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VOORWOORD 

 

Beste lezer, 

Met het schrijven van het beleidsplan proberen wij duidelijk te maken wat wij dit jaar hopen 
te bereiken. Zo hebben we gekeken naar wat er de afgelopen jaren is gedaan en bereikt. 
Voorgaande besturen hebben al veel weten te bereiken en aan ons is de taak om deze lijn 
voort te zetten. Het algemene doel van ons is om de vereniging nog verder te laten groeien. 
Niet alleen in kwantiteit, maar we willen ook vooral de kwaliteit verhogen. Postelein is de 
afgelopen jaren explosief gegroeid en daarbij is belangrijk om voor al onze leden kwalitatief 
hoogstaande activiteiten te organiseren.  

Het bestuur kan echter zelf niet alles doen. Om een vereniging goed te laten functioneren is 
het belangrijk dat het bestuur ondersteuning krijgt van haar leden. Zonder de inzet en hulp van 
actieve leden kan een vereniging niet bestaan. Samen met hen hopen wij onze streefpunten 
van dit beleidsplan te kunnen realiseren.  

 

Met vriendelijk groet, 

 

Carlijn Simons  Voorzitter 

Harm van den Broek  Secretaris 

Sharona Eskens  Penningmeester 

Jennifer Middleton  Commissaris studiegerelateerde activiteiten 

Loes Soetens   Commissaris evenementen 

Myrte Legemaate  Commissaris media 

 

 

 

Comment:  
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INLEIDING 

Dit beleidsplan geeft een overzicht van de doelen die wij als het bestuur ’05 – ‘06 van 
Postelein, studievereniging Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, ons stellen en 
de manier waarop we deze doelen willen verwezenlijken. 

Postelein is de afgelopen jaren erg gegroeid en geprofessionaliseerd. Wij zullen deze lijn 
proberen voort te zetten. Het bestuur zal de nadruk leggen op professionalisering van de 
vereniging en haar activiteiten. We willen ons naar buiten toe profileren als een professionele 
vereniging. We hopen meer activiteiten te organiseren en bovendien van hogere kwaliteit.  

In dit beleidsplan presenteren wij eerst de algemene doelstellingen. Deze algemene 
doelstellingen hebben betrekking op werving en behoud van onze leden. Vervolgens wordt 
besproken hoe Postelein zich wil professionaliseren en hoe zij contacten met verschillende 
betrokkenen zal onderhouden.  

Vanuit deze algemene doelstelling worden de doelen van de verschillende commissies 
behandeld. Tot slotte komen de financiële doelstellingen en de financiële begroting aan bod.  

Na afloop van het bestuursjaar zal de realisatie van dit beleidsplan worden geëvalueerd in de 
vorm van een beleidsverantwoording. Dit zal samen met het jaarverslag een overzicht geven 
van het functioneren van de vereniging. 
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ALGEMENE DOELSTELLINGEN 

Ledenaantal  

De studie pedagogische wetenschappen en onderwijskunde in Nijmegen telt op dit moment 
ongeveer 1300 studenten. Tijdens het schrijven van dit beleidsplan heeft Postelein 688 leden. 
Dit is een aanzienlijke stijging in vergelijking met vorige jaar (ongeveer 450 leden). Er is 
echter ook nog een groot aantal studenten dat nog geen lid is. Komend jaar zullen wij ons op 
alle mogelijke manieren gaan inzetten om dit ledenaantal verder uit te breiden. 

Postelein zal ook dit jaar proberen het aantal actieve leden te vergroten. We hopen hierdoor 
het aantal activiteiten en diensten voor de leden te vergroten, met als doel meer leden aan te 
trekken en de kwaliteit van de vereniging te verhogen. Er zal vooral aandacht besteedt worden 
aan de uitbreiding van werkexcursies. Uit peilingen onder de studenten is gebleken dat er 
behoefte is aan meer werkexcursies in de verschillende werkvelden.  

