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1 Algemeen 1 

 2 
1.1 Leden  3 

1.1.1 Posteleintje van de Periode 4 
  Ieder jaar worden vier leden in het zonnetje gezet door hen te benoemen tot 5 
Posteleintje van de Periode. Leden kunnen elkaar nomineren middels het invullen van 6 

nominatiebriefjes. Deze nominatiebriefjes zijn te vinden op de Posteleinkamer en zal het 7 
bestuur meenemen naar verschillende activiteiten. Tevens is een nominatie mogelijk door een 8 
e-mail te sturen met daarin de naam van de genomineerde en de reden voor nominatie. Elke 9 
periode zal het bestuur de nominaties verzamelen en een lid benoemen tot Posteleintje van de 10 
Periode. Het benoemde lid zal een oorkonde met een presentje ontvangen. Tevens zal een 11 

foto, in een speciaal ontworpen logo, en een korte tekst met daarin de reden van nominatie 12 
gemaakt worden. Dit zal, mits het winnende lid hier toestemming voor geeft, op Facebook, 13 

Blackboard, de website en in de eerstvolgende PosteleinPost geplaatst worden.  14 
 15 

1.1.2 Initiatieven leden 16 
  Postelein stelt de initiatieven van leden zeer op prijs, dus bestaat de 17 
mogelijkheid ideeën over activiteiten die zij graag georganiseerd zien worden kenbaar te 18 

maken aan het bestuur. Dit kan gedaan worden via briefjes op de Posteleinkamer of door een 19 
e-mail te sturen. Gestreefd wordt de voorgestelde ideeën maandelijks te bespreken in de 20 

bestuursvergaderingen. Wanneer nodig zullen de ideeën doorgespeeld worden naar de 21 
commissie waarvoor de activiteit geschikt is.  22 
 23 
1.2 Posteleinkamer 24 

1.2.1  Post 25 
Alle bestuursleden hebben hun eigen postvak op de Posteleinkamer. De 26 

secretaris zal de post in het algemene postvak sorteren naar functie en het in het 27 
desbetreffende postvak leggen. Verder zal de secretaris zorg dragen voor het versturen van 28 

post naar externen. 29 

 30 
1.2.2 E-mail 31 

De secretaris draagt de zorg voor het sorteren van alle inkomende e-mails, 32 
zodat deze in het postvak van het betreffende bestuurslid geplaatst zullen worden. E-mails 33 

zullen indien mogelijk binnen twee werkdagen beantwoord worden. 34 

 35 

1.3 Informatievoorzieningen 36 
1.3.1 Algemeen 37 

  De leden zullen geïnformeerd worden over activiteiten en diensten van 38 
Postelein middels de nieuwsbrief, de website, Blackboard, Facebook, collegepraatjes, de 39 
posters en de PosteleinPost. De commissies schrijven een stukje tekst over de activiteiten die 40 
georganiseerd worden. Verder worden stukjes geschreven over andere belangrijke informatie, 41 
zoals de boeken- en samenvattingenverkoop. De secretaris zal deze informatie verspreiden via 42 

de daarvoor geschikte informatievoorzieningen. De nieuwsbrief zal één keer per maand 43 
verstuurd worden, met uitzondering van de maand augustus.  44 
 45 

1.4 Raad van Advies 46 
De Raad van Advies bestaat uit drie leden. Zij zullen van 1 januari tot en met 31 47 

december actief zijn. Hierna wordt gewisseld van raad van advies. Dit betekent dat ieder 48 

bestuur te maken krijgt met twee verschillende samenstellingen van de Raad van Advies.  49 
Gestreefd wordt naar een samenstelling gebaseerd op verschillende perspectieven binnen de 50 
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vereniging. Het protocol, zoals gewijzigd in bestuursjaar 2012-2013, zal worden gevolgd in 1 
samenwerking met de Raad van Advies. Het bestuur zal streven naar zowel formeel als 2 
informeel contact met de Raad van Advies. 3 

