
  1 

 

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

 Commissiehoofden: P. de Vries, G. Dodemont, L. Onnink 3 
 Raad van Advies: M. Monteiro, J. Chia, L. van den Heuvel 4 

Leden: E. Kalberg, M. Ankersmit, V. van de Pol, R. van Asperen, T. van 5 
Egmond, A. van der Velden, J. Free, Y. Bremer 6 

  Totaal: 20 7 
 8 
Afwezigheid  9 
bij kennis- 10 
geving: M. Mostard, E. Braat, J. Salfischberger, J. Zonneveld, E. Mulder 11 
 12 

 13 

1.Opening 14 

Vivianne opent om 18.31 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  15 
 16 

2. Vaststellen agenda 17 

De agenda is vastgesteld.  18 

 19 

3. Goedkeuren notulen 20 

De notulen van 22-04-2015 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen 21 
van de spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen:  22 
 23 

- Geen wijzigingen.  24 
 25 

4. Mededelingen bestuur 26 

a. Secretaris 27 
- Geen mededelingen. 28 

b. Penningmeester: 29 
- Geen mededelingen.  30 

 31 
c. PR 32 

- Op dinsdag 12 mei heeft een informatiebijeenkomst voor de mentoren 33 
plaatsgevonden. Op deze avond waren 53 mentoren aanwezig. Informatie is 34 
verstrekt over het programma en de verwachtingen van de mentoren. 35 
Vervolgens is een quiz gespeeld. Alle mentoren hebben een shotje en 36 
minisnacks gekregen. De reacties waren positief.  37 

 38 
d. Formeel  39 

- Op vrijdag 24 april heeft de ouderdag plaatsgevonden. Hierbij waren ongeveer 40 

tweehonderd studenten en ouders aanwezig. Het programma bestond uit een 41 

welkomstpraatje, een lunch, twee minicolleges, een rondleiding over de 42 

campus en een afsluitend drankje in het cultuurcafé. De lunch verliep 43 
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moeizaam omdat het aantal deelnemers te veel was om tegelijk een lunch te 1 

halen in de Refter. Aangeraden wordt om in het vervolg een lunch in 2 

buffetvorm aan te bieden. Ondanks dat de lunch niet soepel verliep waren de 3 

reacties van de deelnemers positief. 4 

- Op dinsdag 28 april heeft een workshop gebarentaal plaatsgevonden. Hierbij 5 

waren 26 deelnemers aanwezig. De workshop werd met veel enthousiasme 6 

gegeven en de reacties  van de deelnemers waren positief. 7 

- Op woensdag 29 april heeft de Postelein voor Kinderen activiteit 8 

plaatsgevonden. Hierbij waren naast de commissie en het bestuur vijftien 9 

deelnemers aanwezig waarvan één niet-lid. De activiteit heeft in 10 

samenwerking met Stichting Kleurfabriek Nijmegen plaatsgevonden bij het 11 

asielzoekerscentrum in Nijmegen. Tijdens de middag is geknutseld en een 12 

speurtocht met spelletjes gedaan. De reacties van de kinderen en de 13 

begeleiders vanuit de stichting waren erg positief. De reacties van de 14 

deelnemers waren ook positief. Wel gaven een aantal studenten aan dat het 15 

aantal kinderen in verhouding tot het aantal begeleiders weinig was. 16 

- Op woensdag 13 mei heeft wegens veel animo een tweede workshop 17 

gebarentaal plaatsgevonden. Hierbij waren 21 deelnemers aanwezig waarvan 18 

twee niet-leden. De reacties waren net als bij de eerste workshop positief. 19 

e. Informeel 20 
- Op donderdag 23 april heeft de bierproeverij voor mannen plaatsgevonden bij 21 

Café de Deut. De bierproeverij is gegeven door J. van der Vlugt. Tien mannen 22 

waren hierbij aanwezig. De mannen hebben het gezellig gehad en lekkere 23 

biertjes geproefd. 24 

- Op donderdag 23 april heeft de vierde editie van BaMyPo plaatsgevonden met 25 

het thema 100% NL. BaMyPo vond plaats in de El Sombrero. De commissie 26 

had de El Sombrero versierd met oranje, rode, witte en blauwe feestartikelen. 27 

De bezoekers kregen een rood wit blauw vlaggetje op hun gezicht geschminkt. 28 

Het was een geslaagd feest. 29 

- Op woensdag 29 april heeft de vierde editie van het S-feest plaatsgevonden in 30 

Doornroosje. Postelein verkocht in de voorverkoop 171 kaarten, wat meer was 31 

dan verwacht. Op het feest waren 1023 studenten aanwezig. Het feest duurde 32 

van 22.00 tot 04.00 uur. De reacties op het feest waren positief, met name over 33 

de locatie. Drie DJ’s draaiden elkaar afwisselend. Hierop waren de reacties 34 

verschillend, sommige vonden dat er te veel technomuziek gedraaid werd. 35 

- Op woensdag 13 mei heeft de informatiebijeenkomst voor de studiereis 36 

plaatsgevonden in Café de Fuik, 48 leden waren hierbij aanwezig. Eerst is een 37 

presentatie gegeven met informatie over de reis en vervolgens zijn in vier 38 

ronden spelletjes gespeeld. De avond is afgesloten door te proosten op de 39 

reis. 40 

f. Voorzitter 41 

- Op donderdag 30 april heeft het commissiehoofdenuitje plaatsgevonden. Voor 42 
hen is een cocktailworkshop georganiseerd bij Mexicaans Café Restaurant 43 
Popocatepetl. Iedereen kon twee cocktails maken. Hierbij waren veertien 44 
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leden aanwezig. De reacties op deze avond waren positief. Voorafgaand aan 1 
het commissiehoofdenuitje is het bestuur met degenen die dat wilden gaan 2 
uiteten bij Popocatepetl. Hierbij waren drie leden aanwezig. Deze lage 3 
opkomst is te wijten aan het vroege tijdstip 4 
 5 