INNOVATIE EN CONTINUÏTEIT 

Imagoverbetering en bekendheid 

Postelein zal komend jaar bezig gaan met verdere professionalisering. Naar buiten toe willen 
wij proberen ons te profileren als een professionele vereniging met een degelijk bestuur aan 
haar hoofd. Zo zal er onder andere gewerkt gaan worden aan een nieuw logo. Wij zijn van 
mening dat het huidige logo niet past bij de vereniging. Bovendien is het huidige logo niet 
handzaam in gebruik. Te denken valt aan het drukken van het logo op shirts en het gebruik 
van het logo op de site. Dit jaar zal er geprobeerd worden een eenvoudig maar duidelijk logo 
te ontwerpen dat voor iedereen herkenbaar is. 

Tevens willen wij ook de naamsbekendheid van Postelein vergroten. Door samen te werken 
met andere verenigingen hopen wij Postelein beter op de kaart te zetten en bovendien is het 
nuttig om met andere verenigingen ideeën en kennis uit te wisselen.  

Dynamische website  

Er zal dit jaar gewerkt gaan worden aan het bouwen van een dynamische website. Door 
middel van een dergelijke website, kunnen leden zich via internet aanmelden voor 
activiteiten. Ook zullen zij op deze manier boeken kunnen bestellen, die vervolgens via 
automatische incasso betaald kunnen worden.  

Overdracht 

Voor een betere overdracht van het bestuur zal er volgend jaar eerder begonnen moeten 
worden met het werven van nieuwe bestuursleden. Het oude bestuur kan het aankomend 
bestuur dan alvast inwerken, door bijvoorbeeld kandidaatsbestuursleden mee te laten lopen bij 
vergaderingen en activiteiten. Tevens zal het oude bestuur ervoor zorgen dat bij de wisseling 
van het bestuur de handboeken overgedragen zullen worden aan het nieuwe bestuur. Het 
kandidaatsbestuur zal ook bij de algemene ledenvergadering waarin gewisseld wordt haar 
beleidsplan en begroting voor het komende jaar presenteren.  
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CONTACTEN 

Leden 

Dit jaar zal er een blackboard community opgestart worden. Via deze weg willen wij leden op 
de hoogte houden van de activiteiten en diensten van Postelein. Afgelopen jaar is gebleken dat 
veel leden niet op de hoogte waren van zaken met betrekking tot Postelein, omdat 
informatieverspreiding via de mail nogal eens tot problemen leidde. Wij zullen er dit jaar aan 
werken deze problemen te verhelpen en te zorgen voor de juiste studenten mailadressen.  

Bovendien kunnen wij door middel van een blackboard community beschikken over de e-
mailadressen van alle studenten van Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde en zo 
kunnen wij alle studenten van de opleiding met onze nieuwsbrief bereiken. 

De communicatie naar onze leden moet ook duidelijker en overzichtelijker worden. 
Activiteiten zullen ruim van tevoren aangekondigd worden door middel van maandelijkse 
collegepraatjes en ook op de site zal een activiteitenagenda staan. 

Contact medezeggenschapsorganen 

Zowel Postelein als de opleidingscommissie als de FSR behartigt de belangen van studenten. 
Daarom willen wij de samenwerking met hen vergroten. Dit is zowel in het voordeel van 
Postelein als voor de medezeggenschapsorganen. Postelein zal actief deel blijven nemen aan 
vergaderingen van het SOS en het SOFv. De samenwerking met de opleidingscommissie zal 
ook aangescherpt worden.  

Posteleinkamer  

Postelein heeft sinds enkele weken een nieuwe kamer, B.00.84. Deze kamer is groter dan de 
twee voorgaande kamers samen en wij zullen hier optimaal gebruik van gaan maken. Hierbij 
valt te denken aan een betere indeling van de kamer met een denkbeeldige scheiding van de 
kamer in 4 delen. Zo zal er een hoek zijn waar een computer tafel staat met twee computers. 
De ene computer zal gebruikt worden voor allerlei bestuurszaken. De andere computer zal 
gebruikt kunnen worden door commissiehoofden en andere actieve leden. Er zal een 
netwerkverbinding komen tussen de twee computers, waardoor uitwisseling van informatie 
makkelijk kan verlopen. Verder zal er een hoek komen met een grote tafel, waaraan 
commissies kunnen vergaderen of andere bezigheden uit kunnen voeren. In de derde hoek zal 
een balie komen te staan, waar de samenvattingen- en boekenverkoop plaats zal vinden. De 
laatste hoek kan gebruikt worden als rust en zitgedeelte.  

