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Voorwoord 1 

Beste lezer, 2 

 3 

 Voor u ligt het aanvullende aspecten bestand van het 24e bestuur der studievereniging Postelein. Dit 4 

bestand bevat informatie over zaken binnen de vereniging die twee jaar of langer op eenzelfde manier uitgevoerd 5 

worden. Het is een opsomming van zaken waarover geen veranderingen zullen optreden het komende jaar. Het 6 

doel van het bestand is zaken die al langer ingestemd zijn te onderscheiden van eventuele opkomende 7 

veranderingen binnen de vereniging. Op deze manier is voor de leden duidelijk weergegeven wat er veranderd 8 

zal worden en kunnen veranderingen van het afgelopen jaar geëvalueerd worden. Bovendien wordt hiermee het 9 

beleidsplan ingekort en overzichtelijker weergegeven.   10 
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1 Algemeen 1 

1.1 Leden 2 

Postelein probeert haar leden te betrekken door verschillende activiteiten te organiseren, zoals eetacties 3 

(voorheen maandelijkse activiteiten genoemd), borrels en workshops, maar ook activiteiten die voortkomen uit 4 

initiatieven van leden. 5 

 6 

1.1.1 Posteleintje van de Periode 7 

Ieder jaar worden vier leden in het zonnetje gezet door hen te benoemen tot Posteleintje van de 8 

Periode. Leden kunnen elkaar nomineren middels het invullen van nominatiebriefjes. Deze nominatiebriefjes 9 

zijn te vinden op de Posteleinkamer en zal het bestuur meenemen naar verschillende activiteiten. Tevens is 10 

een nominatie mogelijk door een e-mail te sturen met daarin de naam van de genomineerde en de reden voor 11 

nominatie. Elke periode zal het bestuur de nominaties verzamelen en een lid benoemen tot Posteleintje van de 12 

Periode. Het benoemde lid zal een oorkonde met een presentje ontvangen. Tevens zal een foto, in een speciaal 13 

ontworpen logo, en een korte tekst met daarin de reden van nominatie gemaakt worden. Dit zal, mits het 14 

winnende lid hier toestemming voor geeft, op Facebook, Brightspace en de website geplaatst worden.  15 

 16 

1.1.2 Actieve leden 17 

Voor de actieve leden zal een Actieve Leden Kennismaking en Actieve Leden Bedankje 18 

georganiseerd worden. Daarnaast vindt halverwege en aan het einde van het jaar met elke commissie een 19 

evaluatie plaats.  20 

Het werven van actieve leden zal gebeuren tijdens de commissiemarkt. Tevens zal tijdens het 21 

voorstellen van het kandidaatsbestuur tijdens de introductieweek ook aandacht zijn voor de promotie van deze 22 

commissiemarkt. Vanwege de vele indrukken die de eerstejaars krijgen gedurende de introductieweek, zal in 23 

een van de eerste collegeweken nogmaals een bezoek worden gebracht aan een college om de commissiemarkt 24 

te promoten.  25 

Tijdens een van de eerste vergaderingen zal gevraagd worden naar de persoonlijke gegevens van de 26 

commissieleden. Op dit formulieren zullen ook de verwachtingen van de commissieleden vermeld worden.  27 

 28 

1.1.3 Commissiehoofden 29 

Net als de afgelopen twee jaar is ervoor gekozen commissiehoofden meer verantwoordelijkheid te 30 

geven. Er zal een commissiehoofdentraining en commissiehoofdenevaluatie plaatsvinden, om zo de 31 

commissiehoofden zo goed mogelijk voor te bereiden en te ondersteunen gedurende het jaar. Als afsluiting 32 

van het jaar wordt een commissiehoofdenbedankje georganiseerd om de commissiehoofden te bedanken voor 33 

hun extra inzet.  34 

 35 

1.2 Jaarplanning 36 

Bij het opstellen van de jaarplanning is getracht zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillende 37 

curricula van alle studenten van de studies die vallen onder het onderwijsinstituut Pedagogische 38 

Wetenschappen en Onderwijskunde. De jaarplanning wordt op de website gepubliceerd. De secretaris zal het 39 

weeknummer aanpassen naar een specifieke datum zodra bekend is wanneer de activiteit precies plaatsvindt. 40 
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Hierdoor zullen de leden op de hoogte zijn van de geplande activiteiten. Commissiehoofden hebben via 1 