5. Veranderingen functie commissaris formeel 6 

Vivianne zegt dat vorige alv gesproken is over de veranderingen van de functie 7 
commissaris formeel. Het onderwijsinstituut neemt namelijk de voorlichtingen en de 8 
meeloopdagen over. Dit betekent dat meer ruimte zal ontstaan bij de functie 9 
commissaris formeel. Het bestuur heeft verschillende opties bekeken en is met het 10 
volgende idee gekomen. De boekenverkoop kan van de secretaris en 11 
penningmeester worden verplaatst naar de commissaris formeel, zodat in de functie 12 
van secretaris en penningmeester iets meer ruimte komt voor andere taken. 13 
Daarnaast is binnen de functie van de commissaris formeel meer ruimte voor 14 
studiegerelateerde activiteiten. Uit de enquête kwam naar voren dat leden hier meer 15 
behoefte aan hebben. Hierbij kan gedacht worden aan meer lezingen, een 16 
symposium, een alumniactiviteit en een student-docent activiteit. Het is ook 17 
afhankelijk van hoe bijvoorbeeld het symposium en de alumni activiteit gaan lopen en 18 
het nieuwe bestuur mag verder ook beslissen hoe ze het precies in willen vullen. 19 
Daarnaast wil het onderwijsinstituut de ouderdag niet organiseren, wat dus onder 20 
commissaris formeel kan blijven.  21 

- J. Free zegt dat hij het bijzonder vindt dat de universiteit maar een gedeelte 22 
overneemt en dus niet het geheel met de ouderdag erbij. 23 

o Vivianne zegt dat de universiteit niets uit de ouderdag kan halen. 24 
o J. Free zegt dat hij dit een bijzondere uitspraak vindt.  25 
o Maroesjka zegt dat ze wel willen helpen met de betalingen en 26 

organisatie, maar wel in samenwerking met Postelein. Ze leveren dus 27 
wel een bijdrage, maar willen het niet alleen organiseren. 28 

- E. Kalberg zegt dat er meer behoefte is aan formele activiteiten, maar dat als 29 
er meer activiteiten worden georganiseerd, er per activiteit minder animo kan 30 
komen. 31 

o Vivianne zegt dat het tot nu toe allemaal goed loopt. De inschrijving van 32 
het symposium verloopt ook goed. Het volgende bestuur moet bepalen 33 
wat ze ermee willen. Ze hoeven niet meer activiteiten te organiseren, 34 
maar de ruimte is er in elk geval wel. 35 

- J. Free zegt dat deze ruimte er is in de functie, maar hij vraagt zich af of de 36 
ruimte er ook in de jaarplanning is. 37 

o Vivianne zegt dat het een voordeel is dat formele activiteiten vaak 38 
overdag plaats vinden. 39 

o Renske zegt dat ze in het visieverslag, dat op de volgende alv wordt 40 
besproken, overwegingen hebben neergezet. Zo kunnen ze 41 
bijvoorbeeld kiezen om per informele commissie één activiteit weg te 42 
laten vallen. Op die manier ontstaat meer ruimte voor formele 43 
activiteiten. Dat zijn overwegingen die gemaakt moeten worden. Dit jaar 44 
zijn daarnaast ook meer activiteiten, omdat het een lustrumjaar is.  45 

o J. Chia zegt dat wel rekening moet worden gehouden met de begroting. 46 
Als activiteiten voor elkaar worden ingewisseld speelt dat niet, maar er 47 
moet wel over na worden gedacht. 48 

- J. Free zegt dat bij de commissaris formeel de voorlichtingen en 49 
meeloopdagen wegvallen. De commissaris formeel neemt dan de 50 
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boekenverkoop en meer activiteiten op zich, terwijl de informele commissies 1 
minder doen. De functie van commissaris informeel, secretaris en 2 
penningmeester krijgen dan meer ruimte. Hij vraagt zich af of de functie 3 
commissaris formeel het dan niet onevenredig zwaar krijgt.  4 

o Maroesjka zegt dat het qua tijd zeker mogelijk is. Een excursie of lezing 5 
kost weinig tijd om te organiseren. De boekenverkoop vindt ze lastig in 6 
te schatten, aangezien ze dat nooit zelf heeft gedaan. 7 

o J. Free zegt dat ze dat wel van haar andere bestuursleden heeft 8 
meegekregen. Hij heeft het idee dat als het goed gaat, het niet veel 9 
werk is, maar als het fout gaat er veel moet gebeuren. Hij vraagt zich af 10 
hoe dat gaat als er maar één iemand verantwoordelijk is voor de 11 
boekenverkoop. 12 

o Bente zegt dat de penningmeester de bestellijst kan controleren. De 13 
secretaris en penningmeester kunnen de commissaris formeel hier wel 14 
in ondersteunen als er iets mis gaat.  15 

o Sanneke zegt dat er sinds dit jaar een nieuwe contactpersoon is bij 16 
Studystore en dat het contact nu een stuk makkelijker verloopt. 17 
Hierdoor zijn eventuele problemen ook sneller opgelost. 18 

- J. Free zegt dat op dit moment de penningmeester en secretaris de 19 
boekenverkoop doen. Hij vraagt waarom er niet voor is gekozen om de 20 
boekenverkoop onder penningmeester en commissaris formeel te laten vallen.  21 

o Bente zegt dat het fijn is om alleen te doen, omdat dit beter overzicht 22 
geeft. Daarnaast zou de helft van de boekenverkoop naar commissaris 23 
formeel schuiven ook niet alle tijd opvullen die nu over is. De 24 
penningmeester is er nog om te ondersteunen, dingen op te vangen en 25 
een oogje in het zeil te houden. De gehele verantwoordelijkheid ligt dus 26 
niet bij één functie. 27 

o S. van der Meulen zegt dat het nog wel onder twee personen valt, maar 28 
dat de taakverdeling alleen anders is. Wel moet dan goed in het 29 
handboek worden gezet wat deze controlerende functie precies 30 
inhoudt. Verder veranderd er niet heel veel. Er is dan één 31 
communicatiepunt voor de boeken en dat is wel goed. 32 

o Vivianne zegt dat ze dit inderdaad goed heeft verwoord. 33 
- J. Free vraagt zich af in hoeverre de boekenverkoop iets is wat stabiel is over 34 

de tijd. Bij de voorlichtingen en meeloopdagen was het ongeveer elke week 35 
hetzelfde, maar met de boekenverkoop kan het misschien zo zijn dat de 36 
commissaris formeel het in de piekweken heel druk krijgt. 37 

o Bente zegt dat de docenten gemaild moeten worden, de bestellijst 38 
gemaakt moet worden, daarover moet gemaild worden met Studystore, 39 
vervolgens gaat de webshop open, dan moet worden gekeken of alles 40 
goed verloopt en daarna moeten de boeken op de Posteleinkamer 41 
worden gesorteerd. Zodra dat is gebeurd begint het hele proces alweer 42 
opnieuw. Het is dus redelijk stabiel over de tijd.  43 