Tegen de muren zullen een aantal kasten komen te staan, waar het bestuur en de commissies 
ieder hun eigen ruimte in krijgen. Zo zal elke commissie haar spullen netjes en overzichtelijk 
op kunnen bergen.  

We willen kamer gezelliger maken en hopen dat meer leden ook eens een keer voor de 
gezelligheid langskomen. Zo zullen wij de kamer gaan schilderen en zal er altijd koffie/thee 
of cup-a-soup staan om even lekker bij te komen.  
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MEDIACOMMISSIE 

Onder leiding van de commissaris media zal dit jaar een viertal commissies vallen; de 
PosteleinPostcommissie, de internetcommissie, de meeloopdagencommissie en de 
viscommissie. Met deze commissies hopen we dit jaar de hieronder genoemde punten te 
bereiken, om zo op lange termijn te zorgen dat Postelein een meer professionele en 
dynamischere vereniging wordt en dat enthousiast naar buiten uitdraagt.  

PUBLIC RELATIONS 

Voor Postelein blijft het een uitdaging en een zeer belangrijk aandachtspunt om de 
bekendheid en de positieve beeldvorming van Postelein bij haar leden te vergroten. Het is van 
belang dat meer studenten op de hoogte zijn van Postelein en dat leden te weten komen wat 
Postelein doet. Door middel van de volgende punten willen we hier vorm aan geven: 

De vereniging en haar commissies 

Voor het vergroten van de bekendheid van Postelein, is het van belang dat leden beter op de 
hoogte zijn van wat Postelein doet en uit welke commissies Postelein bestaat. Dit willen we 
bekender maken door een nieuwe rubriek in de PosteleinPost, namelijk ‘De…commissie stelt 
zich voor!’. Hierin zullen alle commissies aan bod komen en uiteenzetten wat zij doen. 
Tevens zal het bestuur zich hierin voorstellen. Hierdoor krijgen studenten een beter beeld van 
wat Postelein doet.  

Rozen 

Postelein wil dit jaar bij alle propedeuse en bachelor uitreikingen rozen uitdelen om studenten 
namens de studievereniging te feliciteren. Dit is een kans voor het bestuur om Postelein meer 
onder de aandacht te brengen bij studenten en bij te dragen aan de positieve beeldvorming.  

Kerstkaart 

Om Postelein meer bekendheid te geven bij andere studieverenigingen in Nijmegen, bij 
zusterverenigingen en om bijzondere en buitengewone leden te bedanken gaan we 
kerstkaarten versturen. 

Actieve ledenshirts 

Om de vereniging duidelijk herkenbaar te maken is het belangrijk om actieve leden van 
Postelein op activiteiten, actieve ledenshirts te laten dragen. Er zullen dit jaar nieuwe shirts 
komen voor de actieve leden. 

Posters 

Dit jaar zal Postelein een nieuw posterbeleid gaan invoeren. Op de eerste plaats zullen de 
posters anders worden vormgegeven. Er wordt gekozen voor een dynamischer lettertype en de 
posters krijgen een andere lay-out waardoor het in een oogopslag duidelijk is waar de 
informatie op de poster over gaat. 
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VOORLICHTING 

Postelein gaat dit jaar elke maand collegepraatjes houden bij eerste en tweedejaars college’s 
om de activiteitenagenda onder de aandacht te brengen bij studenten. Hiermee willen we 
bereiken dat de activiteiten die Postelein organiseert beter bekend worden en dat op den duur 
grotere aantallen studenten deelnemen aan onze activiteiten.  