Google Drive toegang tot een uitgebreidere jaarplanning, zodat geen overlap zal plaatsvinden tussen 2 

activiteiten van verschillende commissies. 3 

Voor grote activiteiten als reizen, het ledenweekend en de introductie zal langs de collegezalen worden 4 

gegaan om de activiteiten te promoten.  5 

 6 

1.3 Posteleinkamer 7 

1.3.1 Kamerdiensten 8 

De Posteleinkamer zal van maandag tot en met donderdag geopend zijn van 10.00 tot 16.00 uur en 9 

op vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Afwijkende openingstijden zullen van tevoren aangekondigd worden. 10 

Tijdens de kamerdiensten kunnen leden langskomen om samenvattingen te kopen, zichzelf in te schrijven en 11 

te betalen voor activiteiten of rustig te komen zitten. Tijdens de kamerdiensten zal het bestuur een 12 

toegankelijke houding aannemen. Tevens kunnen actieve leden, in overleg met het bestuur, gebruik maken 13 

van de computers in de Posteleinkamer om werkzaamheden voor Postelein uit te voeren.  14 

Gedurende de openingstijden zal altijd minimaal één bestuurslid aanwezig zijn op de Posteleinkamer. 15 

 16 

1.3.2 Verjaardagswens 17 

Gestreefd wordt actieve leden en Vrienden van Postelein een digitale verjaardagskaart te sturen, 18 

waarin ook vermeld wordt dat ze een presentje op de Posteleinkamer kunnen komen halen. De secretaris zal 19 

hier zorg voor dragen.  20 

 21 

1.3.3 Post 22 

Alle bestuursleden hebben hun eigen postvak op de Posteleinkamer. De secretaris zal de post in het 23 

algemene postvak sorteren naar functie en het in het desbetreffende postvak leggen. Verder zal de secretaris 24 

zorg dragen voor het versturen van post naar externen.  25 

 26 

1.3.4 E-mail  27 

De secretaris draagt de zorg voor het sorteren van alle inkomende e-mails, zodat deze in het postvak 28 

van het betreffende bestuurslid geplaatst zullen worden. E-mails zullen indien mogelijk binnen twee 29 

werkdagen beantwoord worden.  30 

 31 

1.4 Herkenbaarheid  32 

Om als bestuur herkenbaar te zijn voor de leden zal zij bestuurskleding dragen tijdens kamerdiensten en 33 

activiteiten. Na de bestuurswissel zal een activiteit worden georganiseerd om de medewerkers van het 34 

onderwijsinstituut PWO en de medewerkers van de HAN kennis te laten maken met het nieuwe bestuur van 35 

Postelein. Gestreefd zal worden de uitnodiging voor deze activiteit persoonlijk te overhandigen. Op de uitnodiging 36 

zal een foto van het bestuur bijgevoegd worden, zodat het een blijvend herkenningspunt is.   37 
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1.5 Informatievoorzieningen  1 

1.5.1 Algemeen 2 

De leden zullen geïnformeerd worden over activiteiten en diensten van Postelein middels de 3 

nieuwsbrief, de website, Brightspace, Facebook, Instagram, collegepraatjes en de posters. De commissies 4 

schrijven een stukje tekst over de activiteiten die georganiseerd worden. Verder worden stukjes geschreven 5 

over andere belangrijke informatie, zoals de boeken- en samenvattingenverkoop. De secretaris zal deze 6 

informatie verspreiden via de daarvoor geschikte informatievoorzieningen. De nieuwsbrief zal één keer per 7 

maand verstuurd worden.  8 

 9 

1.5.2 Media  10 

Alle activiteiten, op de mannenactiviteiten na, zullen via Facebook als evenement aangemaakt 11 

worden. In het promotiebericht van de activiteit zal een korte uitleg staan en vervolgens een inschrijflink waar 12 

leden een plek kunnen reserveren, als dit van toepassing is. De mediacommissie zal de posters voor activiteiten 13 

verzorgen en deze omzetten in een formaat dat geschikt is als omslagfoto, zodat alle informatie over een 14 

activiteit duidelijk wordt weergegeven op sociale media. Het Facebookprotocol dat is opgesteld in 15 

bestuursjaar 2013-2014 zal worden gehandhaafd. De inschrijvingen van de ski- en studiereis zullen indien 16 

mogelijk via de digitale leeromgeving verlopen. 17 

 18 

1.6 Raad van Advies  19 

De Raad van Advies bestaat uit drie leden. Zij zullen van 1 januari tot en met 31 december actief zijn. 20 

