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Voorwoord 
 

Beste lezer,  

 

Voor u ligt het beleidsplan van het derde lustrumbestuur van Studievereniging Postelein. Het 

is voor dit bestuur een grote eer om het jaar in te gaan.  

Het beleidsplan is tot stand gekomen in het tweede weekend van september in de 

bossen van Arnhem. Het bestuur, bestaande uit zes vrouwelijke studenten, heeft hier met 

veel plezier en goede moed aan gewerkt. Het beleidsplan omvat de toekomstvisie van het 

bestuur wat betreft Studievereniging Postelein. Na lang vergaderen zijn wij tot een nieuw 

beleid gekomen, waarin de goede aspecten van de voorgaande beleidsplannen behouden en 

enkele aspecten veranderd dan wel verbeterd zijn. Naast deze aspecten zijn er ook nieuwe 

ideeën uitgewerkt en toegevoegd. We hopen en verwachten dat dit studievereniging 

Postelein ten goede komt.   

Dit jaar bestaat Studievereniging Postelein 15 jaar. Als aankomend lustrumbestuur 

willen we deze gelegenheid aangrijpen om dit jaar activiteiten grootser aan te pakken. We 

spreken hier over activiteiten die net een ander tintje of extra toevoeging krijgen vergeleken 

met voorgaande jaren. We gaan proberen die tot stand te laten komen met behulp van 

actieve en enthousiaste leden.  

We hopen met dit lustrumjaar een extra dimensie te geven aan studievereniging 

Postelein en een mooi jaar als bestuur neer te zetten. We gaan dit jaar met veel 

enthousiasme beginnen en zullen dit het hele jaar behouden! We hopen dat we ons 

enthousiasme kunnen overbrengen naar de leden en dat zij samen met ons positief terug 

zullen kijken op het derde lustrumjaar van Postelein! 

 

 

Het bestuur 2009 – 2010, 

 

Esther Nizet  ‐ Voorzitter 

Thalia van Overveld ‐ Secretaris en vice‐voorzitter 

Kim Rondhuis  ‐ Penningmeester 

Lotte Steeg  ‐ Commissaris PR 

Judith Wilms  ‐ Commissaris formeel 

Maureen Jekel ‐ Commissaris informeel 
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1.0 Inleiding 

Dit beleidsplan omvat onze visie op het bestuursjaar 2009 – 2010, dat tevens een 

lustrumjaar is. Het feit dat studievereniging Postelein haar derde lustrum viert zal een 

belangrijk aspect vormen van het beleid, dit zal terug komen in de opzet van de 

lustrumcommissie. 

In het beleid worden als eerste de drie speerpunten besproken van het komende 

bestuursjaar. Deze zijn het vergroten van enerzijds de betrokkenheid van de leden bij de 

vereniging en anderzijds van het bestuur bij de leden, de professionalisering van de 

studievereniging en waar mogelijk meer geld besteden aan leden. Verder zal er gesproken 

worden over hoe de verschillende commissarissen hun commissies indelen. Er zijn enkele 

commissies toegevoegd en sommige commissies zijn meer gestructureerd. Tevens wordt 

besproken welke ideeën van voorgaande jaren wel of niet behouden worden. De begroting 

voor komend jaar is in het beleidsplan opgenomen. Er is gekozen om deze begroting negatief 

uit te laten vallen. Mede door het financieel reserve van Postelein en vanwege het feit dat 

dit een lustrumjaar is, kan het bestuur zich veroorloven een negatieve begroting op te 

stellen. 
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2.0 Algemene Doelstellingen 

2.1 Speerpunten 

Het eerste speerpunt betreft de betrokkenheid van de leden. Afgelopen jaar is de 

ledenopkomst bij activiteiten gegroeid. Dat willen we dit jaar behouden en waar mogelijk 

doorzetten. We proberen dit te bereiken door leuke activiteiten te organiseren, een grotere 

toegankelijkheid van het bestuur te bieden en nieuwe commissies op te starten, namelijk 

een lustrumcommissie en een sportcommissie. Daarnaast verwachten we dat de nieuwe 

locatie van de Posteleinkamer, door middel van het organiseren van meer open kamers, en 

de lustrumviering ook zullen bijdragen om dit speerpunt te bereiken. Om als bestuur meer 

bekendheid te werven bij de leden zal in de eerste twee weken een collegepraatje gehouden 

worden waarin het bestuur voorgesteld wordt. Dit wordt gedaan zodat leden weten wie ze 

kunnen aanspreken komend jaar. 

Het tweede speerpunt betreft de professionalisering van studievereniging Postelein. De 

studievereniging is tot nu toe al sterk geprofessionaliseerd. We vinden het onze taak dit te 

behouden en voort te zetten. Dit willen we bereiken door commissies nog meer te 

structureren. Verder zal Postelein meer naar buiten treden in Nijmegen. Hierbij kan gedacht 

worden aan het organiseren van activiteiten met andere verenigingen in Nijmegen. Hierdoor 

zal Postelein nog bekender worden. Afgelopen jaar is de Academische Leerweg Primair 

Onderwijs (ALPO) als extra studierichting toegevoegd aan de studie Pedagogische 

Wetenschappen en Onderwijskunde. Wij willen deze drie studierichtingen, Pedagogische 

Wetenschappen, Onderwijskunde en ALPO, dit jaar meer in verhouding tot de desbetreffende 

studenten belichten.  

Het derde en laatste speerpunt betreft de geldbesteding aan de leden. We willen 

komend jaar meer geld besteden aan onze leden. De leden zijn voor Postelein belangrijk, 

omdat de studievereniging voor en door de leden is. Door het financieel reserve van 

Postelein en het lustrumjaar hebben wij de mogelijkheid om dit jaar meer te besteden aan 

de leden.  

