

- J. Salfischberger zegt tegen Ruth dat ze zich niet moet laten intimideren door 6 

de Molenstraat. Zij delen mededelingen gemakkelijk mee en zij hebben een 7 

machtspositie. Tegen de Molenstraat kan gezegd worden dat gekeken wordt 8 

naar andere mogelijkheden. Zo kan de onderhandelingspositie beter 9 

behouden worden en wordt niet zomaar ingestemd met de veranderingen.  10 

- E. Braat zegt dat de feesten één van de grootste inkomstenbron is. Op 11 

donderdag werd hier veel meer geld mee verdiend.  12 

- Ruth zegt dat hier rekening mee is gehouden in de begroting.  13 

- M. Mostard zegt dat de Molenstraat aangegeven heeft dat in haar 14 

bestuursjaar feesten in Café van Buren georganiseerd kunnen worden. 15 

Hierdoor waren weinig leden aanwezig. Tegen de Molenstraat kan gezegd 16 

worden dat feesten aantrekkelijk gemaakt moeten worden.  17 

 18 
Pagina 37 19 
M. Anten vraagt wie het samenwerkingsverband voor het gala geregeld heeft. Ze 20 
zegt dat dit knap gedaan heeft. 21 

- Mirthe zegt dat ze hier veel mee bezig is geweest. In het begin werd gezegd 22 

dat Postelein niet zomaar mee kon doen aan het gala. Uiteindelijk bleek dit 23 

makkelijk te gaan. Ze hoopt dat het komend jaar weer een succes wordt.  24 

 25 
Emma vraagt of nog algemene opmerkingen over het beleidsplan zijn. 26 

- J. Salfischberger zegt dat verwarring over de rondvraag ontstond. Ze vraagt of 27 

er nog een informele rondvraag komt.  28 

- Emma zegt dat deze nog komt. 29 

- J. Salfischberger zegt dat ze het beleidsplan mooi vindt en dat ze de 30 

speerpunten goed en origineel vindt. Ze complimenteert het bestuur hierover. 31 

- M. Mostard zegt dat veel lef getoond is door voor een quitte begroting te gaan, 32 

terwijl toch veel gewild wordt. 33 

- E. Braat zegt dat ze vindt dat het beleidsplan goed neergezet is. Overal is 34 

goed over nagedacht. 35 

- J. Chia zegt dat ze vindt dat het beleidsplan er goed uitziet. De speerpunten 36 

zijn helder geformuleerd. Overal is goed over nagedacht en alles is goed 37 

onderbouwd. De extra sheets over de financiële bijdrage van Postelein waren 38 

erg goed.  39 

 40 

9. Stemmen Beleidsplan 2015-2016 41 

Emma geeft aan dat het beleidsplan is aangenomen met: 42 
 43 
Stemmen voor 30 44 
Stemmen tegen 0 45 
Stemmen blanco 0 46 
 47 
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De ALV klapt.  1 
 2 

10. W.V.T.T.K.  3 

Er is geen W.V.T.T.K.  4 
 5 

11. Rondvraag 6 

- M. Grijsen zegt dat ze het bestuur een leuk jaar wenst en dat ze veel 7 

vertrouwen in het bestuur heeft. 8 

- D. Ruessink zegt dat het bestuur het vanavond goed gedaan heeft. 9 

- F. Roovers sluit zich hier bij aan. 10 

- N. Mijnsbergen zegt trots te zijn op hoe de eerste algemene ledenvergadering 11 

gegaan is. 12 

- L. Peeters sluit zich hier bij aan.  13 

- E. Lucassen wenst het bestuur heel veel succes. 14 

- M. Haassen sluit zich hierbij aan en zegt dat het bestuur het goed heeft 15 

gedaan vanavond.  16 

- M. Monteiro zegt dat ze het leuk vond het beleidsplan te lezen en ernaar te 17 

luisteren vanavond. Ze vindt dit een goed begin van een heel mooi jaar. 18 

- J. Salfischberger is het hier mee eens. Ze vindt het beleidsplan mooi 19 

geworden en wenst het bestuur veel succes. Ze zegt veel vertrouwen in het 20 

bestuur te hebben. Ze geeft mee niet vergeten te genieten, het jaar gaat snel 21 

voorbij.  22 

- J. Zonneveld sluit zich bij alles aan. Hij zegt dat hij afgelopen jaar al wat 23 

