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Voorwoord 
 
Beste lezer,  
 
U bent begonnen met het lezen van het beleidsplan van het zestiende bestuur der 
studievereniging Postelein. Tijdens het tweede weekend van september zijn deze 
zes leden van het zestiende bestuur samengekomen in het pittoreske Boskant om 
zich te richten op het komende beleid van studievereniging Postelein. Het doel van 
het beleidsplan is om de doelstellingen voor komend jaar te presenteren en nader uit 
te leggen. Zoals u zult lezen, zullen succesvolle aspecten van voorgaande jaren 
voortgezet worden, enkele bestaande concepten verbeterd of vernieuwd worden en 
zullen nieuwe aspecten toegevoegd worden.  

Studievereniging Postelein is inmiddels uitgegroeid tot een grote vereniging 
met een grote diversiteit aan activiteiten. Het komende bestuur wil dit graag 
voortzetten en zal ervoor zorgen dat dit niet aan de leden voorbij gaat. We willen de 
leden laten zien dat studievereniging Postelein een leuke en leerzame toevoeging 
kan zijn aan de studie.  

De zes meiden van het bestuur zijn heel enthousiast en gemotiveerd om er 
een onvergetelijke tijd van te maken. Wij hopen dat we samen met onze leden een 
mooi jaar tegemoet gaan.  
 
Het bestuur 2010 – 2011, 
 
Linsey Oosterveld  - Voorzitter 
Anne Habraken  - Secretaris en Vice-voorzitter 
Anouk van Logtestijn - Penningmeester 
Raïssa van Arkel  -  Commissaris PR 
Jori Tuinte   -  Commissaris formeel 
Ellen Rovers   -  Commissaris informeel 
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1.0 Inleiding 
 
Middels dit beleidsplan zal het zestiende bestuur van studievereniging Postelein haar 
doelstellingen voor komend bestuursjaar presenteren en nader uitleggen. Dit 
beleidsplan heeft ook het doel aan te geven hoe wij invulling willen geven aan het 
komende bestuursjaar.  
 
Als eerste worden de twee speerpunten van het bestuursjaar 2010-2011 
geformuleerd. Deze speerpunten zijn richtlijnen waar het bestuur zich komend jaar 
aan wil houden.  

Het eerste speerpunt betreft het verlagen van de drempel om naar activiteiten 
te komen en om het bestuur aan te spreken. Het speerpunt zal nader worden 
toegelicht en er zal worden weergegeven hoe de invulling van het speerpunt zal zijn.  

Het tweede speerpunt richt zich op het verbeteren van het promotiebeleid. Dit 
houdt in dat het bestuur zal streven naar meer bekendheid onder de leden over wat 
studievereniging Postelein kan betekenen en wat ze te bieden heeft. Hierbij kan 
gedacht worden aan verbreding van de studie, het opdoen van nieuwe sociale 
contacten en ervaring opdoen met commissiewerk. Wanneer beide speerpunten 
succesvol worden doorgevoerd, hopen we de opkomst van leden op activiteiten te 
vergroten. 
 
Na het secretariële deel zal de begroting voor het jaar 2010-2011 gepresenteerd 
worden. Daarna zullen de commissarissen aangeven op welke manier zij het 
komende jaar gaan invullen en welke visie het bestuur dit jaar hierbij zal uitdragen. Er 
zal blijken dat bepaalde activiteiten niet meer terugkomen en daarvoor nieuwe 
activiteiten in de plaats zullen komen. Daarnaast zal er een verandering plaatsvinden 
met betrekking tot de verdeling van de commissies. Tevens zal er gestreefd worden 
om een nieuwe commissie op te zetten.
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2.0 Algemene Doelstellingen 

2.1 Speerpunten 
Het eerste speerpunt waar ons beleid zich op richt, is de drempel te verlagen voor 
leden om deel te nemen aan activiteiten van studievereniging Postelein, alsmede 
studievereniging Postelein als toegankelijk te ervaren. Dit willen wij bewerkstelligen 
door een open houding aan te nemen naar leden toe. Het doel is om een hogere 
opkomst te creëren op de activiteiten van studievereniging Postelein.  

