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Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het beleidsplan van het veertiende kandidaatsbestuur van studievereniging Postelein. 
De  ideeën  en  doelstellingen  zijn  samengesteld  tijdens  een  vruchtbaar  beleidsweekend  in  de 
rustgevende afzondering van Sibculo. Het beleidsplan is geschreven door het kandidaatsbestuur 
met als doel de doelstellingen voor het aankomende bestuursjaar weer te geven en nader uit te 
leggen.                      
  De  studievereniging  Postelein  heeft  de  afgelopen  jaren  een  explosieve  groei  gekend. 
Hierdoor  zijn  wij  op  dit  moment  de  op  vier  na  grootste  studievereniging  van  Nijmegen.  Dit 
brengt  veel  verantwoordelijkheid  en  organisatie  met  zich  mee.  De  afgelopen  jaren  is  er  een 
trend  van  professionalisering  geweest  bij  de  besturen  van  Postelein.  Dit  is  belangrijk  om  het 
verloop  van  de  vereniging  en  haar  activiteiten  overzichtelijk  en  georganiseerd  te  houden. 
Daarom  zal  deze  visie  dit  jaar  zeker  gevolgd  worden  en  zal  worden  getracht  deze 
professionalisering verder te verwezenlijken. Het kandidaatsbestuur is doordrongen van het feit 
dat hiervoor de actieve leden zeer belangrijk zijn.           
  Als kandidaatsbestuur hebben wij veel frisse en nieuwe ideeën die met enthousiasme en 
professionaliteit uitgewerkt en uitgevoerd zullen worden. Wij hebben ook veel vertrouwen in de 
onderbouwende inbreng van de Raad van Advies en oud‐bestuursleden.     
  We  zijn  van  plan  er  een  gezellig  en  zeer  succesvol  jaar  van  te maken met  kwalitatief 
goede  activiteiten  en  een  bloei  van  het  actief  ledenbestand. We  hopen  dat  onze  insteek  veel 
leden zal activeren en dat ons enthousiasme door de leden overgenomen zal worden! 
 
 
 
Het kandidaatsbestuur 2008‐2009, 
 
Thijs de Valk    Voorzitter 
Chantal Maas    Secretaris en Vice‐voorzitter 
Renneke ter Braak  Penningmeester 
Robin van Rijthoven  Commissaris PR 
Lian ter Heijden  Commissaris Formeel 
Anne van de Laar  Commissaris Informeel 
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1.0 Inleiding 
 
Dit  beleidsplan  is  bedoeld  om  de  doelstellingen  en  speerpunten  van  het  veertiende 
kandidaatsbestuur van studievereniging Postelein voor het bestuursjaar 2008 – 2009 publiek te 
maken.  Tevens wordt er in dit beleidsplan aandacht geschonken aan de manieren waarop deze 
doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. 

Het  kandidaatsbestuur  heeft  drie  speerpunten  geformuleerd  voor  het  komende 
bestuursjaar. Deze speerpunten geven de richtlijnen van het beleid weer. Ten eerste wordt er 
gestreefd naar meer betrokkenheid van de leden van Postelein. Ten tweede wordt onder andere 
middels het eerste speerpunt getracht Postelein op de lange termijn te professionaliseren en als 
grote  vereniging  te  profileren.  Als  laatste  is  het  de  bedoeling  meer  geld  te  investeren  ten 
behoeve van de leden naar aanleiding van de groei van het vermogen van de vereniging.  

Een  nadere  toelichting  betreffende  de  speerpunten  volgt  verderop  in  dit  beleidsplan 
onder ‘Algemene doelstellingen’. Verder wordt het financiële beleid van het bestuursjaar 2008 ‐ 
2009  in  dit  verslag  gepresenteerd.  Vervolgens  zullen  de  doelstellingen  van  de  commissie  PR, 
commissie Formeel en de commissie Informeel worden weergegeven. 

Tot slot  is het van belang te melden dat de indeling van de bestuursfuncties veranderd 
zijn. Dit is gedaan volgens het voorstel van het dertiende bestuur. 
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2.0 Algemene doelstellingen 

 
2.1 Speerpunten 
Het  eerste  speerpunt  is  op  korte  termijn  gericht  op  meer  betrokkenheid  van  de  leden  van 
Postelein.  Door  het  promoten  van  de  vereniging  en  haar  activiteiten,  veranderingen  met 
betrekking  tot  de  website  en  het  werven  van  zo  veel  mogelijk  actieve  leden,  willen  wij  de 
betrokkenheid van de leden vergroten. Het meer betrokken maken van de leden wordt bereikt 
door  de  activiteiten  beter  te  promoten  en  meer  aan  te  laten  sluiten  bij  de  wensen  van  de 
studenten van PWO. Dit zal bereikt worden door populaire activiteiten van voorgaande jaren te 
continueren  en de minder populaire  activiteiten  in  een nieuw  jasje  te  steken of  te  schrappen. 
Door een overzichtelijker en aantrekkelijker website, zal de drempel  lager zijn voor studenten 
om deel te nemen aan activiteiten en hieruit kan meer activiteit volgen. De studenten van PWO 
zullen meer doordrongen worden van de betekenis van actief lid zijn en de vorm en inhoud van 
de activiteiten. 
  Het  tweede  speerpunt,  zijnde het  als  grote  vereniging profileren  en professionaliseren 
van de  vereniging,  ligt  in  het  verlengde  van het  eerste  speerpunt. Door  betere  samenwerking 
binnen de vereniging en meer betrokkenheid is het voor Postelein makkelijker zich te profileren 
als grote vereniging en professionalisering door te voeren. Het profileren van Postelein als grote 
vereniging  zal  hierdoor  vermakkelijken,  omdat  door  betere  samenwerking  binnen  de 
vereniging, Postelein meer als een geheel naar buiten zal kunnen treden. Op deze manier wordt 
getracht een basis te leggen voor de toekomst van Postelein. 
  Het  laatste  speerpunt  houdt  in  dat  Postelein  dit  jaar  meer  geld  aan  haar  leden  zal 
besteden. Postelein heeft de  afgelopen  jaren veel  reserves opgebouwd, dit  jaar  staat,  naast de 
andere speerpunten, in het teken van deze reserves  te besteden aan de leden van Postelein.  