ACTIEVE LEDEN AANTAL 

Van het totale aantal posteleinleden, 688, is op dit moment 4,5% actief lid (35) van de 
vereniging en functioneert in één of meerdere commissies. We willen dat Postelein een 
vereniging is met veel activiteiten en vele voordelen voor onze leden. Om dit te 
bewerkstelligen hebben we meer actieve leden nodig. Daarom streven we ernaar om aan het 
einde van het jaar vijftig actieve leden te hebben.  

MEELOOPDAGEN 

De opleiding heeft de verantwoordelijkheid voor de meeloopdagen voor het studiejaar 2005-
2006 overgedragen aan Postelein. Dit houdt in dat Postelein geheel verantwoordelijk is voor 
de organisatie van deze dagen en alles wat daarbij komt kijken. Binnen de mediacommissie is 
daarom een meeloopdagencommissie gevormd. Deze commissie is verantwoordelijk voor een 
goed verloop van de meeloopdagen met betrekking tot enerzijds de organisatie op de 
universiteit (lokaalreserveringen, beamerreserveringen) en anderzijds de contacten met de 
scholieren (uitnodiging, informatievoorziening). 

Dit jaar gaan we acht meeloopdagen organiseren verspreid over het gehele jaar. Het streven is 
om per keer ongeveer tien tot twaalf mensen uit te nodigen. Mocht in de loop van het jaar 
blijken dat de belangstelling groter is dan verwacht, dan zullen er twee groepen worden 
gemaakt. We vinden het belangrijk dat de groepen niet te groot zijn om op die manier zoveel 
mogelijk aandacht te kunnen besteden aan vragen van individuele scholieren.  

Per dag zal er geprobeerd worden een zo aantrekkelijk mogelijk programma samen te stellen 
voor zover het college aanbod dat toelaat. Daarnaast zullen leden uit de 
meeloopdagencommissie vooraf een presentatie verzorgen om scholieren te informeren over 
onder andere de opbouw van de studie. Tijdens deze dagen streeft Postelein er naar de lijn van 
voorlichting van de opleiding voort te zetten: enthousiast maar realistisch. 

 

Schema meeloopdagen 2005-2006: 

 Datum/ weeknummer 
1 27 november 2005 
2 30 december 2005 
3 Week 5/2006 
4 Week 8/2006 
5 Week 11/2006 
6 Week 16/2006 
7 Week 19/ 2006 
8 Week 21/ 2006 
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INFORMATIEVOORZIENING 

Binnen de vereniging is communicatie een belangrijk maar een ietwat paradoxaal punt. 
Enerzijds willen we studenten zoveel mogelijk attenderen op ons bestaan en onze activiteiten 
en willen wij hiervoor alle mogelijke communicatiemiddelen en media aangrijpen. Anderzijds 
schuilt hier het gevaar van informatiemoeheid wat ertoe leidt dat studenten bijvoorbeeld de 
nieuwsbrief niet meer lezen. Hierin moet een balans worden gezocht. De strategie voor dit 
jaar zal daarom zijn om via zoveel mogelijk middelen en media te informeren, maar om de 
kwaliteit van de informatie hoog te houden.  

Nieuwsbrief 

Deze zal eenmaal aan het begin van de week, verstuurd worden mits er voldoende 
noemenswaardige informatie is. In deze nieuwsbrief zal tevens de opleidingscommissie een 
plaats krijgen om mededelingen te doen over zaken waar zij aan werken of punten die bereikt 
zijn die voor studenten interessant zijn om te weten. Op deze manier stimuleert Postelein de 
bekendheid met dit specifieke medezeggenschapsorgaan bij studenten.  

Blackboard 

Bij de start van het jaar 2006 zal Postelein een eigen actieve blackboard community hebben. 
Het doel hiervan is om studenten door middel van announcements op de hoogte te stellen van 
studiegerelateerde zaken of te wijzen op het feit dat we veel activiteiten op de agenda hebben 
staan voor de komende maand. Deze blackboard community biedt ons tevens de mogelijkheid 
om de nieuwsbrief naar alle studenten pedagogische wetenschappen en onderwijskunde te 
sturen.  