Een volgend aspect dat binnen dit speerpunt ligt, is meer gebruik te maken 
van het initiatief van de leden. Afgelopen jaar is daarmee begonnen door het 
opstarten van de eerstejaarscommissie, een initiatief van actieve leden. Wij willen 
hiermee doorgaan door de eerstejaarscommissie voort te zetten en door de 
oprichting van een toneelcommissie. Het initiatief om een toneelcommissie op te 
richten is afkomstig van enkele Posteleinleden. Alsmede willen wij het concept ‘Het 
beste idee van Postelein’ gaan introduceren. Het idee achter dit concept is dat er een 
prijsvraag wordt uitgeschreven om het meest originele idee in te sturen dat 
uitgevoerd zal worden binnen een van te voren te bepalen budget. De prijs is de 
uitvoering van het idee. Dit zal gebeuren in samenwerking met een commissie die 
onder ofwel de commissaris PR, de commissaris formeel of de commissaris 
informeel valt, afhankelijk van het bedachte idee. Een effect van deze prijsvraag is 
dat inzicht verkregen wordt in de verwachtingen en wensen van de leden over 
studievereniging Postelein. Dit kan waardevolle informatie bevatten voor komende 
jaren. We willen hiermee duidelijk maken dat we open staan voor nieuwe ideeën en 
dat zou de betrokkenheid van de leden kunnen vergroten. Een volgend idee wat wij 
willen invoeren is het buddysysteem. Het principe van dit concept is dat bij twijfel van 
leden om naar een activiteit te gaan vanuit het bestuur een mogelijkheid geboden 
wordt om niet alleen op een activiteit te hoeven verschijnen. Dit is bedoeld om de 
drempel te verlagen om activiteiten te bezoeken. Het concept zal verderop in het 
beleidsplan verder uitgewerkt worden.  

Het tweede speerpunt, dat samenhangt met het bovengenoemde speerpunt, 
is een uitbreiding van de promotie. Wij willen de leden duidelijk maken wat 
studievereniging Postelein te bieden heeft. De promotie wordt uitgebreid met een 
algemene folder over studievereniging Postelein. Hiermee willen we een duidelijker 
beeld geven naar leden toe wat studievereniging Postelein inhoudt en wat 
studievereniging Postelein te bieden heeft. Deze folder kan op meerdere momenten 
tijdens het jaar worden uitgedeeld, bijvoorbeeld tijdens meeloopdagen, 
collegepraatjes, excursies en activiteiten waar ook niet-leden op af komen. Op de 
Posteleinkamer zullen deze folders ook aanwezig zijn. Daarnaast wordt het concept 
van de activiteitensheet voortgezet. Deze zal aan het begin van de maand 
gepresenteerd worden tijdens de collegepauzes. Hierbij zal, indien mogelijk en 
gewenst, een mondelinge toelichting gegeven worden door ofwel een bestuurslid of 
een actief lid. Het zal wenselijk zijn wanneer er de betreffende maand niet al 
meerdere praatjes zijn gehouden of bij speciale activiteiten. Op de balie in de 
Posteleinkamer zal een standaard worden neergezet met de maandagenda. Deze 
zal meer opvallen wanneer leden in de rij staan dan de huidige maandagenda op het 
raam, maar zal deze niet vervangen. Ten tijde dat de Posteleinkamer gesloten is, zal 
de maandagenda op het raam zichtbaar zijn, naast de posters van de verschillende 
activiteiten. Belangrijk is dat ook tijdens de boekenverkoop deze standaard goed 
zichtbaar is, aangezien tijdens deze periode veel leden op de Posteleinkamer 
komen. Daarnaast vraagt het beleid een actieve houding van de bestuursleden ten 
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opzichte van het aanprijzen van de komende activiteiten, bijvoorbeeld tijdens het 
ophalen van het verjaardagspresentje. Verder zal de introductiecommissie zich dit 
jaar ook gaan richten op de HAN-ALPO (Academische Lerarenopleiding Primair 
Onderwijs) studenten. Deze studenten beginnen hun opleiding op de HAN en komen 
gedurende het jaar ook vakken volgen op de universiteit. Door ze te laten 
kennismaken met studievereniging Postelein kunnen ze ook lid worden en komen zij 
ook in aanmerking voor de boekkortingen en activiteiten van studievereniging 
Postelein. 

Daarnaast zal bij de werving van nieuwe bestuursleden een meeloopdag 
worden aangeboden, zodat mensen met interesse in een bestuursfunctie een beeld 
kunnen krijgen van wat de inhoud van de functie is.  
Ten slotte zal een nieuwe opzet van een netwerk voor alumni gemaakt worden. 
Hierbij kan tevens de functie van netwerken extra onder de aandacht worden 
gebracht. Verderop in dit beleidsplan zal dit concept verder worden uitgewerkt.  

Met bovengenoemde ideeën hopen wij de studievereniging Postelein meer 
onder de aandacht te brengen onder zowel eerstejaars studenten, meerderejaars 
studenten en afgestudeerden.  