 

2.2 Leden 

Postelein telt momenteel ongeveer 1400 leden. Binnen deze 1400 leden zijn er ongeveer 70 

actief binnen Postelein. Dit jaar streven we ernaar om de leden meer betrokken te maken bij 

activiteiten die door Postelein georganiseerd worden. Om dit te bereiken hebben we 

verschillende ideeën uitgedacht, zoals de sportcommissie, meer open kamers en de 

activiteiten die samenhangen met het lustrumjaar. 

 

2.3 Lustrum 

Aangezien Postelein dit jaar haar derde lustrum viert, zal hiervoor een nieuwe commissie 

opgestart worden onder leiding van het dagelijks bestuur waarbij de voorzitter de 

hoofdverantwoordelijkheid neemt. Voor deze opzet is gekozen om de commissarissen niet 

met een extra commissie te belasten. Dit jaar willen we een lustrumweek organiseren, 

gedurende deze week zullen activiteiten georganiseerd worden zoals feesten, lezingen etc. 

Ook zal er gekeken worden naar de mogelijkheid of er een activiteit betreffende de alumni 
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georganiseerd kan worden. Het bestuur zal nader te bepalen richtlijnen opstellen waarlangs 

de lustrumcommissie activiteiten kan plannen, regelen en promoten. De commissie zal 

bestaan uit ongeveer zes á zeven leden. 

 

2.4 Planning 

2.4.1 Jaaragenda 

Dit jaar zal er gebruik gemaakt worden van een grote jaarplanning, welke duidelijk zichtbaar 

zal zijn in de Posteleinkamer. Naast deze jaarplanning zal er ook gebruikt gemaakt worden 

van een maandplanning. Een maandplanning zal wat grotere schrijfvlakken hebben zodat het 

bestuur er meer informatie op kan schrijven over de desbetreffende activiteiten, zoals 

aanvangstijd, plaats en dergelijke. We hebben echter besloten dit jaar geen bestuursagenda 

te gebruiken omdat dit naar ons inziens geen meerwaarde heeft. 

 

2.5 Posteleinkamer 

2.5.1 Post 

Dit jaar zal, naast het postvak voor inkomende en het postvak voor uitgaande post, een extra 

postvak komen voor belangrijke documenten die in de bestuursmap geplaatst moeten 

worden. Hiervoor is gekozen zodat de secretaris meer overzicht heeft over de post en de 

belangrijke documenten.  

 

2.5.2 Kamerdienst 

Er zal elke doordeweekse dag, met uitzondering van vrijdag, kamerdienst zijn van 10.00 tot 

16.00 uur. Vrijdag zal de kamerdienst van 10.00 tot 14.00 uur plaatsvinden. Hiervoor is 

gekozen omdat er na dit tijdstip weinig studenten aanwezig zijn op de universiteit. De 

Posteleinkamer is gesloten in de vakanties en op feestdagen.  

 De openingstijden van de Posteleinkamer zijn dit jaar van 12.00 tot 14.00 uur. In dit 

tijdsbestek zullen er twee bestuursleden aanwezig zijn om te zorgen voor de verkoop van 

samenvattingen en inschrijvingen voor activiteiten. 

 

2.5.3 Kameretiquette 

De dagelijkse werkzaamheden van de bestuursleden, die kamerdienst hebben, zullen 

volgens protocol verlopen.  

 

2.5.4 Verjaardagsmail 

Er is een nieuw concept bedacht voor de verjaardagsmail,  waarbij de mogelijkheid voor de 

leden bestaat om een klein verjaardagscadeau op te halen op de Posteleinkamer. Dit 

moeten de leden dan binnen de eerste collegeweek na hun verjaardag ophalen. 
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2.5.5 Computers 

Er zijn drie computers aanwezig en een laptop in de Posteleinkamer. Dit jaar zullen we een 

nieuwe computer aanschaffen, aangezien alle computers vaak bezet zijn door 

bestuursleden, waardoor andere bestuursleden niet op de Posteleinkamer kunnen werken. 

Bovendien is een nieuwe computer voor de actieve leden  wenselijk, zodat ook zij op de 

Posteleinkamer kunnen werken aan activiteiten. 

2.6 Bekendheid 

Tijdens kamerdiensten zal het desbetreffende bestuurslid er te alle tijde voor zorgen dat zij 

duidelijk herkenbaar is voor de leden, door een shirt voorzien van Posteleinlogo en naam, te 

dragen. Ook gedurende de activiteiten en constitutieborrels zullen de bestuursleden zich 

kenbaar maken door middel van bestuurskleding. Verder zullen er meer open kamers 

georganiseerd worden en zal het nieuwe bestuur binnen de eerste twee weken van hun 

aanstelling een collegepraatje houden. Dit zal meer bekendheid als bestuur opleveren bij de 

leden en op deze manier weten de leden wie ze aan kunnen spreken komend jaar. 

 

2.7 Toegankelijkheid 

Om de toegankelijkheid van het bestuur te verbeteren zijn verschillende ideeën uitgewerkt, 

die ervoor moeten zorgen dat de drempel om het bestuur aan te spreken lager is. Hierbij kan 

gedacht worden aan meer open kamers en het nieuwe verjaardagsconcept. Ook zorgt de 

nieuwe, centralere, locatie van de Posteleinkamer voor een grotere toegankelijkheid voor de 

leden.  

 

2.8 Informatievoorziening 

Dit jaar zal de informatievoorziening plaatsvinden via de PosteleinPost, de nieuwsbrief, de 

Blackboardcommunity, activiteitensheets in de colleges, posters en de website van 

Postelein. 

 

2.9 Samenwerking 

Het bestuur zal dit jaar de samenwerking met andere besturen en verenigingen in Nijmegen 

voortzetten en zo nodig verbeteren. We willen dit bereiken door samen met hen nieuwe 

activiteiten te organiseren, hierbij kan gedacht worden aan de PitcherParty, feestcommissies 

en de LSPOD. Verder zal de nieuwe sportcommissie ook samenwerkingsverbanden aangaan 

met studentensportverenigingen in Nijmegen en zijn er plannen gemaakt om samen met 

psychologie lezingen te houden.  