Website 

We willen dit jaar zo snel mogelijk beschikken over een dynamische website. Hierdoor 
kunnen we de website makkelijker aanpassen en er documenten op zetten. De website van 
Postelein, zoals deze er nu is, willen we meer bekendheid geven om te zorgen dat het aantal 
bezoekers toeneemt. Dit willen we onder andere bereiken met het plaatsen van informatie op 
de site, die alleen via deze weg beschikbaar is, waardoor studenten gedwongen worden om 
hier op te kijken.  

SAMENVATTINGEN 

De verkoop van de samenvattingen is sinds het begin, oktober 2004, een groot succes. 
Komend jaar willen we ernaar streven om de kwaliteit van de samenvattingen te verhogen en 
leden te garanderen dat samenvattingen op voorraad zijn. Dit uiteraard om het voor leden zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken, maar daarnaast ook om onder andere via deze weg meer 
professionaliteit uit te stralen naar buiten. Via de samenvattingenverkoop komen net als de 
boekenverkoop veel leden in direct contact met Postelein. Daarom is het van belang dat 
studenten deze service positief ervaren en er zodoende via mond op mond reclame er meer 
bekendheid aan geven.  

De prijs van de samenvattingen willen we iets verhogen. Onze prijzen zijn in vergelijking met 
andere studieverenigingen erg laag. In eerste instantie zal de prijs met ongeveer een kwartje 
per samenvatting worden verhoogd. Op den duur als we meer garanties kunnen bieden over 
de kwaliteit zullen we de prijzen misschien iets verder verhogen.  
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Om meer inzicht te krijgen in de verkoop van de samenvattingen zal de administratie hiervan 
dit jaar worden gedigitaliseerd. Dat maakt het op termijn mogelijk, om beter in te schatten hoe 
samenvattingen verkopen en wat de winst is die voortkomt uit de verkoop. 

POSTELEINPOST 

Deze zal dit jaar vijfmaal uit worden gebracht. De PosteleinPost telt 28 of 32 pagina’s en 
wordt gedrukt in een oplage van 330 exemplaren. De deadlines en uitgifte data voor de 
PosteleinPost voor dit jaar zijn:  

 

Schema PosteleinPost 

 Inleveren kopij In de bakken 

Oktober 4 oktober 2005 15 november 2006 

Nieuwjaar 16 december 2005 9 januari 2006 

Voorjaar Eind februari Begin maart 

After studiereis Eind mei Begin juni 

Intro Begin juli Eind augustus 

 

Dit jaar willen we de leesdichtheid onder leden verhogen. Dit willen we bereiken door de 
PosteleinPost met de boekenverkoop uit te delen. Hierdoor hopen de we meer leden te kunnen 
bereiken en zal de oplage van de PosteleinPost toenemen. Mocht de Posteleinpost uitgave en 
de boekenverkoop niet enigszins samenvallen dan zullen we de PosteleinPost uitdelen bij 
eerste, tweede en eventueel zelfs derdejaars colleges om te zorgen dat meer leden de 
PosteleinPost gaan lezen. 

Om de PosteleinPost aantrekkelijker te maken, willen we deze dit jaar voorzien van een 
gekleurde voorkant. Binnen de mediacommissie moet gezocht worden naar iemand met goede 
grafische vaardigheden die de omslag van de PosteleinPost kan voorzien van een 
aantrekkelijk jasje.  