afstand heeft genomen van Postelein en dat dit één van de laatste 24 

vergaderingen zal zijn die hij actief meemaakt. Hij heeft veel vertrouwen in 25 

komend jaar. Hij vindt dat nu al veel laten zien is met het beleidsplan en dat dit 26 

doorgezet mag worden. 27 

- E. Braat wenst het bestuur heel veel succes. Ze geeft aan veel zin te hebben 28 

in komend jaar en dat dit komt door het enthousiasme dat het bestuur 29 

uitstraalt.  30 

- J. Chia wil zich hierbij aansluiten. Ze zegt dat het beleidsplan er goed uitziet 31 

en ze heeft vertrouwen in het bestuur. Ze zegt dat het bestuur in zichzelf mag 32 

geloven en dat ieder zijn of haar eigen ding moet doen. 33 

- M. Kunst wenst het bestuur veel succes en plezier. 34 

- S. van der Meijs wil zich hierbij aansluiten. Ze heeft veel vertrouwen in het 35 

bestuur.  36 

- A. de Ronde zegt dat het bestuur een goede eerste indruk heeft achtergelaten 37 

tijdens de alv, ze wenst iedereen succes. 38 

- T. van Egmond geeft zijn complimenten over het beleidsplan. Hij zegt dat hij 39 

geen problemen verwachtte tijdens de alv en hier kreeg hij gelijk in. Hij heeft 40 

veel zin in komend jaar als actief lid. 41 

- M. Anten zegt dat ze veel vertrouwen heeft in het komende jaar. Ze zegt dat 42 

het bestuur er een mooi jaar van moet maken, waarin veel geleerd wordt en 43 

kritisch nagedacht wordt. 44 

- L. van den Heuvel zegt dat ze het bestuur heel leuk vindt en dat het een eer 45 

was samen te eten. Ze is trots op het beleid dat is neergezet. Ze heeft veel 46 
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vertrouwen en vindt het leuk nog een paar maanden het onderdeel van het 1 

adviesorgaan te zijn. 2 

- M. Mostard gaat staan en verwelkomt alle aanwezigen. Ze sluit zich bij alles 3 

wat gezegd is aan en wenst het bestuur succes. Ze zegt dat de alv al 4 

veelbelovend was. Aan veel mensen kunnen gedurende het jaar vragen 5 

gesteld worden. Ze zegt dat de oud-besturen uitkijken naar de 6 

constitutieborrel en dat ze alles zullen doen om een bestuurslid te brassen. Ze 7 

geeft mee dat het bestuur veel moet genieten, alles met alle emoties moet 8 

ervaren en deze af en toe moet remmen en relativeren. Ze zegt dat veel 9 

mensen het harde werken niet zullen zien, daar moet het bestuur niet van 10 

onder de indruk raken.  11 

- T. Stift sluit zich overal bij aan. Hij vindt het bestuur enthousiast en heeft 12 

vertrouwen in ze. Hij vindt het leuk komend jaar samen te werken.  13 

- L. van Osta sluit zich overal bij aan en wenst het bestuur succes. 14 

- G. van Loon sluit zich overal bij aan en zegt dat ze fan is van het bestuur en 15 

het volle vertrouwen in ze heeft. 16 

- Sanneke zegt dat ze super trots is en dat het leuk te zien is hoe het bestuur er 17 

met zijn zessen bij zit. Ze zegt dat iedereen het heel goed heeft gedaan in de 18 

inwerkperiode. Ze is vooral trots op Mandy, omdat ze alles snel heeft 19 

opgepakt en erg leergierig is.  20 

- Renkse heeft een rondvraag namens I. Ooms aan J. Zonneveld. Ze vraagt of 21 

hij het supermanpak binnenkort kan teruggeven. Ze wil daarnaast het bestuur 22 

van harte feliciteren en zegt dat ze het super goed gedaan hebben. Ze is met 23 

name trots op Vivian en ze zegt dat ze bestempeld worden als tweeling. Ze 24 

vindt dat Vivian goed bezig is met sponsoren. Ze zegt tegen Pieter dat hij het 25 

heel goed gedaan heeft door gebruik te maken van de uitgewerkte sheets bij 26 

de begroting. Het was een goed idee van Ruth. Het maakt duidelijk hoe goed 27 

hij achter het beleid staat en omgaat met vragen.  28 

- J. Zonneveld zegt dat hij namens M. Roelofs het bestuur wil feliciteren en ze 29 

