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

 Commissiehoofden: J. Salfischberger, G. Dodemont, G. van Loon, M. 3 
Kunst, L. Grootscholten, M. Mostard, W. Nienhuis, P. de Vries, L. 4 
Onnink, M. Haasen 5 

 Raad van Advies: J. Chia, L. van den Heuvel, M. Monteiro 6 
Leden: J. Zonneveld, E. Mulder, J. Free, T. van Egmond, V. van de Pol, 7 
M. Ankersmit, A. van der Velden, Y. Bremer, I. Ooms,  R. van Asperen, 8 
F. van den Eerenbeemt, S. van der Meulen 9 

  Totaal: 32  10 
Afwezigheid  11 
bij kennis- 12 
geving: N.v.t. 13 

 14 

1.Opening 15 

Vivianne opent om 18:33 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  16 
 17 
Vivianne biedt haar excuses aan voor het feit dat geen officiële uitnodiging via de 18 
mail is verstuurd en dat iedereen pas weer laat bij de stukken kon. Alle stukken 19 
stonden twee weken voor de alv op de website, maar deze ging toen tijdelijk uit de 20 
lucht vanwege de verandering van webmaster. Ze geeft aan niet te weten hoe lang 21 
dit precies zou gaan duren. Er is toen voor gekozen niet direct een bericht op 22 
Facebook te zetten, omdat er al op was gezet dat de website eruit lag. Daarnaast 23 
werd gehoopt dat deze weer snel online zou komen. Dit ook om te voorkomen dat 24 
leden overspoeld zouden worden met berichten. Daarnaast was het niet mogelijk om 25 
een massamail te sturen, aangezien de website eruit lag. Toen deze weer online 26 
was, was het probleem dat maar één bijlage bijgevoegd kan worden in de mail. Het 27 
bleek dus toch langer te duren. Ze biedt nogmaals haar excuses aan en hoopt dat 28 
iedereen nog wel voldoende tijd heeft gehad om de alv voor te bereiden.  29 
 30 

2. Vaststellen agenda 31 

De agenda is vastgesteld.  32 

 33 

3. Goedkeuren notulen 34 

De notulen van 03-12-2014 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen 35 
van de spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen:  36 
 37 
Pagina 12 38 
Regel 14. J. Chia geeft aan dat ze een aantal opmerkingen tijdens deze alv namens 39 
E. Braat zal verkondigen. In regel 14 zou ze graag terug zien dat het hier gaat om 40 
een miscommunicatie.  41 
 42 
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Regel 44 en verder. J. Chia geeft aan dat het niet om meer om de kassen en 1 
kasverschillen gaat, maar over het verschil tussen het bedrag wat op de factuur 2 
stond en het bedrag wat is geïncasseerd.  3 
 4 
Pagina 21 5 
J. Free vraagt zich af of het agendapunt ‘Financiële reserves’ nog terug zal komen. 6 

- Bente geeft aan dat een verslag hierover klaar ligt en dat dit de volgende alv 7 
aan bod zal komen. Dit verslag wordt dan ook op de website geplaatst. 8 

- Vivianne zegt dat tussen de voorstel-alv en deze alv nog een extra alv 9 
gepland zal worden.  10 

 11 

4. Mededelingen bestuur 12 

a. Secretaris 13 
- De boekenverkoop van periode 3 heeft plaatsgevonden. Op woensdag 28 14 

januari zijn de boeken geleverd op de Posteleinkamer. Leden konden de week 15 

erna de bestelde boeken op komen halen op de Posteleinkamer. 16 

- De boekenverkoop van periode 4 heeft plaatsgevonden. Op vrijdag 27 maart 17 

zijn de boeken geleverd op de Posteleinkamer. Leden konden die week erna 18 

de bestelde boeken op komen halen op de Posteleinkamer. 19 

- Vanaf 12 april heeft Postelein een nieuwe webmaster. De webmaster is van 20 

het bedrijf Mooij Media.  21 

b. Penningmeester 22 

- Geen mededelingen.  23 
 24 

c. PR 25 

- Op woensdag 1 april zijn de resultaten van de enquête van Postelein 26 
opgevraagd. Gevraagd is naar de mening van leden over de toegankelijkheid 27 
van Postelein, het activiteitenaanbod, de promotie van activiteiten en een 28 
toekomstvisie. De resultaten zijn inmiddels bekeken en besproken in een 29 
evaluatievergadering van het bestuur. Daarnaast worden de resultaten 30 
verwerkt in een advies aan volgende besturen en in een toekomstvisie van het 31 
bestuur. 32 

- Op dinsdag 7 april heeft een Posteleinborrel plaatsgevonden in Café de Fuik. 33 
Van 21:00 uur tot 22:00 uur kostte een fles wijn €8,00, van 22:00 tot 23:00 uur 34 
€9,00 en van 23:00 tot 00:00 uur €10,00. Daarnaast zijn shotjes Donders en 35 
Vlugge Japie de hele avond verkocht voor €1,50 en vijf halen voor €5,00. 36 
Ongeveer 65 leden waren aanwezig op de borrel.  37 

- Vanaf donderdag 16 april is de algemene promotieactie uitgedeeld. De 38 
algemene promotieactie was een goodiebag. Deze bestond uit een stoffen 39 
tas, een etui, een potlood, een bieropener en een spiegeltje met het logo van 40 
Postelein. Daarnaast zat er een Postelein bierviltje in de tas. Uitgedeeld is bij 41 
B1, B2 en B3. Aangezien B2 en B3 in deze periode alleen keuzevakken 42 
hebben, is ook uitgedeeld bij de werkgroepen Academische Vaardigheden 2 43 
om de tweedejaars studenten zoveel mogelijk te bereiken. Daarnaast zal via 44 
een Facebookpost opgeroepen worden om een goodiebag te komen halen op 45 
de Posteleinkamer.  46 
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- Op dinsdag 21 april heeft een maandelijkse activiteit plaatsgevonden met als 1 
thema ‘Koningsdag’. Ongeveer honderd personen zijn een cake met oranje 2 
glazuur en slagroom komen halen.  3 

 4 
d. Formeel  5 

- Op woensdag 1 april heeft de Studytripreünie plaatsgevonden in Café de Fuik. 6 

Hierbij waren 26 deelnemers aanwezig. Tijdens de reünie is eerst de 7 

aftermovie laten zien waarna in groepjes een quiz is gespeeld. Daarnaast is 8 

aan de deelnemers gevraagd een korte enquête in te vullen zodat tips en tops 9 

die hieruit naar voor komen aan volgende jaren mee kan worden gegeven. 10 

- Op woensdag 15 april heeft een ervaringsverhaal over ‘Het leven als 11 

transgender plaatsgevonden’. Hierbij waren 61 deelnemers aanwezig waarvan 12 

drie niet-leden. Het was een interessante lezing en de reacties waren positief. 13 

- Op maandag 20 april heeft de Praktijkavond ‘Blik op het werkveld’ 14 

plaatsgevonden in samenwerking met de Nederlandse vereniging van 15 

pedagogen en onderwijskundigen. Hierbij waren 43 deelnemers aanwezig 16 

waarvan twee niet-leden. De deelnemers kregen in twee rondes meer te 17 

weten over verschillende werkvelden. 18 

- Op woensdag 22 april heeft een lezing over eerwraak plaatsgevonden. Hierbij 19 

waren 46 deelnemers aanwezig. Het was een interessante lezing.  20 

e. Informeel 21 
- Op donderdag 2 april heeft een activiteit van de Postelein Actief-commissie 22 

plaatsgevonden, namelijk Bounz. Hierbij waren 23 deelnemers aanwezig. 23 

Bounz, een ruimte gevuld met trampolines in het Honig-complex, is gedurende 24 

één uur afgehuurd. Allereerst gaf de eigenaar een warming up. Hierna kon vrij 25 

gesprongen worden. Als afsluiter werd Dodgeball gespeeld. Het was een 26 

leuke middag en de commissie ontving enthousiaste reacties.  27 

- Op dinsdag 7 april heeft de Paasactiviteit, georganiseerd door de Postelein 28 

Actief-commissie plaatsgevonden. De commissie heeft in en rond Spinoza 29 

eieren verstopt zodat leden deze konden zoeken en inleveren. Tussen 10.00 30 

en 16.00 uur konden de eieren op de Posteleinkamer ingeleverd worden. 31 

Twaalf leden hebben deelgenomen aan de activiteit. De eerste drie hebben 32 

een prijs ontvangen en ook de persoon die het gouden ei gevonden had, 33 

ontving een prijs. 34 

- Op woensdag 15 april heeft een pokeravond, georganiseerd door de 35 

mannencommissie plaatsgevonden. Deze activiteit vond plaats in Café Jojo. 36 

dertien mannen waren deze avond aanwezig.  37 

- Op donderdag 16 april heeft het lustrum galadiner plaatsgevonden in 38 

Restaurant en Brouwerscafé de Hemel. Leden konden voor €7,00 een 39 

tweegangendiner eten, waarbij gekozen kon worden uit drie hoofdgerechten. 40 

Niet-leden betaalden €15,00. Bij dit diner waren 26 leden en zes niet-leden 41 

aanwezig.  42 

- Op donderdag 16 april heeft het gala plaatsgevonden in Stadscafé de Waagh. 43 

Dit gala is georganiseerd in samenwerking met studievereniging BOW, 44 

studievereniging Babylon en studievereniging Mundus. Het gala duurde van 45 
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21.00 tot 02.00 uur. Van 21.00 tot 00.00 uur was een fotograaf aanwezig om 1 

de gasten op de foto te zetten. Daarnaast speelde een band en draaide een 2 

DJ, elkaar afwisselend. Op het gala waren 248 gasten aanwezig, waarvan 77 3 

een kaartje kochten via Postelein. Hiervan waren 66 lid en elf niet-lid. De sfeer 4 

was goed, wat geconcludeerd kan worden door de positieve reacties op het 5 

gala.  6 

f. Voorzitter 7 

- Geen mededelingen.  8 
 9 

5. Presenteren Halfjaarlijkse verantwoording 2014-2015 10 

Vivianne geeft aan dat ze nog twee opmerkingen heeft voordat ze gaan beginnen 11 
met het doornemen van de Halfjaarlijkse verantwoording. De Ragweek wordt niet 12 
genoemd, omdat de opbouw van de verantwoording hetzelfde is als de vorige twee 13 
jaar. Toen was de Ragweek in april. Bij de definitieve versie zal dit wel worden 14 
opgenomen. Verder is de samenvattingenverkoop tot 22 maart in het verslag gezet. 15 
In de definitieve versie zal dit tot en met 31 maart zijn. De aantallen heeft Bente wel 16 
bij de hand, mochten er vragen over komen.  17 
 18 
Vivianne neemt de speerpunten van het beleidsplan nog kort door. Ze geeft aan dat 19 
ze hier als bestuur nog steeds druk mee bezig zijn.  20 
 21 
Pagina 7 22 
Regel 9. J. Free vraagt of in de praktijk wordt gemerkt dat op het commissieshirt nu 23 
ook de bestuursfunctie gedrukt staat. 24 

- Vivianne zegt dat het lastig is om in te schatten of dit als prettig wordt ervaren 25 
door leden of externen. 26 

- Mirthe zegt dat ze bij activiteiten wel vaak wordt aangesproken door de 27 
externen waarbij de activiteit wordt georganiseerd. Ze weet alleen niet of dit 28 
komt door het drukken van de bestuursfunctie op het commissieshirt.  29 

 30 
Regel 47. G. Dodemont vraagt of het Instagram account toegevoegde waarde heeft.  31 

- S. de Feiter geeft aan dat ze denkt dat het vooral mensen naar feesten trekt 32 
die op dat moment bezig zijn. Verder heeft ze positieve reacties ontvangen 33 
van leden.  34 

- J. Chia vraagt hoeveel leden dit account volgen. 35 
o S. de Feiter zegt dat ze dat niet uit haar hoofd weet.  36 

- J. Free zegt dat de foto’s dan niet afgeschermd zijn en dus in strijd zijn met 37 
privacy van de leden. 38 

o S. de Feiter zegt dat ze altijd eerst vraagt aan de leden of de foto op 39 
Instagram geplaatst mag worden.  40 

- M. Mostard zegt dat voor Instagram ook een apart kopje in het verslag moet 41 
komen onder ‘Informatievoorzieningen’. 42 

o Vivianne zegt dat dit toegevoegd zal worden. 43 

- M. Mostard vraagt hoe mensen bij het Instagram account kunnen komen. 44 
o Sanneke zegt dat dit in de nieuwsbrief en via Facebook is gepromoot.  45 

 46 
Regel 33. J. Chia zegt dat er inmiddels een nieuwe webmaster is en dat de 47 
jaarplanning dus waarschijnlijk op de website geplaatst kan gaan worden. Dan hoeft 48 
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er dus niet te staan dat ernaar gestreefd wordt. Daarnaast vraagt ze wanneer dit zal 1 
gebeuren. 2 

- Sanneke geeft aan dat op het moment dat het verslag werd geschreven, de 3 
nieuwe webmaster er nog niet was. Daarnaast zal de jaarplanning zo snel 4 
mogelijk op de website worden geplaatst, maar een precieze indicatie hiervan 5 
is lastig te geven. 6 

 7 
Regel 21. J. Free zegt dat bij de sollicitatiecommissie erbij kan worden gezet dat het 8 
gaat om de sollicitaties voor bestuursleden. Hij vraagt welke mensen in de 9 
sollicitatiecommissie zullen plaatsnemen. Hij zou hiervoor graag een verantwoording 10 
willen. 11 

- Vivianne zegt dat er twee mensen uit het bestuur in zullen zitten. Dit ligt aan 12 
de eerste en tweede keuze van de sollicitant en wisselt dus per sollicitatie. 13 
Daarnaast zullen twee vaste personen deelnemen aan de commissie. Dit zal 14 
iemand zijn vanuit de huidige Raad van Advies en een oud- of huidig 15 
bestuurslid vanuit een andere vereniging. 16 

- J. Free vraagt waarom ervoor is gekozen om iemand vanuit een andere 17 
vereniging in de commissie te laten plaatsnemen.  18 

o Vivianne zegt dat deze persoon minder bekend is met Postelein en 19 
haar leden. Deze persoon weet wel wat een bestuursjaar inhoudt en 20 
kan een frisse blik werpen op de sollicitaties.  21 