 4 

1.5 Onderwijsinstituut 5 
 Postelein en het onderwijsinstituut werken veel samen, zoals met het organiseren van 6 
de introductie en de studiereis. Daarnaast verloopt de jaarlijkse subsidie via het POWI. Dit 7 
overleg is nodig om de samenwerking tussen Postelein en het onderwijsinstituut open en 8 
productief te laten verlopen. Gestreefd zal worden dit overleg met de voorzitter en ten minste 9 

een ander belangstellend en/of belanghebbend bestuurslid te houden. 10 

2  Financiën 11 

2.1  Boekhouding  12 
Voor de boekhouding wordt gebruik gemaakt van het boekhoudprogramma Conscribo. 13 

 14 

2.2 Kascontrole  15 
In de kascontrolecommissie wordt  gestreefd naar het plaatsen van één oud 16 

penningmeester of één oud lid uit de kascontrolecommissie in de nieuwe commissie. Hierdoor 17 

kunnen de controles zo efficiënt mogelijk verlopen. De controles zullen plaatsvinden in het 18 
begin van april en het begin van oktober. Tijdens deze controles controleert de 19 
kascontrolecommissie de boekhouding uit het huidige boekjaar. De penningmeester is tijdens 20 

deze controles aanwezig om eventueel toelichting te geven op zijn of haar handelingen. 21 

Tijdens de eerste algemene ledenvergadering van het huidige bestuur wordt de 22 
kascontrolecommissie voorgesteld en zal over deze commissie worden gestemd.  23 

3  Voorzitter 24 

3.1 Evenementencommissie  25 
 De evenementencommissie organiseert verschillende bijzondere evenementen, zoals 26 

een student-docent activiteit en (pre)masteractiviteiten.   27 
 28 

3.2 Sollicitatiecommissie 29 
 De sollicitatiecommissie zal bestaan uit twee bestuursleden, een lid van een extern 30 

bestuur en een lid uit de Raad van Advies. Om de objectiviteit van de sollicitatiecommissie te 31 
waarborgen, zullen de namen van de commissieleden niet bekend worden gemaakt. De twee 32 
bestuursleden die deelnemen in het sollicitatiegesprek zijn afhankelijk van de functies waarop 33 
wordt gesolliciteerd. Het bestuurslid behorend tot de voorkeursfunctie zal het gesprek leiden 34 
en het bestuurslid behorend tot de functie van de tweede keuze zal het gesprek notuleren.  35 

4  Secretaris 36 

4.1 Mediacommissie 37 
 De mediacommissie houdt zich bezig met het ontwerpen van logo’s, posters en 38 
filmpjes. Hiervoor werkt de mediacommissie veel samen met andere commissies waarvoor 39 

promotiemateriaal nodig is. De secretaris is in het bezit van de GoPro en zal gedurende het 40 
bestuursjaar opnames maken. Al het materiaal kan gebruikt worden door de mediacommissie 41 
voor het maken van Posteleinjournaal, promotiefilmpjes en aftermovies van activiteiten.  42 

Een inwerkdag wordt georganiseerd om de nieuwe mediacommissie zo snel en 43 
efficiënt mogelijk op te laten starten. Tijdens de inwerkdag zullen de commissieleden de 44 

programma’s leren kennen aan de hand van het uitvoeren van opdrachten.  45 



6 
 

 Ook zal gebruik worden gemaakt van Google Agenda. Hier zullen alle deadlines van 1 
opdrachten in komen te staan en deze zal bijgehouden worden door het commissiehoofd. De 2 
Google Agenda kan gesynchroniseerd worden met de eigen agenda, zodat de commissieleden 3 
snel kunnen zien wanneer de deadline is. De secretaris zal in samenwerking met het 4 

commissiehoofd de communicatie met de betreffende commissie over activiteiten 5 
onderhouden. Commissies kunnen aan de hand van een mediaformulier de informatie over de 6 
activiteit delen.  7 