veel succes wenst komend jaar.  30 

- Bente sluit zich aan bij al het voorgaande. Ze is trots op iedereen. Ze zegt dat 31 

ze nu geen speech heeft voorbereid, maar ze zegt dat de vlucht met 021 32 

begonnen is. Deze wordt dit jaar prachtig in de lucht gehouden en ze hoop dat 33 

veel loopings gemaakt worden. Ze is in het bijzonder trots op Pieter en zijn 34 

extra sheet. Ze wil meegeven dat het bestuur geen stress hoeft te hebben, 35 

zolang de wereld niet vergaat.  36 

- Vivianne zegt dat ze de hele maand september veel heeft meegemaakt van 37 

het bestuur en dat dit in juni al begon. Door de telefoonmomenten heeft ze 38 

ook van de beleidsdagen veel meegekregen. Ze is trots op hoe het bestuur er 39 

vanavond zat. Ze heeft respect voor Mandy dat ze het notuleren bijhoudt en 40 

voor de uitleg van Pieter over de begroting. Ze vindt dat Emma het heel goed 41 

heeft gedaan. 42 

- Maroesjka zegt dat het al veel zegt dat de ALV zo enthousiast is. Ze is heel 43 

trots, vooral op Gianne. Ze wenst haar veel succes en ze is benieuwd hoe ze 44 

alle ideeën gaat uitvoeren. Ze zegt tegen het bestuur dat ze van alles moeten 45 

genieten.  46 
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- Mirthe zegt dat ze het overal mee eens is. Het bestuur heeft laten zien dat ze 1 

achter het beleidsplan staan. Bij iedereen heeft ze veel enthousiasme gezien, 2 

voornamelijk bij Ruth. Ze zegt dat ze vanaf het begin altijd heel enthousiast is 3 

geweest. Ze zegt tegen het bestuur dat ze moeten genieten en dat ze veel zin 4 

heeft in de constitutieborrel.  5 

- Ruth wil de ALV bedanken voor de aanwezigheid, de kritische blik en alle 6 

opmerkingen. Ze wil het twintigste bestuur bedanken voor alles wat ze gedaan 7 

hebben en het vertrouwen dat ze hebben gegeven. Ze wil haar eigen bestuur 8 

bedanken en zegt dat ze erg trots is. Ze heeft veel zin in komend jaar. 9 

- Gianne wil de ALV bedanken voor de aanwezigheid en de voorbereiding. Daar 10 

gaat veel tijd in zitten, maar het wordt op prijs gesteld. Ze wil het twintigste 11 

bestuur bedanken voor de inwerkperiode, hier hebben zij veel werk aan 12 

verzet. Ze zegt dat ze weet dat ze altijd geholpen zal worden als dat nodig is. 13 

Ze bedankt iedereen voor de kritische vragen en ze zegt dat ze super veel zin 14 

heeft in komend jaar.  15 

- Vivian zegt dat ze erg blij is en dat ze het kort wil houden, omdat ze honger 16 

heeft. Ze wil iedereen bedanken voor de kritische vragen en ze zegt dat ze 17 

super veel zin heeft in komend jaar.  18 

- Pieter bedankt de ALV voor het enthousiasme. Hij zegt dat ze hebben laten 19 

merken dat ze vertrouwen hebben, dat helpt naast de stemmen die allemaal 20 

voor waren. Hij wil het twintigste bestuur bedanken voor de goede 21 

inwerkperiode.  22 

- Mandy zegt dat ze de ALV wil bedanken voor de aanwezigheid. Ze wil het 23 

twintigste bestuur bedanken voor alles wat ze gedaan hebben en ze zegt dat 24 

ze het fijn vindt dat ze ook na 1 oktober met vragen bij ze terecht kan.  25 

- Emma zegt dat ze iedereen wil bedanken voor de aanwezigheid en het 26 

meedenken. Ze was erg zenuwachtig, maar ze vond iedereen lief. Ze wil 27 

iedereen uitnodigen voor een drankje en ze zegt dat ze veel zin heeft in 28 

komend jaar met iedereen.  29 

 30 

12. Sluiting 31 

Emma sluit om 1.13 uur de vergadering. 32 
 33 
De ALV klapt.  34 
 35 