- J. Free vraagt in hoeverre is gekeken naar de indeling qua functies helemaal 44 
los te laten en een geheel nieuwe verdeling te maken. 45 

o Vivianne zegt dat daarover is gesproken, maar dat deze indeling goed 46 
bevalt. Het is afwachten hoe dit nu gaat lopen en wat de universiteit 47 
weer gaat verzinnen. Ze willen het eerst redelijk stabiel houden en dit 48 
aankijken. 49 
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o J. Free zegt dat ze moeten afwachten of de universiteit de 1 
voorlichtingen en meeloopdagen weer wil teruggeven aan Postelein.  2 

o Vivianne zegt dat dat ook klopt en dat ze vergaderingen zoals het 3 
LOOP en FOS ook elk jaar weer opnieuw kunnen verdelen onder de 4 
functies. 5 

- Maroesjka zegt dat ze heeft overlegd met de opleidingscommissie, maar dat 6 
het niet mogelijk is dit jaar een plek hierin te krijgen. Wel is het mogelijk eens in 7 
de zoveel tijd een overleg met hen te plannen, zodat Postelein ook weet wat er 8 
speelt.  9 

 10 

6. Presenteren verslag financiële reserves 11 

Vivianne zegt dat tijdens de alv van 3 december is gesproken over de financiële 12 
reserves van Postelein. Bente heeft nagezocht hoe alles precies zit en dit vastgelegd 13 
in een verslag. Verder worden in het verslag een aantal handelingsmogelijkheden 14 
gegeven met de voor- en nadelen hiervan. Het is mogelijk om vragen te stellen of 15 
opmerkingen te maken, maar het wordt niet per pagina besproken. Het is een 16 
opiniestuk en er wordt niet over gestemd.  17 

 18 

Bente zegt dat het verslag na de alv op de website komt te staan onder het kopje 19 
‘overig’, zodat het verslag voor iedereen is in te zien. Het eerste gedeelte van het 20 
verslag is achtergrondinformatie en ze zal dus direct de prognose en aanbevelingen 21 
bespreken. Ze zegt dat ze benieuwd zijn naar de visie van de ALV en welke 22 
toevoegingen of aanbevelingen zij geven.  23 

- J. Free zegt dat het geen officieel stuk is, maar dat het wel onderdeel is van 24 
het uiteindelijke grotere visiedocument. Dit stuk is enkel het financiële gedeelte 25 
ervan. Als dit wordt samengevoegd is het wel een officieel document. 26 

o Bente zegt dat het wel achter elkaar kan worden geplaatst, maar dat ze 27 
er geen officieel document van wilden maken. Het is namelijk een visie. 28 

o Vivianne zegt dat in het verslag met name eigen observaties en 29 
evaluaties staan. Daarnaast staan er tips en mogelijkheden in. Dan 30 
staat alles voor de volgende besturen op een rijtje en kunnen zij ermee 31 
doen wat ze willen. 32 

o S. van der Meulen zegt dat ze er wel over kunnen stemmen. Het is een 33 
visieverslag en niet leidend voor volgende besturen.  34 

o M. Monteiro zegt dat het dan ook een stuk vanuit de ALV is. Dan kan 35 
worden aangegeven dat iedereen er zo over dacht.  36 

o J. Free zegt dat het dan een verenigingsstuk wordt.  37 
- Vivianne vraagt of ze dan concrete plannen moeten maken of de opbouw 38 

moeten laten zoals het nu is? 39 
o S. van der Meulen zegt dat ze voor de financiële reserves wel de beste 40 

optie eruit kunnen halen.  41 
o J. Free zegt dat ze geen concrete actiepunten op hoeven te schrijven, 42 

maar wel de beste aanbeveling geven die ze met de ALV besluiten. 43 
o J. Chia zegt dat het ook fijn is als volgende besturen een verslag erbij 44 

kunnen pakken waar iedereen het mee eens was. Ze kunnen dan 45 
bekijken hoe het er nu voorstaat.  46 

- Renske zegt dat het visieverslag zondag af moet zijn en dat de opzet nu niet 47 
op deze manier is gemaakt.  48 

o Vivianne zegt dat het bestuur dit in de pauze zal bespreken en er dan 49 
op terug zal komen.  50 
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- Bente zegt dat ze nu de prognose en aanbevelingen zal bespreken. 1 
o J. Free geeft aan dat hij over het eerste stuk nog vragen heeft.  2 

- Bente zegt dat ze in de eerste tabel de inkomsten en uitgaven van 2007 en 3 
2008 heeft omgewisseld. Bij de winst en verlies-kolom staat het echter wel 4 
goed aangegeven. 5 

- J. Free concludeert uit het stuk dat er altijd minimaal €20.000,00 op de 6 
spaarrekening moet staat om de vereniging draaiende te houden. 7 

o Bente zegt dat ze inderdaad tussen de €20.000,00 en €30.000,00 zou 8 
aanraden.  9 

o J. Free vraagt waarom ze heeft gekozen voor €10.000,00 als buffer. 10 
o Bente zegt dat het gebaseerd is op een scenario als het volgende: Stel 11 

je zit in Lissabon en moet ineens met vijftig man weer terug naar huis 12 
vliegen, dan is dit bedrag daar groot genoeg voor. Als veel bij 13 
debiteuren staat, kan dit ook worden opgevangen.  14 

o J. Free zegt dat het dan dus gaat over een buffer van minimaal 15 
€10.000,00 bovenop de cashflow. Hij geeft aan dat hij het hiermee 16 
eens is. 17 

o Bente zegt dat ze er wel over heeft getwijfeld om het niet hoger te 18 
maken, maar dat dit wel een redelijk bedrag is. 19 