 

2.2 Leden 
Op 16 september 2010 heeft studievereniging Postelein 1450 leden. Van deze 1450 
leden zijn ongeveer zestig leden actief. Het doel dit jaar is om meer leden betrokken 
te maken bij activiteiten, die door studievereniging Postelein georganiseerd worden. 
Dit willen we verwezenlijken door de promotie van de activiteiten uit te breiden en de 
laagdrempeligheid om deel te nemen aan de activiteiten te vergroten. Verder zullen 
open kamers gehouden worden om leden de mogelijkheid te bieden het contact met 
studievereniging Postelein te behouden of aan te gaan.  

2.3 Planning 

2.3.1 Jaaragenda 
Dit jaar zal er wederom gebruik gemaakt worden van een jaarplanning. Deze 
jaarplanning zal duidelijk zichtbaar opgehangen worden in de Posteleinkamer. Naast 
de jaarplanning zal er een maandplanning aanwezig zijn, in een standaard op de 
balie en op het raam. De maandplanning zal meer informatie dan de jaarplanning 
bevatten, zoals de plaats en tijd van aankomende activiteiten.  

2.4 Posteleinkamer 

2.4.1 Post 
Het gebruik van de postvakken voor inkomende en uitgaande post zal dit jaar 
voortgezet worden. Daarnaast zal het extra postvak voor belangrijke documenten die 
bedoeld zijn voor de bestuursmap in het archief blijven bestaan. 
 

2.4.2 Kamerdienst 
Elke werkdag zal een bestuurslid op de Posteleinkamer aanwezig zijn van 10.00 uur 
tot 16.00 uur, met uitzondering van vrijdag. Op vrijdag zal een bestuurslid aanwezig 
zijn van 10.00 uur tot 14.00 uur. Hiervoor is wederom gekozen, omdat er dan weinig 
studenten aanwezig zijn op de universiteit. Verder is de kamer gesloten tijdens 
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tentamenweken, vakanties, feestdagen en tijdens activiteiten waarbij het voltallige 
bestuur aanwezig moet zijn.  

Wanneer een bestuurslid op de kamer aanwezig is, bestaat de mogelijkheid 
voor actieve leden om commissiewerk te verrichten op een computer. Verder is het 
mogelijk voor leden om tussen 10.00 uur en 16.00 uur samenvattingen te kopen en 
zich aan te melden voor activiteiten. Tussen 12.00 uur en 14.00 uur zal de deur van 
de Posteleinkamer open staan. Op deze momenten zal er gestreefd worden dat twee 
bestuursleden aanwezig zijn. 

  

2.4.3 Kameretiquette 
De dagelijkse werkzaamheden behorend bij de kamerdienst van de bestuursleden 
zullen volgens protocol van bestuursjaar 2009-2010 verlopen. Dit houdt onder 
andere in: het ophalen van de post, samenvattingen tellen, de verjaardagsmail 
versturen, opruimen en de apparatuur uitzetten.  
 

2.4.4 Verjaardagsmail 
Er zal dit jaar wederom een verjaardagsmail verstuurd worden. Hierbij krijgt het jarige 
lid de mogelijkheid om een klein presentje op de Posteleinkamer op te halen. Dit  
presentje mogen leden binnen de eerstvolgende collegeweek na hun verjaardag op 
komen halen. Wanneer leden jarig zijn in periodes van afwezigheid van het bestuur 
zal de verjaardagsmail vooruit gestuurd worden. Zo bieden wij ook deze mensen de 
mogelijkheid hun verjaardagspresentje op te komen halen. 
 

2.4.5 ICT 
Er zijn op dit moment vier computers, een laptop en een printer aanwezig in de 
Posteleinkamer. Hiervan zullen twee computers vervangen worden aangezien 
verschillende functies niet meer werken (onder andere de USB-poorten, traagheid en 
defecten aan de SD-kaart). Verder zal een nieuwe printer aangeschaft worden 
wegens defecten. 
 