2.2 Leden 
Op dit moment heeft Postelein circa 1400 leden. Het doel voor dit jaar is de verhouding tussen 
actieve  en  passieve  leden meer  in  balans  te  brengen. Momenteel  zijn  er  ongeveer  70  actieve 
leden  tegenover 1330 passieve  leden. Het  aantal  actieve  leden  kan vergroot worden door  het 
aantrekkelijker maken van het actief lidmaatschap.  

2.3 Planning 
2.3.1 Jaaragenda 
Het  gebruik  van  een  jaaragenda  wordt  voortgezet  omdat  het  overzicht  biedt  voor  zowel  het 
bestuur als de leden. Ook zal er dit jaar wederom een bestuursagenda worden aangeschaft.  

2.3.2 Voorbereiding activiteiten 
Zoals gewoonlijk zullen activiteiten goed en tijdig worden voorbereid. Ook zal er komend jaar bij 
activiteiten waar inschrijving voor vereist is zo veel mogelijk gebruik gemaakt worden van een 
reminder via mail. Dat om te voorkomen dat activiteiten afgelast moeten worden wegens een te 
lage opkomst. 
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2.4 Posteleinkamer 
2.4.1 Post 
Zoals voorgaande jaren zal de secretaris ervoor zorgen dat zowel inkomende als uitgaande post 
bij  de  juiste  persoon  terecht  komt.  Van  alle  uitgaande  post  zal  een  kopie  bewaard  worden. 
Betreft de commissie van meeloopdagen en voorlichtingen zullen enkele veranderingen worden 
doorgevoerd. Deze zullen onder het desbetreffende kopje vermeld worden. 

2.4.2 Kamerdienst 
Betreft de posteleinkamer volgen we de openingstijden van afgelopen jaar, namelijk op maandag 
tot en met vrijdag van 12.00 tot 14.00. Tijdens deze openingstijden kunnen leden van Postelein 
ook  samenvattingen  kopen  en  kunnen  studenten  PWO  zich  opgeven  voor  activiteiten.  De 
kamerdiensten blijven ook onveranderd, namelijk op maandag  tot  en met vrijdag een persoon 
van 10.00 tot 14.00 en een persoon van 12.00 tot 16.00. 

2.4.3 Kameretiquette 
De dagelijkse werkzaamheden van de bestuursleden op de posteleinkamer zijn vastgelegd in een 
protocol.  Hieronder  vallen  onder  andere  het  verzenden  van  verjaardagspost  aan  leden  en  de 
samenvattingenverkoop. 

2.4.4 Printer 
De huidige printer van Postelein heeft afgelopen  jaar meermalen kuren vertoond. Ook voldoet 
deze printer niet volledig aan de eisen van het nieuwe bestuur. Het nieuwe bestuur wil graag 
dubbelzijdig  en  goedkoper  kunnen  printen.  Daarom  zal  er  een  nieuwe  printer  worden 
aangeschaft.  

2.5 Bekendheid 
Voor  de  zichtbaarheid  van  het  bestuur  wordt  het  initiatief  om  veelvuldig  bestuurskleding  te 
dragen  voortgezet.  Zowel  op  de  campus  als  op  constitutieborrels  zullen  de  bestuursleden 
kleding met het Posteleinlogo dragen.  

2.6 Toegankelijkheid 
Leden zijn altijd welkom om langs te komen op de Posteleinkamer. Bovendien is het plan Open 
Kamer te houden aan het begin van het nieuwe bestuursjaar om leden de mogelijkheid te geven 
kennis te maken met de nieuwe bestuursleden. Er zal ook Open Kamer worden gehouden voor 
de sollicitaties voor het bestuur van 2009 – 2010. 

2.7 Informatievoorzieningen 
Betreft  de PosteleinPost  is  ervoor  gekozen  vernieuwingen door  te  voeren  om het  blad  aan  te 
passen aan de wensen van de leden. De website van Postelein zal geoptimaliseerd worden ten 
behoeve  van  het  gemak  van  de  leden  en  de  professionalisering  van  de  vereniging.  Deze 
veranderingen  en  optimalisaties  zullen  onder  het  desbetreffende  kopje  uitgelegd worden.  De 
posters die gebruikt worden zijn overzichtelijk en herkenbaar voor de leden en worden daarom 
behouden. Het  verdere  beleid  omtrent  de  informatievoorzieningen  van het  vorige  bestuur  zal 
gevolgd  worden. 
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2.8 Samenwerking 
Komend  jaar  zal,  zoals  in  speerpunt  twee  vernoemd,  vooral  in  het  teken  staan  van  interne 
samenwerking.  De  samenwerkingsverbanden  die  Postelein  op  dit  moment  heeft  met  andere 
studieverenigingen binnen Nijmegen worden behouden en zo mogelijk versterkt. Wat betreft de 
verenigingen waarmee Postelein geen samenwerking heeft  is het gewenst het contact voort  te 
zetten,  maar  het  aangaan  van  samenwerkingsverbanden  met  die  verenigingen  is  niet  het 
primaire doel. 
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3.0 Financiën 