Hierna wordt gewisseld van Raad van Advies. Gestreefd wordt naar een samenstelling gebaseerd op verschillende 21 

perspectieven binnen de vereniging. Het protocol, zoals gewijzigd in bestuursjaar 2012-2013, zal worden gevolgd 22 

in samenwerking met de Raad van Advies. Het bestuur zal streven naar zowel formeel als informeel contact met 23 

de Raad van Advies.  24 

 25 

1.7 Onderwijsinstituut 26 

Postelein en het onderwijsinstituut werken veel samen, bijvoorbeeld met het organiseren van de 27 

introductie en de studiereis. Daarnaast verloopt de jaarlijkse subsidie via het onderwijsinstituut. Dit overleg is 28 

nodig om de samenwerking tussen Postelein en het onderwijsinstituut open en productief te laten verlopen. 29 

Gestreefd zal worden dit overleg met de voorzitter en ten minste één ander belangstellend en/of belanghebbend 30 

bestuurslid te houden.  31 

 32 

1.8 Deelname activiteiten 33 

1.8.1 Algemeen    34 

Bij het plannen van de activiteiten wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de verschillende 35 

curricula, zodat zo veel mogelijk leden de mogelijkheid krijgen deel te nemen aan de activiteiten. Gestreefd 36 

wordt naar het sturen van herinneringsmails minimaal één werkdag voor het plaatsvinden van de activiteiten 37 

waar leden voor ingeschreven staan.  38 

Gestreefd wordt naar het enthousiasmeren van leden voor de verschillende activiteiten die Postelein 39 

organiseert. Voor een aantal activiteiten geldt een maximum aantal deelnemers. Bij activiteiten waarbij leden 40 
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dezelfde prijs betalen als niet-leden, zoals reizen, zullen leden voorrang krijgen op niet-leden bij de 1 

inschrijving.  2 

Het kan voorkomen dat een lid zich toch wil afmelden na inschrijving. Wanneer het afmelden voor 3 

een activiteit te laat gebeurt en Postelein hierdoor kosten maakt, zijn deze kosten voor de deelnemer. Als 4 

Postelein geen kosten maakt door de afmelding, kan de deelnemer het geld van de inschrijving terugkrijgen. 5 

Gestreefd wordt een vervangende deelnemer te zoeken, door middel van een reservelijst. De online reservelijst 6 

biedt leden die niet meer op de inschrijflijst passen de mogelijkheid alsnog mee te doen aan een activiteit 7 

wanneer hiervoor plek vrijkomt. 8 

 9 

1.8.2 Online reserveren 10 

Bij een gratis activiteit zal de online inschrijving bindend zijn. Dit zal naar leden gecommuniceerd 11 

worden in de beschrijving en voorwaarden voor het online inschrijven. Bij activiteiten waarvoor leden moeten 12 

betalen is de inschrijving slechts een reservering. Leden moeten binnen drie werkdagen, na de dag 13 

van inschrijven, op de Posteleinkamer betalen om de reservering definitief te maken. Gestreefd zal worden de 14 

deelnemers een dag voordat de reservering vervalt, een herinneringsmail te sturen met de boodschap dat ze 15 

nog moeten betalen. Na de laatste dag wordt de reservering vrijgegeven aan een ander lid dat 16 

reserveert/inschrijft, dit verloopt indien mogelijk via een reservelijst.  17 

Bij het plannen van de activiteiten wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de verschillende 18 

curricula. Gestreefd wordt een online inschrijving twee werkweken voor de activiteit te openen. Over het 19 

algemeen krijgen leden tot twee werkdagen voor de activiteit de tijd zich in te schrijven.  20 

 21 

1.10 Betalingen  22 

 Leden kunnen met behulp van een SmartPin naast contant betalen ook pinnen op de Posteleinkamer. De 23 

transacties die via de SmartPin worden gedaan, worden verwerkt in een Excelbestand. Tevens zullen de bedragen 24 

die binnenkomen op de rekening opgesplitst worden in het boekhoudprogramma Conscribo.   25 
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2 Financiën 1 