Met de commissie zal regelmatig gereflecteerd worden of het maken van posters en 8 
filmpjes qua werkdruk haalbaar blijft en wat de reacties van leden zijn op de posters en 9 

filmpjes. Alle filmpjes zullen wederom op het afgeschermde YouTube kanaal geüpload 10 

worden. Leden kunnen na het inloggen op de website de filmpjes bekijken.  11 

5  Penningmeester 12 

5.1  Samenvattingencommissie  13 
 De samenvattingencommissie beoordeelt of een samenvatting aangekocht zal worden. 14 
Hierbij zal de commissie de samenvatting tekstueel en waar mogelijk inhoudelijk controleren 15 
en beoordelen. Op basis van dit oordeel wordt besloten of de samenvatting al dan niet zal 16 
worden aangekocht. Indien besloten wordt de samenvatting aan te kopen, zal deze worden 17 

geplaatst in het format dat is ontworpen in het bestuursjaar 2015-2016. De leden van de 18 
samenvattingencommissie krijgen voor hun werk de benodigde samenvattingen van Postelein 19 
eenmalig gratis. 20 

 21 

5.1.1  Samenvattingenverkoop  22 
  Op de Posteleinkamer zijn samenvattingen tegen betaling beschikbaar voor 23 
leden. Doordat leden de PosteleinPas of collegekaart met de ledensticker van het huidige jaar 24 

tonen, kan gecontroleerd worden dat samenvattingen alleen aan leden worden verstrekt. De 25 
aankoop en controle van nieuwe samenvattingen wordt door de samenvattingencommissie 26 

gedaan. Voor elke honderd pagina’s die van het boek zijn samengevat, ontvangt de student 27 
een vergoeding van € 20,00.  28 
 29 

5.2 Boekenverkoop 30 
 De boeken worden door studievereniging Postelein met korting aangeboden aan 31 

bachelor- en (pre-)masterstudenten van de opleidingen Pedagogische Wetenschappen en 32 

ALPO die lid zijn van studievereniging Postelein. De boeken kunnen online via de website 33 

van de huidige leverancier, Studystore, worden besteld. De betaling geschiedt online via 34 
iDEAL. Boeken die voor een bepaalde datum besteld zijn, kunnen op de Posteleinkamer of bij 35 
leden thuis geleverd worden. De boeken die na deze datum besteld zijn, worden bij leden 36 
thuisbezorgd, waarvoor leden € 1,95 extra betalen. Zodoende kunnen boeken het gehele jaar 37 
besteld worden. Informatie over de boekenverkoop en het ophalen van de boeken zal bekend 38 

worden gemaakt middels de informatievoorzieningen.  39 

6  Commissaris PR 40 

6.1  PosteleinPostcommissie 41 
  De PosteleinPost is het verenigingsblad van studievereniging Postelein. Dit blad wordt 42 
verzorgd door de PosteleinPostcommissie. In het begin van het studiejaar zal een inwerkdag 43 
georganiseerd worden. Tijdens deze inwerkdag zal het InDesign-team van voorgaand 44 

bestuursjaar aan de nieuwe commissie uitleg geven over werken met InDesign. Vervolgens 45 
wordt uit de commissie een eindredactie samengesteld van drie à vier leden. Deze 46 
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commissieleden zullen de eindredactie van de PosteleinPost met behulp van InDesign 1 
verzorgen.  2 
  De PosteleinPost wordt gedrukt bij BladNL. Elke editie heeft 32 pagina’s op een 3 
formaat van 18,3 cm breed en 25,8 cm hoog.  4 

 De PosteleinPost zal worden uitgedeeld bij de colleges en/of werkgroepen van PW-, 5 
ALPO- en (pre)masterstudenten. Ook zal de PosteleinPost aangeboden worden aan docenten.  6 
  Daarnaast zal de PosteleinPost ook naar andere belangrijke personen worden gestuurd, 7 
zoals zusterverenigingen, sponsoren en andere relaties binnen de Faculteit der Sociale 8 
Wetenschappen. Op de website zal een digitale versie van de PosteleinPost beschikbaar 9 

worden gesteld. Deze digitale versie wordt ook gepromoot via een link in de nieuwsbrief en 10 
op de website. De PosteleinPost maakt samen met de algemene folder en de sponsorfolder 11 

ook deel uit van het sponsorpakket, dat zowel digitaal als via de post verstuurd kan worden.  12 
  De inhoud van de PosteleinPost bestaat uit studiegerelateerde en niet-13 
studiegerelateerde artikelen. Voor het schrijven van rubrieken en interviews wordt contact 14 
gezocht met studenten, docenten, mensen uit het werkveld en andere studieverenigingen. 15 
Daarnaast bestaat ruimte voor de PosteleinPostcommissie  na te denken over eventueel 16 