3.1 Boeken en samenvattingen verkoop 
3.1.1 Boekenverkoop 
Net  als  in  het  bestuursjaar  2007‐2008  zal  de  boekverkoop  vallen  onder  de  secretaris  en  de 
penningmeester.  De  secretaris  zorgt  ook  dit  jaar  weer  voor  het  contact  met  de  leden  en  de 
penningmeester  voor  het  contact  met  Selexyz  Dekker  v.d.  Vegt  en  het  contact  met  docenten 
aangaande de literatuur per vak.                
  Organisatie van de boekverkoop van de voorgaande besturen zal worden voortgezet. Er 
zullen  ook  dit  jaar  weer  boekenpakketjes  worden  gemaakt  en  er  zal  weer  gebruik  worden 
gemaakt van de digitale boekenbestelling. Dit zal echter beperkt blijven tot het bestellen van de 
boeken.  Het  betalen  van  de  boeken  zal  nog  steeds  in  de  posteleinkamer  gedaan  worden. 
Aangezien het digitaliseren hiervan meer administratiewerk tot gevolg heeft.    
  De  boekenverkoop  zelf  zal  ook  grotendeels  hetzelfde  verlopen  als  het  vorige 
bestuursjaar. Er zullen weer drie dagen voor worden gereserveerd. De boekenverkoop zal op de 
1e drie collegedagen in de week na de tentamenweek tussen 10.00 en 14.00 plaatsvinden en dan 
voor alle studenten.  

3.1.2 Samenvattingenverkoop 
Wat betreft de samenvattingenverkoop zal er weinig veranderen. Er zijn vorig bestuursjaar weer 
een  aantal  nieuwe  samenvattingen  aangeschaft  waardoor  het  samenvattingen  aanbod  is 
uitgebreid. Het streven is dit aanbod nog verder uit te breiden.       
  De samenvattingenverkoop zal de gehele week plaatsvinden, behalve op de dagen van de 
boekenverkoop, op de daarvoor bestemde tijden. Er zal aan het begin en aan het eind van iedere 
worden  gecontroleerd  hoeveel  samenvattingen  er  nog  zijn  en  dit  zal worden  genoteerd  in  de 
administratie van de samenvattingverkoop. Ook zal iedere week de samenvattingen kas worden 
gecontroleerd.                    
  De  vergoeding die  studenten  krijgen  voor  het  samenvatten  van  literatuur  is  vorig  jaar 
gesteld  op  €  15,00  per  100  samengevatte  pagina’s.  Dit  bedrag  is,  ons  inziens  voldoende 
aantrekkelijk  voor  studenten  om  samenvattingen  aan  Postelein  te  verkopen.  De  prijs  van  de 
samenvattingen  zal  niet  worden  verhoogd  aangezien  het  dan  voor  studenten  goedkoper  zal 
worden de samenvattingen te kopiëren dan ze te kopen. 

3.2 Kascontrole 
Dit  studiejaar  zal  er  ook  weer  een  kascontrolecommissie  worden  samengesteld  uit  twee 
studenten. Deze controleert 2 maal per bestuursjaar de boekhouding van de Penningmeester. Er 
zal worden geprobeerd de leden van de kascontrolecommissie te zoeken binnen de studie. Deze 
zullen in een ALV worden voorgesteld. 

3.3 Boekhouding 
Vorig  bestuursjaar  is  het  boekhoudprogramma  Conscribo  aangeschaft.  Aangezien  met  dit 
programma de boekhouding overzichtelijk en functioneel wordt bijgehouden, zal dit programma 
ook dit bestuursjaar worden gebruikt.  
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3.4 Begroting 20082009 
  Inkomsten  Uitgaven  Winst/Verlies 
Algemeen       
Contributies leden  € 14.000,00*   € 0,00   € 14.000,00  
Subsidie Onderwijs Instituut  € 1.000,00   € 0,00   € 1.000,00  
Sponsoring  € 2.000,00   € 0,00   € 2.000,00  
Kosten en rente Rabobank  € 1.200,00   € 400,00   € 800,00  
Portokosten  € 0,00   € 50,00   € 50,00‐ 
Actieve leden Uitje  € 0,00   € 1.200,00   € 1.200,00‐ 
Actieve leden Activiteit  € 0,00   € 600,00   € 600,00‐ 
Onvoorziene uitgaven  € 0,00   € 500,00   € 500,00‐ 
Afschrijvingen  € 0,00   € 750,00   € 750,00‐ 
Boekhoudprogramma  € 0,00   € 50,00   € 50,00‐ 
Totaal Algemeen  € 18.200,00   € 3.550,00   € 14.650,00  
       
Bestuur       
Kosten KvK  € 0,00   € 96,19   € 96,19‐ 
Contributie SOFv  € 0,00   € 68,00   € 68,00‐ 
Kosten Sociabilis  € 0,00   € 45,00   € 45,00‐ 
Kamerbenodigdheden  € 0,00   € 600,00   € 600,00‐ 
Relatiegeschenken  € 0,00   € 160,00   € 160,00‐ 
Relaties  € 0,00   € 500,00   € 500,00‐ 
Constitutieborrel  € 0,00   € 800,00   € 800,00‐ 
Bestuurskleding  € 0,00   € 900,00   € 900,00‐ 
Bestuursuitje  € 0,00   € 150,00   € 150,00‐ 
Diesviering  € 0,00   € 1.500,00   € 1.500,00‐ 
Totaal Bestuur  € 0,00   € 4.819,19   € 4.819,19 
       