2.1 Boekhouding 2 

Voor de boekhouding wordt gebruik gemaakt van het boekhoudprogramma Conscribo.  3 

 4 

2.2 Kascontrole 5 

In de kascontrolecommissie wordt gestreefd naar het plaatsen van één oud penningmeester of één oud lid 6 

uit de kascontrolecommissie in de nieuwe commissie. Hierdoor kunnen de controles zo efficiënt mogelijk 7 

verlopen. De controles zullen minimaal twee keer per jaar plaatsvinden, waarvan een begin april en een begin 8 

oktober. Tijdens deze controles controleert de kascontrolecommissie de boekhouding uit het huidige boekjaar. De 9 

penningmeester is tijdens deze controles aanwezig eventueel toelichting te geven op zijn of haar handelingen. 10 

Tijdens de eerste algemene ledenvergadering van het huidige bestuur wordt de kascontrolecommissie voorgesteld 11 

en zal over deze commissie worden gestemd.   12 
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3 Voorzitter 1 

3.1 Sollicitatiecommissie 2 

De sollicitatiecommissie zal bestaan uit de bestuursleden, een lid van een extern bestuur en een lid uit de 3 

Raad van Advies. Voor waarborging van objectiviteit van de sollicitatiecommissie, zullen de namen van de 4 

commissieleden niet bekend worden gemaakt. Twee bestuursleden die deelnemen in het sollicitatiegesprek zijn 5 

afhankelijk van de functies waarop wordt gesolliciteerd. Het bestuurslid behorend tot de voorkeursfunctie zal het 6 

gesprek leiden en het bestuurslid behorend tot de functie van de tweede keuze zal het gesprek notuleren.  7 
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4 Secretaris 1 

4.1 Mediacommissie 2 

De mediacommissie houdt zich bezig met het ontwerpen van logo’s, posters en filmpjes. Hiervoor werkt 3 

de mediacommissie veel samen met andere commissies waarvoor promotiemateriaal nodig is. De secretaris is in 4 

het bezit van de GoPro en zal gedurende het bestuursjaar opnames maken. Al het materiaal kan gebruikt worden 5 

door de mediacommissie voor het maken van promotiefilmpjes en aftermovies van reizen. Na het samenstellen 6 

van de commissie zullen alle commissieleden een contract ondertekenen waarin zij instemmen met de 7 

geheimhouding van de activiteiten, omdat zij al eerder op de hoogte zijn van een activiteit dan het moment waarop 8 

deze in promotie gaat.  9 

Een inwerkdag wordt georganiseerd om de nieuwe mediacommissie zo snel en efficiënt mogelijk op te 10 

laten starten. Tijdens de inwerkdag zullen de commissieleden de programma’s leren kennen aan de hand van het 11 

uitvoeren van opdrachten.  12 

 Het commissiehoofd zal de communicatie met de betreffende commissie over activiteiten onderhouden 13 

en de secretaris op de hoogte houden. Commissies kunnen aan de hand van een mediaformulier de informatie over 14 

de activiteit delen.  15 

Met de commissie zal regelmatig gereflecteerd worden of het maken van posters en filmpjes qua werkdruk 16 

haalbaar blijft en wat de reacties van leden zijn op de posters en filmpjes. Alle filmpjes zullen wederom op het 17 

afgeschermde YouTube kanaal geüpload worden. Leden kunnen na het inloggen op de website de filmpjes 18 

bekijken.   19 
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5 Penningmeester 1 

5.1 Boekenverkoop 2 

De boeken worden door studievereniging Postelein met korting aangeboden leden van Postelein. De 3 

boeken kunnen online via de website van de huidige leverancier, Studystore, worden besteld. De betaling geschiedt 4 

online via iDEAL. Boeken die voor een bepaalde datum besteld zijn, kunnen op de Posteleinkamer of bij leden 5 

thuis geleverd worden. De boeken die na deze datum besteld zijn, worden bij leden thuisbezorgd, waarvoor leden 6 