- J. Salfischberger geeft aan dat ze het goed vindt dat de commissie is 22 
opgericht. Ze is heel benieuwd hoe dit zal bevallen, maar dit zal ze in het 23 
jaarverslag lezen.  24 

- S. van der Meulen vraagt hoe na de gesprekken besloten zal worden over wie 25 
in het bestuur op welke functie zal komen. 26 

o Vivianne geeft aan dat de sollicitatiecommissie, afgezien van de twee 27 
bestuursleden, in samenspraak een advies aan het bestuur uit zullen 28 
brengen. De overige twee leden uit de Raad van Advies zullen ook een 29 
advies geven en het bestuur zal bekijken wat hun eigen mening is. 30 
Deze verschillende visies zullen vergeleken worden. Het bestuur maakt 31 
wel de uiteindelijke beslissing. 32 

- M. Mostard zegt dat dit een toegevoegde commissie is en dus in het verslag 33 
verwerkt moet worden als een commissie. Het kan eventueel aan het einde 34 
van het algemene deel worden geplaatst of onder de voorzitter. 35 

o Vivianne zegt dat dit toegevoegd zal worden. 36 
 37 

M. Mostard vindt dat het speerpunt communicatie goed verloopt, met name over het 38 
reserveren van de lokalen. Hierin is veel veranderd afgelopen half jaar en dit is 39 
helder naar de commissiehoofden gecommuniceerd.  40 
 41 
Regel 8. M. Mostard zegt dat het afgelopen half jaar het bestuur vaak een vest of 42 
blazer over het bestuursshirt heeft gedragen. Ondanks dat degenen die kamerdienst 43 
hadden dezelfde kleur shirts aanhadden, was het alsnog lastig te herkennen.  44 

- Vivianne geeft aan dat het bestuursvest wat ze hebben, niet erg prettig is. 45 
Voor volgend jaar zou het bestuur kunnen overwegen een tweede vest, blazer 46 
of shirt met lange mouwen erbij te kopen.  47 

 48 
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Regel 39. J. Chia geeft aan dat dit niet duidelijk wordt uitgelegd, maar bij het kopje 1 
‘Deelname activiteiten’ wel helder is. Ze geeft aan dat het hier dus kan worden 2 
weggelaten.  3 
 4 
Regel 26-27. J. Free vraagt of het rekening houden met verschillende curricula goed 5 
te doen is in de praktijk. 6 

- Mirthe zegt dat dit wisselt. Met name wordt geprobeerd voor reguliere 7 
studenten de activiteiten buiten de tentamenweken te plannen. Verder heeft 8 
ieder curriculum wel een keer iets verplichts, wat het lastig maakt. Ze geeft 9 
aan dat het tot nu toe echter wel redelijk is gelukt om rekening te houden met 10 
de curricula. 11 

- Renske zegt dat het met het uitdelen van bijvoorbeeld de promotieactie lastig 12 
is. In de derde en vierde periode zijn veel keuzevakken en zijn ALPO-13 
studenten minder vaak op de universiteit te vinden. Ze hebben er daarom voor 14 
gekozen zo veel mogelijk mensen te bereiken via werkgroepen. Dit kan soms 15 
vervelend zijn, maar werkt wel goed en ze zou het dus ook zeker aanraden 16 
voor volgende jaren.  17 

- Mirthe zegt dat het handig is om op tijd contact op te nemen met mensen die 18 
er meer over weten.  19 

- J. Free vraagt of bijvoorbeeld de studiereis opgenomen kan worden in de 20 
jaarplanning van de universiteit.  21 

o Vivianne zegt dat de jaarplanning van Postelein pas in oktober gemaakt 22 
wordt en de planning van de universiteit waarschijnlijk wel eerder. Ze 23 
zegt dat wel contact kan worden opgenomen om dit te overleggen.  24 

o J. Free zegt dat misschien elk jaar een vaste week gekozen kan 25 
worden voor de studiereis. 26 

o J. Chia zegt dat dit meer zekerheid geeft voor het bestuur. 27 
o Mirthe zegt dat dat prijstechnisch wel nadelig kan zijn.  28 

 29 
Regel 12. J. Chia vraagt waar naar gekeken wordt bij het nakijken van de 30 
protocollen. 31 

- Vivianne geeft aan dat ze hier nog niet mee bezig zijn geweest en dat op dit 32 
moment enkel gekeken wordt naar het samenvattingenprotocol en dat een 33 
nieuw protocol eraan komt. Ze zegt dat dan met name zal worden gekeken of 34 
het nog klopt en of het nog gehanteerd wordt. 35 

- J. Chia vraagt hoe het gaat met het volgen van de protocollen. 36 
o Vivianne geeft aan dat dit goed lukt en dat met name het 37 

commissiehoofdenprotocol, kamerdienstprotocol en Facebookprotocol 38 
veel gebruikt worden. 39 

o Renske zegt dat ze binnenkort een rouwprotocol zullen opstellen met 40 
behulp van andere verenigingen.  41 

- J. Chia vraagt of door leden gebruik wordt gemaakt van de map met alle 42 
protocollen erin en als het niet wordt gebruikt wat hier dan het voordeel van is. 43 

o Vivianne zegt dat het de professionaliteit en transparantie bevordert. 44 
Mocht er vraag naar zijn, is de mogelijkheid er in elk geval. Tot nu toe is 45 
er nog geen gebruik van gemaakt.  46 

o J. Free zegt dat hij een inzagemap een goed idee vindt en dat hier ook 47 
de statuten en het huishoudelijk regelement aan toegevoegd kunnen 48 
worden.  49 
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o M. Mostard sluit zich hierbij aan. Ze zegt dat wat precies is veranderd 1 
aan de protocollen wel in de verslagen moet worden benoemd, 2 
aangezien anders elk bestuur dit elk jaar kan zeggen. 3 

o Vivianne zegt dat dit in het jaarverslag opgenomen zal worden.  4 
 5 
Regel 29. J. Chia zegt dat hierbij staat dat met name aan de communicatie met de 6 
leden is gewerkt. Ze vraagt waaraan dan nog meer is gewerkt.  7 

- Vivianne geeft aan dat hierbij verder de communicatie binnen het bestuur 8 
wordt bedoeld, maar dat de woorden ‘met name’ eigenlijk overbodig zijn.  9 

 10 
Pagina 8 11 
Regel 41. J. Salfischberger vraagt hoe het concept ‘Posteleintje van de Periode’ 12 
werkt. Ze vraagt of er meer nominaties zijn. 13 

- Vivianne zegt dat er niet meer nominaties zijn. Ze zegt dat binnenkort een lijst 14 
buiten de Posteleinkamer wordt gehangen waarop leden elkaar kunnen 15 
nomineren. Ze kunnen dit dan doen via deze lijst, het huisje op de balie en via 16 
de mail. Als dit nog niet zorgt voor meer nominaties, zullen ze aanraden dit 17 
volgend jaar niet meer te doen. Het is een leuk idee, maar blijkbaar slaat het 18 
niet aabij de leden 19 

- M. Mostard zegt dat ze lid van de maand wel goed vond lopen. 20 

- J. Salfischberger geeft aan dat ze het hier niet mee eens is.  21 

- Vivianne zegt dat ze met lid van de maand veel redenen hadden die niet erg 22 
inhoudelijk waren. Ze hoopten dit door middel van ‘Posteleintje van de 23 
Periode’ te verbeteren, maar dit blijkt niet te werken.  24 

- J. Chia zegt dat ze denkt dat het bestuur er goed aan heeft gedaan om niet 25 
iedere maand iemand te verkiezen. Ze zegt wel dat de poster buiten de 26 
Posteleinkamer effectief was. 27 

- Vivianne zegt dat ze dit nu nog zullen proberen en ze hoopt dat dit zal werken.  28 
 29 
Regel 21. P. de Vries vraagt of de prijs voor het invullen van de enquête effectief is 30 
geweest. 31 

- Vivianne zegt dat ze veel respons hebben gehad, maar dat ze niet weet of dit 32 
aan de prijs ligt. 33 

- Renske zegt dat 214 leden, veertien externen, zes sponsoren en negen 34 
docenten hebben gereageerd. 35 

- M. Mostard vraagt wat de respons van docenten was.  36 
o Renske zegt dat de reacties over het algemeen positief waren. Een 37 

aantal docenten gaf aan meer persoonlijk contact te willen. Dit is echter 38 
lastig, aangezien wel een kennismakingsborrel en student-docentlunch 39 
worden georganiseerd en de docenten daar niet heen komen. Eén 40 
docent heeft negatief gereageerd. Deze docent heeft aangegeven 41 
Postelein rechtlijnig te vinden. De andere docenten waren dus wel 42 
positief met als enige tip dat het bestuur vaker langs moet komen.  43 

o M. Mostard vraagt of ze in gesprek kunnen gaan met docenten. 44 
o Renske zegt dat ze veel contact hebben met het onderwijsinstituut over 45 

de docentenactiviteiten en de aanpak hiervan.  46 

- J. Salfischberger vraagt of mensen van het onderwijsinstituut de enquête 47 
hebben ingevuld. 48 

o Renske zegt dat dat niet bekend is, aangezien de enquête volledig 49 
anoniem was.  50 
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- J. Free zegt dat misschien een apart verslag geschreven kan worden over de 1 
uitkomst van de enquête, een soort tips en tops verslag.  2 

o Renske zegt dat alle resultaten bekeken zijn en dat er grote verschillen 3 
zijn tussen de feedback voor het huidig bestuur, voor volgende 4 
besturen en voor de vereniging in het algemeen. De meest belangrijke 5 
feedback is er al uitgehaald. Een aantal punten kan wel gedeeld 6 
worden op een alv, maar aan de meeste feedback heeft alleen het 7 
volgende bestuur iets. 8 

o J. Free zegt dat hij begrijpt wat Renske bedoeld, maar dat het fijn is 9 
voor de leden die de enquête hebben ingevuld om te lezen wat er is 10 
uitgekomen.  11 

o M. Mostard zegt dat het op die manier ook makkelijker toegankelijk is 12 
voor volgende besturen.  13 

- J. Chia vraagt of kritisch naar de vragen van de enquête is gekeken. 14 
o Renske zegt dat eerst met het gehele bestuur gekeken is naar wat 15 

gevraagd moest worden. Vervolgens zijn de vragen geformuleerd en 16 
het onderwijsinstituut heeft hiermee geholpen.  17 

o J. Chia vraagt of leden feedback hebben ingevuld over de vraagstelling. 18 
o Renske zegt dat dit niet het geval is. 19 
o J. Free vraagt of de Raad van Advies er ook naar heeft gekeken. 20 
o Renske zegt dat ze daar niet aan hebben gedacht.  21 

- J. Salfischberger vraagt naar de reacties van de sponsoren op de enquête. 22 
o Renske zegt dat zij positief reageerden en dat zij vooral de 23 

communicatie als prettig ervoeren. Ze vonden Postelein professioneel 24 
en vrijwel alle partijen gaven aan dat snel werd gereageerd.  25 

 26 
Regel 4. J. Chia zegt dat de communicatie met de Pabo nu gestructureerd verloopt 27 
via één persoon. Ze vraagt of het daarvoor niet gestructureerd verliep en wie bedoeld 28 
wordt met die ene persoon. 29 

- Maroesjka zegt dat dit de contactpersoon van de Pabo is. Vorig jaar verliep dit 30 
moeizamer. Aan het begin van het jaar heeft ze een afspraak gehad met deze 31 
contactpersoon en via deze persoon verloopt nu ook al het contact. 32 

- J. Chia zegt dat dit duidelijker in het verslag kan worden gezet.  33 

- J. Free zegt dat verder altijd namen worden genoemd, dus dat dit hier ook 34 
kan. 35 

- Vivianne zegt dat het zal worden aangepast.  36 
 37 
J. Free zegt dat de toekomstvisie op de resultaten van de enquête wordt gebaseerd. 38 
Hij vraagt of deze visie in delen of als geheel terugkomt op een alv. 39 

- Vivianne zegt dat tijdens de volgende alv het eerste deel wordt besproken, 40 
namelijk de financiële reserves. De resultaten van de enquête worden dus ook 41 
meegenomen. Verder is het bestuur veel aan het evalueren en worden punten 42 
die als standaard worden gezien nog eens kritisch bekeken. De resultaten van 43 
deze vergaderingen worden ook in het verslag opgenomen.  44 

- J. Free zegt dat het ook interessant kan zijn om het onderwijsinstituut te 45 
vragen over hun toekomstvisie voor Postelein. Hij vraagt of er een moment 46 
komt dat leden hun input kunnen geven.  47 

- Vivianne zegt dat over het volledige verslag gestemd zal worden tijdens de 48 
alv. Daarnaast hebben de leden al een kans gehad input te geven via de 49 
enquête.  50 
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 1 
Regel 15. J. Chia zegt dat hier wordt genoemd dat de communicatie met de alumni 2 
wordt geoptimaliseerd. Ze vraagt of al iets is gecommuniceerd naar de alumni of dat 3 
het bestuur van plan is hier iets mee te doen. 4 

- Vivianne zegt dat dit nog niet is gebeurd, maar dat dit wel binnenkort zal 5 
gebeuren voor de alumniborrel. Als dit goed loopt, kan ervoor gekozen worden 6 
het een jaarlijkse activiteit te maken. 7 

 8 
Regel 30. J. Chia zegt dat ze vindt dat het bestuur goed bezig is met reflectie. Ze 9 
vraagt hoe het gaat met de reflectie van het bestuur zelf. 10 

- Vivianne zegt dat rond kerst een evaluatie is geweest van het bestuur zelf. 11 
Verder worden frustraties en reflecties op elkaar besproken tijdens 12 
bestuursvergaderingen onder het puntje ‘even eerlijk’.  13 

 14 
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 16 
Regel 16. P. de Vries vraagt of niet meer dan één geschikte activiteit tussen de 17 
briefjes zat. 18 

- Vivianne zegt dat een deel van de ideeën al georganiseerd wordt, dat 19 
daarnaast sprake is van een volle jaarplanning en dat het budget niet meer 20 
activiteiten toe laat. 21 