PR       
Drukwerk  € 0,00   € 450,00   € 450,00‐ 
PosteleinPost  € 0,00   € 4.000,00   € 4.000,00‐ 
Representatie  € 0,00   € 1.000,00   € 1.000,00‐ 
Promotie  € 0,00   € 3.000,00   € 3.000,00‐ 
Website  € 0,00   € 1.000,00   € 1.000,00‐ 
Introductie  € 5.380,00   € 6.880,00   € 1.500,00‐ 
Subsidie introductie  € 1.000,00  € 0,00  € 1.000,00 
Totaal PR  € 6.380,00   € 16.230,00   € 9.950,00 
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Formele activiteiten       
Netwerkavond  € 0,00   € 30,00   € 30,00‐ 
Werkexcursies  € 0,00   € 30,00   € 30,00‐ 
Lezingen  € 0,00   € 100,00   € 100,00‐ 
EHBO  € 750,00   € 750,00   € 0,00  
LSPOD  € 400,00   € 500,00   € 100,00‐ 
Meeloopdagen  € 0,00   € 1.000,00   € 1.000,00‐ 
Subsidie meeloopdagen  € 1.000,00  € 0,00  € 1.000,00 
Externe voorlichtingen  € 0,00   € 1.200,00   € 1.200,00‐  
Subsidie externe voorlichting  € 1.200,00  € 0,00  € 1.200,00 
Totaal Formele Activiteiten  € 3.350,00   € 3.610,00   € 260,00 
 
       
Informele activiteiten       
Student‐docent activiteiten  € 0,00   € 200,00   € 200,00‐ 
Cultuuravonden  € 0,00   € 500,00   € 500,00‐ 
Cocktailnight  € 0,00   € 500,00   € 500,00‐ 
Overige activiteiten  € 0,00   € 550,00   € 550,00‐ 
Gala  € 100,00   € 100,00   € 0,00  
Mannenavond  € 0,00   € 75,00   € 75,00‐ 
Feesten  € 1.500,00   € 0,00   € 1.500,00  
Studytrip  € 2.500,00   € 2.800,00   € 300,00‐ 
Studiereis  € 18.750,00   € 21.000,00   € 2.250,00‐ 
Subsidie studiereis  € 1.250,00  € 0,00  € 1.250,00 
Eerstejaarsweekend  € 2.800,00   € 3.500,00   € 700,00‐ 
Ragweek  € 500,00   € 500,00   € 0,00  
Totaal Informele activiteiten  € 27.400,00   € 29.725,00   € 2.325,00 
       
Boek + samenvattingenverkoop      
Boekenverkoop  € 260.000,00   € 260.000,00   € 0,00  
Samenvattingenverkoop  € 2.500,00   € 1.000,00   € 1.500,00  
Totaal  Boek  +  samenvattingen 
verkoop  € 262.500,00   € 261.000,00   € 1.500,00  
       
Totaal  € 317.830,00   € 318.934,19   € 1.204,19 
 
*  Dit  bedrag  is  tot  stand  gekomen  door  de  contributies  van  zowel  de  éénjarige  leden  en  de 
vierjarige leden bij elkaar op te tellen. Aangezien er ieder jaar eenzelfde aantal vierjarige leden 
bijkomen is het om administratieve redenen praktischer om dit bedrag voor het desbetreffende 
bestuur te rekenen.  
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4.0  Commissie PR 
 
Onder  leiding  van  commissaris  PR  zullen  dit  jaar  de  volgende  vier  commissies  vallen:  de 
PosteleinPostcommissie,  de  sponsorcommissie,  de  introductiecommissie  en  de  promotie‐
commissie.   

Ook zal deze commissaris zich bezighouden met de volgende activiteiten: Propedeuse‐, 
Bachelor‐ en Masteruitreiking, kerstkaarten, website en nieuwsbrief. 

4.1  PosteleinPostcommissie 
De PosteleinPost verschijnt vijf keer per jaar. Op dit moment is de oplage 1000 exemplaren, wat 
ruim voldoende is. Het verenigingsblad wordt meegegeven in de bestelde boekenpakketten. De 
PosteleinPost  zal  ook  rondgebracht  worden  bij  relaties  binnen  de  Faculteit  Sociale 
Wetenschappen. 
  Het is met het oog op de groei van de vereniging belangrijk de professionalisering van de 
PosteleinPost  voort  te  zetten.  Een  streefpunt  is  het  blad  een  herkenbare  uitstraling  te  geven 
door de voorkant een vaste vorm te geven en de  inhoud toegankelijk te maken voor een grote 
groep leden. 
  De  PosteleinPost  is  een  belangrijk medium  om  leden  te  bereiken.  Hiervoor  is  het  van 
belang de inhoud op hen af te stemmen. Populaire rubrieken kunnen behouden blijven maar er 
zal  voldoende  ruimte  komen  voor  nieuwe  inbreng  van  de  commissie.  Bovendien  zal  er  een 
poging worden gedaan de  leden te betrekken bij de bepaling van de  inhoud bijvoorbeeld door 
hen nieuwe ideeën te laten opperen. De ideeënbus kan hierbij betrokken worden.  
 