 

2.10 Landelijk Overleg Onderwijskunde en Pedagogiek (LOOP) en 

Samenwerkings Overleg der Faculteitsverenigingen (SOFv). 

Komend jaar zullen de voorzitter en de secretaris de vergaderingen van het LOOP en het SOFv 

bijwonen. Beide zullen ongeveer 1 keer in de maand gehouden worden.  
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2.11 Raad van Advies 

De Raad van Advies wisselt niet gelijktijdig met het bestuur. De Raad van Advies wisselt in 

december. Dit jaar zal de Raad van Advies wederom bestaan uit drie personen.  
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3.0 Financiën 

3.1 Boekenverkoop 

Net als in het bestuursjaar 2008‐2009 zullen de secretaris en de penningmeester de 

boekenverkoop op zich nemen. De secretaris zorgt voor het contact met de leden en de 

docenten. De penningmeester zorgt voor de contacten met Selexyz Dekker v.d. Vegt.  

 De leden bestellen de boeken digitaal en halen de boeken op in de Posteleinkamer. 

Er zullen dit jaar weer boekenpakketten gemaakt worden. De studenten kunnen op de 

aangegeven data hun boeken afhalen. De studenten zullen bij het ophalen de boeken met 

de pin betalen. 

 Het ophalen van de boeken door de bachelorstudenten zal plaats vinden op de eerste 

drie collegedagen van de desbetreffende periode. Voor de masterstudenten zal een aparte 

dag worden georganiseerd waarop zij hun boeken kunnen ophalen, dit zal een vrijdag in de 

desbetreffende periode worden. Dit zal in de zelfde week plaats vinden als de 

boekenverkoop voor de bachelorstudenten. 

 In 2011 zal het contract met Selexyz Dekker v.d. Vegt aflopen. Aan het einde van het 

bestuursjaar zullen de secretaris en penningmeester uitzoeken hoe dit contract eventueel 

verlengd kan worden of dat voor een vernieuwing gekozen wordt. Er zal gekeken worden 

naar de aanbieden die Postelein ontvangen heeft van andere leveranciers. De opties worden 

voorgelegd aan het nieuwe bestuur. 

 

3.2 Samenvattingenverkoop 

Aan de samenvattingenverkoop zal niet veel veranderd worden. Als bestuur willen we 

ernaar streven om het samenvattingenaanbod uit te breiden. Dit willen we bereiken door 

het verkopen van samenvattingen aan Postelein te promoten, door dit duidelijk aan te geven 

op de posteleinsite en posters. 

 De samenvattingenverkoop zal de gehele week plaatsvinden, behalve tijdens de 

boekenverkoop. Bij de verkoop van de samenvattingen zal goed gecontroleerd worden op 

de ledensticker, zodat enkel leden van Postelein de samenvattingen kunnen kopen. De 

bestuursleden die kamerdienst hebben, zullen de samenvattingen aan het begin en het 

einde van de dag tellen en noteren, zodat er een overzicht is van de verkochte 

samenvattingen.  

 De vergoeding voor de aangeboden samenvattingen zal €15,00 per 100 

samengevatte bladzijden bedragen. De verkoopprijs van de samenvattingen zal hetzelfde 

zijn als het afgelopen jaar.  

 

3.3 Kascontrole 

De kascontrolecommissie zal bestaan uit twee studenten binnen de studie Pedagogische 

Wetenschappen en Onderwijskunde. De commissie zal twee keer per jaar de boekhouding 

van de penningmeester controleren. De commissie zal worden voorgesteld in een Algemene 

Leden Vergadering (ALV). 
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3.4 Boekhouding 

Het gebruik van het boekhoudprogramma Conscribo zal worden voortgezet. 
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3.5 Begroting 2009-2010 

Algemeen Inkomsten Uitgaven  Winst/ Verlies 

Contributies leden € 14.000,00 € 0,00  € 14.000,00 

Subsidie onderwijsinstituut € 1.000,00 € 0,00  € 1.000,00 

Sponsoring € 1.200,00 € 0,00  € 1.200,00 

Kosten en rente Rabobank € 1.400,00 ‐€ 600,00  € 800,00 

ALA € 0,00 ‐€ 600,00  ‐€ 600,00 

ALU € 0,00 ‐€ 1.200,00  ‐€ 1.200,00 

Onvoorziene uitgaven € 0,00 ‐€ 500,00  ‐€ 500,00 

Afschrijvingen € 0,00 ‐€ 1.066,66  ‐€ 1.066,66 

Boekhoudprogramma € 0,00 ‐€ 50,00  ‐€ 50,00 

Kosten verzekering € 0,00 ‐€ 304,65  ‐€ 304,65 

Ragweek € 100,00 ‐€ 100,00  € 0,00 

Totaal Algemeen € 17.700,00 -€ 4.421,31  € 13.278,69 

     

     

Bestuur     

Kosten KvK € 0,00 ‐€ 50,00  ‐€ 50,00 

Contributies Sofv € 0,00 ‐€ 55,00  ‐€ 55,00 

Contributies Sociabilis € 0,00 ‐€ 20,00  ‐€ 20,00 

Kamerbenodigdheden € 0,00 ‐€ 1.000,00  ‐€ 1.000,00 

Relatiegeschenken € 0,00 ‐€ 75,00  ‐€ 75,00 

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 

Lustrum € 0,00 ‐€ 3.000,00  ‐€ 3.000,00 

ALV € 0,00 ‐€ 80,00  ‐€ 80,00 

Totaal Bestuur € 0,00 -€ 6.630,00  -€ 6.630,00 

     

PR     

PosteleinPost € 600,00 ‐€ 4.000,00  ‐€ 3.400,00 

Representatie € 0,00 ‐€ 1.000,00  ‐€ 1.000,00 

Promotie € 0,00 ‐€ 3.700,00  ‐€ 3.700,00 

Website € 300,00 ‐€ 500,00  ‐€ 200,00 

Introductie € 6.500,00 ‐€ 9.000,00  ‐€ 2.500,00 

Subsidie Introductie € 1.000,00 € 0,00  € 1.000,00 

Totaal PR € 8.400,00 -€ 18.200,00  -€ 9.800,00 

     