- Bente zegt dat het budget waarschijnlijk wel gesplitst wordt naar twee 22 
activiteiten. 23 

- Vivianne zegt dat ze de activiteiten uitbesteden aan commissies en dat zij 24 
extra budget krijgen. 25 

- J. Free zegt dat hij voorbeelden mist van ideeën. 26 
o Vivianne zegt dat deze ideeën sterk wisselden. Voorbeelden zijn een 27 

biercantus, high wine, filmavond, apenkooien, laptophoezen als 28 
promotieactie en ledenweekend. 29 

o J. Chia zegt dat bepaalde ideeën in het verslag opgenomen kunnen 30 
worden. 31 

 32 
Regel 44. J. Chia zegt dat ze alleen de activiteiten van afgelopen half jaar hoeven te 33 
verantwoorden en dus niet in het verslag hoeven te zetten wat nog onder 34 
voorbehoud wordt georganiseerd. 35 

- Vivianne zegt dat bij andere commissies ook benoemd wordt wat ze nog gaan 36 
doen, dus dat het er wel in kan. 37 

- J. Chia zegt dat als ze bezig zijn met het plannen, het er inderdaad wel in kan. 38 

- Vivianne zegt dat ze de datum wel uit het verslag zullen halen.  39 
 40 
Regel 49. J. Chia vraagt of het hier over de planning per activiteit gaat of over de 41 
informatie. 42 

- Vivianne zegt dat dit over zowel de planning als de informatie gaat, maar dat 43 
dit verduidelijkt zal worden.  44 

 45 
Regel 43. J. Chia vraagt hoe het kan dat er negentien commissiehoofden zijn.  46 

- Vivianne zegt dat zeventien commissies een commissiehoofd hebben en dat 47 
twee hiervan een reservecommissiehoofd hebben, omdat het commissiehoofd 48 
een tijdje in het buitenland verblijft.  49 

- J. Chia zegt dat ze dit erbij mogen vermelden.  50 
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 3 
Regel 13. J. Salfischberger vraagt wat met de periodieke planning wordt bedoeld. 4 

- Sanneke zegt dat dit in het beleidsplan is aangepast, omdat het over de 5 
planning per collegeperiode gaat. 6 

- Vivianne zegt dat dit ook ging over de activiteitensheets, omdat dit niet 7 
uitkwam per maand. 8 

- J. Chia zegt dat het vorig jaar een maandplanning was, maar dat dat niet meer 9 
handig was in verband met de verandering in het curriculum. Ze hadden dan 10 
soms een hele volle maandplanning en daarna een maand met twee weken 11 
tentamenperiode.  12 

- M. Mostard geeft aan dat ze het stukje over de planning rommelig vindt. Het 13 
kan concreter en er moet duidelijk zijn welke planning bedoeld wordt. 14 

- Vivianne zegt dat ernaar gekeken zal worden.  15 
 16 
Regel 4. J. Free geeft een compliment over het feit dat het kopje ‘Activiteiten’ aan de 17 
bestuursvergadering is toegevoegd.  18 
 19 
Regel 24. J. Free zegt dat het al een aantal jaar misgaat met de houders in het DE-20 
Café. Hij vraagt of het niet handiger is om ze te lozen.  21 

- Vivianne zegt dat ze het zijn vergeten later in het jaar. Aan het begin hebben 22 
ze de houders wel gebruikt, maar dan werden er andere dingen ingestopt. In 23 
het beleidsplan stond dat ze dit zouden doen, dus nu worden de houders 24 
gebruikt voor de maandplanning en promotie van het S-feest. Ze zullen 25 
afwachten of ze iets merken van de promotie, maar anders kunnen ze 26 
aanraden om het volgend jaar niet meer te gebruiken. 27 

- M. Mostard vraagt waarom ze weg zouden moeten. Het geeft meer 28 
zichtbaarheid en meer promotiemogelijkheden. 29 

- Vivianne zegt dat het wel extra printkosten zijn en extra moeite.  30 

- M. Mostard zegt dat ze in haar bestuursjaar ook de maandplanning erin 31 
hebben gedaan. 32 

- Vivianne zegt dat ze het dit jaar in elk geval nog zullen proberen en dat het 33 
volgende bestuur zelf kan beslissen wat ze willen. 34 

- J. Chia zegt dat het ook vervelend is als de flyers er steeds uit worden 35 
gehaald. 36 

- Vivianne zegt dat dat tot nu toe nog niet is gebeurd met de maandplanning en 37 
S-feest flyers, maar ze zullen het in de gaten houden.  38 

- J. Chia vraagt wat zal gebeuren met de houders als ze niet meer gebruikt 39 
worden. 40 

o Vivianne zegt dat weggooien zonde is, dus dat ze dan in het archief 41 
gezet kunnen worden. 42 

- M. Marcella zegt dat ze juist positief is over de houders. Als ze koffie drinkt in 43 
het DE-Café kan ze bekijken wat georganiseerd wordt. Dat is in elk geval al 44 
één positieve reactie erop. 45 

- J. Zonneveld stelt voor de houders ’s ochtends bij het openen van de kamer 46 
neer te zetten en ’s middags na het sluiten van de kamer weer op te halen.  47 

o Mirthe zegt dat dan nog steeds flyers eruit kunnen worden gehaald, 48 
maar dat dat inderdaad wel meer zicht geeft. 49 
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o J. Chia zegt dat ze dan ook minder snel vergeten worden. 1 
 2 
E. Mulder komt binnen.  3 
 4 
Regel 11. J. Chia zegt dat de jaarplanning misschien ook opgenomen kan worden in 5 
de nieuwsbrief. 6 

- Vivianne zegt dat dat inderdaad een leuk idee is. 7 

- G. Dodemont geeft aan dat dit bij Dance Fever al gebeurt, dus dat ze daar 8 
kunnen kijken hoe zij het doen.  9 

 10 
Regel 33. J. Salfischberger zegt dat ze de kamerindeling heel fijn vindt. Ze vraagt 11 
hoe het bevalt voor het bestuur.  12 

- Vivianne zegt dat het heel goed bevalt. Het wordt als prettig ervaren dat de 13 
balie en de kast dichterbij elkaar staan, met name als het druk is. Daarnaast 14 
zitten de bestuursleden, als ze werken aan de tafel, nog steeds richting de 15 
bank en de leden. 16 

- J. Salfischberger vraagt wat de leden van de indeling vinden.  17 
o Vivianne zegt dat ze enkel positieve reacties hebben ontvangen, maar 18 

dat degenen die het minder fijn vinden dit misschien niet zullen 19 
aangeven. 20 

 21 
Regel 36. J. Salfischberger zegt dat de nieuwe standaard voor de PosteleinPost 22 
misschien beter onder het kopje ‘PosteleinPost’ geplaatst kan worden.  23 

- Vivianne zegt dat ze daar inderdaad gelijk in heeft.  24 
 25 
Regel 39. M. Mostard geeft aan dat ze het mooi vindt wat met de fotomuur is 26 
gebeurd.  27 

- J. Chia sluit zich hierbij aan.  28 
 29 
Regel 32. J. Free zegt dat hij de indeling prettig vindt en dat aan het begin van het 30 
jaar goed is opgeruimd. Hij merkt echter dat de rommel langzamerhand weer 31 
terugkomt. Hij vraagt of het bestuur hierop wil blijven letten. 32 

- Vivianne zegt dat J. Free daar gelijk in heeft. 33 

- E. Mulder zegt dat ze het er niet mee eens is. Het kost veel moeite om alles 34 
netjes te houden en ze zegt dat het bestuur het goed heeft gedaan. 35 

- Vivianne zegt dat ze proberen het netjes te houden, maar dat er inderdaad 36 
soms rotzooi ligt. 37 

- J. Free zegt dat het er over het algemeen goed uitziet.  38 
 39 
Regel 39. J. Chia vraagt wat met de foto’s zal gebeuren die van de muur af zijn 40 
gehaald. 41 

- Vivianne zegt dat een post op Facebook zal komen dat leden de foto’s mogen 42 
komen bekijken of ophalen. Sommige foto’s zijn echter ook beschadigd door 43 
lijm.  44 

- M. Mostard zegt dat op de prikborden een klein briefje gehangen kan worden 45 
met de informatie dat leden de foto’s kunnen inzien als ze ernaar vragen.  46 

 47 
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Regel 1. J. Salfischberger zegt dat bij de vorige alv twee leden van SPiN aanwezig 1 
waren die hebben aangegeven dat een mailadres per functie misschien handig kan 2 
zijn. Ze vraagt of het bestuur hierover na heeft gedacht.  3 

- Sanneke geeft aan dat het geld kost om @postelein.nl te mogen gebruiken. 4 

- Vivianne zegt dat ze het hier wel over hebben gehad, maar dat ze hebben 5 
besloten dit zo te houden. Onder andere om de reden dat het overzicht op 6 
deze manier makkelijker verloopt.  7 

 8 
Regel 29. E. Mulder vraagt of er reacties zijn gekomen op het feit dat de 9 
Posteleinkamer twee maal één dag dicht is geweest tijdens de tentamenweken. 10 

- Vivianne zegt dat ze hierover niets hebben gehoord. Het is van te voren 11 
duidelijk naar de leden gecommuniceerd en daarnaast hing er een briefje op 12 
de deur van de Posteleinkamer.  13 

 14 
Regel 22. M. Mostard vraagt hoe naar leden is gecommuniceerd dat er geen 15 
samenvattingen werden verkocht tijdens de maandelijkse activiteiten. 16 

- Vivianne zegt dat dit werd gezegd als leden op de kamer kwamen. Dan werd 17 
verteld hoe laat ze terug konden komen. 18 

- M. Mostard zegt dat ze misschien iets op de balie kunnen zetten hierover. 19 

- J. Chia vraagt wat de reacties hierop zijn. 20 
o Vivianne zegt dat de meeste leden aangeven dat ze zo terugkomen. 21 

- J. Salfischberger zegt dat ze het misschien kunnen vermelden bij de promotie.  22 

- L. Grootscholten zegt dat zij het een keer heeft gehad tijdens de verkoop van 23 
de Ragweekontbijtjes. Ze vond het geen probleem om later terug te komen, 24 
maar op dat moment zaten drie bestuursleden achter het bureau.  25 

- Bente zegt dat bij deze activiteiten beide deuren geopend zijn en de kapstok 26 
voor de balie staat. Het is dan lastig om achter de balie te komen. 27 

- Mirthe zegt dat ze wel uitzonderingen kunnen maken, maar dat daardoor juist 28 
nog meer onduidelijkheid kan ontstaan voor de leden. 29 
  30 

Regel 27. M. Mostard zegt dat de website hier niet wordt genoemd. 31 

- Vivianne zegt dat dit zal worden toegevoegd.  32 
 33 
Regel 39. E. Mulder vraagt hoe het gaat met het streven van het versturen van de 34 
verjaardagsmail elke dag.  35 

- Sanneke geeft aan dat ze misschien twee keer is vergeten de mail te 36 
versturen en dat ze afgelopen week niets heeft kunnen versturen vanwege de 37 
verhuizing van de website. Ze zegt dat nog een Facebookpost zal worden 38 
geplaatst over het feit dat leden die jarig zijn geweest een cadeautje op 39 
kunnen komen halen.  40 

 41 
Regel 4. J. Free zegt dat het inmiddels niet meer nodig is om te archiveren, 42 
aangezien meer ruimte aangevraagd kan worden. Hij zegt dat dit fijn is, maar dat wel 43 
vooruit moet worden gedacht en dat het vervelend wordt als over twee jaar nog alle 44 
mails erin staan. 45 

- Sanneke geeft aan dat ze hier nog een oplossing voor moeten vinden.  46 
 47 
Regel 19. J. Chia vraagt of het op de computers werken op de Posteleinkamer 48 
mogelijk is voor alle leden of alleen voor actieve leden en of zij alleen werk mogen 49 
doen voor Postelein of ook andere dingen.  50 
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- Vivianne zegt dat het in principe voor alle leden bedoeld is, maar dat het eraan 1 
ligt hoe druk het is. Werk voor Postelein gaat in dat geval voor.  2 

 3 
Regel 50. J. Chia vraagt hoe het is bevallen bij kamerdiensten en activiteiten 4 
dezelfde kleuren shirts te dragen. 5 

- Vivianne geeft aan dat dit tot nu toe altijd is gelukt.  6 
 7 
Regel 13. E. Mulder zegt dat de drukte op de Posteleinkamer op vrijdag niet anders 8 
is dan op maandag en toch is de Posteleinkamer op vrijdag tot 14.00 uur open. Ze 9 
vraagt wat het bestuur wil meegeven als advies voor het volgende bestuur. De enige 10 
reden voor het sluiten van de kamer om 14.00 uur is de boekhouding. Het kan ook 11 
een optie zijn de kamer van 12.00 tot 16.00 uur te openen. 12 

- Vivianne geeft aan dat ze het hierover hebben gehad. Ze vindt het openen van 13 
de kamer van 12.00 tot 16.00 uur een goed idee, alleen gaan veel mensen na 14 
college direct naar huis. Ze willen met name aan het volgende bestuur 15 
meegeven dat ze tijd moeten vrijhouden voor de boekhouding.  16 

 17 
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 19 
Regel 4-7. J. Free vraagt of het bestuur aanbevelingen heeft voor de docentenborrel 20 
en voor algemeen contact met de docenten.  21 

- Vivianne geeft aan dat ze niet langs de docentenkamers zijn geweest voor de 22 
docentenborrel en dat dit misschien heeft gezorgd voor minder animo. Ze zegt 23 
dat het wel slim is om de docentenborrel te blijven organiseren, aangezien de 24 
docenten via de enquête aangeven dat ze wel behoefte hebben aan contact. 25 
Ze hebben de uitnodiging via de mail vroeg gestuurd, dus misschien zou een 26 
flyer in de postvakken nog werken. 27 

- J. Chia vraagt of reacties op de uitnodiging zijn gekomen. 28 
o Vivianne zegt dat dat niet het geval was, aangezien de e-mail via het 29 

secretariaat verstuurd is.  30 
o J. Chia zegt dat ze dit voortaan via de mail van Postelein kunnen doen. 31 
o Vivianne zegt dat het secretariaat de mailadressen niet aan Postelein 32 

mag geven.  33 
o J. Chia zegt dat ze dan het e-mailadres van Postelein in de e-mail 34 

kunnen verwerken.  35 
o Vivianne zegt dat dat inderdaad het proberen waard is.  36 