De jaarplanning zal er als volgt uitzien: 

1) Tijdens boekenverkoop van periode 2 (november). 
2) Tijdens boekenverkoop van periode 3 (februari). 
3) Tijdens boekenverkoop van periode 4 (april). 
4) Tijdens boekenverkoop van periode 1 volgend jaar (september). 
5) Voor de introductie, dit is een oplage voor aankomende studenten (eind juli). 

4.2  Sponsorcommissie 
Het  afgelopen  jaar  schenen  studenten  Pedagogische Wetenschappen  en  Onderwijskunde  een 
doelgroep waar mogelijke  sponsoren minder  interesse  in  toonden.    Een  oorzaak  hiervan  zou 
onder  andere  het  late  opstarten  van  de  commissie  kunnen  zijn.  Er wordt  getracht  dit  jaar  de 
nieuwe commissie  zo  snel mogelijk  van  start  te  laten gaan met het werven van  sponsoren en 
bedrijven  door  middel  van  het  sponsorpakket  dat  overgenomen  zal  worden  van  het  vorige 
bestuur. Er kan nadrukkelijk worden gewezen op de grote doelgroep die bereikt kan worden.  
  De  commissie  zal  bestaan  uit  meerdere  leden  met  één  bestuurslid,  namelijk  de 
commissaris  PR.  De  contacten  naar  sponsoren  zijn  belangrijk  voor  de  toekomst  van  de 
vereniging  en  daarom  is  het  van  belang  dat  hier  door  de  commissaris  voldoende  op  wordt 
toegezien. Daarom is besloten in deze commissie geen commissiehoofd aan te stellen.  
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4.3  Introductiecommissie 
Zoals andere jaren verzorgt de Introductiecommissie de organisatie van het opleidingsgedeelte 
van de 10‐daagse introductie voor aankomende eerstejaars studenten. Een groot aantal van de 
huidige onderdelen van het programma zal weer terugkomen. De planning van deze en andere 
onderdelen vraagt om extra aandacht omdat afgelopen  jaar  is gebleken dat deze niet optimaal 
verliep. 
  Het  is hiervoor ook van belang  dat  voor verschillende onderdelen van het programma 
met betrekking tot horeca voldoende contact wordt onderhouden over voortgang en afspraken.  
  De  inschrijvingen  zullen  wederom  voorafgaande  aan  de  introductie  plaatsvinden.  De 
eerstejaars studenten zullen op tijd benaderd worden en zo mogelijk via mail zodat het aantal 
late inschrijvingen met de start van de introductie beperkt wordt. 
  De herkenbaarheid van mentoren  en  introductieleden middels de  bedrukte shirtjes zal 
worden voortgezet. Het dragen van de shirtjes zal meer gepromoot worden onder de mentoren 
als een belangrijk punt voor eerstejaarsstudenten en het groepsgevoel. 

4.4  Promotiecommissie 
Om leden wat meer met de vereniging in aanraking te laten komen en de naamsbekendheid te 
vergroten,  zal  dit  jaar  een  promotieprogramma  gestart  worden.  Hiervoor  zal  een  commissie 
samengesteld worden die zich gaat bezighouden met verschillende promotieactiviteiten. Hierbij 
kan gedacht worden aan de pennenactie en de stickers van afgelopen jaar, maar ook promotie 
van  activiteiten  als  open  kamer(s),  de  Diës‐viering  en  commissiewerving.  Het  programma  zal 
worden  uitgebreid  in  overleg met  de  commissie.  Deze  commissie  gaat  zich  bezighouden met 
promotie van de vereniging zelf en niet met activiteitenpromotie.    

4.5  Propedeuse, Bachelor en Masteruitreiking 
Om te laten blijken dat de vereniging betrokken is bij de leden en om meer naamsbekendheid te 
creëren zal Postelein net als afgelopen jaar aanwezig zijn bij de uitreikingen van de Propedeuse 
en  Bachelor.  Namens  het  bestuur  wordt  wederom  een  woordje  gehouden  en  een  presentje 
uitgereikt. Er is voor gekozen de maandelijkse Masteruitreiking niet bij te wonen als vereniging 
in  verband  met  overbelasting  van  het  bestuur.  Bovendien  is  dit  voor  de  promotie  van  de 
vereniging niet van belang. 

4.6  Kerstkaarten 
In het kader van promotie en naamsbekendheid zal ook dit jaar weer een kerstkaart verstuurd 
worden.  Deze  kerstkaart  zal  wederom  voor  zowel  formele  als  informele  contacten  gebruikt 
worden om persoonlijke en zakelijke contacten professioneel te kunnen benaderen. Onder deze 
contacten  vallen  onder  andere  de  (actieve)  leden,  andere  verenigingen,  zusterverenigingen, 
andere studieverenigingen in Nijmegen, docenten, activiteitenlocaties en sponsoren.    
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4.7  Website en nieuwsbrief 
Het gebruik van de website door leden zou verhoogd kunnen worden. Om de toegankelijkheid 
van de vereniging én wat zij organiseert te vergroten is er het plan de site aan te passen en deze 
op die manier wat aantrekkelijker te maken.  
  De nieuwsbrief  zal  verstuurd worden  aan de  leden  in dezelfde  vorm als  dat  afgelopen 
jaar gebeurd  is. De site zal hier echter bij betrokken worden in de vorm van een  link om deze 
meer bekendheid te geven.  