nieuwe rubrieken. 17 
 18 

6.2 Introductiecommissie 19 
  Het programma van de introductie zal gebaseerd zijn op het programma van 20 

voorgaande jaren. Premasterstudenten hebben drie opties om deel te kunnen nemen aan de 21 
introductie. De eerste optie betreft deelname aan de gehele introductie, de tweede optie is het 22 

deelnemen aan enkel de universiteitsdag en de laatste optie is het volgen van de na-introdag.  23 
  Bij een te veel aan aanmeldingen van mentoren vindt een selectie plaats. Deze selectie 24 

wordt uitgevoerd op basis van een motivatiebrief. In de afgelopen jaren zijn een punten- en 25 
bonussysteem opgesteld. Deze systemen worden bekeken en gecontroleerd en zullen met 26 

eventuele wijzigingen gebruikt worden.  27 
  Mentoren en deelnemers zullen tijdens de introductie herkenbaar zijn aan T-shirts die 28 
zij krijgen van Postelein. Het kandidaatsbestuur zal gevraagd worden zoveel mogelijk bij de 29 

introductie aanwezig te zijn. Zo kunnen aankomende eerstejaarsstudenten alvast kennismaken 30 
met het nieuwe bestuur.  31 

 32 

6.3  Ledenweekendcommissie  33 
  Gestreefd zal worden een bestemming te vinden dichtbij Nijmegen. De commissie zal 34 

het vervoer, verblijf en de activiteiten op het weekend verzorgen. Het weekend kent een 35 
thema, dat de commissie zal uitkiezen.  36 

 Gestreefd wordt naar een deelnemersprijs tot € 40,00. De ervaring leert dat dit 37 
haalbaar is en dat daardoor het weekend financieel toegankelijk is voor iedereen. Ongeveer 50 38 
studenten, exclusief de ledenweekendcommissie, kunnen zich inschrijven voor het 39 
ledenweekend.  40 
 41 

6.4 Promotiecommissie  42 
  Om Postelein onder de aandacht te brengen worden aankomend jaar borrels, 43 
maandelijkse activiteiten en tentamenacties georganiseerd. De familiedag wordt door de 44 
promotiecommissie georganiseerd.  45 

 46 

6.4.1  Borrels 47 
   De Posteleinborrels vinden plaats in Café de Fuik. Bij het regelen van acties zal 48 
gekeken worden naar diversiteit, zodat voor ieder wat wils is.  49 

 50 
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6.5  Acquisitiecommissie  1 
  De acquisitiecommissie is verantwoordelijk voor de algemene en specifieke 2 
sponsoring van Postelein en voor de PosteleinPas. De leden van de acquisitiecommissie zijn 3 
allemaal verantwoordelijk voor minimaal één van de drie onderdelen van de sponsoring. 4 

Daarnaast ondersteunen zij elkaar waar nodig.  5 

 6 
6.5.1  Algemene sponsoring 7 

   Binnen de acquisitiecommissie is hier minimaal één lid verantwoordelijk voor, 8 
in samenwerking met de commissaris PR. De commissaris PR zal in het begin van het 9 

studiejaar kijken naar de lopende contracten en beoordelen welke contracten verlengd zullen 10 
worden en welke niet. Samen met de gehele commissie zal nagedacht worden over eventuele 11 

sponsoren die benaderd kunnen worden. Tijdens het werven van sponsoren kan gebruik 12 
gemaakt worden van het sponsorpakket.  13 

 14 
6.5.2  Specifieke sponsoring 15 

   Deze sponsoring is bestemd voor specifieke commissies binnen Postelein. De 16 

acquisitiecommissie werkt hierbij samen met andere commissies. Gedacht kan worden aan 17 
samenwerking met de skireis- en studiereiscommissie. Minimaal één lid van de 18 
acquisitiecommissie zal zich hiermee bezighouden en op zoek gaan naar sponsoring voor deze 19 
commissies. Deze commissieleden zullen wel een geheimhoudingscontract moeten tekenen 20 

met betrekking tot geheimhouding van bestemmingen en activiteiten. 21 

 22 

6.5.3 PosteleinPas  23 
 Minimaal één lid houdt zich bezig met het zoeken naar nieuwe acties voor de 24 

PosteleinPas. Deze leden zijn ook verantwoordelijk voor het onderhouden van de huidige 25 
contacten op de Posteleinpas. 26 