Formele activiteiten     

Netwerkavond € 0,00 ‐€ 150,00  ‐€ 150,00 

Werkexcursies en lezingen € 0,00 ‐€ 400,00  ‐€ 400,00 

EHBO € 675,00 ‐€ 750,00  ‐€ 75,00 

LSPOD € 200,00 ‐€ 400,00  ‐€ 200,00 

Meeloopdagen € 0,00 ‐€ 1.000,00  ‐€ 1.000,00 
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Subsidie Meeloopdagen € 1.000,00 € 0,00  € 1.000,00 

Externe Voorlichtingen € 0,00 ‐€ 1.200,00  ‐€ 1.200,00 

Subsidie Externe Voorlichtingen € 1.200,00 € 0,00  € 1.200,00 

Sollicitatietraining € 0,00 ‐€ 5,00  ‐€ 5,00 

Totaal formele activiteiten € 3.075,00 -€ 3.905,00  -€ 830,00 

     

     

Informele activiteiten     

Algemeen informele commissie  € 0,00 ‐€ 1.570,00  ‐€ 1.570,00 

Gala € 100,00 ‐€ 100,00  € 0,00 

Mannenavonden € 0,00 ‐€ 150,00  ‐€ 150,00 

Feesten € 1.250,00 € 0,00  € 1.250,00 

Studytrip € 4.555,00 ‐€ 5.000,00  ‐€ 445,00 

Studiereis  € 21.805,00 ‐€ 25.000,00  ‐€ 3.195,00 

Subsidie studiereis € 1.250,00 € 0,00  € 1.250,00 

Eerstejaarsweekend € 2.405,00 ‐€ 2.600,00  ‐€ 195,00 

Sportcommissie € 0,00 ‐€ 50,00  ‐€ 50,00 

Totaal informele activiteiten € 31.365,00 -€ 34.470,00  -€ 3.105,00 

     

     

Samenvattingenverkoop     

Samenvattingen € 2.000,00 ‐€ 750,00  € 1.250,00 

Totaal samenvattingenverkoop € 2.000,00 -€ 750,00  € 1.250,00 

     

     

Totaal € 62.540,00 -€ 68.376,31  -€ 5.836,31 
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4.0 Commissie PR 

 

De commissaris PR zal zich het komende jaar bezig houden met de volgende vier 

commissies: PosteleinPostcommissie, introductiecommissie, promotiecommissie en 

sponsorcommissie. Verder zal zij zich bezig houden met de propedeuse‐ en 

bacheloruitreikingen, de website en Blackboard en zal zij samen met de secretaris zorg 

dragen voor de kerstkaarten. Ook zorgt de commissaris PR voor het maken van foto’s tijdens 

de diverse activiteiten die door Postelein worden georganiseerd. 

 

4.1 PosteleinPostcommissie 
De PosteleinPost, het verenigingsblad van Postelein, zal net als in het vorige bestuursjaar vijf 

keer uitkomen. Vier keer zal een reguliere editie verschijnen en tijdens de introductie zal een 

introductie‐editie uitkomen, die toegespitst zal zijn op de aankomende eerstejaars. 

  Het blad zal komend jaar wederom verschijnen in een oplage van 1000 stuks en zal 

aan de leden worden uitgedeeld tijdens drie boekenverkopen. Aangezien de laatste 

PosteleinPost niet in september uitkomt maar in oktober, zal de volgende PosteleinPost niet 

in november tijdens de boekenverkoop uitkomen, maar in december. Het blad zal behalve 

aan PWO‐studenten ook uitgedeeld worden aan de belangrijke relaties binnen de Faculteit 

der Sociale Wetenschappen, docenten, sponsoren, zusterverenigingen en personen van 

buiten de vereniging die aan het blad hebben meegewerkt. 

  Vorig bestuursjaar is de PosteleinPost verder geprofessionaliseerd ten opzichte van 

de jaren daarvoor. Ook dit jaar zal getracht worden deze professionalisering voort te zetten. 

Zo zal het blad wederom in kleur gedrukt worden en zal er een aantal vaste rubrieken in te 

vinden zijn. De PosteleinPost zal dezelfde herkenbare uitstraling blijven behouden. Wat 

betreft de inhoud zal gekeken worden welke rubrieken blijven en of er mogelijk andere 

rubrieken of artikelen bij kunnen. De inhoud zal bepaald worden door de leden van de 

PosteleinPostcommissie. 

  De PosteleinPostcommissie zal bestaan uit tenminste zes leden, waarvan minstens 

twee leden plaats zullen nemen in de eindredactie van het blad. Indien mogelijk zullen 

verschillende redacties worden gecreëerd, zodat er nog efficiënter gewerkt kan worden aan 

het blad. Hierbij kan gedacht worden aan een beeldredactie en een tekstredactie. 

  Aangezien de commissaris PR in de maand december afwezig is vanwege 

familiebezoek in het buitenland, zullen haar taken met betrekking tot de PosteleinPost 

overgenomen worden door de voorzitter. 

 

Data uitgaven PosteleinPost: 

‐ december 2009; 

‐ februari 2010, tijdens de boekenverkoop van periode 3; 

‐ april 2010, tijdens de boekenverkoop van periode 4; 

‐ augustus 2010, tijdens de introductie en  

‐ september 2010, tijdens de boekenverkoop van periode 1 studiejaar 2010‐2011. 

 

4.2 Introductiecommissie 
Ook komend jaar zal Postelein weer de introductie organiseren voor de aankomende 

eerstejaars Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde. Er zal worden gekeken of het 

mogelijk is nieuwe onderdelen toe te voegen aan het introductieprogramma of onderdelen 
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te vervangen, zodat het programma voor zowel de eerstejaars studenten, mentoren die 

meerdere jaren mentor zijn en nieuwe mentoren aantrekkelijker wordt. 