2.5 Bekendheid 
Om herkenbaar te zijn voor de leden zal ten tijde van kamerdiensten en activiteiten 
de bestuurskleding veelvuldig gedragen worden. De bestuurskleding bestaat uit een 
shirt of vest met daarop het Posteleinlogo en de naam en functie van het bestuurslid. 
Dit jaar is ervoor gekozen om de functie van het bestuurslid ook op het kledingstuk te 
drukken. Dit zorgt voor meer duidelijkheid wie het aanspreekpunt is voor leden. 
Tijdens constitutieborrels en algemene ledenvergaderingen zullen de bestuursleden 
tevens herkenbaar zijn door het dragen van formele bestuurskleding. Verder zal het 
nieuwe bestuur, net zoals het vorige bestuur, binnen twee weken na hun aanstelling 
een collegepraatje houden bij de eerste, tweede en derdejaars studenten. Dit zal 
eveneens meer bekendheid geven bij de leden en zal duidelijkheid verschaffen 
omtrent het aanspreekpunt voor komend jaar.  
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2.6 Toegankelijkheid 
Om de toegankelijkheid van studievereniging Postelein te behouden en te vergroten, 
willen we meer nadruk leggen op het initiatief van de leden door middel van 
openstaan voor hun ideeën. Activiteiten zullen daardoor toegankelijker worden, 
omdat het aansluit bij de interesses van leden. Dit komt tot uiting in de voortgang van 
de eerstejaarscommissie, die opgezet is door het bestuur 2009-2010. Daarnaast zal 
de oprichting van een toneelcommissie ook ingaan op het initiatief van leden. Het 
uitschrijven van de prijsvraag ‘Het beste idee van Postelein’ geeft tevens invulling 
aan de uitvoering van dit beleid. De toegankelijkheid zal worden vergroot wanneer 
leden merken dat mogelijk iets met hun initiatief gedaan wordt.  

Daarnaast zullen de open kamers behouden blijven, dat ook ten goede komt 
van het opgestarte concept van toegankelijkheid.  

 

2.7 Informatievoorziening 

2.7.1 Algemeen 
De informatievoorziening van studievereniging Postelein zal plaatsvinden via de 
PosteleinPost, de nieuwsbrief, de Blackboardcommunity, de activiteitensheets, de 
posters en de website. Dit jaar zal worden gekeken naar de mogelijkheden om de 
nieuwsbrief te vernieuwen en hierdoor aantrekkelijker te maken voor de leden om te 
lezen. Hierbij kan gedacht worden aan een standaard lay-out met kleur en 
afbeeldingen.  

Verder zal dit jaar geprobeerd worden om de activiteitensheets aan het begin 
van de maand te laten zien in colleges van de verschillende jaren. Hierbij zal 
wanneer mogelijk een mondelinge toelichting worden gegeven.  

Tevens wordt gestreefd naar een algemene Posteleinfolder voor alle leden, 
waarin duidelijk wordt wat studievereniging Postelein voor leden kan betekenen en te 
bieden heeft. Deze zal door de promotiecommissie worden ingevuld met algemene 
informatie over bijvoorbeeld boekkortingen, formele activiteiten voor verdieping en 
informele activiteiten voor ontspanning.  

Daarnaast zal een maandoverzicht van alle activiteiten in een standaard op de 
balie gezet worden.  
 

2.7.2 Website 
Aankomend jaar zal de opmaak van de website behouden blijven. Er zullen enkele 
aanpassingen gedaan worden om de gebruiksvriendelijkheid voor zowel leden als 
bestuursleden te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan een algemene 
mailinglijst via de website, een andere opzet om foto’s handiger te bekijken en een 
toegevoegd kopje met frequent asked questions (FAQ). Voorbeelden voor FAQ zijn: 
‘hoe word ik lid?’ en ‘hoe meld ik me af als lid?’. 

Verder is er besloten dat komend jaar de website onderhouden gaat worden 
door de secretaris, aangezien de secretaris het contact onderhoudt met de leden. De 
website behoort tevens tot de informatievoorziening richting leden.  
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2.8 Samenwerking 
De samenwerking met andere verenigingen zal dit jaar weer voortgezet en zo nodig 
uitgebreid worden. Dit zal tot uiting komen in georganiseerde activiteiten. Hierbij kan 
gedacht worden aan verschillende feesten en de Landelijke Studenten Pedagogiek 
en Onderwijskunde Dag (LSPOD). Eventueel zullen we dit jaar nieuwe contacten 
leggen met studieverenigingen om lezingen te organiseren. Een voorbeeld zou 
kunnen zijn de studievereniging Spin, of andere studieverenigingen van de Faculteit 
der Sociale Wetenschappen.  
 

2.9 LOOP, SOFv en FOS 
Dit jaar zal wederom deelgenomen worden aan de vergaderingen van het Landelijk 
Overleg Onderwijskunde en Pedagogiek (LOOP) en het Samenwerkings Overleg der 
Faculteitsverenigingen (SOFv). Er zal naar gestreefd worden dat er twee mensen 
van het dagelijks bestuurd aanwezig zijn bij deze vergaderingen.  