 27 

6.6  Propedeuse-, bachelor- en masteruitreikingen 28 
  Bij propedeuse- en bachelor uitreikingen van studenten PW en ALPO zullen twee 29 

bestuursleden aanwezig zijn. De voorzitter of vicevoorzitter houdt een praatje namens 30 
Postelein en daarnaast deelt een ander bestuurslid, bij voorkeur de commissaris PR, rozen uit 31 

met een felicitatiekaartje. Naar afgestudeerde masterstudenten zal een felicitatiekaartje 32 

worden verstuurd via het Onderwijs Service Punt (OSP), omdat het niet mogelijk is 33 
maandelijks bij de uitreiking aanwezig te zijn. Op het felicitatiekaartje zal worden verwezen 34 

naar de LinkedIn-pagina van Postelein en de mogelijkheid Vriend van Postelein te worden.  35 
 36 

6.7 Folders  37 
 6.7.1 Algemene folder 38 
    In de algemene folder wordt een indruk gegeven van Postelein en de 39 
opleidingen PW en ALPO. De algemene folder wordt uitgedeeld aan sponsoren en eventueel 40 
andere belangstellenden. Ook maakt de algemene folder deel uit van de informatiepakketjes 41 

voor de nieuwe eerstejaarsstudenten die deelnemen aan de introductie.  42 

   43 
 6.7.2  Sponsorfolder 44 

   De sponsorfolder geeft een overzicht van de sponsormogelijkheden van 45 

Postelein. De sponsorfolder vormt samen met de algemene folder en de PosteleinPost het 46 
sponsorpakket.  47 

   48 
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 6.7.3  Actieve ledenfolder  1 
   De actieve ledenfolder bevat informatie over de commissies van Postelein. Op 2 
de voorpagina wordt een foto geplaatst van het bestuur. De actieve ledenfolder zal worden 3 
geprint en verspreid onder leden, voor de werving van actieve leden. Ook is deze folder de 4 

rest van het jaar ter informatie op de Posteleinkamer te vinden.  5 
 6 

6.8 Kerstkaarten 7 
  Ieder jaar worden kerstkaarten verstuurd. Actieve leden, zusterverenigingen, 8 
studieverenigingen van de Radboud Universiteit, docenten, sponsoren, Vrienden van 9 

Postelein en andere relaties krijgen een gedrukte kerstkaart toegestuurd. Overige leden van 10 

Postelein ontvangen de kerstkaart digitaal via de mail. 11 

7  Commissaris Onderwijs 12 

7.1 Lezingencommissie 13 
 De lezingencommissie zal lezingen aanbieden die een toevoeging zijn op het 14 
curriculum. Leden beschikken dan over basiskennis van het onderwerp, waardoor de lezing 15 

een leerzame toevoeging is op het curriculum. Gekeken wordt naar onderwerpen op zowel 16 
onderwijskundig als pedagogisch gebied en naar lezingen gegeven door zowel 17 

vakdeskundigen als ervaringsdeskundigen.  18 

 19 
7.2  Workshop- en excursiecommissie  20 
 De workshop- en excursiecommissie zal activiteiten organiseren waarbij leden van 21 

Postelein naar een bedrijf of instantie gaan of een bedrijf of instantie naar de universiteit komt 22 
om een workshop te geven. De activiteiten sluiten aan bij het curriculum van de opleiding. 23 

 24 

7.3 Carrièrecommissie 25 
De activiteiten binnen de carrièrecommissie hebben raakvlakken met het thema 26 

carrière. De sollicitatietraining biedt steun in de (toekomstige) carrière van de deelnemer. De 27 
NVO praktijkavond geeft de deelnemer daarnaast ook de kans kennis te maken met het 28 

werkveld en met de carrière en ervaring van een vakdeskundige. Gestreefd zal worden 29 
deelnemers meer inzicht te geven in de carrièremogelijkheden.  30 