- M. Mostard zegt dat ze in dit stukje de evaluatie mist en informatie met 37 
waarom het niet goed liep.  38 

- E. Mulder zegt dat ze misschien na kunnen denken over de vormgeving van 39 
de activiteit. Zo kan misschien een brainstormsessie worden georganiseerd 40 
waar ook A. Bosman bij aanwezig is. Dit kan misschien meer docenten 41 
trekken en A. Bosman kan dan docenten stimuleren te komen.  42 

o Vivianne zegt dat ze dit mee zullen geven aan het bestuur van volgend 43 
jaar.  44 

- J. Free zegt dat ze posters op kunnen hangen op de verdiepingen van de 45 
docentenkamers bij de liften.  46 

- J. Chia vraagt of de ALV verder nog ideeën heeft om de opkomst van de 47 
docenten te verhogen. 48 

o E. Mulder zegt dat ze om tips kunnen vragen bij andere verenigingen.  49 
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o J. Salfischberger zegt dat de borrel misschien op hun verdieping 1 
georganiseerd kan worden. 2 

o Vivianne geeft aan dat dit bij de student-docent lunch het geval was, 3 
maar dat hier één docent aanwezig was.  4 

o M. Mostard zegt dat er misschien een interactieve activiteit, zoals 5 
bowlen georganiseerd kan worden. Dit brengt alleen wel meer kosten 6 
met zich mee.  7 

o Vivianne zegt dat dit de drempel misschien verhoogt, maar dat ze het 8 
mee zullen geven aan volgend jaar als optie. 9 

o M. Mostard vraagt waarom Vivianne denkt dat dit de drempel verhoogt. 10 
o Vivianne zegt dat de docenten op die manier ergens anders heen 11 

moeten gaan en ook niet makkelijk eerder weg kunnen gaan. 12 
o J. Salfischberger zegt dat ze misschien twee docenten kunnen vragen 13 

of zij andere docenten ook enthousiast maken.  14 
o J. Chia zegt dat ze een inschrijflijst kunnen maken. Op die manier is 15 

duidelijk hoeveel docenten er ongeveer zullen komen en praten de 16 
docenten er misschien ook meer over met elkaar. Daarnaast doen veel 17 
docenten mee aan de Ragweek ontbijtjes, dus misschien is het slim om 18 
’s ochtends iets te organiseren in de plaats van aan het einde van de 19 
dag.  20 

o J. Salfischberger zegt dat ze op moeten passen met inschrijflijsten, 21 
omdat docenten vaak vinden dat ze niet veel tijd hebben. Dan willen ze 22 
dus ook niet vastleggen dat ze komen. 23 

o Vivianne zegt dat het vooruitdenken in hun planningen misschien 24 
lastiger is dan als het op de dag zelf besloten kan worden.  25 

o S. van der Meulen zegt dat ze aan het onderwijsinstituut kunnen vragen 26 
of ze bijvoorbeeld bij afdelingsborrels aan kunnen sluiten. Dan gaat het 27 
bestuur naar de docenten toe in de plaats van dat de docenten naar 28 
Postelein toe komen.  29 

o P. de Vries zegt dat ze ’s ochtends een briefje onder de deur van de 30 
docentenkamers kunnen schuiven. 31 

o Mirthe zegt dat ze geprobeerd hebben flyers in de postvakken te 32 
leggen, maar dat dit niet heeft gewerkt.  33 

o J. Chia zegt dat persoonlijke benadering waarschijnlijk wel het beste 34 
werkt.  35 

o E. Mulder vraagt wat het bestuur aan verdere promotie heeft gedaan. 36 
o Mirthe zegt dat ze voor de student-docentlunch flyers in de postvakken 37 

hebben gedaan en dat ze op de dag zelf nog zijn langs geweest. 38 
o E. Mulder zegt dat een extra e-mail en eerder langsgaan misschien nog 39 

kan werken.  40 
o Mirthe zegt dat dat inderdaad goede ideeën zijn en dat het 41 

onderwijsinstituut volgend jaar ook zal meedenken bij de organisatie.  42 
 43 
Regel 30-31. J. Free vraagt welk advies het bestuur zal geven over de maandposter. 44 

- Vivianne zegt dat de balie al volhangt met posters en daarnaast de rest van de 45 
posters de activiteiten aangeven. De maandposter is wel leuk voor in de 46 
standaards in DE-Café en misschien dat ze ergens anders opgehangen 47 
kunnen worden. Echter zal niet aangeraden worden ze naast de posters op de 48 
Posteleinkamer te hangen.  49 
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- J. Chia zegt dat zij het juist fijn vindt dat de poster daar hangt, omdat deze 1 
poster alle activiteiten op een rijtje zet.  2 

 3 
Regel 22. J. Chia zegt dat afgelopen half jaar geen gebruik is gemaakt van de 4 
maandposter, omdat de mediacommissie deze poster aan zou passen. Ze vraagt 5 
waarom het bestuur er niet voor heeft gekozen de maandposter in het oude format te 6 
printen. 7 

- Vivianne zegt dat dat inderdaad had gekund. De opdracht voor het maken van 8 
een nieuwe maandposter is snel naar de mediacommissie gegaan, maar 9 
daarna is het van beide kanten blijven liggen.  10 

 11 
E. Mulder zegt dat ze een half uur binnen is en al vier keer heeft gehoord dat het 12 
bestuur iets vergeten is. Ze vraagt het bestuur om erop te letten geen losse dingen te 13 
vergeten.  14 

- Vivianne geeft aan dat ze hierop zullen letten.  15 
 16 
M. Mostard vraagt of het formaat van de poster wordt aangepast door het bestuur of 17 
door de mediacommissie. 18 

- Vivianne zegt dat de mediacommissie dit aanpast.  19 

- M. Mostard geeft aan dat het misschien sneller kan gebeuren als het bestuur 20 
het zou doen. 21 

- Sanneke zegt dat de mediacommissie heeft aangegeven hier genoeg tijd voor 22 
te hebben en het dus ook snel kan aanpassen.  23 

 24 
Regel 26-27. J. Salfischberger zegt dat hier beter een ander woord in de zin gebruikt 25 
kan worden dan ‘stoppen’.  26 
 27 
J. Free zegt dat het fijn is dat een nieuwe webmaster is gevonden en dat de 28 
communicatie hopelijk beter zal verlopen. Hij vraagt of hier kosten aan verbonden 29 
zijn. 30 

- Vivianne zegt dat €100,00 is in begroot en dat hier overheen wordt gegaan, 31 
onder andere door het overstappen naar een andere webmaster. De 32 
webmaster is nu echter iemand met een professioneel bedrijf. Op deze manier 33 
zal het probleem van een student die na bepaalde tijd weer wil stoppen, 34 
worden voorkomen. 35 

- J. Free vraagt of er sprake is van een contract. 36 

- Sanneke zegt dat ze eerst aankijken hoe de samenwerking verloopt en als 37 
deze goed gaat, ze een contract op zullen stellen. 38 

- J. Free vraagt hoelang dit contract zal lopen. 39 

- Sanneke zegt dat dit nog niet duidelijk is.  40 

- J. Free zegt dat dit voor een volgend bestuur nadelig kan zijn, maar dat als ze 41 
een goede verantwoording hebben om het voor meerdere jaren te doen, dit 42 
prima is. 43 

- E. Mulder zegt dat ze het goed vindt dat er een nieuwe webmaster is. Ze 44 
vraagt wat Postelein zal doen om het contact goed te houden. 45 

- Sanneke zegt dat ze met name persoonlijk contact belangrijk vinden. 46 

- J. Chia zegt dat regelmatig contact ook goed is.  47 
 48 
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Regel 37. J. Chia zegt dat de teksten voor de promotie altijd tijdig worden 1 
aangeleverd aan de secretaris. Ze zegt dat sommige activiteiten echter toch te laat in 2 
de promotie zijn gegaan. De verantwoording hiervoor mist.  3 

- Vivianne zegt dat het vaak aan de Molenstraat ligt, die niet tijdig het 4 
promotiemateriaal aan de verenigingen leveren. Verder zijn de 5 
Ragweekontbijtjes te laat in de promotie gegaan, omdat het contact met de 6 
Albert Heijn moeizaam verliep. In hoeverre het mogelijk was, zijn de teksten 7 
dus wel tijdig aangeleverd. 8 

- J. Chia zegt dat ze dit op kunnen nemen in het verslag.  9 
 10 
Regel 12. J. Chia zegt dat soms ‘Blackboard community’ wordt gebruikt en soms 11 
alleen ‘Blackboard’. Ze zegt dat ze hier één lijn in kunnen trekken. 12 

- Vivianne zegt dat dit zal worden aangepast.  13 
 14 
Pagina 13 15 
J. Free zegt dat bij de inschrijving van de studiereis de reservelijst is vergeten. Hij 16 
zegt dat dit wel in het protocol staat. Hij vraagt of het protocol wel is gebruikt. 17 

- Vivianne zegt dat dit protocol wel is gebruikt, maar dat het ze volledig is 18 
ontschoten.  19 

- J. Free zegt dat ze misschien een checklist aan het eind van het protocol 20 
kunnen toevoegen.  21 

 22 
Regel 7-8. E. Mulder vraagt op welke manier naar de mogelijkheden van LinkedIn 23 
wordt gekeken. 24 

- Vivianne zegt dat B. Ligthart bij een SOFv-alv informatie heeft gegeven en dat 25 
ze met haar ook persoonlijk contact heeft gehad via de mail. Hier kwam niet 26 
veel uit. Het kwam erop neer dat ze berichten konden plaatsen voor alumni. 27 
Verder heeft ze contact gehad met het alumnibureau en er moet gekeken 28 
worden naar de mogelijkheden daarmee. 29 

- J. Chia zegt dat in het verslag kan worden opgenomen wat al gedaan is en 30 
wat uit het contact is voortgekomen. Het is lastig om het op te pakken, want 31 
LinkedIn is iets op zichzelf. 32 

- Vivianne zegt dat ze misschien via LinkedIn de alumni kunnen uitnodigen voor 33 
bijvoorbeeld lezingen. Via het alumnibureau kunnen ze echter een mail sturen 34 
naar alle alumni en dit lijkt zinvoller dan het gebruik van LinkedIn.  35 

- G. van Loon zegt dat LinkedIn misschien handiger is voor contact met 36 
docenten. 37 

- Vivianne zegt dat dat inderdaad een goed idee is. 38 

- M. Mostard zegt dat misschien over het algemeen moet worden afgevraagd 39 
wat de meerwaarde is, aangezien deze al jaren niet wordt gevonden. 40 
Misschien is het gewoon handig om te hebben, maar hoeft er verder niet veel 41 
tijd aan besteed te worden.  42 

 43 
Regel 49 t/m regel 2, pagina 14. J. Zonneveld zegt dat het bestuur juist naar het 44 
LOOP had moeten gaan voor tips voor hun eigen symposium. 45 

- Vivianne zegt dat de vorige keer dat ze er waren, het niet goed vordert met 46 
hun symposium en Postelein al een stuk verder is in de organisatie. Verder 47 
zijn ook de notulen beschikbaar voor ideeën. 48 

- J. Free zegt dat hij begrijpt dat het lastig is om ernaar toe te gaan, maar dat 49 
het bestuur wel moet blijven gaan. Anders denken andere verenigingen 50 
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misschien ook dat ze niet meer willen komen en bestaat er geen LOOP meer, 1 
terwijl dit wel heel belangrijk is. Er kan worden voorgesteld om een andere 2 
vergadering te plannen voor het symposium en het bij de gewone vergadering 3 
over andere onderwerpen te hebben. 4 

- Vivianen zegt dat ze bij de eerste twee vergaderingen niet aanwezig konden 5 
zijn. De derde zijn ze niet geweest en de vierde wel. De volgende is in de 6 
meivakantie en hier zullen ze ook heengaan. Ze halen er namelijk wel handige 7 
tips uit. 8 

- J. Chia zegt dat zij ook niet meededen aan het symposium in haar 9 
bestuursjaar, maar dat ze elke vergadering een soort van thema hadden, 10 
zoals bestuurswerving of het werven van commissieleden. Op deze manier is 11 
er veel uit te halen.  12 

- M. Mostard zegt dat zij er ook heengingen, omdat dan de datum voor de 13 
volgende vergadering werd geprikt. 14 

- Vivianne zegt dat dit nu via datumprikkers verloopt.  15 
 16 
Regel 25-26. E. Mulder zegt dat hier staat dat de Facebookpagina wordt verwijderd 17 
als de Facebookgroep genoeg leden heeft. 18 

- Sanneke zegt dat dit een optie is om over na te denken, maar dat zij hier 19 
persoonlijk niet voor is, aangezien een pagina professioneler overkomt. Het 20 
nadeel is echter dat dan één pagina en één groep bestaat. 21 

- E. Mulder zegt dat het ook promotie is, omdat Postelein via Facebook 22 
makkelijk kan worden opgezocht via de pagina. Zij zou aanraden de pagina 23 
dus te laten bestaan. 24 

- P. de Vries zegt dat ze zichzelf in regel 26 en 27 tegenspreekt. 25 

- Sanneke zegt dat ze hiernaar zal kijken en het aan zal passen. 26 

- E. Kalberg vraagt of andere verenigingen hetzelfde probleem hebben ervaren. 27 

- Vivianne zegt dat dit inderdaad het geval is. Sommige verenigingen hebben 28 
opnieuw een persoonlijke pagina aangemaakt voor hun vereniging, zoals 29 
‘Mycelium Paddenstoel’. Dit is echter niet professioneel en de kans dat de 30 
pagina wederom wordt verwijderd is ook zeker aanwezig. 31 

- M. Mostard geeft aan dat ze weinig activiteit ziet in de Facebookgroep en ze 32 
vraagt wat hier nu precies mee gebeurt. 33 

- Sanneke zegt dat hierin evenementen worden aangemaakt. Op deze manier 34 
kunnen gelijk alle leden van de groep uitgenodigd worden. 35 