DE VISCOMMISSIE 

Sinds dit bestuursjaar is er een viscommissie aangetreden. Deze commissie, op dit moment 
bestaande uit één actief lid, draagt zorg voor het welzijn van de vissen en tracht er alles aan te 
doen deze zo lang mogelijk in leven te houden. Dit gebeurd onder andere door het regelmatig 
verversen van het water in de kom, de aanschaf van nieuwe plantjes en het overtuigen van de 
bestuursleden dat ze niet elke dag de vissen moeten voeren. 
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COMMISSIE STUDIEGERELATEERDE ACTIVITEITEN 

Onder leiding van de commissaris Studiegerelateerde Activiteiten zal dit jaar een viertal 
commissies vallen: de commissie Studiegerelateerde Activiteiten, de boekencommissie, de 
studiereiscommissie en de LSPOD-commissie. 

COMMISSIE STUDIEGERELATEERDE ACTIVITEITEN 

Werkexcursies 

Postelein streeft er naar om per studierichting minimaal 2 werkexcursies per jaar te 
organiseren. Het geniet de voorkeur, wanneer mogelijk, om meer excursies te organiseren. 

Lezingen 

Naast de contactlegging met het werkveld door middel van werkexcursies streeft Postelein 
ernaar om een aantal keer per jaar een lezing te organiseren. Deze lezingen zullen waar 
mogelijk gekoppeld worden aan colleges. Hiervoor zullen we om de tafel gaan zitten met 
docenten. 

Netwerkavonden 

Postelein streeft ernaar contacten met beroepsorganisaties te onderhouden. Studenten krijgen 
zo een beeld van hun toekomstig werkveld. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het 
houden van een netwerkavond waarop beroepsbeoefenaars iets over hun werk komen 
vertellen. We willen dit jaar minimaal één keer een netwerkavond organiseren. 

BOEKENCOMMISSIE 

Boekenverkoop 

Drie keer per jaar zorgt Postelein ervoor dat PWO-studenten hun benodigde boeken met 10% 
korting kunnen kopen. De afgelopen jaren is ervoor gezorgd dat de boekenverkopen 
efficiënter plaats vinden. We hopen deze lijn verder voort te kunnen zetten. We willen dit 
bereiken door middel van een aantal veranderingen en aanpassingen. Allereerst zal de 
boekenverkoop in twee groepen plaatsvinden. De eerste groep bestaat uit bachelor 1 studenten 
en de tweede groep bestaat uit bachelor 2, bachelor 3, Master- en studenten uit het 
schakelprogramma. 

Dit jaar gaan we uitzoeken of het mogelijk is om over te stappen op het gebruik van 
automatische incasso’s. Wanneer blijkt dat automatische incasso’s mogelijk zijn, dan zal dit 
op zijn vroegst pas ingevoerd worden in periode 1 van het studiejaar 2006-2007. Studenten 
hoeven dan alleen hun boeken nog maar af te komen halen. Er komt dus geen contant geld of 
pinautomaat meer aan te pas. Studenten kunnen op Internet het boekenbestelformulier 
downloaden en deze ondertekend naar Postelein sturen.  

De automatische incasso’s die wellicht gebruikt gaan worden kunnen gezien worden als een 
garantie dat de student de boeken op komt halen. Wanneer de automatische incasso’s niet 
ingevoerd worden, dan zullen we gebruik blijven maken van een borg van €10,-. De borg 
krijgt de student alleen terug als de boeken in de daarvoor bestemde verkoopperiode 
afgehaald worden. Als een student zonder geldige reden en kennisgeving vooraf de boeken 
later of niet komt ophalen, dan zal de borg níét meer uitgekeerd worden. 
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De verkopen voor het studiejaar 2005-2006 zijn gepland voor: 

Periode 2 (2005) � november 

Periode 3-4 (2005) � januari 

Periode 1 (2006) � augustus 

Readerverkoop 

Vorig jaar is er gestart met de mogelijkheid voor docenten om de readerverkoop via Postelein 
te laten verlopen. Ook dit jaar zal docenten weer de mogelijkheid geboden worden om in 
samenwerking met Postelein readers samen te stellen, te drukken en te verkopen. Docenten 
zullen via de e-mail benaderd worden voor deze mogelijkheid. Daarnaast zal aan de 
verschillende studiecoördinatoren gevraagd worden om docenten van deze mogelijkheid op 
de hoogte te stellen. 