  Verder zal eerder begonnen worden met het opstarten van de commissie, aangezien 

de commissaris PR in de maand december afwezig zal zijn. De commissaris zal eerder 

beginnen met het werven van actieve leden voor de introductiecommissie. Het is belangrijk 

dat de commissie in december al op gang gekomen is, zodat begonnen kan worden met de 

benodigde voorbereidingen. De taken van de commissaris met betrekking tot de 

introductiecommissie zullen tijdens haar afwezigheid worden overgenomen door de 

penningmeester, aangezien zij vorig jaar lid was van de introductiecommissie. 

  Wat betreft de inschrijving van de introductiedeelnemers zal nauw worden 

samengewerkt met Dienst Studentenzaken, zodat de inschrijving optimaal kan verlopen. 

Hierover zijn reeds afspraken gemaakt met Dienst Studentenzaken. Komend jaar zal 

geprobeerd worden de introductiedeelnemers via e‐mail beter op de hoogte te stellen van 

bepaalde zaken met betrekking tot de introductie. Verder zal ook komend jaar de 

groepsindeling weer van tevoren plaatsvinden. 

  Tot slot zal ook tijdens de introductie van het jaar 2010 weer gezorgd worden voor 

shirtjes voor zowel de mentoren als de introductiedeelnemers. Gekeken zal worden of er 

mooiere shirts kunnen worden aangeschaft voor de introductiedeelnemers, zodat zij deze 

meer zullen dragen. Hierdoor wordt de studievereniging gepromoot en zal ook het 

groepsgevoel versterkt worden. 

  De introductiecommissie zal bestaan uit tenminste zes leden, inclusief één 

commissiehoofd. 

 

4.3 Promotiecommissie 

Vorig bestuursjaar is de promotiecommissie opgezet om de vereniging meer te promoten 

onder de leden. Dit jaar wordt deze commissie voortgezet en het beleid ervan 

gecontinueerd. Hierbij wordt gedacht aan het vergroten van de bekendheid van de 

vereniging onder de leden en deze meer in contact te laten komen met de vereniging. Ook 

dit jaar zullen weer verschillende acties met promotiematerialen plaatsvinden. De leden van 

de promotiecommissie zullen invulling geven aan deze acties, hierbij kan gedacht worden 

aan de promotie van de Open Kamers en actieve ledenwerving. 

  De promotiecommissie zal bestaan uit tenminste zes leden, inclusief één 

commissiehoofd. Tijdens de afwezigheid van de commissaris PR in de maand december 

zullen haar taken worden overgenomen door de Voorzitter. 

 

 

4.4 Sponsoring 

Vorig bestuursjaar is gebleken dat het moeilijk is om algemene sponsoren te vinden. Daar 

komt bij dat veel commissies hun eigen sponsoring regelen. Ook is helaas gebleken dat de 

beroepswereld van de studie Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde en ALPO een 

stuk minder aan sponsoring biedt dan gedacht.  

  Sponsoring is echter wel belangrijk zijn voor de studievereniging. Komend jaar zal dan 

ook een andere invulling aan de sponsorcommissie worden gegeven. De commissie zal 

bestaan uit een of twee afgevaardigden van de volgende commissies: introductiecommissie, 

studiereiscommissie, promotiecommissie en eventueel studytripcommissie (voor deze 
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commissie is vaak geen sponsoring nodig, maar dit jaar zal worden gekeken of er wel 

sponsoren voor kunnen worden gezocht, omdat de commissie dan meer mogelijkheden 

krijgt). Voor deze commissies is gekozen omdat deze zich binnen de commissie al bezig 

houden met sponsoring. De leden van de sponsorcommissie zullen samen op zoek gaan naar 

sponsoren voor hun programma en eventueel ook naar algemene sponsoren, die de 

vereniging in haar totaliteit willen sponsoren.  

Voor de opzet van deze commissie is gekozen zodat een eenduidig beeld bestaat over de 

sponsoring binnen de verschillende commissies en kunnen ideeën tussen de commissieleden 

beter worden uitgewisseld .  

Ook zal komend jaar wederom een sponsorpakket samengesteld worden, zodat sponsoren 

een duidelijk overzicht hebben van de mogelijkheden die Postelein biedt op het gebied van 

sponsoring. 

 

4.5 Propedeuse- en Bacheloruitreikingen 

Om de leden te laten weten dat we betrokken zijn bij hen, zal het bestuur komend jaar 

wederom een aantal woorden spreken op de Propedeuse‐ en Bacheloruitreikingen en zal 

een presentje worden uitgereikt namens Postelein.  

Op de Masteruitreikingen zal het bestuur helaas niet aanwezig zijn, aangezien deze 

maandelijks plaatsvinden en hierdoor te veel tijd vergen van het bestuur. 

 

 

4.6 Kerstkaarten 
Net als de afgelopen twee jaar zal Postelein kerstkaarten versturen naar al haar leden, onder 

andere om de naamsbekendheid onder de leden te vergroten. Verder zullen ook 

kerstkaarten gestuurd worden naar belangrijke relaties, sponsoren, docenten, andere 

studieverenigingen, zusterverenigingen, bijzondere leden en ereleden.  

 

4.7 Website en Blackboard 

Komend jaar zal de website zoals zij nu is gecontinueerd worden, dat wil zeggen dat zij voor 

de leden qua opbouw ongeveer hetzelfde zal blijven. Waar nodig zal de website bijgeschaafd 

worden. Ook zal geprobeerd worden voor meer interne herstructurering te zorgen, zodat de 

website voor de commissaris en overige bestuursleden nog gemakkelijker te gebruiken is.  

Op de website zullen onder andere alle activiteiten te vinden zijn, evenals nieuwspuntjes en 

belangrijke mededelingen.  