- G. Dodemont vraagt wat de regels zijn voor de Facebookgroep, omdat ze 36 
soms berichtjes over boekenverkoop voorbij ziet komen. Ze vraagt of ze zo’n 37 
soort platform ook willen. 38 

- Sanneke zegt dat dit nauwelijks voorkomt en dat ze hier nog niks over hebben 39 
afgesproken. Ze zegt dat het inderdaad slim is om over na te denken.  40 

- J. Chia zegt dat ze het in regel 26 over ‘voldoende leden’ hebben. Ze vraagt 41 
wat ze als voldoende zien. 42 

- Vivianne zegt dat ze hiermee bedoelen dat als het aantal leden in de buurt 43 
komt van het aantal likes van de pagina.  44 

- J. Chia vraagt wat gebeurt na de introductie als Postelein weer veel nieuwe 45 
leden heeft.  46 

- Sanneke zegt dat dit via de Facebookpagina en de nieuwsbrief gepromoot 47 
wordt. 48 

- J. Chia zegt dat het misschien ook bij de mentorouders gelegd kan worden.  49 



  18 

 

Pagina 50. J. Chia zegt dat ze niet naar het LOOP zijn geweest, omdat het alleen 1 
ging over de mastergids en het symposium. Later wordt genoemd dat ze wel 2 
gekeken hebben naar ideeën voor de mastergids, dit spreekt elkaar tegen.  3 

- Vivianne zegt dat ze het eerst niet hun taak vonden om leden in te lichten over 4 
de verschillende masters. Later vonden ze het wel een goed idee. 5 
Oorspronkelijk wilde Vivianne het stuk schrijven en dit door M. Brussen na 6 
laten kijken. De informatie in de studiegids was echter niet voldoende voor wat 7 
de andere verenigingen aan informatie boden. M. Brussen weigert de stukken 8 
zelf aan te leveren, dus vandaar dat Postelein toch niet meer mee doet. 9 

- J. Zonneveld vraagt of dit gecommuniceerd is via het onderwijsinstituut. 10 

- Vivianne zegt dat ze het hier met B. Radstaak over heeft gehad. Hij vond het 11 
een goed idee en heeft haar doorverwezen naar M. Brussen.  12 

- J. Zonneveld vraagt of B. Radstaak hier verder nog een rol in kan spelen. 13 

- Vivianne zegt dat de deadline voor het inleveren van de stukken voor de 14 
mastergids al is geweest. 15 

- J. Salfischberger zegt dat ze dit los kunnen laten, omdat het niet de 16 
verantwoordelijkheid van Postelein is.  17 

- Vivianne zegt dat blijkbaar vraag is naar een overzicht van alle masters. Niet 18 
alle steden doen mee, maar de rest levert een stukje over hun verschillende 19 
masters en toekomstvisie aan. 20 

- M. Mostard zegt dat het wel iets moois is om af te leveren als vereniging. 21 

- Vivianne zegt dat ze het daarmee eens is, maar dat het niet mogelijk is met de 22 
informatie die zij hebben.  23 

- M. Mostard zegt dat ze volgend jaar op tijd kunnen beginnen met informatie 24 
verzamelen. 25 

- Vivianne zegt dat de gids ook elk jaar bijgewerkt zal worden. 26 

- E. Mulder zegt dat ze het ook bij de Opleidingscommissie aan kunnen kaarten.  27 

- P. de Vries vraagt of de mastergids wel beschikbaar wordt voor Postelein 28 

- Vivianne zegt dat dit hoogstwaarschijnlijk wel het geval is.  29 
 30 

J. Free vraagt wat hij zich bij het rouwprotocol kan voorstellen.  31 

- Renske zegt dat als een lid binnen de vereniging of docent die betrokken is bij 32 
Postelein oververlijdt er een stappenplan moet zijn, aangezien dit vaak 33 
plotseling gebeurt en niet duidelijk is wat dan ondernomen moet worden. 34 
Leden kunnen dan behoefte hebben aan een bijeenkomst op de 35 
Posteleinkamer of een herdenking. Bij een actief lid kan misschien iets anders 36 
geregeld worden dan bij een niet-actief lid en ook als een docent overlijdt zijn 37 
de stappen weer anders. Ze hebben hier vanuit het SOFv een 38 
brainstormsessie voor georganiseerd waarbij ook verenigingen aanwezig 39 
waren die al zo’n protocol hadden.  40 

- Mirthe zegt dat het richtlijnen geeft voor secuur, snel en professioneel 41 
handelen bij zo’n gevoelige situatie.  42 

- J. Free vraagt of het voorkomt.  43 

- Vivianne zegt dat een aantal andere verenigingen hier al mee te maken heeft 44 
gehad.  45 

 46 
Regel 9. J. Chia zegt dat bij het LOOP wordt aangegeven hoe vaak ze aanwezig zijn 47 
geweest. Ze zou dit bij het SOFv en FOS ook graag terug zien. 48 
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- Vivianne zegt dat ze bij de SOFv-alv één keer niet zijn geweest en bij het FOS 1 
zijn ze altijd geweest.  2 

Regel 11. J. Chia vraagt of het hier over andere studieverenigingen gaat. 3 

- Vivianne zegt dat dit het geval is.  4 
 5 
Regel 38. J. Chia zegt dat ze graag een aantal voorbeelden zou willen van wat 6 
besproken is met het onderwijsinstituut.  7 

- Vivianne zegt dat met hen onder andere is gesproken over voorlichtingen en 8 
meeloopdagen, zaalhuur, de studiereis, subsidies en de visie van Postelein. 9 
Verder is het nog zoeken wat Postelein en het onderwijsinstituut voor elkaar 10 
kunnen betekenen, maar tot nu toe bevalt het overleg goed.  11 

- M. Mostard zegt dat dit evaluatiegedeelte opgenomen kan worden in het 12 
verslag. Ze vraagt hoe het onderwijsinstituut op hen overkomt, aangezien ze 13 
aan het begin vooral veel van Postelein vroegen. 14 

- Vivianne zegt dat ze het echt als overleg zien en Postelein als gelijke 15 
behandelen.  16 

- J. Free zegt dat ze als bestuur ook moeten kijken naar hun rol, hoe ze bij het 17 
overleg zitten en wat daar misschien anders aan kan. Hij vraagt of inmiddels 18 
meer duidelijk is over bezuinigingen. 19 

- Bente zegt dat het niet meer mogelijk is werkacties te doen voor de 20 
subsidiëring van de studiereis. Verder kreeg Postelein €4200,00 en dit is 21 
teruggegaan naar €4000,00. Dit gaat volgend jaar ook nog veranderen, met 22 
betrekking tot de voorlichtingen en meeloopdagen. De algemene subsidie en 23 
subsidie voor de introductie blijft waarschijnlijk wel gelijk. 24 

- Vivianne zegt dat ze ook het kandidaatsbestuur een keer mee zullen nemen 25 
naar het overleg. Ze kunnen voor de vakantie contact met het 26 
onderwijsinstituut opnemen om de subsidies te bespreken, zodat ze een idee 27 
hebben over de subsidies voordat ze op beleidsweekend gaan.  28 

- J. Salfischberger zegt dat ze aan het nieuwe bestuur duidelijk moeten 29 
aangeven hoe alles wordt geregeld met het onderwijsinstituut. 30 

- J. Free zegt dat Postelein in twintig jaar een hoop geleerd heeft en dat ze niet 31 
over zich heen hoeven te laten lopen.  32 

- J. Salfischberger zegt dat ze ook duidelijk moeten maken dat Postelein de 33 
voorlichtingen en meeloopdagen niet weer terugnemen als ze dat willen. 34 

 35 
Regel 27. E. Mulder vraagt of al iets bekend is over een huiskamerproject.  36 

- Vivianne zegt dat in de nieuwbouw bestuurskamers komen om een grote 37 
gemeenschappelijke huiskamer heen. De bestuurskamers fungeren dan meer 38 
als vergaderkamers. Het idee is om van de huiskamer een soort Noordkantine 39 
te maken, waarbij een overkoepelende vereniging dit project regelt.  40 

- E. Mulder vraagt of een afgevaardigde uit het bestuur in deze vereniging komt. 41 

- Vivianne zegt dat ze vanuit het FOS aan het uitzoeken zijn wat de voor- en 42 
nadelen zijn van een vereniging of stichting. Hierbij voeren ze onder andere 43 
gesprekken met besturen van andere koepelverenigingen. Waarschijnlijk is 44 
aan het begin de vereniging nog zo klein dat uit elk bestuur een afgevaardigde 45 
plaats zal nemen in het bestuur. Als het groter wordt en de nieuwbouw ook 46 
klaar is, kan er een apart bestuur komen.  47 

- E. Mulder vraagt waarom dit voor financiële veiligheid kan zorgen voor het S-48 
feest. 49 
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- Vivianne zegt dat als een stichting of vereniging hiervoor is opgericht, de 1 
verenigingen zelf het eventuele verlies van het S-feest niet op hoeven te 2 
vangen. Verder kan deze vereniging of stichting ook failliet worden verklaard. 3 

- E. Mulder geeft aan dat ze in het jaarverslag graag zou zien hoe dit precies zit.  4 
 5 
Pagina 15  6 
E. Mulder vraagt wat er is gedaan om rekening te houden met het curriculum van de 7 
masterstudenten.  8 

- Mirthe zegt dat hier niet heel veel rekening mee is gehouden, omdat 9 
masterstudenten qua tentamens makkelijker zijn dan reguliere studenten. 10 

- E. Mulder zegt dat maar één activiteit op vrijdag is georganiseerd. 11 
Masterstudenten zijn met name op vrijdag op de universiteit. Door het 12 
organiseren van lezingen of maandelijkse activiteiten op vrijdag kunnen 13 
masterstudenten meer bij de vereniging betrokken worden. 14 

- G. van Loon zegt dat Postelein ook een vereniging is voor bachelor studenten 15 
en een vrijdag minder handig is voor deze studenten. Ze zegt dat best 16 
rekening kan worden gehouden met masterstudenten, maar niet met een 17 
maandelijkse activiteit.  18 

- Vivianne zegt dat het misschien afgewisseld kan worden.  19 
- J. Chia zegt dat het goed is de dagen waarop activiteiten gepland worden te 20 

wisselen. Borrels zijn namelijk altijd op een dinsdag en misschien is het 21 
handig deze een keer op een donderdag te organiseren.  22 

- Vivianne zegt dat dit punt is geëvalueerd door het bestuur. Ze zullen hier de 23 
voor- en nadelen van doorgeven aan het volgende bestuur.  24 

- M. Mostard wil graag nog reageren op G. van Loon. Ze zegt dat Postelein ook 25 
voor masterstudenten is, maar dat de activiteiten nu met name bezocht 26 
worden door bachelor studenten.  27 

- G. van Loon zegt dat ze daar gelijk in heeft, maar dat masterstudenten ook uit 28 
zichzelf wegtrekken.  29 

 30 
Regel 28-29. J. Free zegt dat hij het slim vindt dat ze niet meer met losse 31 
enveloppen werken.  32 
 33 
E. Mulder vraagt waarom er zo veel afmeldingen zijn bij activiteiten, aangezien dit 34 
vorig jaar niet het geval was.  35 

- Vivianne zegt dat ze geen idee hebben waarom dit is. In het begin van het jaar 36 
was het niet het geval. Soms zijn de afmeldingen ook pas als de activiteit al 37 
bezig is.  38 

- Mirthe zegt dat ze denkt dat het elkaar ook versterkt. Daarom hebben ze 39 
regels ingevoerd om de afmeldingen tegen te gaan.  40 

- E. Mulder zegt dat de leden die zich afmelden helemaal geen geld terug 41 
zouden moeten krijgen.  42 

- Vivianne zegt dat ze dit jaar door willen gaan met het beleid wat ze nu voeren. 43 
Ze kunnen dit wel meegeven aan volgend jaar.  44 

- J. Chia zegt dat als iemand ziek is of er een overledene is, het niet mogelijk is 45 
om eerder af te melden.  46 

- Sanneke zegt dat het dan heel lastig wordt om de grens te bepalen.  47 
- M. Mostard zegt dat de leden die zich afmelden geen geld terug zouden 48 

moeten krijgen, aangezien het bedrag vaak toch al laag is. Bij hogere 49 
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bedragen kan het dan nog overwogen worden, maar anders lijdt de vereniging 1 
ook gezichtsverlies als minder mensen op komen dagen.  2 

 3 
Vivianne geeft aan dat het pauze is en iedereen over tien minuten weer terug moet 4 
zijn in de zaal.  5 
 6 
Pagina 16  7 
J. Free vraagt hoe de verkoop van de samenvattingen in vergelijking met vorig jaar 8 
is. 9 

- Bente zegt dat dit relatief hoog is. Vorig jaar zijn er het eerste half jaar 10 
tweehonderd minder verkocht dan dit jaar. 11 

- J. Free vraagt hoe dit komt. 12 
- Bente geeft aan dat ze dit niet weet, aangezien de boekenverkoop niet omlaag 13 

is gegaan.  14 
 15 
Pagina 18 16 
Regel 20. E. Mulder vraagt waarom ervoor is gekozen een aparte ladiesnight en 17 
mensnight te organiseren. Ze hoorde van veel mensen dat zij ook graag naar de 18 
escaperoom hadden gewild.  19 

- Vivianne zegt dit vorig jaar door de Lustrumcommissie is bedacht. Ze heeft 20 
inderdaad gehoord dat veel mensen de escaperoom leuk vonden, maar de 21 
bioscoopavond was ook erg geslaagd.  22 

- M. Mostard zegt dat ze vaker hoort dat mensen de activiteiten van de mannen 23 
leuk vinden, dus dat misschien meer gecombineerd kan worden. 24 

- Vivianne zegt dat vorig jaar ook een open mannenactiviteit werd 25 
georganiseerd, maar dat dit niet heel goed is bevallen. 26 