STUDIEREISCOMMISSIE 

Dit jaar zal voor de tweede keer een studiereis georganiseerd worden. We streven ernaar om 
een educatieve reis te organiseren met voldoende ontspanningsmomenten. 

LSPOD-COMMISSIE 

Net als voorgaande jaren zal Postelein ook dit jaar weer medeorganisator zijn van de 
Landelijke Studenten Pedagogiek en Onderwijskunde Dag. Tijdens deze dag kunnen 
studenten Pedagogiek en Onderwijskunde verschillende workshops volgen met betrekking tot 
de beroepspraktijk. 

Dit jaar bekijken de verschillende verenigingen die de LSPOD organiseren of ze wellicht een 
informele vereniging, dan wel een stichting gaan vormen. 



 16

EVENEMENTENCOMMISSIE 

Onder leiding van de commissaris evenementen zullen dit jaar een drietal commissies vallen: 
de evenementencommissie, de introductiecommissie en de feestcommissie. Hieronder wordt 
besproken wat deze commissies inhouden en welke streefpunten we dit jaar hebben voor deze 
subcommissies. 

EVENEMENTENCOMMISSIE 

Het doel van deze commissie is het organiseren van leuke informele activiteiten voor alle 
leden van Postelein. Dit willen we bereiken door het voortzetten van de huidige evenementen 
van deze commissie en deze uit te breiden met dag- en weekendexcursies van informele aard, 
hierbij valt te denken aan:  

Nijmeegse vierdaagse 

Vorig jaar is er al het idee ontstaan om met een groep PWO-studenten de vierdaagse te gaan 
lopen, dat is toen niet gelukt. Dit jaar willen we dit opnieuw proberen. 

Dagexcursies 

Om meer leden te krijgen willen we dit jaar proberen om dagexcursies te organiseren, zoals 
een dagje skiën of een survivaltocht.  

Weekendexcursies 

Om dezelfde reden als bij de dagexcursies willen we kijken of het aanslaat om een weekendje 
weg te gaan met PWO-studenten. Dit weekend zal een informeel karakter hebben. 

INTRODUCTIECOMMISSIE 

Het doel van deze commissie is uiteraard het organiseren van een leuke introductie voor de 
aankomende eerstejaars. Een indirect doel is dat door de kennismaking met Postelein, tijdens 
de introductie, het aantal leden (en actieve leden) zal toenemen. Bij deze commissie zal de 
huidige lijn voortgezet worden.  

After-intro-weekend 

Dit jaar willen we de plannen opstellen om volgend jaar na de introductie een after-intro 
weekend te organiseren. Met een dergelijk weekend willen we de nieuwe studenten de 
gelegenheid geven verder kennis te maken met de studievereniging en medestudenten.  

FEESTCOMMISSIE 

Postelein zal ook dit jaar deelnemen aan de organisatie van het A-feest en het BaMyPo-feest. 
Deze feesten zijn nog altijd een succes en daarom zetten we deze tred voort. Vorig jaar is het 
idee tot stand gekomen om meer incidentele/thema feesten te organiseren. Het is de bedoeling 
dat hier dit jaar ook aan gewerkt wordt, om zo meer gevarieerde activiteiten te kunnen 
organiseren voor onze leden. 
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Gala 

Om de relaties met andere studieverenigingen en ons imago te verbeteren willen we dit jaar 
proberen om een gala aan te bieden aan onze studenten. Hiervoor willen we aansluiten bij een 
gala dat ieder jaar reeds georganiseerd wordt door een aantal bètaopleidingen. 
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FINANCIËN 

DIGITALISERING BOEKHOUDING 

Dit jaar wordt er gewerkt aan het digitaliseren van de boekhouding met Microsoft Excel. Dit 
programma zal gebruikt worden omdat het duidelijk, overzichtelijk en makkelijk in gebruik 
is. Zo kunnen komende penningmeesters de boekhouding makkelijk overnemen en kan 
iedereen het goed en snel begrijpen.  