- M. Ankersmit vraagt of de getallen in de eerste tabel bij 2012-2013 en 2013-20 
2014 ook niet omgedraaid zijn. 21 

o Bente zegt dat dit niet het geval is, aangezien ze daadwerkelijk verlies 22 
hebben gedraaid. 23 

o M. Ankersmit zegt dat de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven, maar 24 
dat er vervolgens wel een mingetal staat.  25 

o Bente zegt dat het toch is omgedraaid, maar dat de laatste kolom wel 26 
sowieso klopt.  27 

- J. Chia zegt dat ze ongeveer €15.000,00 aan cash flow hebben. Ze zegt dat er 28 
gestreefd moet worden om hetzelfde op de spaarrekening te hebben en dat ze 29 
dus niet uit moeten gaan van €10.000,00. De vereniging kan groeien en dan 30 
moet hetzelfde bedrag als de cash flow ook op de spaarrekening staan.  31 

o Vivianne vat samen dat als de cashflow €20.000,00 is, dit dan ook op 32 
de spaarrekening moet staan.  33 

o J. Chia zegt dat als alles in één maand betaald moet worden, dit ook op 34 
de spaarrekening moet staan.  35 

o Bente zegt dat dat inderdaad een minimum moet zijn.  36 
o J. Chia zegt dat als alles in het eerste half jaar betaald wordt en ze alles 37 

in het tweede half jaar binnenkrijgen, ze het achter de hand moeten 38 
hebben.  39 

o J. Free zegt dat hij denkt dat hij het begrijpt, maar dat daar niet tegenop 40 
te sparen is. Dan moet het bedrag op de spaarrekening even groot zijn 41 
als het bedrag op de begroting.  42 

o J. Chia zegt dat het echt alleen om de cashflow gaat.  43 
o Bente zegt dat de cashflow twee keer op de spaarrekening moet staan. 44 

Dit staat ook in de aanbevelingen 45 
o P. de Vries concludeert dat de vuistregel dan dus twee keer de cash 46 

flow is.  47 
- Bente vraagt of er verder nog opmerkingen of vragen zijn.  48 

o P. de Vries vraagt of er dan nog ruimte is voor een minbegroting 49 
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o Bente zegt dat daar wel mee moet worden opgepast en dat ze het niet 1 
zou aanraden, aangezien de spaarrekening al best snel omlaag gaat.  2 

o M. Monteiro zegt dat als een quitte begroting wordt opgesteld het ook 3 
nog maar de vraag is hoe het gaat lopen. Dan is niet van te voren zeker 4 
dat de begroting ook wordt gehaald. Dan is het misschien handiger om 5 
€6000,00 te sparen, waar het dan mee opgevangen kan worden.  6 

o Bente zegt dat er dan inderdaad een stukje speling is.  7 
- J. Chia vraagt of de optie om de contributie te verhogen tot €12,50 is 8 

uitgewerkt. 9 
o Bente geeft aan dat ze dat heeft gedaan.  10 
o J. Chia vraagt of ze ook andere opties heeft bekeken. 11 
o Bente zegt dat ze dat niet heeft gedaan. Ze heeft wel gekeken naar 12 

andere verenigingen en naar hoe hoog de contributie is die zij vragen. 13 
Het levert minder op als de contributie minder wordt verhoogd, maar 14 
het zou eventueel wel kunnen. 15 

o J. Chia vraagt of ze met andere verenigingen heeft overlegd of de leden 16 
het te duur vinden. 17 

o Bente zegt dat ze het hier niet over heeft gehad. 18 
o J. Chia vraagt wat het duurste lidmaatschap is. 19 
o Bente zegt dat ze dit niet weet. Sommige verenigingen vragen minimaal 20 

€10,00 van leden, maar als zij meer willen geven mag dat ook. Ze heeft 21 
het met name met de verenigingen van Sociale Wetenschappen 22 
vergeleken, maar kan het nog wel verder uitzoeken. 23 

o J. Chia zegt dat ze het met name vroeg om een goed beeld te krijgen. 24 
Bij de vorige alv’s is er ook over gesproken dat €12,50 misschien te 25 
duur is. Als goed bij andere verenigingen wordt geïnformeerd hierover, 26 
kan dat weer worden meegenomen. 27 

o Bente zegt dat ze dit zal doen. 28 
- R. van Asperen vraagt of er in de enquête iets stond over contributie. 29 

o Renske zegt dat dit niet het geval was. 30 
- S. van der Meulen vraagt wat Bente zelf aan zou raden.  31 

o Bente zegt dat het een goede optie is. Andere verenigingen vragen ook 32 
meer van hun leden. Het duurt wel een tijdje voor het volledig is 33 
doorgevoerd. De begroting van volgend jaar gaat er wel anders uitzien, 34 
dus misschien moet aan de hand van die begroting de beslissing 35 
worden gemaakt.  36 

- S. van der Meulen zegt dat het laatste punt is dat de contributie eerder geïnd 37 
kan worden. Ze vraagt of dit haalbaar is. 38 

o Bente zegt dat dit haalbaar is. Dit jaar lukt het echter niet, aangezien 39 
het lastig is met Conscribo en de website. Ze krijgen een nieuwe 40 
ledenadministratie, waarbij het makkelijker wordt om te importeren naar 41 
Conscribo. Dit is pas het tweede jaar dat gewerkt wordt met Conscribo, 42 
waardoor er veel kinderziektes in zitten, maar het wordt wel haalbaar 43 
om het eerder af te schrijven.  44 