Ook de Blackboardcommunity zal door de commissaris PR up‐to‐date gehouden worden, dat 

wil zeggen dat daar onder andere de agenda, nieuwspunten en mededelingen te vinden 

zullen zijn. 
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5.0 Commissie formeel 

De commissaris formeel zal dit jaar drie commissies onder zich hebben. Deze commissies zijn 

de algemene formele commissie, de voorlichtingen‐ en meeloopdagencommissie en de 

LSPOD‐commissie. 

 De promotie van de formele activiteiten zal onder de verantwoordelijkheid van de 

commissaris formeel vallen. Hiervoor is gekozen omdat het effectiever is als dezelfde 

persoon dit steeds op zich neemt.  

 

5.1 Algemene formele commissie 

De algemene formele commissie houdt zich bezig met het organiseren van excursies en 

lezingen. Wat betreft de excursies zal gepoogd worden om deze maandelijks te laten 

plaatsvinden. Hierbij zal ernaar gestreefd worden om een afwisselend programma aan te 

bieden door instellingen van verschillende richtingen binnen het werkveld te bezoeken. De 

aanmelding voor excursies zal hetzelfde gaan als het voorgaande jaar, namelijk door leden 

de mogelijkheid te bieden om zich op de Posteleinkamer in te schrijven. Hierbij dienen ze 

een borg van vijf euro in te leggen. De voorwaarde dat leden voorgaan op niet‐leden zal 

wederom gelden en niet‐leden zullen bovendien bij deelname naast de borg van vijf euro 

een bedrag van één euro moeten betalen. 

 Vorig jaar is het nieuwe concept van de lezingencyclus gestart. Dit wordt in 

samenwerking met een docent van Leren en Ontwikkeling georganiseerd. Helaas hebben 

afgelopen jaar een aantal lezingen uit deze cyclus niet plaatsgevonden, omdat de termijn 

voor het vinden van een geschikte spreker soms te kort bleek te zijn. Komend jaar zal de 

lezingencyclus weer opgezet worden. In tegenstelling tot vorig jaar zullen dit jaar alle data 

tot aan het einde van het jaar vaststaan. Op die manier wordt hopelijk voorkomen dat er 

lezingen op het laatste moment uitvallen. Daarnaast zullen de leden uit de commissie ook op 

zoek gaan naar interessante lezingen.  

Er zal getracht worden om maandelijks een lezing aan te bieden. Dit zal dan een 

lezing uit de lezingencyclus zijn of een lezing georganiseerd door de commissie.  Wederom 

geldt dat bij lezingen geen inschrijving nodig is en dat de lezingen zoveel mogelijk in de 

pauzes zullen plaatsvinden. Lezingen zijn ook voor niet‐leden toegankelijk wanneer ze een 

bijdrage van één euro betalen. 

 

5.2 Voorlichtingen- en meeloopdagencommissie 

De voorlichtingen‐ en meeloopdagencommissie zal uit maximaal 14 actieve leden bestaan. 

Het is namelijk gebleken dat dit het meeste overzicht geeft aan zowel de commissieleden als 

de commissaris formeel. Om de werkdruk van de commissaris formeel bij deze commissie te 

verminderen is ervoor gekozen om een commissiehoofd aan te stellen. Dit jaar zal de 

commissie niet meer uit verschillende poules bestaan, omdat dit niet effectief is gebleken.  

 De meeloopdagen zullen in overleg met de commissieleden gepland worden. De 

frequentie hiervan zal afhankelijk zijn van het aantal aanmeldingen, met een maximum van 

één meeloopdag in twee weken. Het dagprogramma van de meeloopdagen zal wederom 

bestaan uit een inleidend praatje, een lunch, twee halve colleges, een rondleiding en een 

afsluitend drankje. Het ochtendprogramma zal verzorgd worden door twee leden uit de 
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commissie en het middagprogramma door twee andere commissieleden. Hiervoor is 

gekozen omdat op die manier de kans kleiner is dat commissieleden colleges missen als 

gevolg van meeloopdagen.   

 Ook dit jaar zullen de meeloopdagen bestemd zijn voor scholieren van 6‐VWO en 

HBO‐studenten. Scholieren van 4‐VWO en 5‐VWO worden ook dit jaar geweigerd omdat 

voor hen andere studieoriënterende activiteiten georganiseerd worden door de universiteit.     

 Verder zal deze commissie wederom voorlichtingen op middelbare scholen verzorgen 

over de studies Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Aangezien sinds dit 

collegejaar de nieuwe studierichting ALPO binnen de opleiding is gekomen, zullen de 

voorlichtingen ook hier aandacht aan besteden. Tijdens deze voorlichtingen zal Postelein ook 

gepromoot worden, wat de studievereniging ten goede komt. De commissieleden ontvangen 

een vergoeding voor het geven van de voorlichtingen. 

 

5.3 LSPOD-commissie 

Postelein zal ook dit jaar in samenwerking met haar zusterverenigingen de Landelijke 

Studenten Pedagogiek en Onderwijskunde Dag (LSPOD) organiseren. Er wordt wederom een 

commissie aangesteld die vanuit Postelein de LSPOD zal organiseren met leden van de 

zusterverenigingen van Postelein. Er zullen vier studenten, inclusief de commissaris formeel, 

plaatsnemen in de commissie. 

 

5.4 Sociale wetenschappen congres 

Sinds een aantal jaar organiseren alle studies van de Faculteit Sociale Wetenschappen en 

congres voor hun studenten. Helaas heeft dit door omstandigheden afgelopen jaar niet 

meer plaatsgevonden. Dit jaar zal het congres niet georganiseerd worden.  

 

5.5 Praktijkavond: blik op het werkveld 

Dit jaar zal wederom de Praktijkavond: blik op het werkveld georganiseerd worden in 

samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). 