4.8  Hyves 
Actieve  leden van Postelein hebben  een  tijd  geleden  een Hyves‐pagina opgestart  in naam van 
Postelein. Deze is later in handen van het bestuur van Postelein terecht gekomen. Daar is echter 
niets mee ondernomen en daarom is besloten deze te beëindigen. 



  Beleidsplan Studievereniging Postelein, Kandidaatsbestuur 2008‐2009  16 
 

5.0  Commissaris Formeel 
 
Onder  leiding  van  de  commissaris  Formeel  zullen  dit  jaar  de  volgende  commissies  vallen:  de 
algemene  formele  commissie,  de  voorlichtingen‐  en  meeloopdagencommissie,  de  LSPOD 
commissie en de commissie voor het sociale wetenschappencongres.  

De  promotie  van  de  formele  activiteiten  zal  neerkomen  op  de  commissieleden  van  de 
desbetreffende  commissie.  Dit  om  te  voorkomen  dat  het  overzicht  in  de  promotie  van 
activiteiten verloren gaat.  

5.1  Algemene Formele Commissie 
De algemene formele commissie draagt zorg voor de organisatie van excursies en lezingen. Het 
streven  is  om  dit  jaar  zes  werkexcursies  te  organiseren  naar  orthopedagogische  en 
onderwijskundige instanties. Hierbij zal getracht worden zoveel mogelijk variatie aan te brengen 
in het programma. Bij aanmelding voor een excursie moeten de leden borg betalen. Tevens gaan 
bij deelname leden vóór niet‐leden en betalen niet‐leden een kleine bijdrage van 1 euro. 
  Met betrekking tot de lezingen is er een nieuw concept, namelijk de lezingencyclus. Het 
doel van deze cyclus is om vanaf november 2008 tot en met mei 2009 elke maand een lezing te 
laten  plaatsvinden,  waarin  een  orthopedagoog  of  onderwijskundige  komt  vertellen  over 
praktijkervaringen.  Om  meer  leden  aan  te  trekken  voor  de  lezingen  zullen  deze,  net  als 
afgelopen jaar, zoveel mogelijk in de pauze plaatsvinden en zal er geen inschrijving voor nodig 
zijn.  Op  deze  manier  blijft  deelname  laagdrempelig.  Daarnaast  wordt  ernaar  gestreefd  de 
lezingen kort en bondig te houden. Ook bij lezingen geldt dat niet‐leden een kleine bijdrage van 
1 euro betalen bij deelname.   

5.2  Voorlichtingen en meeloopdagencommissie 
De  commissie  voorlichtingen  en  meeloopdagen  zal  dit  jaar  uit  maximaal  14  actieve  leden 
bestaan. Er  is hiertoe besloten om het overzichtelijk  te houden voor zowel de commissieleden 
als de commissaris. Net als vorig jaar zal er bij de meeloopdagen gebruik gemaakt worden van 
twee poules, elk bestaande uit zeven personen.         
  Afhankelijk  van  het  aantal  scholieren  dat  zich  aanmeldt,  zullen  er  meeloopdagen 
ingepland worden. Dit  zal  in overleg met de commissie gebeuren. Het dagprogramma van een 
meeloopdag  zal  net  als  vorige  jaar  bestaan uit  een  inleidend praatje,  twee halve  colleges,  een 
lunch  en  een  afsluitend  drankje.  Het  streven  is  om  de  meelopers  zoveel  mogelijk  te  laten 
meelopen met dezelfde commissieleden in plaats van veel wisselingen op een dag. 
  Vanwege de grote interesse afgelopen jaar in de meeloopdagen is besloten dit jaar 6 vwo 
en HBO voorrang  te verlenen bij deelname aan een meeloopdag. Bij  niet genoeg animo zal de 
groep  meelopers  aangevuld  worden  met  5  vwo‐ers.  Daarnaast  zullen  4  vwo‐ers  geweigerd 
worden  voor    meeloopdagen,  omdat  voor  hen  voldoende  andere  activiteiten  georganiseerd 
worden door de universiteit. Er wordt gekeken of er voor de meelopers vanuit het HBO aparte 
meeloopdagen  georganiseerd  kunnen  worden,  zodat  aankomende  HBO‐instromers  beter 
geïnformeerd  kunnen worden  over  het  schakelprogramma. De  gewone meeloopdagen  richten 
zich namelijk vooral op het reguliere bachelorprogramma.           
  Het contact met de scholieren, die aan een meeloopdag deel willen nemen, zal dit jaar via 
de  commissaris  formeel  verlopen  en  niet  via  meer  de  secretaris.  Dit  zorgt  voor  meer 
duidelijkheid bij zowel de scholieren als het bestuur.          
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  Ook  de  voorlichtingen  voor  scholieren  zullen  dit  jaar  door  deze  commissie  verzorgd 
worden.  Tijdens  de  voorlichtingen  wordt  de  studie  gepromoot  door  de  commissieleden,  die 
hiervoor  een  vergoeding  ontvangen  en  daarnaast  op  een  leuke manier  leren  presenteren.  De 
voorlichtingen worden ook gezien als een eerste kennismaking met Postelein en zijn daarom in 
het belang van de vereniging.    

5.3  LSPOD 
De Landelijke Studenten Pedagogiek en Onderwijskunde Dag (LSPOD) zal ook komend jaar weer 
in samenwerking met zusterverenigingen uit andere steden georganiseerd worden. Het plan is 
om  opnieuw  vanuit  Postelein  een  commissie  aan  te  stellen  die  zich  bezighoudt  met  het 
organiseren van deze dag.  