Het vorig jaar opgeheven Sociabilis zal een doorstart maken onder naam van 
het Facultair Overleg Studieverenigingen (FOS). Dit zal hetzelfde doel hebben, 
namelijk een overleg tussen de studieverenigingen van de Faculteit Sociale 
Wetenschappen, de studentassessor en de FSR. Er is afgelopen jaar een opzet 
gemaakt en studievereniging Postelein zal de vorderingen blijven volgen. Wanneer 
de doelen van het FOS verenigbaar zijn met het komende beleid van 
studievereniging Postelein, zal de studievereniging Postelein actief worden binnen 
het FOS. Er zal dan gestreefd worden dat twee personen van het dagelijks bestuur 
aanwezig zijn.  

2.10 Raad van Advies 
De wisseling van de Raad van Advies loopt gelijk met het kalenderjaar, van 1 januari 
tot 31 december. De Raad van Advies bestaat uit drie personen. Er zal worden 
gestreefd naar een samenstelling van leden die vanuit verschillende perspectieven 
het bestuur kunnen adviseren.  

2.11 Commissiehoofden 
Afgelopen bestuursjaar is een commissiehoofdenprotocol opgesteld. Hiervan zal 
gebruik worden gemaakt bij het aanstellen van commissiehoofden. In dit protocol 
staan de verwachtingen vanuit het bestuur naar een commissiehoofd. Verder zal bij 
de aanstelling van een commissiehoofd een kort gesprek plaatsvinden met de 
commissaris van de desbetreffende commissie. In dit gesprek zullen de 
verantwoordelijkheden van het commissiehoofd worden besproken, als ook de 
verwachtingen van de geïnteresseerde. De functie van dit gesprek is verduidelijking 
van de taken van het commissiehoofd en een kennismaking. Wanneer meerdere 
leden geïnteresseerd zijn in de functie commissiehoofd, zal gevraagd worden een 
motivatiebrief te schrijven waarop de selectie gebaseerd wordt. 

2.12 Deelname activiteiten 
Voor het komende jaar wil het bestuur meer duidelijkheid verschaffen, zowel binnen 
het bestuur als richting de leden, rondom de deelname aan activiteiten. Dit komt 
voort uit het speerpunt laagdrempeligheid. Wanneer leden niet bekend zijn met de 
gestelde richtlijnen, kan op deze richtlijnen gewezen worden. Leden gaan altijd voor 
op niet-leden wanneer sprake is van een beperkte inschrijving. Verder zullen niet-
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leden een symbolisch bedrag betalen voor een activiteit. Uitzondering hierop zijn 
genodigde gasten, zij hoeven geen symbolisch bedrag te betalen. 

Een volgend aspect rondom deelname van activiteiten is de vraag naar 
activiteiten. Afgelopen jaar is gebleken dat bij enkele excursies de vraag groter was 
dan het aanbod. Het bestuur wil er naar streven om, indien mogelijk, de activiteit 
binnen dit jaar een tweede keer aan te bieden. Dit is een mogelijkheid in het 
verlengde van het speerpunt om studievereniging Postelein meer laagdrempelig te 
maken.  

2.13 Buddysysteem 
Een nieuw concept dat het bestuur wil aanbieden, in het kader van het verlagen van 
de drempel is het buddysysteem. Wanneer leden twijfelen om alleen naar een 
activiteit te komen wil het bestuur een alternatief bieden. Aan het buddysysteem kan 
op meerdere manieren invulling gegeven worden. Een eerste manier is dat voor 
aanvang van de activiteit op een plek wordt afgesproken. Op deze plek zal een 
bestuurslid herkenbaar aanwezig zijn, zodat er een groep ontstaat die gezamenlijk 
naar de activiteit  kan gaan. Leden kunnen zich hiervoor via de website opgeven. 
Een tweede manier om het buddysysteem in werking te stellen is dat een lid 
gekoppeld wordt aan een commissielid of bestuurslid. Met deze persoon wordt 
afgesproken om naar de activiteit te gaan. Voor de tweede manier kunnen leden zich 
opgeven op de Posteleinkamer.  
Er zal gekeken worden of er genoeg animo voor het buddysysteem is. Het 
buddysysteem is mogelijk bij excursies of informele activiteiten.  