De NVO zal voor sprekers zorgen en de commissaris formeel regelt de locatie, de inschrijving 

en de promotie. Dit jaar zullen twee praktijkavonden georganiseerd worden. Eén avond zal 

bestemd zijn voor de studenten Pedagogische Wetenschappen en de andere avond voor de 

studenten Onderwijskunde. Hiervoor is gekozen zodat de richting Onderwijskunde meer 

aandacht krijgt binnen studievereniging Postelein. Voor de studenten van de richting ALPO zal 

geen aparte avond georganiseerd worden.  

 Vorig jaar konden studenten zich inschrijven middels het verzenden van een e‐mail 

naar Postelein. Dit jaar zullen leden zich kunnen inschrijven op de Posteleinkamer waarbij zij 

een borg van vijf euro moeten inleggen. Voor deze manier is gekozen om te voorkomen dat 

studenten niet op komen dagen bij de praktijkavond.  

 

5.6 Bijlessen statistiek 

Wat betreft de bijlessen voor statistiekvakken zal er weinig veranderen in vergelijking met 

vorig jaar. De commissaris formeel koppelt studenten die bijles willen hebben aan studenten 
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die bijles willen geven. Postelein bepaalt de hoogte van de vergoeding. Dit is tien euro per 

uur voor individuele lessen en vijf euro per uur voor groepslessen. Postelein is verder niet 

verantwoordelijk voor de betaling.  

 In tegenstelling tot vorig jaar zal er dit jaar geen mogelijkheid bestaan om via 

Postelein bijles te krijgen van een professionele bijlesgever. De bijlesgever verleent namelijk 

per 1 september 2009 geen diensten meer.  Er is besloten niet op zoek te gaan naar een 

andere professionele bijlesgever, omdat vorig jaar geen enkel Posteleinlid van deze 

mogelijkheid gebruikt heeft gemaakt 

 

5.7 Sollicitatietraining 

Wat betreft de sollicitatietraining verandert er niets ten opzichte van vorig jaar. De training 

wordt verzorgd door Dienst Studentenzaken. De commissaris formeel regelt de locatie en de 

inschrijving. Studenten kunnen zich inschrijven op de Posteleinkamer en betalen een borg 

van vijf euro. Deze borg is om te voorkomen dat studenten zich op het laatste moment 

afmelden. 

 

5.8 Cursus EHBO 

Voorgaande jaren werd er een cursus kinder‐EHBO verzorgd door Ambuklas. Dit jaar zal in 

eerste instantie gekeken worden naar de mogelijkheden van een andere aanbieder. Het kan 

zijn dat de cursus kinder‐EHBO dan vervangen wordt door een cursus EHBO. Hiervoor is 

gekozen omdat het certificaat dat Ambuklas verstrekt geen kwalificaties biedt. Mocht er 

geen geschikte aanbieder gevonden worden dan zal er wederom met Ambuklas gewerkt 

worden. In dat geval wordt de cursus kinder‐EHBO aangeboden. 
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6.0 Commissie informeel 

De commissaris informeel heeft dit bestuursjaar zeven commissies onder zich. Deze 

betreffen de algemene informele commissie, galacommissie, feestcommissies, 

studytripcommissie, studiereiscommissie, mannencommissie en sportcommissie.  

De promotie van de informele activiteiten zal onder de verantwoordelijkheid vallen van de 

commissaris informeel.   

 

6.1 Algemene informele commissie 

De algemene informele commissie organiseert meerdere activiteiten per jaar die niet 

studiegerelateerd zijn.  Voor elke activiteit zal overleg plaatsvinden of niet‐leden van 

Postelein mogen deelnemen. Als niet‐leden op activiteiten komen zal er van hen een 

bijdrage van één euro gevraagd worden. Deze beslissing zal elke keer afhankelijk zijn van het 

animo van de leden voor de activiteit. 

De activiteiten die de commissie organiseert zijn de cocktailnights, de culturele 

avonden, de student‐docent activiteit en de incidentele activiteiten. Onder incidentele 

activiteiten vallen de sinterklaasactie, het kerstdiner en bijvoorbeeld een chocoladeavond of 

High Tea. Ook dit jaar zal er weer geprobeerd worden een opname van Praatjesmakers bij te 

wonen. De activiteiten blijven hetzelfde als vorig jaar, maar het aantal keren dat een 

bepaalde activiteit voorkomt zal voor sommige activiteiten gewijzigd worden. 

Er zal dit jaar minimaal één student‐docent activiteit worden georganiseerd. 

Afhankelijk van het succes van deze activiteit zal een tweede activiteit worden overwogen.    

De cocktailnight is afgelopen jaar verbeterd. Aankomend bestuursjaar gaan we 

proberen om nog meer leden naar de cocktailnights te trekken. Er zal gekeken worden naar 

de mogelijkheden om de cocktailnight te combineren met een andere activiteit om op die 

manier nog meer leden naar de cocktailnight te trekken.  

Het afgelopen jaar zijn de cultuuravonden een succes geweest onder de leden. 

Vanwege de goede opkomst is besloten om deze komend jaar weer te organiseren. De 

culturele avonden zullen aankomend jaar drie keer georganiseerd worden.   

Verleden jaar is er geen filmavond gehouden, terwijl er wel een licentie was. De 

licentie zullen wij verlengen. Deze zal gebruikt worden in de introductie en er zal gekeken 

worden of er nu weer animo is voor een filmavond. De algemene informele commissie zal 

een filmavond plannen, waar mensen zich voor op moeten geven. Als er genoeg animo voor 

is, zal de filmavond doorgaan, anders wordt deze afgelast. 

Afgelopen jaar is er geen filmnacht gehouden. Dit jaar zal geprobeerd worden deze 

wel te plannen. Er zal geprobeerd worden de filmnacht met andere verenigingen te 

organiseren. Hierbij kan de filmlicentie gebruikt worden.  

We streven dit jaar naar vier of meer incidentele activiteiten. Deze lopen voorspoedig 

en worden druk bezocht. Hierin zullen daarom weinig aanpassingen nodig zijn.  