5.4  Sociale Wetenschappen Congres 
Het Sociale Wetenschappen Congres zal dit jaar aangestuurd worden door de koepel Sociabilis. 
Socialbilis  zal de  commissie  leiden  en Postelein  zal,  net  als  alle  andere verenigingen,  een deel 
van de organisatie op zich nemen. Hiervoor zal of de commissaris of een actief lid zorgdragen.   

5.5  Netwerkavond 
Net  als  vorig  jaar  zal  de  netwerkavond  ook  dit  jaar  in  samenwerking  met  de  Nederlandse 
Vereniging  van  Orthopedagogen  en  Onderwijskundigen  (NVO)  georganiseerd worden.  Hierbij 
neemt Postelein  als  taken het  regelen van een  locatie, de  inschrijving en de promotie op  zich. 
NVO regelt de sprekers en daarom is het niet nodig om een speciale netwerkavondcommissie te 
vormen. De netwerkavond zal rond maart 2009 plaatsvinden.  

5.6  Bijlessen Statistiek 
Evenals voorgaande jaren zal Postelein ook dit jaar een schakelfunctie vervullen met betrekking 
tot  bijlessen  in  statistiekvakken.  Studenten  die  moeite  hebben  met  deze  vakken  zullen  via 
Postelein gekoppeld worden  aan  andere  studenten die deze  vakken  al  gehaald hebben. Tegen 
een  vergoeding  zal  dan  voorzien worden  in  bijles.  Bij  de  selectie  van  de  studenten  die  bijles 
geven, zal gevraagd worden naar een cijferlijst.            
  Dit  jaar  zal  ook  weer  bijles  in  psychometrie  aangeboden  worden.  Voor  extra 
oefenopgaven  zullen  de  coördinatoren  van  de  statistiekvakken  en  psychometrie  benaderd 
worden. De bijlessen worden zowel individueel als in groepsverband aangeboden.   
  Naast  de  bijles  van  studenten  kunnen  studenten  vanaf  dit  jaar  via  Postelein  ook 
gekoppeld worden aan een professionele bijlesgever. Een lid van Postelein krijgt 10% korting op 
de prijs van bijlessen statistiek, psychometrie en data‐analyse.  

5.7  Sollicitatietraining 
Wederom zal de sollicitatietraining verzorgd worden door Dienst Studentenzaken. De  taak die 
de commissaris op zich neemt, is het regelen van een locatie en de inschrijving. Om afmelding op 
het laatste moment te voorkomen, is ervoor gekozen om bij aanmelding een borg van 5 euro van 
de deelnemers te vragen.  
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5.8  Cursus KinderEHBO 
Ook dit  jaar zal de cursus Kinder‐EHBO aangeboden worden, verzorgd door Ambuklas. Net als 
bij  de  sollicitatietraining  zal  Postelein  zich  richten  op  het  regelen  van  een  locatie  en  de 
inschrijving. Deze taak neemt de commissaris op zich. Bij veel animo zal bekeken worden of de 
cursus wellicht twee maal per jaar georganiseerd kan worden.        
  Naast  de  algemene  Kinder‐EHBO  cursus  zal  er  weer  bekeken  worden  of  er 
mogelijkheden  zijn  voor  een  opfriscursus  Kinder‐EHBO.  Hiervoor  zal  contact  opgenomen 
worden met Ambuklas. 
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6.0 Commissie Informeel 
 
Onder leiding van de commissaris Informeel zullen dit jaar de volgende vier commissies vallen: 
de  algemene  evenementencommissie,  de  galacommissie,  de  feestcommissie,  de  studytrip‐
commissie en de studiereiscommissie. De promotie van de informele activiteiten zal neerkomen 
op de commissieleden van de desbetreffende commissie. Dit om te voorkomen dat het overzicht 
in de promotie van activiteiten verloren gaat.  