2.14 Alumnibeleid 
Dit jaar zal het alumnibeleid, dat vorig jaar gestart is, voortgezet worden. Afgelopen 
jaar is gestart met de invulling van het middagprogramma bij de algemene Alumnidag 
van de Radboud Universiteit. Het plan is om dit concept door te zetten middels de 
opbouw van een alumnibestand. In overleg met drs. S. van Helden en Drs. M. 
Heijmans zal gekeken worden naar andere mogelijkheden dan Alumniweb. Dit 
vanwege de lage populariteit van dit alumnibestand. Het doel is om op lange termijn, 
mits volgende besturen dit opnemen in hun beleid, dit alumnibestand te gebruiken 
voor alumniactiviteiten, het werven van sprekers voor lezingen of de basis te bieden 
om een netwerk te kunnen opbouwen onder afgestudeerden. De voorzitter zal de 
bestuursverantwoordelijke zijn voor het alumnibeleid.  
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3.0 Financiën 

3.1 Boekenverkoop 
Net als afgelopen jaren zullen de secretaris en de penningmeester de 
boekenverkoop op zich nemen. De secretaris zorgt hierbij voor het contact met 
docenten en leden. De penningmeester zorgt voor het contact met Studystore 
(voorheen Selexyz Dekker van de Vegt).  
 De boeken worden door de leden digitaal besteld en dienen op de 
Posteleinkamer te worden opgehaald. De studenten betalen de boeken de eerste 
periode met pin wanneer ze deze ophalen.  
 Bachelorstudenten kunnen de eerste drie collegedagen van de periode hun 
boeken ophalen. Voor masterstudenten Orthopedagogiek zal dit de vrijdag in 
dezelfde week zijn en voor masterstudenten Onderwijskunde de maandag in 
dezelfde week. Nalevering wordt bekendgemaakt via de website, Blackboard en de 
nieuwsbrief. 
 In april 2011 loopt het contract met Studystore af. Aangezien de 
samenwerking goed verloopt en Studystore voordelen heeft in vergelijking met 
andere boekenverkopers, is besloten om het contract met Studystore te verlengen en 
aan te passen. In het nieuwe contract wordt gestreefd naar meer korting voor leden 
en meer sponsoring. Tevens zullen leden de boeken vanaf periode twee of drie door 
middel van Ideal betalen. Voor leden zal dit makkelijker worden, omdat zij reeds van 
tevoren hebben betaald en hierdoor lange wachtrijen vermeden worden.  
 

3.2 Samenvattingenverkoop 
Samenvattingen kunnen de gehele week gekocht worden tussen 10.00 uur en 16.00 
uur indien er een bestuurslid op de kamer aanwezig is. Met uitzondering van vrijdag, 
dan kunnen er tussen 10.00 uur 14.00 uur samenvattingen gekocht worden. Tijdens 
boekenverkopen worden geen samenvattingen verkocht. Bij het verkopen van 
samenvattingen zal gecontroleerd worden op de ledensticker. 

De vergoeding voor samenvattingen blijft 15,00 euro per 100 samengevatte 
pagina’s. Eveneens zal de verkoopprijs van de samenvattingen gelijk blijven aan 
afgelopen jaar.  
 

3.3 Kascontrole 
De kascontrolecommissie zal dit jaar bestaan uit drie leden. Deze leden zijn waar 
mogelijk studenten van Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Begin 
april en begin oktober controleert deze commissie de boekhouding van de 
vereniging. In een algemene ledenvergadering zal deze commissie worden 
voorgesteld en goedgekeurd.  
 

3.4 Boekhouding 
Het gebruik van boekhoudprogramma Conscribo wordt voortgezet. 
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3.5 Begroting 2010-2011 
Algemeen Inkomsten Uitgaven Winst/verlies 
Contributie leden € 14.000,00  € 0,00 € 14.000,00 
Subsidie onderwijsinstituut € 1.000,00  € 0,00 € 1.000,00 
Sponsoring € 800,00  € 0,00 € 800,00 
Kosten en rente Rabobank € 1.400,00  € 700,00 € 700,00 
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  € 700,00 € -700,00 
Boekhoudprogramma € 0,00  € 50,00 € -50,00 
Kosten verzekering € 0,00  € 304,65 € -304,65 
Ragweek € 100,00  € 100,00 € 0,00 
Drukwerk € 0,00  € 4.200,00 € -4.200,00 
Website € 300,00  € 500,00 € -200,00 
Totaal Algemeen € 17.600,00  € 8.854,65 € 8.745,35 
    
    
Bestuur Inkomsten Uitgaven Winst/verlies 
Kosten Kamer van Koophandel € 0,00  € 26,14 € -26,14 
Contributie SOFv € 0,00  € 55,00 € -55,00 
Kamerbenodigdheden € 0,00  € 800,00 € -800,00 
Relatiegeschenken € 0,00  € 50,00 € -50,00 
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 
Dies € 0,00 € 1.250,00 € -1.250,00 
ALV € 0,00  € 80,00 € -80,00 
Totaal Bestuur € 0,00  € 4.611,14 € -4.611,14 
    