€ 1,95 extra betalen. Zodoende kunnen boeken het gehele jaar besteld worden. Informatie over de boekenverkoop 7 

en het ophalen van de boeken zal bekend worden gemaakt middels de informatievoorzieningen.  8 

De penningmeester zal het administratieve deel van de boekenverkoop en het contact met Studystore op 9 

zich nemen.     10 
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6 Commissaris PR 1 

6.1 Acquisitiecommissie 2 

De acquisitiecommissie is verantwoordelijk voor het werven en onderhouden van contact met sponsoren 3 

van Postelein. Dit kan op worden gesplitst in de algemene sponsoring van Postelein, de specifieke sponsoring van 4 

Postelein en de PosteleinPas. De leden van de acquisitiecommissie zijn allemaal verantwoordelijk voor minimaal 5 

één van de drie onderdelen van de sponsoring. Daarnaast ondersteunen zij elkaar waar nodig.  6 

 7 

6.1.1 Algemene sponsoring 8 

Binnen de acquisitiecommissie is minimaal één lid verantwoordelijk voor de algemene sponsoring, 9 

in samenwerking met de commissaris PR. De commissaris PR zal in het begin van het studiejaar kijken naar 10 

de lopende contracten en beoordelen welke contracten verlengd zullen worden en welke niet. Samen met de 11 

gehele commissie zal nagedacht worden over eventuele sponsoren die benaderd kunnen worden. Tijdens het 12 

werven van sponsoren kan gebruik gemaakt worden van het sponsorpakket.  13 

 14 

6.1.2 Specifieke sponsoring 15 

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

werkt hierbij samen met andere commissies. Gedacht kan worden aan samenwerking met de skireis- en 17 

studiereiscommissie. Minimaal één lid van de acquisitiecommissie zal zich hiermee bezighouden en op zoek 18 

gaan naar sponsoring voor deze commissies. Deze commissieleden zullen wel een geheimhoudingscontract 19 

moeten tekenen met betrekking tot geheimhouding van bestemmingen en activiteiten. 20 

 21 

6.1.3 PosteleinPas  22 

De PosteleinPas bevat deals die speciaal gelden voor Posteleinleden. Minimaal één lid houdt zich 23 

bezig met het zoeken naar nieuwe acties voor de PosteleinPas. Dit lid is ook verantwoordelijk voor het 24 

onderhouden van de huidige contacten op de PosteleinPas.  25 

 26 

6.2 Eerstejaarscommissie 27 

De eerstejaarscommissie zal verantwoordelijk zijn voor het organiseren van activiteiten voor de 28 

eerstejaarsstudenten van de studies die vallen onder het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en 29 

Onderwijskunde, met uitzondering van de aankomende masterstudenten.  30 

 31 

6.3 Introductiecommissie 32 

De organisatie van de introductie voor aankomende studenten van de studies die vallen onder het 33 

onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, met uitzondering van de aankomende 34 

masterstudenten, verloopt in samenwerking met de algemene organisatie van de introductie vanuit de Radboud 35 

Universiteit. Het programma van de introductie zal gebaseerd zijn op het programma van voorgaande jaren.  36 

Premasterstudenten hebben drie opties om deel te kunnen nemen aan de introductie. De eerste optie betreft 37 

deelname aan de gehele introductie, de tweede optie is het deelnemen aan enkel de universiteitsdag en de laatste 38 

optie is het volgen van de na-introdag.  39 
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 Bij een te veel aan aanmeldingen van mentoren vindt een selectie plaats. Deze selectie wordt uitgevoerd 1 

op basis van een motivatiebrief en een punten- en bonussysteem. Deze systemen worden bekeken en gecontroleerd 2 

en zullen met eventuele wijzigingen gebruikt worden. Wanneer te weinig mentoren zich aanmelden zal de werving 3 

langer doorgaan.  4 

 Mentoren en deelnemers zullen tijdens de introductie herkenbaar zijn aan T-shirts die zij krijgen van 5 

Postelein. Het kandidaatsbestuur zal gevraagd worden zoveel mogelijk bij de introductie aanwezig te zijn. Zo 6 

kunnen aankomende eerstejaarsstudenten alvast kennismaken met het nieuwe bestuur.  7 