- J. Zonneveld zegt dat daar ook geen hoge opkomst van vrouwen was. 27 
- M. Mostard zegt dat dit ook niet van de ene op de andere dag mogelijk is. 28 
- Vivianne zegt dat het wel iets is om naar te kijken. 29 
- J. Free zegt dat na de gescheiden activiteiten wel een gezamenlijk feest werd 30 

georganiseerd, dus er is wel rekening mee gehouden. 31 
- M. Mostard zegt dat het om de activiteit zelf gaat.  32 
- J. Free zegt dat ze enkel met kleine groepen bij de escaperoom terecht 33 

kunnen. 34 
- M. Mostard zegt dat ze het algemener bedoelt.  35 
- Vivianne zegt dat ze ernaar zullen kijken.  36 

 37 
Regel 17. J. Chia zegt dat het aantal leden wat aanwezig was, weggelaten kan 38 
worden, omdat dit ook niet bij andere feesten wordt benoemd. 39 
 40 
Regel 25. E. Mulder zegt dat de data voor alumni en oud besturen alvast 41 
gecommuniceerd kan worden. 42 

- Vivianne zegt dat hiervoor binnenkort een mail gestuurd zal worden.  43 
 44 
Pagina 19 45 
Regel 23. J. Chia vraagt wat met de filmpjes van activiteiten zal gebeuren. 46 

- Sanneke zegt dat gebleken is dat geen tijd is om aftermovies te maken, maar 47 
dat deze filmpjes wel gebruikt kunnen worden voor de promotie van 48 
activiteiten van volgend jaar.  49 
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- E. Mulder geeft een compliment aan de mediacommissie en Sanneke voor het 1 
oppakken van de commissie.  2 

- Sanneke bedankt haar hiervoor.  3 
 4 
Pagina 20 5 
Regel 30. J. Chia zegt dat twee maal een samenvatting niet is aangekocht, omdat 6 
besloten is dat het boek zelf gelezen moet worden voor het begrijpen van de 7 
essentie. Ze vindt dit een ongewone reden om een samenvatting niet aan te kopen. 8 
Ze vraagt hoe het verwoord is naar de schrijvers van de samenvattingen dat ze de 9 
samenvatting niet hebben aangekocht.  10 

- Bente zegt dat het precies hetzelfde is verwoord zoals in het verslag staat. Het 11 
is een samenvatting van een filosofisch boek. De hele commissie was van 12 
mening dat het zo filosofisch was, dat het niet samen te vatten was. 13 
Daarnaast miste de samenvatting het hele punt van het boek. Aan de 14 
schrijvers is doorgegeven dat dit de mening van de commissie was.  15 

- J. Chia zegt dat in de verantwoording kan worden gezegd dat de 16 
samenvattingen de essentie misten.  17 

- J. Free zegt dat hij het snapt, maar dat het dan klinkt alsof de samenvatting 18 
niet goed was. Dat was het niet, het was meer dat het boek zich niet laat 19 
samenvatten. 20 

- Bente zegt dat het een combinatie van beiden was. Het boek is filosofisch en 21 
om die reden mist de essentie. 22 

 23 
E. Mulder vraagt wat de bevindingen zijn van het kijken naar het 24 
samenvattingenprotocol. 25 

- Vivianne zegt dat ze hier nog mee bezig zijn.  26 
 27 
M. Ankersmit vraagt of er een reden voor is dat de naam van het boek wat is 28 
samengevat niet is genoemd. 29 

- Bente zegt dat ze hier geen reden voor heeft, maar dat ze zich afvraagt of het 30 
niet vervelend is voor de schrijvers van de samenvattingen als de naam van 31 
het boek wordt vermeld. 32 

- E. Mulder zegt dat hun naam er niet in wordt gezet. 33 
- Vivianne zegt dat het voor volgende besturen inderdaad wel handig is om te 34 

weten. 35 
- Bente zegt dat ze het aan zal passen.  36 

 37 
Pagina 21 38 
L. van den Heuvel geeft aan dat ze een aantal opmerkingen namens J. 39 
Salfischberger heeft. Ze zegt dat J. Salfischberger tevreden is met de nieuwe layout 40 
van de PosteleinPost en er erg enthousiast over is. 41 

- E. Mulder sluit zich hierbij aan een geeft complimenten aan Renske en de 42 
commissie.  43 

- Renske bedankt haar en zegt dat ze het door zal geven aan de commissie 44 
 45 
Pagina 27 46 
Regel 5. L. van der Heuvel vraagt of ze ook losse sponsordeals doen.  47 

- Renske zegt dat dit soms via de commissaris zelf gaat. Mirthe heeft 48 
bijvoorbeeld zelf contact gehad met Café de Fuik voor de dropping, maar als 49 
zij zelf toevallig langsgaat dan vraagt zij het direct.  50 
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- M. Mostard zegt dat ze goed bezig zijn met de sponsoren. 1 

- Renske bedankt haar. 2 

- E. Mulder vraagt hoe Mexicaans Café Restaurant Popocatepetl bevalt als 3 
sponsor. 4 

- Renske zegt dat het contact heel goed verloopt. De man is heel aardig en wil 5 
graag meedenken.  6 

- E. Mulder vraagt of ze met Stadscafé de Waagh nog bezig zijn met 7 
onderhandelen. 8 

- Renske zegt dat ze met de introductie hier zullen gaan eten en dat het gala in 9 
Stadscafé de Waagh is gehouden om de banden te versterken. Ze kunnen er 10 
uiteindelijk misschien ook sponsoring uithalen, maar dat is iets voor volgende 11 
jaren. Verder gaan Café de Fuik, het Bascafé en Stadscafé de Waagh ook 12 
meer samenwerken, dus misschien komt hier nog iets uit voort. 13 

- E. Mulder zegt dat ze volgend jaar misschien af kunnen spreken om een vast 14 
aantal activiteiten bij Stadscafé de Waagh te organiseren in ruil voor 15 
sponsoring. 16 

- Renske zegt dat ze dat inderdaad aan zal raden voor volgend jaar.   17 
 18 
Pagina 28 19 
 20 
M. Mostard vraagt waarom de kerstkaarten gedrukt zijn bij Drukzo. 21 

- Renske zegt dat ze niet geheel tevreden waren over de uitnodiging voor de 22 
constitutieborrel. Naar hun mening was dit een mooi kaartje voor een 23 
goedkope prijs. 24 

- E. Mulder vraagt of naar iedereen dezelfde kerstkaart hebben gestuurd. 25 
- Renske zegt dat dit het geval is. 26 
- E. Mulder zegt dat ze dan misschien beter geen ‘liefs’ op het kaartje hadden 27 

kunnen zetten als deze ook naar sponsoren en dergelijke wordt gestuurd. 28 
- Vivianne zegt dat ze daar gelijk in heeft en dat ze daar niet over hadden na 29 

gedacht.  30 
 31 
Pagina 29 32 
J. Free vraagt hoe het bevallen is dat voor meerdere commissies mailadressen 33 
aangemaakt zijn en of ze hebben gekeken of er @postelein.nl van gemaakt kan 34 
worden. 35 

- Vivianne zegt dat dit erg goed bevalt.  36 
- Maroesjka zegt dat het met de Postelein in Praktijk-commissie fijn is. Eén 37 

iemand van de commissie heeft het contact, maar iedereen kan wel direct de 38 
afspraken die gemaakt zijn lezen in de mail. Ze zegt dat het prettig werkt. 39 

- Vivianne zegt dat dit eigenlijk wel voor elke commissie werkt.  40 
- Mirthe zegt dat het alleen vervelend is om continu in- en uit te loggen. 41 
- Sanneke zegt dat @postelein.nl geld kost.  42 
- J. Free zegt dat het misschien bij een aantal commissies kan. 43 
- Vivianne zegt dat als het bij één commissie wordt gedaan, het wel overal moet 44 

en dat dat lastig in te voeren is.  45 
- M. Mostard vraagt of een mail wel eens niet wordt beantwoord, omdat deze al 46 

op ongelezen staat. 47 
o Maroesjka zegt dat dit bij haar nog nooit is gebeurd, omdat één iemand 48 

contact houdt en de mails beantwoordt. 49 
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o Vivianne zegt dat zij het één keer heeft gehad, dat een mail op gelezen 1 
stond. Deze is uiteindelijk wel gewoon gelezen en beantwoord. Er moet 2 
dus goed naar de commissie worden gecommuniceerd dat ze de mail 3 
op ongelezen laten staan.  4 

 5 
J. Chia zegt dat alleen dingen in het verslag gezet hoeven te worden die vastliggen, 6 
dus niet wat nog georganiseerd gaat worden.  7 

- J. Free zegt dat hij het hier niet mee eens is en dat hij het juist fijn vindt dat het 8 
erin staat. Op deze manier worden ook weer afspraken vastgelegd en 9 
daarnaast is het een terugkoppeling naar het beleidsplan. 10 

- J. Chia zegt dat het er wel in kan als ze ermee bezig zijn. 11 
- J. Free zegt dat dat er ook staat. 12 
- Vivianne zegt dat ze in principe met alle dingen bezig zijn die ook in het 13 

beleidsplan staan.  14 
- Mirthe zegt dat voor het bestuur duidelijk is wat nog georganiseerd gaat 15 

worden, maar dat dit niet naar buiten wordt gecommuniceerd. Op deze manier 16 
dus wel. 17 

- J. Chia zegt dat ze er één lijn in moeten trekken.  18 
 19 
J. Fee zegt dat minimaal nog twee lezingen georganiseerd zullen worden, maar deze 20 
zijn beiden al geweest. Hij vraagt of de rest van het jaar geen lezingen meer 21 
georganiseerd zullen worden. 22 

- Maroesjka zegt dat dit aan de jaarplanning ligt en aan hoeveel tijd er in de 23 
organisatie gaat zitten. 24 

- J. Free geeft aan dat hij graag nog een lezing in september zou zien. 25 
- Maroesjka zegt dat ze dit jaar al iets voor in oktober vastleggen.  26 

 27 
E. Mulder zegt dat ze de opkomst bij lezingen goed vindt.  28 
 29 
Pagina 31 30 
E. Mulder zegt E. Herrings vorig jaar heel veel moest mailen voor de ALPO-31 
meeloopdagen. Ze vraagt hoe dit nu loopt. 32 

- Maroesjka zegt dat dit hetzelfde werkt als bij reguliere meeloopdagen. De 33 
meeloopdagen zijn goed verspreid en ongeveer hetzelfde aantal studenten is 34 
bij de verschillende dagen aanwezig.  35 

 36 
Regel 23. J. Chia vraagt aan de hand waarvan de commissaris beslist of de 37 
voorlichting gegeven zal worden. 38 

- Maroesjka zegt dat dit onder andere ligt aan de reisafstand. 39 
- J. Chia zegt dat ze dit op kan nemen in de verantwoording.  40 

 41 
Pagina 32 42 
E. Mulder vraagt wat de commissie vond van de reisafstand en het daadwerkelijke 43 
verblijf in Praag. 44 

- Maroesjka zegt dat de reis erg lang was, maar dat ze wel veel positieve 45 
reacties hebben ontvangen. De uitkomsten van de enquête bevestigen dit.  46 

- E. Mulder sluit zich hier ook bij aan.  47 
 48 
Regel 47. J. Chia vraagt waar de aftermovie te vinden is. 49 

- Maroesjka zegt dat de deelnemers deze op dvd hebben gekregen. 50 
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- J. Chia vraagt waarom deze niet online staat. 1 
- Vivianne zegt dat dan ook beelden van de leden online komen te staan. 2 
- Maroesjka zegt dat er wel over na kan worden gedacht.  3 

 4 
E. Mulder vraagt of er nog andere belangrijke evaluatiepunten naar voren zijn 5 
gekomen over de reis. 6 

- Maroesjka zegt dat ze nog niet alle enquêtes heeft ontvangen. 7 
- E. Mulder vraagt naar de evaluatie van de commissie. 8 
- Maroesjka geeft aan dat alles soepel is verlopen en dat ze geen grote tips 9 

hadden voor volgend jaar. 10 
- E. Mulder vraagt of iets over de enquête in de verantwoording kan worden 11 

opgenomen.  12 
- Maroesjka zegt dat ze dit zal doen.  13 

 14 
J. Chia vraagt hoe het kan dat een aantal leden al meer wist over het bedrag. 15 

- Vivianne zegt dat de prijs al deels bekend was en dat iemand toen iets heeft 16 
gezegd. 17 

- Mirthe zegt dat op de borrel enkel geruchten waren over dat het bedrag onder 18 
de €100,00 was. 19 

- J. Chia zegt dat het bestuur hiermee op moet passen.   20 
 21 
Pagina 33 22 
L. Grootscholten geeft aan dat E. van der Galiën mist in het lijstje van de commissie. 23 

- Maroesjka biedt haar excuses aan en zal haar nog toevoegen.   24 
 25 
Pagina 35 26 
Regel 23. J. Chia zou deze zin graag anders verwoord zien.  27 

- Vivianne geeft aan dat dit veranderd zal worden.  28 
 29 
E. Mulder vraagt of bij de biercantus de mogelijkheid was om wijn te drinken. 30 

- Vivianne zegt dat dit mogelijk was voor mensen die allergisch waren. 31 
- Mirthe zegt dat ze hier van te voren veel over hebben gepraat, omdat het een 32 

lastige situatie is. Twee leden die allergisch waren hebben samen drie flessen 33 
wijn op, meer kon Postelein ook niet betalen. Voor de leden die niet allergisch 34 
waren, maar het niet lustten, zou worden uitgelegd hoe het zat. Zij zouden de 35 
mogelijkheid krijgen om water te drinken. Deze situatie is echter gelukkig niet 36 
voorgekomen.  37 

- Bente voegt hieraan toe dat er een groot prijsverschil was tussen wijn en bier.  38 
 39 
Regel 39. J. Chia zegt dat al jaren een lage opkomst is bij de student-docent lunch. 40 
Ze vraagt of het bestuur dit wel of niet zou aanraden en waarom. 41 

- Mirthe zegt dat er al jaren een gerucht gaat dat het verplicht is om te 42 
organiseren, omdat Postelein anders geld mis zou lopen. Mirthe is hier 43 
achteraan gegaan en heeft hiervan niks kunnen terugvinden. Het 44 
onderwijsinstituut heeft aangeboden samen te kijken naar een andere invulling 45 
van de activiteit, zoals eerder deze avond al besproken is. Hopelijk kunnen ze 46 
daarna een nuttig advies geven aan het volgende bestuur.  47 