- M. Ankersmit zegt dat leden bij andere verenigingen gewend zijn om €12,50 te 45 
betalen en dat het moeilijk in te schatten is welk effect dit zal hebben bij 46 
Postelein. 47 

o Bente zegt dat ze hier gelijk in heeft en dat ze bij andere verenigingen 48 
zal vragen wanneer ze het hebben verhoogd en welk effect dit bij hen 49 
had.  50 
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- J. Free geeft aan dat hij twee opmerkingen heeft. Allereerst denkt hij dat het 1 
niet van belang is wat bij andere verenigingen is gebeurd. Het kan wel worden 2 
nagevraagd, maar het gaat om de contributie van de aankomende eerstejaars 3 
studenten. Die weten niet hoe hoog de contributie eerst was. Dan is het niet zo 4 
dat iemand eerst €10,00 betaald en het volgende jaar €12,50. Er komt dan elke 5 
keer een nieuwe laag. Ten tweede zegt hij dat als aan de hand van de 6 
begroting van volgend jaar een beslissing wordt genomen, het dan te laat is. 7 
Dan zou het kunnen dat aan het einde van het boekjaar de spaarrekening 8 
onder de €30.000,00 komt. Als het uitgesteld wordt tot volgend bestuursjaar is 9 
het te laat. 10 

o Bente vraagt of hij het dit jaar nog in wil voeren.  11 
o J. Free zegt dat hij dat inderdaad wil. 12 

- Sanneke zegt dat ze terug wil komen op de eerste opmerking van J. Free. Als 13 
per jaarlaag de contributie verhoogd wordt, wordt dit enorm veel werk met het 14 
afschrijven van de contributie. Dan moeten alle leden in groepen worden 15 
verdeeld en moet elke groep weer een ander bedrag betalen. 16 

- M. Monteiro zegt dat het wel goed is om te kijken naar de begroting en de 17 
mogelijkheid om activiteiten misschien anders in te vullen. Er kan preventief 18 
extra geld van leden worden gevraagd. Het is echter wel het geld van de leden, 19 
dus als het niet nodig is, hoeven ze het ook niet per se te doen. 20 

o S. van der Meulen geeft aan dat ze het eens is met M. Monteiro. Er 21 
moet een planning worden gemaakt als het moet worden doorgevoerd. 22 
Wat J. Free aangeeft is wel echt te krap. Er moet veel werk voor 23 
worden gedaan, wil het volgende bestuur het al uit kunnen voeren. Er 24 
moet goed naar gekeken worden wat er allemaal gedaan moet worden 25 
en daar kunnen ze met twee besturen goed over nadenken. 26 

o J. Chia is het hiermee eens. Het verhogen van de contributie is een 27 
meerjarenplan en daar kan dit jaar een start mee worden gemaakt. Er 28 
kan gekeken worden naar de begroting van volgend jaar, maar er kan 29 
al wel gebrainstormd worden over verschillende scenario’s en gekeken 30 
worden naar wat het best is voor de vereniging.  31 

- J. Free geeft aan dat hij het anders ziet. Als het zo loopt zoals het eruit ziet, 32 
moet het volgende bestuur een plusbegroting van €2.000,00 draaien, omdat de 33 
spaarrekening anders onder de €30.000,00 komt. Dan moet het volgende 34 
bestuur dus een zesde minder uitgeven.  35 

o Bente zegt dat normaal ongeveer €60.000,00 wordt uitgegeven, maar 36 
dat het nu hoger is in verband met het lustrum. 37 

o J. Free zegt dat het jaar daarvoor ook €3.000,00 verlies is gedraaid en 38 
daarvoor €5.000,00. Het volgende bestuur moet dus veel meer 39 
bezuinigen.  40 

o Bente zegt dat dit klopt.  41 
- J. Chia zegt dat eerder ook besproken is dat het vermogen van Postelein zo 42 

groot is, dat het gunstig is voor de vereniging om een minbegroting te draaien. 43 
Daar zijn de begrotingen van de afgelopen jaren dus ook op gebaseerd. Dit 44 
jaar komen ze er echter achter dat het niet zo handig is. Het is een natuurlijke 45 
golfbeweging.  46 

- T. van Egmond zegt dat tijdens een lustrumjaar meer uitgaven zijn. In de 47 
notulen van de alv van 3 december wordt aangegeven dat ook voor 48 
lustrumjaren een bedrag opzij wordt geschoven. Dit zorgt dus voor nog meer 49 
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uitgaven. De contributie kan dus beter volgend jaar verhoogd worden, anders 1 
blijft het een minbegroting.  2 

- M. Monteiro zegt dat wel vast voorbereidingen getroffen kunnen worden en ook 3 
praktische bezwaren op papier gezet kunnen worden. Ze geeft aan dat ze de 4 
berekening van J. Free niet helemaal snapte.  5 

o Bente zegt dat J. Free waarschijnlijk bedoelde dat dit jaar €8.000,00 6 
verlies is. €5.000,00 daarvan is naar het lustrum gegaan en normaal is 7 
dit verlies rond de €3.000,00. Als er €8.000,00 verlies geleden wordt, 8 
komt de spaarrekening op €28.000,00 te staan, wat €2.000,00 minder 9 
is dan het streven. Het volgende bestuur zou deze €2.000,00 dus in de 10 
plus moeten draaien. Dat zou betekenen dat ze €5.000,00 meer 11 
inkomsten moeten hebben dan afgelopen jaren.  12 

o J. Free zegt dat hij daar nog een aanvulling op heeft. Er moet namelijk 13 
ook €1.000,00 aan de kant worden gezet voor het volgende lustrum. 14 
Het volgende bestuur heeft dus €6.000,00 minder te besteden.  15 

- M. Monteiro zegt dat het ook goed is om te bedenken wat J. Chia net aangaf. 16 
Het is een verandering van mind set van de penningmeester. Quitte spelen is 17 
wel te doen, dit weet ze vanuit haar eigen jaar. Het heeft dus echt te maken 18 
met een mind set.  19 