 8 

6.4 Promotiecommissie 9 

Om Postelein onder de aandacht te brengen worden aankomend jaar borrels, eetacties (die voorheen 10 

maandelijkse activiteiten werden genoemd), tentamenacties, een familiedag en een student-docent activiteit 11 

georganiseerd. 12 

  13 

6.4.1 Borrels 14 

De Posteleinborrels vinden plaats in Café de Fuik. In samenwerking met Café de Fuik zal bij de 15 

borrels een actie voor de leden van Postelein geregeld worden. Hierbij zal gekeken worden naar diversiteit in 16 

acties, zodat voor ieder wat wils is. 17 

 18 

6.4.2 Eetacties 19 

Tijdens de eetacties zal een gratis hapje en/of drankje aangeboden worden aan leden van Postelein 20 

en Vrienden van Postelein. Daarnaast zal tijdens de eetacties ingezet worden op de toegankelijkheid van het 21 

bestuur en de Posteleinkamer. 22 

 23 

6.4.3 Posteleinkleding 24 

Aan het begin van het nieuwe studiejaar zullen minimaal twee kledingstukken worden aangeboden. 25 

Elk jaar kan een nieuwe invulling worden gegeven aan deze kledingstukken.  26 

 27 

6.5 Propedeuse-, bachelor-, en masteruitreikingen 28 

Bij propedeuse- en bachelor uitreikingen van studenten van de studies die vallen onder het 29 

onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde zullen twee bestuursleden aanwezig zijn, met 30 

uitzondering van de uitreikingen. De voorzitter of vicevoorzitter houdt een praatje namens Postelein en daarnaast 31 

deelt een ander bestuurslid, bij voorkeur de commissaris PR, rozen uit met een felicitatiekaartje. Naar 32 

afgestudeerde masterstudenten zal een felicitatiekaartje worden verstuurd via het Onderwijs Service Punt, omdat 33 

het niet mogelijk is 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 

6.6 Folders 37 

6.6.1 Algemene folder 38 

In de algemene folder wordt een indruk gegeven van Postelein en de opleidingen PW, PWPO en 39 

ALPO. De algemene folder wordt uitgedeeld aan sponsoren en eventueel andere belangstellenden. Ook maakt 40 
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de algemene folder deel uit van de informatiepakketjes voor de nieuwe eerstejaarsstudenten die deelnemen 1 

aan de introductie. 2 

 3 

6.6.2 Sponsorfolder 4 

De sponsorfolder geeft een overzicht van de sponsormogelijkheden van Postelein. De sponsorfolder 5 

vormt samen met de algemene folder het sponsorpakket.  6 

 7 

6.6.3 Actieve ledenfolder 8 

De actieve ledenfolder bevat informatie over de commissies van Postelein. Op de voorpagina wordt 9 

een foto geplaatst van het bestuur. De actieve ledenfolder zal geprint en verspreid worden onder leden, voor 10 

de werving van actieve leden. Ook is deze folder de rest van het jaar ter informatie op de Posteleinkamer te 11 

vinden.  12 

 13 

6.7 Kerstkaarten  14 

Ieder jaar worden kerstkaarten verstuurd. Actieve leden, zusterverenigingen, studieverenigingen van de 15 

Radboud Universiteit, docenten, sponsoren, Vrienden van Postelein en andere relaties krijgen een gedrukte 16 

kerstkaart toegestuurd. Overige leden van Postelein ontvangen de kerstkaart digitaal via de mail.  17 
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7 Commissaris Onderwijs 1 

7.1 Lezingencommissie 2 

De lezingencommissie zal lezingen aanbieden die aansluiten bij het curriculum. Gekeken wordt naar 3 

onderwerpen op zowel onderwijskundig als pedagogisch gebied en naar lezingen gegeven door zowel vak- als 4 

ervaringsdeskundigen.  5 

 6 

7.2 Studiereiscommissie 7 

De studiereiscommissie is verantwoordelijk voor het organiseren en het begeleiden van een studiereis van 8 

minimaal zes en maximaal acht dagen, welke plaats zal vinden in het buitenland. Gestreefd wordt een reis te 9 

organiseren waaraan ongeveer 40 mensen kunnen deelnemen, inclusief de commissie, het volledige bestuur en 10 

twee docenten. De docenten zullen een opdracht opstellen voordat de studiereis plaatsvindt. De deelnemers die 11 

voor de eerste keer meegaan kunnen voor het maken van deze opdrachten studiepunten verdienen.  12 