In de algemene informele commissie zullen maximaal acht leden plaatsnemen, 

inclusief het commissiehoofd en de commissaris informeel.  
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6.2 Galacommissie 

Ook dit jaar zal een gala georganiseerd worden met meerdere studieverenigingen, namelijk 

Cognac, Umoja, Intens, Sigma, Marie Curie, Leonardo Da Vinci en Thalia. Maximaal twee 

commissieleden zullen namens Postelein plaatsnemen in de overkoepelende galacommissie.  

 

6.3 Feestcommissies 

De A‐feestcommissie, de BaMyPocommissie en de PitcherPartycommissie zijn aparte 

feesten. Aangezien deze commissies onafhankelijk van elkaar opereren, is besloten deze 

commissies in dit beleidsplan apart te benoemen.  

 

6.3.1 A-feestcommissie 

Het A‐feest zal dit jaar wederom zes keer georganiseerd worden in samenwerking met de 

studieverenigingen Babylon, BOW, ESV, GSV Excalibur, Mycelium en SVN. Eén Posteleinlid zal 

in deze commissie plaatsnemen. Vorig jaar mochten er nog twee afgevaardigden van elke 

studievereniging in de commissie plaatsnemen, maar dit is gewijzigd, omdat er geen hechte 

commissie ontstond. Met één afgevaardigde van elke studievereniging wil de A‐

feestcommissie deze hechte commissie bereiken. Het A‐feest zal net als vorig jaar op 

woensdag plaatsvinden. 

De opkomst bij het A‐feest is afgelopen jaren hoog geweest, maar de commissie 

wilde deze nog hoger. Daarom is afgelopen bestuursjaar besloten het concept van het A‐

feest te veranderen. In het nieuwe bestuursjaar zal er geen band meer optreden, maar er 

zullen twee DJ’s tegen elkaar strijden. Door deze verandering hopen de A‐feestcommissie en 

de besturen van de verenigingen die meedoen op een grotere opkomst. Deze plannen zijn 

vormgegeven door de A‐feestcommissie en de besturen van de verenigingen die meedoen.  

 

6.3.2 BaMyPocommissie 

Verleden jaar is het BaMyPo verplaatst van Inferno naar El Sombrero. Dit kwam in de 

introductie ten goede van het feest. Het BaMyPo zal zes keer per jaar plaatsvinden. In deze 

commissie zullen twee of drie afgevaardigden van Postelein plaatsnemen.  

 

6.3.3 PitcherPartycommissie 

Afgelopen jaar is de PitcherParty georganiseerd met studieverenigingen Leonardo da Vinci, 

Postelein en elke keer een andere gastvereniging. Dit zal komend jaar voortgezet worden. 

De PitcherParty zal vijf keer per jaar plaatsvinden. In deze commissie zullen twee of drie 

afgevaardigden van Postelein zitten.  

 

6.4 Studytripcommissie 

Wederom zal dit jaar een studytripcommissie samengesteld worden. De studytrip zal tussen 

half februari 2010 en begin maart 2010 plaatsvinden. In het kader van het lustrumjaar zal 

gekeken worden hoe de studytrip een extra dimensie kan krijgen. Er kan hierbij gedacht 

worden aan een grote activiteit, zoals een musical bezoeken, of een dag extra op studytrip. 
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Deze beslissing is aan de studytripcommissie, dus deze voorbeelden hoeven niet waarheid te 

worden. De bestuursleden hebben besloten dat in het kader van het lustrumjaar Postelein 

meer geld bijlegt dan afgelopen jaren is gebeurd. De studytripcommissie zal uit maximaal 

zeven leden bestaan, inclusief commissiehoofd en commissaris. 

 

6.5 Studiereiscommissie 

Dit jaar zal wederom een langere reis georganiseerd worden naar het buitenland. Ook hier 

zal in het kader van het lustrumjaar gekeken worden hoe de studiereis een extra dimensie 

kan krijgen. Hierbij kan gedacht worden aan een extra grote activiteit of een langere reis. Dit 

besluit wordt gedaan door de studiereiscommissie, dus de voorbeelden die hier genoemd 

worden hoeven niet werkelijkheid te worden. Postelein zal meer geld bijleggen dan 

afgelopen jaren in het kader van het lustrumjaar. Ook kan er geprobeerd worden om 

meerdere sponsoren te werven. De studiereiscommissie zal bestaan uit acht actieve leden, 

inclusief het commissiehoofd en de commissaris.  

 

6.6 Mannencommissie 

Komend jaar zal de mannencommissie geprofessionaliseerd worden. Dat zal dit jaar gedaan 

worden door een commissiehoofd aan te stellen dat zorg draagt voor de notulen en de 

overdracht van informatie naar de commissaris informeel. De mannencommissie zal bestaan 

uit maximaal vijf commissieleden, inclusief de commissaris informeel. 

 

6.7 Sportcommissie 

Dit jaar zal er gestart worden met een nieuwe commissie, namelijk de sportcommissie. Deze 

commissie zal zich bezig gaan houden met het organiseren van sportactiviteiten. Hierbij kan 

gedacht worden aan deelname van trainingen bij sportverenigingen en het opzetten van een 

Posteleinteam voor de Batavierenrace.  

  Er is voor gekozen om deze commissie op te starten omdat verwacht wordt dat hier 

animo voor is bij de leden. Een gedeelte van de PWO‐studenten zijn actief in sport en hier 

willen we graag op in haken. Bovendien zijn elk jaar veel actieve leden die interesse hebben 

voor een informele commissie. Echter, deze actieve leden kunnen niet allemaal in een 

informele commissie geplaatst worden. Door een nieuwe, informele commissie in het leven 

te roepen, wordt het aantal informele commissieplaatsen uitgebreid.  

  Aangezien de georganiseerde activiteiten van deze commissie informeel zijn, valt de 

commissie onder de commissaris informeel. Echter, aangezien de commissaris informeel al 

vele commissies onder zich heeft zal de commissaris formeel aan deze ondersteuning 

bieden. 

 

 