- L. Onnink zegt dat het niet logisch is om het ene jaar een begroting met winst 20 
te maken en het volgende jaar een begroting met verlies. Het is dan slimmer 21 
om de golfbeweging te doorbreken en quitte te blijven spelen.  22 

o S. van der Meulen geeft aan dat ze het hiermee eens is. Het volgende 23 
bestuur hoeft niet te streven naar €2.000,00 in de plus, maar wel naar 24 
een quitte begroting. Als daarna de contributie wordt verhoogd, lost het 25 
zichzelf op. Als daarna de lijn van €0,00 wordt behouden, dan is alles 26 
opgelost. 27 

o Bente zegt dat dat inderdaad een goed streven is, wat ze op zal nemen 28 
in haar verslag. Het is handig om het eigen vermogen en de 29 
spaarrekening stabiel te houden, zodat de vereniging altijd gedraaid 30 
kan worden.  31 

- J. Free zegt dat ze zich nu zorgen maken over het feit dat leden €2,50 extra 32 
moeten betalen, terwijl aan de andere kant ervoor wordt gekozen dat het 33 
volgende bestuur dan €6.000,00 moet bezuinigen. Dit geld gaat af van de 34 
activiteiten. Het is dan slimmer om €2,50 extra te vragen, maar wel aan te 35 
blijven bieden wat nu wordt aangeboden. Anders heeft het volgende bestuur 36 
straks geen geld meer om een skireis te organiseren.  37 

o S. van der Meulen zegt dat ze volgend jaar misschien kunnen beginnen 38 
met een begroting van - €1.000,00, aangezien de contributie dan nog 39 
niet is verhoogd. Als de contributie er dan bijkomt, kan een quitte 40 
begroting worden opgesteld. Een contributieverhoging kost namelijk 41 
veel tijd en moet niet overhaast gebeuren.  42 

o G. Dodemont zegt dat de activiteiten die nu worden aangeboden 43 
ingericht zijn op een minbegroting. Het is niet realistisch om alles in één 44 
jaar om te gooien. Er kan wel gestreefd worden naar een stabiele lijn, 45 
maar dit kan niet in één keer. In één jaar €6.000,00 ergens vandaan 46 
toveren, is niet realistisch.  47 

o Bente zegt dat het verslag ook bedoeld is als meerjarenplan. 48 
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- J. Free zegt dat hij wil reageren op S. van der Meulen. Hij zegt dat dan 1 
geaccepteerd wordt dat de vereniging de komende drie jaar onder de 2 
€30.000,00 op de spaarrekening heeft staan. 3 

o S. van der Meulen zegt dat ze denkt dat dat geen keuze is. 4 

o J. Free zegt dat ze er nu mee kunnen beginnen en kijken wat ze voor 5 
elkaar krijgen. Hij geeft aan dat hij graag meedenkt en meekijkt. Hij 6 
vindt het raar dat wordt vastgesteld dat de vereniging minimaal 7 
€30.000,00 nodig heeft om veilig gedraaid te worden en dat er dan voor 8 
gekozen wordt om drie jaar lang gevaar te lopen.  9 

o Renske geeft aan dat ze J. Free begrijpt, maar dat er rekening mee 10 
moet worden gehouden dat alles dan al in augustus rond zou moeten 11 
zijn voor de promotie bij de eerstejaars. Dat zou betekenen dat het 12 
bestuur in twee à drie maanden tijd alles moet uitzoeken en 13 
aanpassen.  14 

- J. Chia zegt dat ze het even herhaalt voor het totaal beeld. Voor de komende 15 
besturen is het belangrijk dat een begroting wordt opgesteld waarbij quitte 16 
wordt gespeeld. Daarnaast wordt de contributie verhoogd. Praktisch is het niet 17 
te doen om dit nu in te voeren, omdat veel dingen uitgezocht moeten worden. 18 
Het is een ingewikkeld systeem en daarnaast is de ledenadministratie niet 19 
volledig op orde. Hier moet kritisch naar worden gekeken. Daarnaast komen er 20 
sowieso minder PWO-studenten, wat ook moet worden meegenomen. Als de 21 
vereniging krimpt, wat gebeurt er dan met activiteiten? Hier zal ook een switch 22 
in komen waar men zich van bewust moet zijn. Er zijn veel factoren die 23 
meespelen en er moet kritisch worden gekeken naar een meerjarenplan.  24 

o Bente zegt dat de activiteiten vaak vol zitten en dat het eerder lijkt dat 25 
er meer animo komt dan dat de vereniging lijkt te krimpen. 26 

- M. Monteiro geeft aan dat ze op J. Free wil reageren. Ze hoopt dat hij ook ziet 27 
dat dit beter voorzichtig kan worden aangepakt dan dat het nu gebeurt en het 28 
mis gaat. Het gaat over heel veel geld en dit raadt ze echt af. 29 

- S. van der Meulen zegt dat volgend jaar in maart een alv zou kunnen zijn 30 
waarin gestemd wordt over de contributie. Dan moet precies duidelijk zijn wat 31 
het bestuur moet doen en kan dit worden vastgelegd voor het bestuur erna. 32 
Het bestuur in 2015-2016 heeft dan dus geen contributieverhoging, maar kan 33 
wel proberen de kosten terug te dringen. In maart is dan een alv. Het zou het 34 
best zijn om alle contributie in één keer te verhogen van €10,00 naar €12,50 en 35 
bij vierjarige leden maakt het niet uit. Ze raadt aan het wel in één keer te 36 
veranderen. Dan zijn de kosten in twee jaar erbij en kan toegewerkt worden 37 
naar de quitte begroting.   38 

- J. Free zegt hij dat hij er ook voor is om alles in één keer te verhogen; Geen 39 
gezeik en iedereen rijk. Hij vraagt zich echter wel af waarom het niet volgend 40 
jaar al kan.  41 

o S. van der Meulen zegt dat de eerstejaars studenten er nu al vanuit 42 
gaan dat ze maar €10,00 moeten betalen.  43 

o M. Monteiro zet dat het dan in een te korte tijd geregeld moet worden.  44 

o S. van der Meulen zegt dat meerderejaars dan ook contributieverhoging 45 
krijgen. Er moet ook over na worden gedacht hoe dat gedaan wordt. Dit 46 
alles moet ook door een alv en dan zou het volgende week al besloten 47 
moeten worden. 48 
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o Bente zegt dat ze dan in augustus al moeten beginnen en dat dat niet 1 
te doen is. 2 

o J. Free zegt dat hij het hier niet mee eens is, aangezien de contributie 3 
van dit jaar nog niet eens is geïnd. 4 