PR Inkomsten Uitgaven Winst/verlies 
PosteleinPost € 1.000,00  € 3.750,00 € -2.750,00 
Representatie € 0,00  € 800,00 € -800,00 
Promotie € 0,00  € 3.750,00 € -3.750,00 
Introductie € 5.500,00  € 8.070,00 € -2.570,00 
Subsidie introductie Onderwijsinstituut € 1.000,00  € 0,00 € 1.000,00 
Eerstejaarscommissie € 2.775,00  € 3.100,00 € -325,00 
Totaal PR € 10.275,00  € 19.470,00 € -9.195,00 
    
Formele activiteiten Inkomsten Uitgaven Winst/verlies 
Netwerkavond € 0,00  € 75,00 € -75,00 
Werkexcursies en lezingen € 0,00  € 300,00 € -300,00 
LSPOD € 200,00  € 400,00 € -200,00 
Meeloopdagen € 0,00  € 1.000,00 € -1.000,00 
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Subsidie meeloopdagen 
Onderwijsinstituut € 1.000,00  € 0,00 € 1.000,00 
Externe voorlichtingen € 0,00  € 1.200,00 € -1.200,00 
Subsidie externe voorlichtingen 
Onderwijsinstituut € 1.200,00  € 0,00 € 1.200,00 
Sollicitatietraining  € 0,00  € 10,00 € -10,00 
Studytrip € 6.096,67  € 6.666,67 € -570,00 
Totaal formele activiteiten € 8.496,67  € 9.651,67 € -1155,00 
    
Informele activiteiten Inkomsten Uitgaven Winst/verlies 
Algemeen informeel € 0,00  € 1.250,00 € -1.250,00 
Gala € 100,00  € 100,00 € 0,00 
Mannencommissie € 0,00  € 150,00 € -150,00 
Feesten € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 
Studiereis € 21.795,00  € 25.000,00 € -3.205,00 
Subsidie studiereis Onderwijsinstituut € 1.250,00  € 0,00 € 1.250,00 
Sportcommissie € 0,00  € 400,00 € -400,00 
Toneelcommissie € 0,00  € 75,00 € -75,00 
Totaal informele activiteiten € 26.145,00  € 26.975,00 € -830,00 
    
Samenvattingenverkoop    
Samenvattingenverkoop € 2.250,00  € 200,00 € 2.050,00 
Totaal samenvattingenverkoop € 2.250,00  € 200,00 € 2.050,00 
    
Totaal € 64.766,67  € 69.762,46 € -4.995,79 
 

3.5.1 Toelichting begroting 
Dit jaar is besloten een toelichting te geven bij de begroting. Alle bedragen zijn 
gebaseerd op de resultatenrekening en begroting van de jaren 2007-2008, 2008-
2009 en 2009-2010 van studievereniging Postelein. Hieronder staan toelichtingen bij 
posten waarvan het begrote bedrag erg afwijkt van voorgaande jaren of welke 
eventueel vragen zouden kunnen oproepen. Er is gekozen voor een minbegroting 
vanwege het grote financiële reserve van studievereniging Postelein.  
 

3.5.1.1  Drukwerk  
Studievereniging Postelein hoeft geen btw te betalen over de gemaakte kosten. 
Aangezien de kosten over een kalenderjaar berekend worden en niet over een 
bestuursjaar, moet een nieuw bestuur de drukkosten betalen die het vorige bestuur 
de laatste negen maanden heeft gemaakt. Het begrote bedrag bij drukwerk bevat de 
kosten voor het jaar 2010 en de kosten voor de eerste zes maanden van 2011. Dit is 
gedaan zodat de rekening van de Copyshop uiteindelijk bijna gelijk gaat lopen met 
een bestuursjaar.  
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3.5.1.3 Introductie  
De begrote inkomsten bestaan uit 250 studenten die elk 20 euro bijdragen aan de 
introductie. Dit wordt aan de introductie uitgegeven. Tevens zal een deel van de 
inkomsten uit sponsoring bestaan.  
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4.0 Commissaris PR 
Het aankomende jaar zal de commissaris PR leiding geven aan de volgende vier 
commissies: de PosteleinPostcommissie, de introductiecommissie, de 
promotiecommissie en de eerstejaarscommissie. Naast deze 
commissiewerkzaamheden zal de commissaris PR zich bezig houden met de 
propedeuse-, bachelor- en masteruitreikingen, de sponsoring en Blackboard. De 
kerstkaarten zullen net als afgelopen jaar verzorgd worden door de commissaris PR 
in samenwerking met de secretaris. Daarnaast zal de commissaris PR tijdens de 
diverse activiteiten van Postelein ervoor zorgen dat er foto’s worden gemaakt. Tot 
slot is het de verantwoordelijkheid van de commissaris PR om haar activiteiten te 
promoten. 
 