 48 
Pagina 36 49 
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Regel 48. Er wordt gevraagd hoe de samenwerking met de andere verenigingen gaat 1 
met bijvoorbeeld deurdiensten, aanwezigheid en andere afspraken.  2 

- Mirthe zegt dat dit goed verloopt met uitzonderingen daargelaten.  3 
- E. Mulder zegt dat ze misschien het heft in eigen handen moeten nemen en 4 

hun eigen poster maken met enkel het logo van de Molenstraat erop. 5 
- Mirthe zegt dat ze dit een goed idee vindt.  6 
- M. Mostard zegt dat ze misschien met een aantal kunnen gaan praten met de 7 

Molenstraat dat het zo niet gaat. Ze kunnen dan aangeven dat ze graag willen 8 
samenwerken, maar niet op deze manier. 9 

- Mirthe zegt dat het erg lastig is. Ze gaat vaak vijf keer langs voor BaMyPo, 10 
maar elke keer is er geen promotiemateriaal. De Molenstraat geeft aan dat ze 11 
er niks aan kunnen doen en dat het komt doordat ze problemen hebben met 12 
hun drukker.  13 

- Renske zegt dat de Molenstraat een machtspositie heeft, omdat er geen 14 
andere locaties zijn. Alle grotere locaties zijn in de Molenstraat. Inmiddels zijn 15 
wel gesprekken gaande om misschien iets anders te regelen.  16 

- Mirthe zegt dat de manager van de El Sombrero stopt. De opvolger was niet 17 
bij afspraken aanwezig, maar hopelijk is deze makkelijker in omgang.  18 

 19 
J. Free vraagt hoe het zit met de opkomst van BaMyPo 20 

- Mirthe zegt dat de opkomst goed is. 21 
- J. Free vraagt of er veel wisselingen zijn in hoeveel Posteleinleden aanwezig 22 

zijn. 23 
- Mirthe zegt dat er wel wisselingen zijn, al hebben ze niet geteld. Over het 24 

algemeen is wel een goede opkomst. 25 
- Vivianne zegt dat ze geen patroon of reden kunnen ontdekken voor deze 26 

wisselingen.  27 
 28 
Pagina 38 29 
J. Chia zegt dat de mannencommissie een das heeft aangeschaft als 30 
commissiekleding. Ze mist hiervan de verantwoording en vraagt waarom zij iets 31 
speciaals krijgen.  32 

- Mirthe zegt dat de mannencommissie al een aantal jaren een stropdas wil. Bij 33 
andere commissies is commissiekleding nodig voor de herkenbaarheid bij 34 
activiteiten of reizen, maar bij de mannencommissie is hier geen sprake van. 35 
De mannencommissie wilde het echter zo graag dat afgesproken is dat zij het 36 
zelf betalen. De stropdas zal per jaar worden doorgegeven. 37 

- J. Chia zegt dat het wel ten gunste is van de vereniging en dat Postelein daar 38 
dus wel iets aan kan bijdragen.  39 

- Mirthe zegt dat de mannencommissie hier zelf voor heeft gekozen. 40 
- J. Chia zegt dat ze het begrijpt vanuit de mannencommissie dat zij er zelf voor 41 

hebben betaald. De stropdas wordt echter doorgegeven aan de volgende 42 
commissie en dus kan Postelein er wel een bijdrage aan leveren. 43 

- Mirthe zegt dat het bestuur van mening was dat het niet nodig was.  44 
- Vivianne zegt dat de mannencommissie zelf de keuze heeft gemaakt. Het 45 

Posteleinlogo kan erop, maar het is wel voor eigen kosten. 46 
- J. Chia zegt dat ze het voor volgend jaar wel in kunnen begroten. 47 
- Vivianne zegt dat ook niet alle commissies een shirt hebben.  48 
- J. Zonneveld zegt dat het niet gezien moet worden als commissiekleding, 49 

maar eerder als een mascotte. Het is iets wat zij door willen geven aan de 50 
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volgende commissie. Het heeft niet met Postelein te maken en dus hoeft 1 
Postelein ook geen bijdrage te leveren. 2 

- Mirthe zegt dat de commissie het zelf ook zo ziet. 3 
- E. Mulder sluit zich hier ook bij aan.  4 

 5 
E. Mulder vraagt of Mirthe aanwezig is bij de activiteiten van de mannencommissie. 6 

- Mirthe zegt dat ze altijd even langsgaat. 7 
- E. Mulder vraagt of dit goed gaat. 8 
- Mirthe zegt dat dit prima bevalt. 9 

 10 
E. Mulder zegt dat nog vier activiteiten georganiseerd worden vanuit de 11 
mannencommissie. Ze zegt dat dit best veel is en vraagt of hier een reden voor is. 12 

- Mirthe zegt dat hier geen specifieke reden voor is. Eén activiteit is de dag na 13 
de alv, één tijdens de introductie en één is al geweest. Het lijkt dus veel, maar 14 
valt eigenlijk wel mee. Het is goed verspreid.  15 

 16 
J. Chia geeft aan dat ze nog wil reageren over wat J. Zonneveld zei over de stropdas 17 
voor de mannencommissie. Ze zegt dat deze stropdas wordt doorgegeven, waardoor 18 
het een traditie creëert. De mannen krijgen dan een bijzondere positie binnen de 19 
vereniging en dan wordt niet één lijn getrokken. 20 

- Vivianne geeft aan dat ze het hier niet mee eens is. 21 
- J. Free zegt dat het een keuze is per persoon wat ermee gedaan wordt. Als hij 22 

als commissiehoofd van de studiereis een paspoorthoesje wil kopen en 23 
doorgeven met het Posteleinlogo erop dan mag dat. De commissie ziet de 24 
stropdas als precies hetzelfde. 25 

- J. Chia zegt dat ze moeten kijken naar de rol van Postelein hierin. 26 
- Vivianne zegt dat ze nu alle voor- en nadelen hebben genoemd en dat ze het 27 

hierover zullen hebben.  28 
 29 
Pagina 39 30 
E. Mulder geeft haar complimenten voor het organiseren van de dropping. 31 

- Mirthe bedankt haar hiervoor.  32 
 33 
J. Free zegt dat de Postelein Actief-commissie nu een bredere invulling heeft 34 
gekregen. Hij vraagt hoe dit gaat. 35 

- Mirthe zegt dat het goed gaat, omdat het meer een combinatie is tussen 36 
actieve activiteiten en sport. De Santa Run was bijvoorbeeld een 37 
sportactiviteit, net als Bounz. De paasactiviteit en dropping waren meer 38 
actieve activiteiten. Ze denkt dat deze bredere invulling meer mensen trekt.  39 

- J. Free zegt dat ze moeten kijken naar hoe het zich differentieert van de PUB-40 
commissie.  41 

- Mirthe zegt dat ze met de PUB-commissie veel activiteiten organiseren die elk 42 
jaar terugkomen. De andere activiteiten zijn snel bedacht. Met de Postelein 43 
Actief-commissie worden meer bijzondere activiteiten georganiseerd. Bij deze 44 
commissie is veel ruimte voor nieuwe ideeën. 45 

- Vivianne zegt dat het bij de PUB-commissie meer om eten en drinken gaat. Bij 46 
de Postelein Actief-commissie kan bijvoorbeeld ook een escaperoom of 47 
lasergamen georganiseerd worden. De Postelein Actief-commissie is dus echt 48 
een stuk actiever. 49 



  28 

 

- J. Free zegt dat hij met de laatste verantwoording wel meer kan. Hij zegt dat 1 
moet worden opgepast dat de commissies niet in elkaars vaarwater zitten.  2 

- Vivianne zegt dat het volgende bestuur hier ook duidelijke grenzen over moet 3 
afspreken. 4 

- J. Chia zegt dat het niet per se zo duidelijk hoeft te zijn. 5 
- R. van Asperen zegt dat de feestcommissie en galacommissie ook aparte 6 

commissies zijn.  7 
- J. Free zegt dat de feestcommissie eerst ook uit vier of vijf losse commissies 8 

bestond, dus dat het wel kan worden samengevoegd. 9 
- R. van Asperen geeft aan dat ze het goed vindt zoals het nu is.  10 

 11 
Regel 20. M. Monteiro zegt dat ze het filmpje met Twinkie goed gedaan vond en dat 12 
ze het vaker kunnen doen. 13 

- Vivianne bedankt haar hiervoor.  14 
 15 
Pagina 40 16 
Regel 5. J. Chia zegt dat bij de Studytrip iets vermeld is over de reservelijst, dus dat 17 
dat hier ook vermeld kan worden. 18 

- Vivianne zegt dat het zal worden toegevoegd. 19 
 20 
E. Mulder zegt dat bij de Studytrip een enquête is afgenomen. Ze vraagt of ze dit 21 
bewust niet hebben gedaan bij de skireis. 22 

- Mirthe zegt dat dit bij de studiereis wel zal worden gedaan, maar dat er bij de 23 
skireis niet aan gedacht is. 24 

  25 
Regel 30. J. Chia vraagt waarom de snowbarbecue van Bizztravel niet doorging.  26 

- Mirthe zegt dat Bizztravel van te voren een snowbarbecue had beloofd. Twee 27 
weken voor de reis kregen ze te horen dat ze het niet georganiseerd kregen. 28 
Bizztravel bood hen toen een alternatief en de commissie kon hier ook niets 29 
aan doen. 30 

- Vivianne zegt dat ze de deelnemers dus wel iets anders hebben geboden in 31 
de plaats van de snowbarbecue.  32 

 33 
Pagina 41 34 
Regel 11. J. Chia zegt dat ze het risicovol vindt dat de vlucht is geboekt voordat de 35 
instellingen vastlagen. 36 

- Mirthe zegt dat dit inderdaad een risico is. Er lagen al een aantal dingen vast 37 
toen werd geboekt. Het is sowieso een risico wat elk jaar wordt genomen, 38 
want het contact met instellingen verloopt vaak lastig. Het is niet mogelijk om 39 
voor die tijd alles geregeld te hebben, anders kan pas heel laat worden 40 
geboekt.  41 

- Bente zegt dat de prijzen dan ook steeds hoger worden.  42 

- Mirthe zegt dat vanuit het SNUF ook niet meer verplicht is om minimaal acht 43 
instellingen te bezoeken. De commissie streeft hier wel naar, maar SNUF is 44 
niet meer zo streng als eerst.  45 

 46 
Vivianne vraagt of er nog op- of aanmerkingen over het gehele verslag zijn. 47 

- M. Mostard zegt dat ze het er netjes uit vindt zien. 48 
o Vivianne bedankt haar hiervoor. 49 
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- E. Mulder zegt dat ze het goed gedaan hebben. Ze vraagt wat het 1 
belangrijkste is wat het bestuur geleerd of bereikt heeft. 2 

o Vivianne zegt dat ze hierop terug zullen komen bij de rondvraag. 3 
- J. Chia zegt dat ze de sollicitatiecommissie nog mist. 4 

o Vivianne zegt dat deze erin komt te staan.  5 
o J. Chia zegt dat het verder een goed verslag is en dat ze trots mogen 6 

zijn. 7 
o Vivianne bedankt haar hiervoor.  8 

 9 

6. Veranderingen functie commissaris formeel 10 

Vivianne zegt dat ze een uitleg zal geven over dit agendapunt. De laatste jaren lopen 11 
de instroomcijfers af, ook bij Pedagogische Wetenschappen wordt dit gemerkt. De 12 
prognose is dat, door veranderingen omtrent studiefinanciering, de instroomcijfers 13 
nog meer zullen gaan afnemen. Het onderwijsinstituut wil daarom graag flink aan de 14 
slag met de voorlichtingen en meeloopdagen. Ze willen actiever studenten gaan 15 
werven. Aangezien Postelein dit op het moment voor hen organiseert, vinden zij het 16 
niet eerlijk om van Postelein te vragen hier actief mee aan de slag te gaan. Ze willen 17 
Postelein niet die extra eisen opleggen. Daarom zullen de voorlichtingen en 18 
meeloopdagen vanaf september weer door het onderwijsinstituut zelf worden 19 
georganiseerd. Dit betekent een grote verandering voor de functie van commissaris 20 
formeel. Vivianne zegt dat zij en Maroesjka laatst een gesprek met SPiN hebben 21 
gehad over hun indeling van de functies en taken, aangezien zij zowel een 22 
commissaris formeel en commissaris onderwijs hebben. Dit wordt nu verder aan de 23 
ALV voorgelegd om met het bestuur mee te denken over een nieuwe vormgeving 24 
van de functie. 25 

- J. Chia vraagt hoe het bij SPiN zit met commissaris formeel en commissaris 26 
onderwijs. 27 

- Maroesjka zegt dat de functie commissaris formeel veel lijkt op commissaris 28 
formeel bij Postelein. Commissaris onderwijs heeft alle contacten met de 29 
universiteit, bezoekt het SOFv en heeft onder andere ook de boekenverkoop 30 
onder zich. 31 

- M. Monteiro vraagt of bij SPiN de commissaris onderwijs ook in de 32 
Opleidingscommissie zit. 33 

- Vivianne zegt dat dat het geval is.  34 
- G. van Loon zegt dat de studiereiscommissie misschien onder commissaris 35 

formeel kan worden geplaatst en de Studytripcommissie onder commissaris 36 
informeel. 37 

- Vivianne zegt dat dit waarschijnlijk niet kan in verband met Dienst 38 
Studentenzaken.  39 

- Mirthe zegt dat dit waarschijnlijk wel kan, omdat de toetsingscommissie niet 40 
naar de inhoud van de activiteiten kijkt. 41 

- M. Monteiro zegt dat de toetsingscommissie wel kijkt naar de 42 
functieomschrijving en of het toegevoegde waarde heeft wat degene uitvoert. 43 

- M. Mostard zegt dat ze misschien naar alle functies moeten kijken en daarmee 44 
gaan schuiven. Meer activiteiten is niet haalbaar, dus moeten de commissies 45 
anders verdeeld worden en kan er misschien iets nieuws bij komen.  46 