- E. Kalberg vraagt aan S. van der Meulen of ze dan als korte termijn plan ziet 5 
om volgend jaar de uitgaven terug te dringen en als lange termijn plan de 6 
contributie te verhogen. 7 

o S. van der Meulen zegt dat dit klopt. 8 

- J. Free zegt dat het lastig is om van de ene op de andere dag de mind set te 9 
veranderen. Hij zegt dat er bij de volgende alv op woensdag 17 juni over 10 
gestemd kan worden. Daarna kan de promotie worden aangepast. Daarna is 11 
nog een heel jaar de tijd, tot 30 september 2016 om te bedenken hoe de 12 
contributie geïnd gaat worden.  13 

o M. Monteiro zegt dat er al een paar keer is gezegd dat het niet gaat 14 
lukken, ook door mensen die ermee moeten werken. Er kan hoog of 15 
laag worden gesprongen, maar als het degene die het uitvoeren niet 16 
lukt, dan kunnen ze het gewoon niet doen.  17 

o S. van der Meulen zegt dat ze nu ook nog bezig zijn met het innen van 18 
de contributie van dit jaar en dat anders alles door elkaar gaat lopen. 19 
Dan moet er heel veel gebeuren in drie maanden tijd en dit is niet 20 
realistisch. Daar is iedereen het over eens op één iemand na.  21 

- J. Chia zegt dat ze denkt dat het goed is de contributie te koppelen aan de 22 
ledenadministratie, maar dit is nog niet op orde. Ze zou het graag later op een 23 
alv terugzien. 24 

o Bente zegt dat ze even een update zal geven over de 25 
ledenadministratie. Er waren ongeveer achthonderd leden die nog geen 26 
IBAN hadden en deze zijn allemaal handmatig ingevoerd. Er is ook een 27 
kenmerk nodig bij een incasso en daar is het studentnummer voor 28 
gekozen. Er waren echter ook veel studenten zonder s voor hun 29 
studentnummer, dus dit is ook allemaal handmatig aangepast. Verder 30 
moeten alle leden per 25 uit het ledenbestand worden gehaald en dit 31 
moet worden omgezet naar een CSV-bestand. Daarnaast moet per 32 
informatiekolom worden aangegeven wat moet worden geïmporteerd in 33 
Conscribo. Dit wordt wel makkelijker, want binnenkort komt er een 34 
Google Sheet waar het ledenbestand in staat. Dit is gekoppeld aan de 35 
website. Dit is dus al een Excel-bestand en moet enkel nog worden 36 
omgezet naar een CSV-bestand. 37 

- J. Chia zegt dat een korte termijn oplossing is om te kijken naar de begroting 38 
en te kijken naar de bijdrage van Postelein per activiteit. Zo is er meer vraag 39 
naar formele activiteiten. De bijdrage kan daarvoor ook worden verhoogd.  40 

- G. Dodemont zegt dat het ledenaantal terugloopt, maar dat het aantal leden 41 
wat deelneemt aan activiteiten toeneemt. Ze vraagt zich af welke leden geld 42 
opbrengen of juist niet. 43 

o Bente zegt dat de niet-deelnemende leden een grote groep is. Tussen 44 
de honderd en tweehonderd leden nemen wel deel aan activiteiten. Dat 45 
betekent dat er ongeveer achthonderd boekenleden zijn en die brengen 46 
de vereniging €10,00 per jaar per persoon. Verder leveren ze 47 
sponsoring op, aangezien Postelein een percentage krijgt van de 48 
boekenverkoop. De leden die wel deelnemen, zijn duurdere leden, 49 
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aangezien daarvoor meer wordt bijgedragen. Zij hebben voordeel van 1 
de bijdrage die Postelein levert.  2 

o Renske zegt dat als ze allemaal twintig pennen meenemen, ze hun 3 
lidmaatschap er wel weer uit hebben gehaald. 4 

o G. Dodemont zegt dat ze daar geen goed beeld van had en dat ze 5 
daarom de vraag stelde.  6 

o J. Free vraagt wat de conclusie van G. Dodemont is. 7 

o G. Dodemont zegt dat het aantal leden die meedoen relatief groter 8 
wordt en dat het dus per persoon meer geld gaat kosten, wat negatief 9 
is voor de begroting. 10 

- S. van der Meulen vraagt wat het bestuur wil concluderen en wat ze willen 11 
doen. 12 

o Bente zegt dat ze aan het verslag zal toevoegen dat ze de komende 13 
jaren kunnen streven naar een quitte begroting. Daarnaast kunnen ze 14 
een bedrag voor lustrumjaren reserveren. Daarnaast moeten ze 15 
toewerken naar een stabiele begroting en verder uitzoeken wat voor de 16 
contributie gedaan moet worden.  17 

o J. Free zegt dat naar zijn idee quitte spelen niet kan, aangezien de 18 
spaarrekening onder de €30.000,00 komt. 19 

o P. de Vries zegt dat ze dat dus oplossen door de extra contributie.  20 

o J. Free zegt dat ze dan dus winst moeten maken. 21 

o P. de Vries zegt dat ze moeten streven naar een quitte begroting zodra 22 
de spaarrekening rond de €30.000,00 is. 23 

- Bente zegt dat op pagina 6 in de tweede tabel is aangegeven dat de 24 
spaarrekening is gedaald. Ze heeft echter wel €8.000,00 aan debiteuren 25 
binnengekregen, dus het verlies zal niet direct op de spaarrekening te zien zijn. 26 

o P. de Vries zegt dat dit in het verslag benoemd kan worden. 27 

o Bente zegt dat dit erin staat.  28 

- J. Free zegt dat ze ook rekening moeten houden met de universiteit. Vorig jaar 29 
hebben ze namelijk ineens subsidie ingetrokken en dit jaar nemen ze de 30 
voorlichtingen en meeloopdagen over. Daarnaast moeten ze er rekening mee 31 
houden dat de subsidie minder zal worden.  32 

o Bente zegt dat ze niet van plan zijn om te minderen in de subsidie. 33 

o J. Free vraagt of ze dit zwart op wit hebben. 34 

o Vivianne zegt dat dat niet het geval is, omdat zij dit zelf ook nog niet 35 
hebben. 36 

o Maroesjka zegt dat het bedrag van de subsidie hetzelfde blijft, maar dat 37 
ze van te voren aan moeten geven waar ze het aan uitgeven.  38 