 13 

7.3 Bijlessen 14 

De commissaris Onderwijs zal de verantwoordelijkheid dragen voor het bijlessysteem. Bijlessen zijn 15 

mogelijk voor alle vakken. Studenten kunnen mailen naar Postelein wanneer ze bijles willen ontvangen of bijles 16 

willen geven. De commissaris Onderwijs koppelt vervolgens bijlesvragers aan bijlesgevers. Voor de bijlessen is 17 

een vaste vergoeding vastgesteld. Een individuele bijles kost € 10,00 per uur en een groepsbijles kost € 10,00 per 18 

persoon per uur. De studenten dragen de verantwoordelijkheid voor het plannen van de bijlessen, het zorgen voor 19 

een locatie en het betalen van de bijlessen. Daarnaast worden voor cursussen studenten doorverwezen naar 20 

AthenaStudies. 21 

 22 

7.4 Boekenverkoop 23 

 De commissaris Onderwijs zal samen met de penningmeester de boekenverkoop regelen. De commissaris 24 

Onderwijs draagt de verantwoordelijkheid voor de controle van de actualiteit van de boekenlijsten.  25 
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8 Commissaris Activiteiten 1 

8.1 Feestcommissie 2 

Vanuit de feestcommissie worden commissieleden afgevaardigd samen met commissieleden van andere 3 

verenigingen feesten te organiseren. Binnen de commissie zal bepaald worden welke commissieleden 4 

verantwoordelijk worden voor de BaMyPo feesten en welk commissielid afgevaardigd zal worden voor de 5 

Inglorious feesten. Naast de vergaderingen met de andere verenigingen zal de feestcommissie ook zelf vergaderen 6 

om de feesten te evalueren en tips en problemen met elkaar te kunnen delen. Gestreefd zal worden naar 7 

aanwezigheid van alle commissieleden bij alle feesten, ook de feesten waarvoor zij niet afgevaardigd zijn. Tijdens 8 

het bepalen van de data voor de feesten zal rekening worden gehouden met de verschillende curricula van de 9 

studenten van de studies die vallen onder het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 10 

en betrokken verenigingen. Zo wordt gestreefd naar het vergroten van het bezoekersaantal.   11 

 12 

8.1.1 BaMyPo 13 

Deze commissie zal verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de BaMyPo feesten. De BaMyPo 14 

feesten worden georganiseerd door een samenwerkingsverband tussen Babylon, Mycelium en Postelein. 15 

Onder het organiseren van de BaMyPo feesten valt het bedenken van het thema, het aanschaffen van passende 16 

aankleding en het draaien van deurdiensten. De Molenstraat zal verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van 17 

promotiemateriaal.  18 

 19 

8.1.2 Inglorious 20 

De commissieleden zijn verantwoordelijk voor het bedenken van de thema’s, het aanschaffen van 21 

passende aankleding en het draaien van deurdiensten. Het promotiemateriaal zal worden aangeleverd door de 22 

Molenstraat. Inglorious wordt georganiseerd door een samenwerking van Postelein met Babylon, De ESV, 23 

SVN, Mycelium en GSV Excalibur.  24 

 25 

8.2 Galacommissie 26 

De commissieleden zijn verantwoordelijk voor het organiseren van het gala van Postelein in   27 

samenwerking met andere verenigingen.  28 

 29 

8.3 Ledenweekendcommissie 30 

De ledenweekendcommissie zal verantwoordelijk zijn voor het organiseren van het ledenweekend. Het 31 

ledenweekend zal bestaan uit drie dagen en wordt georganiseerd voor alle leden van Postelein. Tijdens de promotie 32 

van het ledenweekend zal ernaar gestreefd worden duidelijk te maken dat het weekend bedoeld is voor alle leden.  33 

 34 

8.4 Postelein Actief-commissie 35 

De Postelein Actief-commissie zal actieve activiteiten organiseren. 36 

 37 

8.5 Pedagogen Uit de Banken-commissie (PUB)  38 

De PUB-commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van niet-studiegerelateerde activiteiten.  39 
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8.6 Skireiscommissie 1 

De skireiscommissie zal verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de skireis.  2 