- Bente zegt dat bijvoorbeeld ook gedacht kan worden aan LinkedIn. 47 
- Vivianne zegt dat de enquête veel tijd heeft gekost voor Renske, dus dat dit 48 

soort losse taken ook bij commissaris formeel zouden kunnen worden 49 
ondergebracht.  50 
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- M. Monteiro zegt dat het handig is hier een lijst van te maken. Verder zou ook 1 
één bestuurslid in de opleidingscommissie kunnen plaatsnemen. Dan worden 2 
de docenten bereikt en hier kan Postelein van profiteren. 3 

- E. Mulder zegt dat onder de leden gepeild kan worden of behoefte is aan meer 4 
formele activiteiten, zoals een uitwisseling. Veel leden staan namelijk op de 5 
reservelijst bij reizen. Verder kunnen ook de dingen die blijven liggen 6 
verschoven worden. Er moet niet gecreëerd worden om het creëren.  7 

- Vivianne zegt dat bij de enquête een aantal leden aangaf meer formele 8 
activiteiten te willen, maar ook een aantal leden meer informele activiteiten.  9 

- Renske zegt dat dat niet helemaal waar is. Er kwam naar voren dat wel meer 10 
behoefte was aan formele activiteiten, maar het is lastig te bepalen waar die 11 
behoefte ligt. Als meer lezingen worden gegeven, is de kans groot dat 12 
dezelfde opkomst meer verspreid wordt over de lezingen. Hetzelfde geldt voor 13 
workshops. Zo waren bij de workshop positieve psychologie nauwelijks 14 
aanmeldingen. Gevraagd wordt naar meer formele activiteiten, maar 15 
vooralsnog loopt het geen storm. Ze kunnen wel een actieplan opstellen met 16 
wat de mogelijkheden zijn.  17 

- G. Dodemont zegt dat nu één Postelein voor Kinderen-activiteit georganiseerd 18 
wordt. In de opleiding is weinig praktijk, dus daar zou meer behoefte aan 19 
kunnen zijn. De inschrijving loopt nog niet heel hard, maar in deze richting kan 20 
wel gedacht worden. 21 

- E. Mulder zegt dat misschien vrijwilligerswerk in het buitenland georganiseerd 22 
kan worden door Postelein. 23 

- J. Free vraagt of het feit dat de voorlichtingen en meeloopdagen wegvallen 24 
ook consequenties heeft voor bestuursbeurzen. 25 

o Vivianne zegt dat ze dit niet weet. 26 
o Sanneke zegt dat dit van te voren niet bepaald kan worden, omdat de 27 

toetsingscommissie totaal niet transparant is over waarop de beurzen 28 
gebaseerd zijn.  29 

o Vivianne zegt dat wel taken kunnen worden toegevoegd, zodat het 30 
weer een volledige functie is.  31 

-  J. Free zegt dat het wegvallen van de voorlichtingen en meeloopdagen geen 32 
consequenties heeft voor de begroting. Hij zegt dat wel goed moet worden 33 
gekeken dat als extra activiteiten worden toegevoegd, dit ook financiële 34 
gevolgen heeft. Als twee keer in het jaar een Postelein voor Kinderen-activiteit 35 
wordt georganiseerd met hetzelfde geld, wordt het een mindere activiteit en 36 
dan is het misschien minder aantrekkelijk. Misschien moeten geen nieuwe 37 
activiteiten georganiseerd worden, maar eerder dingen die blijven liggen 38 
binnen het bestuur naar die functie worden geschoven. Het is interessant om 39 
de ontwikkelingen over visie, de enquête en het overleg met het 40 
onderwijsinstituut bij commissaris formeel te leggen. Verder is de 41 
opleidingscommissie ook slim.  42 

- J. Chia zegt dat ze het eens is met J. Free. Ze is het ook eens met G. 43 
Dodemont dat meer praktijk door Postelein geboden kan worden. Verder 44 
kunnen de samenwerkingsverbanden met de universiteit nauwer worden, net 45 
als met docenten en het onderwijsinstituut. De informatie kan dan makkelijker 46 
overgebracht worden aan de studenten. Vanuit studenten bestaat namelijk wel 47 
de behoefte aan meer en duidelijkere informatie. Ook kan Postelein een rol 48 
spelen in de transitie en wat hierbij speelt. 49 
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- J. Free zegt dat het contact met de NVO ook bij commissaris formeel kan 1 
worden gelegd en dit kan worden uitgebreid.  2 

- E. Mulder zegt dat de universiteitsdag van de introductie misschien ook 3 
georganiseerd kan worden door de commissaris formeel. 4 

o J. Free weet niet of dit veel zou toevoegen. 5 
o Renske zegt dat hier veel tijd in gaat zitten.  6 

- M. Mostard vraagt wat het bestuur precies denkt over de invulling van de 7 
functie.  8 

o Vivianne zegt dat ze er open in zijn gegaan. Ze zaten vooral te denken 9 
aan een combinatie van commissaris formeel en commissaris 10 
onderwijs. In het gesprek met SPiN kwam ook naar voren dat ze op 11 
moeten passen de functie niet overvol te maken. De bestuursbeurzen 12 
nemen af, de veranderingen met de studiefinanciering zijn doorgevoerd 13 
en dus moet worden opgepast dat het niet te druk wordt. Als activiteiten 14 
worden toegevoegd, zal de opkomst lager worden, dit heeft SPiN ook 15 
gemerkt. Verder laat de jaarplanning dit ook niet toe. Daarnaast wilden 16 
ze wachten op de ideeën van de ALV.  17 

- M. Mostard zegt dat de universiteit veel bezig is met internationalisering. Ze 18 
zegt dat ze misschien in gesprek kunnen gaan over een uitwisselingsproject. 19 
Een soort Community Outreach Project, maar dan voor de sociale faculteit. 20 
Misschien kan Postelein hier een sleutelrol in spelen.  21 

- L. Grootscholten zegt dat goed moet worden gekeken naar bij welke functie 22 
echt te veel taken zijn. 23 

o Vivianne zegt dat dat lastig is om te bepalen, omdat iedereen het heel 24 
druk heeft. Wel kan worden gekeken naar logischere verdelingen. 25 

- M. Monteiro zegt dat commissaris formeel het aanspreekpunt gemaakt kan 26 
worden voor boeken en docenten. Ze vraagt op welke termijn hier een 27 
precieze invulling van zal komen. 28 

o Vivianne zegt dat ze ermee bezig zijn, maar dat het pas twee weken 29 
geleden duidelijk is geworden. Ze wilden de alv afwachten en er dan 30 
mee aan de slag. Het zal dan ook duidelijk worden gemaakt aan de 31 
sollicitanten, maar hoelang dit gaat duren is niet duidelijk. 32 

o M. Monteiro zegt dat als de studiereiscommissie en Studytripcommissie 33 
omgewisseld worden, dit wel een afweging kan zijn voor het 34 
solliciteren. 35 

o Vivianne zegt dat ze wel tegen degenen die mee hebben gelopen 36 
hebben gezegd wat er aan de hand is en dat ze hen zo snel mogelijk 37 
op de hoogte zullen stellen. 38 

o M. Monteiro zegt dat ze ook nog een keer met hen kunnen overleggen. 39 
- J. Chia zegt dat ze dit punt de volgende alv graag zou terugzien. Alle opties 40 

kunnen in overweging worden genomen en dit kan gepresenteerd worden bij 41 
de volgende alv. Ze zegt dat bijvoorbeeld alle taken van alle commissarissen 42 
opnieuw kunnen worden ingedeeld, omdat die mogelijkheid er nu wel is. 43 

o Vivianne zegt dat ze het op de agenda van de volgende alv zal zetten.  44 
- J. Free zegt dat ze er rekening meer moeten houden dat het onderwijsinstituut 45 

in september misschien de voorlichtingen en meeloopdagen terug wil geven 46 
aan Postelein.  47 

o Vivianne zegt dat J. Free daar gelijk in heeft, maar dat het 48 
onderwijsinstituut dan pech heeft. 49 
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- L. van den Heuvel vraagt of het onderwijsinstituut weet hoe alles 1 
georganiseerd wordt.  2 

o Vivianne zegt dat ze dat vaak hebben uitgelegd, maar dat ze het niet 3 
helemaal begrijpen. Ze hebben Maroesjka voor volgend jaar een 4 
student-assistentschap aangeboden. Vivianne zegt dat ze geen idee 5 
heeft in hoeverre het onderwijsinstituut op de hoogte is van wat ze zich 6 
op de hals halen.  7 

o J. Free zegt dat ze het doen om de terugloop in studenten tegen te 8 
gaan, maar studenten worden niet enthousiaster van oudere mensen. 9 

o Maroesjka zegt dat het nog wel wordt gedaan door studenten, maar dat 10 
het onderwijsinstituut deze studenten werft. 11 

o Vivianne zegt dat de uitvoering ervan nu bij het onderwijsinstituut ligt.  12 
- Mirthe zegt dat ze terug wil komen op wat J. Chia zei over het punt nogmaals 13 

op de agenda laten terugkomen. Ze vraagt of ze wil dat het bestuur een 14 
voorstel maakt en dat het kandidaatsbestuur de verdere invulling mag geven. 15 

o J. Chia zegt dat ze inderdaad een voorstel kunnen schrijven over wat zij 16 
denken dat goed is of misschien verschillende voorstellen kunnen 17 
schrijven. Tijdens de alv kunnen ze discussiëren en het duidelijker 18 
maken.  19 

o Vivianne zegt dat ze het ermee eens is en dat ze proberen dit voor de 20 
volgende alv duidelijk te hebben. 21 

o M. Mostard zegt dat degene die zich kandidaat stellen ook hun mening 22 
kunnen geven tijdens deze alv.  23 

o J. Free zegt dat hij adviseert om de beslissing door het huidige bestuur 24 
te laten maken, omdat zij ervaring hebben met hoe belastend 25 
verschillende taken zijn. Het kandidaatsbestuur kan misschien leuke 26 
ideeën hebben die totaal niet praktisch zijn. Daarnaast staat de inhoud 27 
van de functie waarop gesolliciteerd wordt normaal gesproken al vast.  28 

o Vivianne zegt dat ze voor een deel wel kunnen schuiven. Bente en 29 
Sanneke gaan nu bijvoorbeeld vaak naar de SOFv-alv’s in plaats van 30 
Vivianne en Sanneke.  31 

o J. Free zegt dat die ruimte er altijd blijft. Intern kan altijd nog geschoven 32 
worden.  33 

 34 

5. W.V.T.T.K.  35 

Er is geen W.V.T.T.K.  36 
 37 

6. Rondvraag 38 

- L. van den Heuvel doet het bestuur namens M. Anten de groetjes. 39 
o Het bestuur doet M. Anten de groetjes terug. 40 

- M. Mostard vraagt namens J. Salfischberger of iedereen na de alv meegaat 41 
naar Café de Fuik. Hier wordt namelijk een feest gegeven voor inzameling van 42 
geld voor het Community Outreach Project. 43 

- M. Mostard zegt dat het bestuur het goed heeft gedaan. Ze is benieuwd wat 44 
het bestuur zal antwoorden op de vraag van E. Mulder. Ze wenst het bestuur 45 
nog veel succes met evalueren. 46 

o Vivianne bedankt haar hiervoor.  47 

- J. Zonneveld sluit zich bij M. Mostard aan. Hij vindt dat het bestuur het goed 48 
doet en dat de activiteiten goed bezocht worden. 49 

o Vivianne bedankt hem hiervoor.  50 
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- E. Mulder zegt dat het bestuur het goed heeft gedaan. Ze zegt dat ze moeten 1 
genieten van het komende half jaar en wenst hen veel plezier met het zoeken 2 
van opvolgers. 3 

- J. Chia zegt dat het bestuur het goed heeft gedaan en dat ze moeten genieten 4 
van het komende half jaar en de introductie. 5 

- E. Mulder vraagt wat de bestuursleden hebben geleerd en hebben bereikt. 6 
o Mirthe zegt dat ze heeft geleerd met veel verschillende mensen en 7 

partijen samen te werken, zoals externen, commissies, de Molenstraat 8 
en het bestuur. Bij elke partij is de samenwerking anders. Ze zegt dat 9 
het soms moeilijk is, maar wel heel leuk en leerzaam. Verder vond ze 10 
alle activiteiten die ze heeft georganiseerd heel leuk.  11 

o Maroesjka zegt dat ze aan het begin van het jaar veel irritaties had door 12 
scholieren die mailden en dat ze dit nu naast zich neer kan leggen. Ze 13 
heeft met veel verschillende partijen samengewerkt en ook geleerd dat 14 
mensen uit het werkveld niet altijd professioneel zijn. Ze heeft inmiddels 15 
een stuk meer zelfvertrouwen. In het begin wist ze niet zeker of ze het 16 
zou kunnen en nu beseft ze dat ze het prima kan.  17 

o Renske zegt dat ze heeft geleerd om hulp te vragen als ze het nodig 18 
heeft. Hier heeft de rest van het bestuur haar goed bij geholpen. Verder 19 
heeft ze geleerd van de leuke dingen uit het bestuursjaar te genieten. 20 
Verder kan ze echt genieten van elke euro en elk shotje wat ze gratis 21 
krijgt. 22 

o Bente zegt dat ze heeft geleerd dat ze overal zelf invloed op heeft en 23 
dat ze zelf kan kiezen wat ze ermee doet. Verder kon ze absoluut niet 24 
met Excel werken en heeft ze nu allerlei goede schema’s en grafieken. 25 

 E. Mulder vraagt of er al vorderingen zijn in haar motoriek. 26 
 Bente zegt dat ze de trap van Stadscafé de Waagh zonder te 27 

vallen en met dienblad af kan lopen. Daarnaast kan ze zelfs ook 28 
mensen opvangen tegenwoordig.  29 

o Sanneke zegt dat ze heeft geleerd ontzettend snel te typen en dat ze 30 
trots is op wat ze heeft bereikt met het opstarten van de 31 
mediacommissie. 32 

o Vivianne zegt dat ze staat voor de keuzes die gemaakt worden en dat 33 
ze daar volledig achter kan staan en dit kan verkondigen naar leden en 34 
externen. Verder is ze trots op hoe het gaat in het bestuur en dat dit 35 
ook komt door haar goede aansturing en doordat ze er altijd voor het 36 
bestuur is. 37 

 38 

7. Sluiting 39 

Vivianne sluit om 22:19 uur de vergadering. 40 