 31 

7.4 Studiereiscommissie 32 
De studiereiscommissie is verantwoordelijk voor het organiseren en het begeleiden 33 

van een studiereis van minimaal zes en maximaal acht dagen, welke plaats zal vinden in het 34 
buitenland. Gestreefd wordt een reis te organiseren waaraan ongeveer vijfenveertig mensen 35 

kunnen deelnemen, inclusief de commissie, het volledige bestuur en twee docenten. De 36 
docenten zullen een opdracht opstellen voordat de studiereis plaatsvindt. De deelnemers die 37 
voor de eerste keer meegaan kunnen voor het maken van deze opdracht studiepunten 38 
verdienen.  39 
 40 

7.5 Samenwerking 41 
7.5.1 Docenten 42 

Gestreefd wordt het contact met docenten zoveel mogelijk via de commissaris 43 

Onderwijs te laten verlopen, waarbij zoveel mogelijk persoonlijk contact gewenst is. Dit geldt 44 
in eerste instantie voor de boekenverkoop. Door op dit gebied het persoonlijk contact te 45 
vergroten, wordt gehoopt op een grotere betrokkenheid van docenten bij het organiseren van 46 

en deelnemen aan activiteiten. Gekeken wordt of docenten ideeën hebben voor 47 
onderwijsgerichte activiteiten die een directe aansluiting hebben op het curriculum. Daarnaast 48 
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wordt gekeken of docenten mensen in hun netwerk hebben die een betekenis kunnen hebben 1 
voor Postelein.   2 
 3 

7.6 Bijlessen 4 
De commissaris Onderwijs zal de verantwoordelijkheid dragen voor het bijlessysteem. 5 

Bijlessen zijn beschikbaar voor statistiek- en methodiekvakken. Studenten kunnen mailen 6 
naar Postelein wanneer ze bijles willen ontvangen of bijles willen geven. De commissaris 7 
Onderwijs koppelt vervolgens bijlesvragers aan bijlesgevers. Voor de bijlessen is een vaste 8 
vergoeding vastgesteld. Een individuele bijles kost € 10,00 per uur en een groepsbijles kost € 9 

5,00 per persoon per uur. De studenten dragen de verantwoordelijkheid voor het plannen van 10 
de bijlessen, het zorgen voor een locatie en het betalen van de bijlessen. Voor cursussen 11 

worden bijlesvragers doorverwezen naar AthenaStudies. 12 

8  Commissaris Activiteiten 13 

8.1  Feestcommissie 14 
 Vanuit de feestcommissie worden commissieleden afgevaardigd om samen met 15 
commissieleden van andere verenigingen feesten te organiseren. Binnen de commissie zal 16 
bepaald worden welke commissieleden verantwoordelijk worden voor de BaMyPo feesten en 17 

welk commissielid afgevaardigd zal worden voor de Inglorious feesten. Naast de 18 
vergaderingen met de andere verenigingen zal de feestcommissie ook zelf vergaderen om de 19 
feesten te evalueren en tips en problemen met elkaar te kunnen delen. Gestreefd zal worden 20 

naar aanwezigheid van alle commissieleden bij alle feesten, ook de feesten waarvoor zij niet 21 

afgevaardigd zijn.  22 
 23 

8.1.1 BaMyPo 24 
 Deze commissie zal verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de 25 

BaMyPo feesten. Hieronder valt het bedenken van het thema, het aanschaffen van passende 26 

aankleding en het draaien van deurdiensten De BaMyPo feesten zullen plaatsvinden in de El 27 
Sombrero op woensdagavond. De Molenstraat zal verantwoordelijk zijn voor het aanleveren 28 
van promotiemateriaal.  29 

 30 

8.1.2  Inglorious  31 
 De commissieleden zijn verantwoordelijk voor het bedenken van de thema’s, 32 

het aanschaffen van passende aankleding en het draaien van deurdiensten. Het 33 

promotiemateriaal zal worden aangeleverd door de Molenstraat.  34 