- S. van der Meulen zegt dat in het verslag kan worden gezet dat de subsidie 39 
vorig jaar omlaag is gegaan. Daarnaast staat aan het einde dat het wenselijk is 40 
dat de debiteuren voor de sluiting van het boekjaar weg zijn, dit mag steviger 41 
worden verwoord. Dit is ook de reden dat de penningmeester laat wordt 42 
uitgehamerd. 43 

- P. de Vries zegt dat het handig is om de twee tabellen op pagina 10 om te 44 
wisselen.  45 

o Bente geeft aan dat ze dit zal doen.  46 

- S. van der Meulen zegt dat het slim is om voor de volgende keer een planning 47 
te maken, zodat hier al over wordt nagedacht. Anders blijft het liggen. 48 
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o Bente zegt dat ze dan moet kijken of ze dit in het verslag opneemt of 1 
een losse planning hiervan maakt. 2 

o Vivianne zegt dat ze hier de volgende alv op terug kunnen komen.  3 

- J. Free zegt dat de sponsoring nu €2.900,00 is. Hij vraagt of dit nog verder 4 
gaat zakken en of het makkelijk is om sponsoren binnen te slepen of dat het 5 
knokken is.  6 

o Renske zegt dat ze heel hard haar best heeft gedaan voor de 7 
sponsoring en dat het geen makkie was. Ze gaan het wel halen, maar 8 
er moet veel tijd in worden gestoken. Sponsoren geven niet makkelijk 9 
toe en het is steeds meer ‘voor wat hoort wat’. Ook adverteren willen ze 10 
niet meer.  11 

o Bente zegt dat ze nu met variabele sponsoring het bedrag gaan halen. 12 

o Renske zegt dat vaste sponsorbedragen steeds meer wegvallen en dat 13 
ze eigenlijk alleen Café de Fuik nog hebben. 14 

o J. Free zegt dat dit risicovol is als Café de Fuik failliet gaat. 15 

o Renske zegt dat ze op 30 september pas weten wat ze heeft 16 
binnengehaald. Het is moeilijk in te schatten, omdat ze soms een 17 
maand veel krijgen en soms een maand niks. Het ligt ook aan de 18 
activiteiten die georganiseerd gaan worden. Het is nu heel erg gokken. 19 
Zo is er een deal met Sirity Dresses, wat niet loopt. Bij twee bedrijven 20 
die werknemers via hen aannemen is een deal, maar dit loopt ook nog 21 
niet. Ze is bezig met een huisartsenpraktijk waarbij ze dan een deel van 22 
de omzet krijgen, maar dit is ook afwachten. Dit jaar draait alles om 23 
proberen, maar er moet worden afgewacht of het ook werkt. 24 

o Bente zegt dat Mexicaans Café Restaurant Popocatepetl wel goed 25 
loopt, maar dat ze daar ook zelf voor zorgen. 26 

o J. Chia vraagt of het komende bestuur sponsoring moet verlagen op de 27 
begroting. 28 

o Renske zegt dat het dit jaar is gelukt en dat het te halen is. Er moet wel 29 
echt tijd in worden gestoken en dit schiet er vaak bij in. Je moet hier 30 
vooral zelf mee aan de slag. 31 

o J. Chia vraagt wat ze dan aan zouden bevelen. 32 

o Bente zegt dat ze volgend jaar wel weer €2.900,00 in kunnen begroten. 33 
 34 
Vivianne zegt dat er tien minuten pauze is.  35 

 36 

5. W.V.T.T.K.  37 

Er is geen W.V.T.T.K.  38 
 39 

6. Rondvraag 40 

- S. van der Meulen vraagt waar de commissiehoofden zijn. 41 
o Vivianne zegt dat er een aantal aanwezig is. 42 
o S. van der Meulen zegt dat ze misschien naast de algemene 43 

uitnodiging en het doorgeven tijdens vergaderingen het via de voorzitter 44 
of secretaris duidelijker kunnen doorgeven. Er mogen best meer 45 
mensen aanwezig zijn. 46 

o Vivianne zegt dat dat een goed idee is. 47 
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o J. Free zegt dat na de alv contact kan worden opgenomen met 1 
degenen die er niet waren en dat gevraagd kan worden waarom zij er 2 
niet waren. 3 

o S. van der Meulen zegt dat het juist voorkomen moet worden. 4 
o J. Free zegt dat ze het wel extra kunnen aangeven op deze manier.  5 
o J. Chia zegt dat ze dan volgende keer misschien wel aanwezig zijn. 6 
o G. Dodemont zegt dat het van te voren wel benoemd moet worden dat 7 

het de verwachting is van commissiehoofden.  8 
o Vivianne zegt dat dit overal is aangegeven. 9 
o J. Chia zegt dat dit ook in het commissiehoofdenprotocol staat en dat 10 

het ook op de bijeenkomst is aangegeven.  11 
- J. Free zegt dat op de website bij een aantal notulen een verkeerde datum 12 

staat. 13 
o Sanneke geeft aan dat ze dit zal aanpassen. 14 

- J. Chia geeft haar complimenten aan Bente. Ze vond het verslag erg 15 
begrijpelijk en overzichtelijk. 16 

o Bente bedankt haar hiervoor. 17 
- Vivianne zegt dat ze in de pauze hebben beslist over het visieverslag. Ze 18 

zullen de ideeën van de ALV hierin verwerken en er de volgende alv over 19 
stemmen.  20 

 21 

7. Sluiting 22 

Vivianne sluit om 20.16 uur de vergadering. 23 