Om de boekhouding nog overzichtelijker te maken zal de boekenfondsrekening, die nu bij de 
ABN-AMRO loopt, overgeschreven worden naar de Rabobank. Bij de Rabobank wordt er dan 
een verenigingspakket geopend waarin zowel de boekenfondsrekening als de algemene 
rekening zitten. Hierbij kunnen wij gebruik maken van internet bankieren in plaats van 
telebankieren. 

KASCONTROLE 

De manier van kascontrole zal veranderd worden. Tot voor dit jaar werd iedere maand de kas 
geteld door de kascontrolecommissie. Dit jaar zal de kascontrolecommissie één keer per half 
jaar de gehele boekhouding controleren, inclusief de kasmutaties.  

De kascontrolecommissie bestaat uit twee personen. Er zal een roulatie systeem komen voor 
deze commissie, waarbij één persoon een kalenderjaar deelneemt aan deze commissie en de 
andere persoon een studiejaar. Je krijgt zo een systeem waardoor er altijd één persoon in de 
kascontrolecommissie zit die de kascontrole al een keer gedaan heeft en weet waar hij/zij op 
moet letten. 

SPONSORING 

Dit jaar zullen we op zoek gaan naar een nieuwe sponsor voor de rozen die bij de propedeuse 
en de bachelor uitreiking gegeven worden aan de studenten. Daarnaast willen we ervoor 
zorgen dat de huidige sponsoren aanblijven en als dat mogelijk is nieuwe sponsoren 
aanwinnen. Dit zal dit jaar door middel van een samenwerking van de penningmeester met de 
commissaris media tot stand worden gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

BEGROTING 

 Inkomsten Uitgaven

1000 Algemeen 8515 5082,5

1001 Contributies leden 6765 

1002 Subsidie faculteit 750 

1003 Sponsoring 1000 

  

1004 Kosten Rabobank  175

1005 Portokosten  400

1006 Actieve Leden Uitje  600

1007 Kosten ALV  150

1008 Onvoorziene Uitgaven  500

1009 Afschrijvingen  500

1010 Voorzieningen  50

1011 Reservering Contributie  2117,5

1012 Wijzigingen Statuten  230

1013 T-shirts Actieve Leden  360

2000 Bestuur  2188

2001 Drukwerk  100

2002 Kosten KvK  70

2003 Contributie SOFv  68

2004 Kantoorartikelen  150

2005 Relatiegeschenken  220

2006 Kosten Constitutieborrel  600

2007 Bestuurskleding  430

2008 Bestuursuitje  150

2009 Kamerbenodigdheden  400

2100 Studiecommissie 11300 11320

2101 Opbrengst Readerverkoop 450 

2102 Boekenverkoop 10750 

2103  EHBO 0 
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2104 LSPOD Inkomsten 100 

  

2105 LSPOD  100

2106 Werkexcursie  100

2107 Lezingen  150

2108 Drukwerk  100

2109 Studiereis  870

2110 Kosten boekenverkoop  10000

2200 Mediacommissie 3000 4740

2201 Samenvattingen 2000 

2202 Subsidie meeloopdagen 1000 

  

2203 PosteleinPost  1750

2204 Drukwerk  140

2205 Representatie  550

2206 Kosten samenvattingen  1800

2207 Meeloopdagen  500

2300 Evenementencommissie 2200 1230

2301 Feesten 1000 

2302 Kaartverkoop Evenementen 800 

2303 Borrels 400 

  

2304 Films  250

2305 Borrels  350

2306 Drukwerk  130

2307 Overige Evenementen  500

2400 Introductiecommissie 4850 4200

2401 Bijdrage Introductieleden 4100 

2402 Subsidie Faculteit 750 

2403 Gezamenlijk eten  2300

2404 Bowlen  550
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2405 Spellen  50

2406 Kosten Introcommissie  100

2407 Picknick  400

2408 Mentorenkosten  800

Totaal 29865 28761

Verschil 1104,5 

   

   

   

   

   

   

   

 