6.1 Algemene Evenementencommissie 
De  algemene  evenementencommissie  zal  een  aantal  activiteiten  organiseren  die  niet  aan  de 
studie  gerelateerd  zijn.  Deze  activiteiten  zijn  vooral  bedoeld  voor  leden  van  Postelein.  Per 
activiteit zal bekeken worden of ook niet‐leden welkom zijn. De beslissing om niet‐leden uit te 
nodigen zal afhangen van de animo van de leden voor de activiteit.        
  Er  zijn  verschillende  terugkerende  activiteiten  zoals  de  student‐docent  activiteiten,  de 
cocktailnight en culturele avonden. Ook zullen er incidentele activiteiten georganiseerd worden. 
Daaronder  vallen de  filmnacht,  de  sinterklaasactie,  het  kerstdiner  en  andere  activiteiten  zoals 
een high tea of chocoladeavond. Ook zal er dit jaar weer geprobeerd worden met de vereniging 
een opname van het programma ‘Praatjesmakers’ bij te wonen.        
  Er  zullen  dit  jaar  twee  student‐docent  activiteiten  georganiseerd  worden,  omdat 
gebleken  is dat activiteiten met docenten meer  leden  trekken dan borrels met docenten. Er  is 
gekozen  voor  twee  activiteiten  omdat  het  fenomeen  student‐docent  activiteit  speciaal  moet 
blijven.                      
  Dit  jaar wordt het oude concept van de cocktailnight nieuw  leven  ingeblazen. Getracht 
wordt  deze  activiteit  op  een  andere  locatie  te  houden.  Er  is  bewust  gekozen  voor  minder 
cocktailnights  om  de  kwaliteit  ervan  te  verbeteren.  Ik  weet  niet  goed  hoe  ik  dit  verder  kan 
uitleggen.  Ik weet  niet  of  ik wat  kan  zeggen  over  gratis  cocktails. Misschien moeten we  niets 
zeggen over de kwaliteit maar er bijvoorbeeld dit van maken: Er is bewust gekozen voor minder 
cocktailnights om de leden niet te overspoelen met activiteiten. De kwaliteit is belangrijker dan 
de kwantiteit.  Ook zal dit jaar de cocktailnight niet meer samenvallen met puberpop. Met deze 
aanpassingen wordt getracht meer leden aan te trekken.          
  Voorgaande jaren was de filmavond een vast onderdeel op het programma. Vanwege een 
slechte  opkomst  is  gezocht  naar  een  passende  vervanging  voor  deze  activiteit:  de  culturele 
avond. Het  streven  is deze  culturele  avond drie keer  te  laten plaatsvinden. Er  zullen  culturele 
activiteiten georganiseerd worden. Hierbij kan gedacht worden aan een muziekworkshop of een 
optreden  van  een  theatersportvereniging.  De  lopende  filmlicentie  bij  Videma  zal  dan  ook 
aangepast worden.                    
  In  tegenstelling  tot  de  filmavonden,  zal  de  filmnacht  wel  behouden  worden.  Deze 
filmnacht  wordt  weer  georganiseerd  in  samenwerking  met  de  studievereniging  Babylon  en 
Mycelium.  De  filmavond  kan  enigszins  aangepast  worden  in  overleg  met  deze  verenigingen. 
  Het streven is dit jaar om vier incidentele activiteiten te organiseren. Afgelopen jaar zijn 
deze activiteiten druk bezocht, vandaar dat er weinig aanpassingen nodig zijn.  
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6.2 Galacommissie 
In  tegenstelling  tot  voorgaande  jaren  zal  dit  jaar  de  galacommissie  niet  onder  de  algemene 
evenementencommissie vallen. Het bestuur wil ook dit jaar het gala weer organiseren met een 
aantal andere studieverenigingen: Cognac, Umoja, Intens, Sigma, Marie Curie, Leonardo Da Vinci 
en  Thalia.  Er  is  gekozen  voor  een  aparte  galacommissie  binnen  Postelein  omdat  dit  meer 
overzicht  biedt  voor  de  commissaris  informele  activiteiten.  Er  zullen  twee  of  drie 
commissieleden  zijn  die  namens  Postelein  zullen  plaatsnemen  in  de  overkoepelende 
galacommissie.    

6.3 Feestcommissie 
De feestcommissie zal ook dit jaar weer aan de slag gaan met het A‐feest, het BaMyPo‐feest en de 
Pitcherparty. Per feest zal er een subcommissie worden samengesteld. De feestcommissie is een 
overkoepelend geheel waarin alle informatie via de commissieleden wordt teruggekoppeld naar 
de Commissaris Informeel. 
  Het A‐feest wordt zes keer per  jaar georganiseerd met de studieverenigingen Babylon, 
BOW, ESV, GSV, Mycelium, SVN en Postelein. In de A‐feestcommissie zullen twee afgevaardigden 
uit de feestcommissie van Postelein plaatsnemen. Het A‐feest zal dit jaar wederom op woensdag 
plaatsvinden.    
  Naar  aanleiding  van  een  slechte  opkomst  bij  het  BaMyPo‐feest  zal  dit  jaar  gezocht 
worden naar  aanpassingsmogelijkheden om het  feest  aantrekkelijker  te maken voor de  leden. 
Dit  zal  gebeuren  in  overleg  met  Babylon  en  Mycelium.  Er  zullen  twee  of  drie 
feestcommissieleden van Postelein plaatsnemen in de BaMyPo‐commissie.   
  Afgelopen  jaar  is  de  Pitcherparty  georganiseerd  in  samenwerking  met  de 
studieverenigingen  Leonardo  da  Vinci  en  BeeVee.  Omdat  BeeVee  maar  een  beperkt  aantal 
feesten  per  jaar  mag  organiseren,  is  deze  vereniging  niet  bij  iedere  Pitcherparty  betrokken 
geweest. Daarom kan in overleg met de medewerkende verenigingen gezocht worden naar een 
andere vereniging die mee wil doen met de Pitcherparty.  

6.4 Studytripcommissie 
Ook dit jaar zal er weer een studytripcommissie samengesteld worden om de jaarlijkse studytrip 
te organiseren. Deze studytrip zal eind februari of begin maart plaatsvinden. Vanwege de korte 
duur  van  deze  reis  is  besloten  om  een  locatie  te  kiezen  die  te  ver  van  Nijmegen  ligt.  De 
studytripcommissie  zal  bestaan  uit  maximaal  zes  leden,  inclusief  commissiehoofd  en 
commissaris.  

6.5 Studiereiscommissie 
De studiereiscommissie zal zich komend jaar weer gaan bezighouden met de organisatie van een 
studiereis  naar  het  buitenland.  De  commissie  zal  uit  maximaal  6  leden  bestaan,  exclusief 
commissiehoofd en commissaris.  Indien nodig  zal  er een medecoördinator worden aangesteld 
om  de  commissaris  te  assisteren  bij  de  organisatie  van  de  reis.  Het  voltallige  bestuur  zal 
betrokken worden bij de organisatie van de reis, omdat dit een grote verantwoordelijkheid is en 
er veel geld mee gemoeid is. 