4.1 PosteleinPostcommissie 
Het verenigingsblad van studievereniging Postelein, de PosteleinPost, zal dit jaar 
wederom vier keer worden uitgegeven in een oplage van duizend exemplaren. Naast 
de vier reguliere edities van de PosteleinPost zal ook dit jaar een introductie-editie 
worden uitgegeven. Deze speciale uitgave zal worden toegespitst op aankomende 
studenten en zal worden uitgegeven in een oplage van vijfhonderd exemplaren. 
 Dit jaar zal, net als vorige jaren, worden gestreefd naar een verdere 
professionalisering van de PosteleinPost. De kwaliteit van de artikelen zal verder 
verhoogd worden door meer artikelen te publiceren met een wetenschappelijke 
achtergrond, de PosteleinPost zal worden uitgebreid naar 44 pagina’s. 

Net als afgelopen jaren zal de PosteleinPost in kleur worden gedrukt, een 
herkenbare uitstraling hebben en zal deze bestaan uit een aantal vaste rubrieken. 
Hierbij wordt getracht deze rubrieken aan te laten sluiten bij de interesses van de 
leden. Zo zullen er artikelen betrekking hebben op de verschillende 
afstudeerrichtingen binnen de studie Pedagogische Wetenschappen en 
Onderwijskunde. De inhoud van de PosteleinPost zal verder worden bepaald door de 
commissie. Daarnaast zal er een enquête worden gehouden onder de studenten van 
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde om te kijken naar wat de lezers 
interessant vinden en minder interessant vinden. Aan de hand van deze enquête kan 
de inhoud van de PosteleinPost, waar nodig, aangepast worden aan de interesses 
van de lezers.  

De commissie zal bestaan uit maximaal negen commissieleden, inclusief de 
commissaris PR. Wanneer het mogelijk is, zal net als afgelopen jaar worden 
gestreefd naar verschillende redacties om professioneler en efficiënter te werk te 
kunnen gaan. 

De PosteleinPost zal dit jaar worden verspreid in de collegezalen, tijdens de 
colleges van de studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Naast 
de verspreiding onder de leden van studievereniging Postelein zal de PosteleinPost 
ook worden verspreid onder relaties binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen, 
docenten, zusterverenigingen en sponsoren. 

Tevens kan de PosteleinPost worden gebruikt als extra promotiemiddel, naar 
de leden toe. Dit aangezien de PosteleinPost een belangrijk communicatiemiddel kan 
zijn tussen  studievereniging Postelein en haar leden. 
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De PosteleinPost zal worden uitgegeven in de volgende maanden: 
- December 2010 
- Februari 2011 
- April 2011  
- Eind juli 2011 (introductie-editie) 
- September 2011 

 
4.2 Introductiecommissie 
Het aankomende jaar zal studievereniging Postelein wederom de introductie 
organiseren voor aankomende studenten van Pedagogische Wetenschappen en 
Onderwijskunde. De commissaris PR zal samen met de commissie bepalen welke 
onderdelen van de introductie terugkeren en welke vervangen zullen worden om de 
introductie zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor aankomende studenten en 
mentoren. Hiervoor zal worden gekeken naar de evaluaties van bestuursjaar 2009-
2010. De commissie zal dit jaar bestaan uit maximaal zeven leden, inclusief 
commissaris PR. 
 Er zal dit jaar worden samengewerkt met Dienst Studentenzaken om de 
inschrijving goed te laten verlopen. Hiermee wordt bedoeld dat er dit jaar zal worden 
gekeken of het mogelijk is om bij de aanmelding van de introductie gegevens te 
krijgen over de studieachtergrond van de aankomende studenten. Dit heeft als doel 
dat de verschillende mentorgroepen (studenten die het reguliere programma, het 
HBO-schakelprogramma of de richting ALPO volgen) van tevoren samengesteld 
kunnen worden. Daarnaast zal wederom via e-mail belangrijke informatie aan 
introductiedeelnemers worden verschaft. Hiervan kan ook gebruik gemaakt worden 
bij de indeling van de groepen, zodat deze vooraf aan de introductie bekend is. 
Naast de reguliere groep zijn er aparte groepen voor HBO-schakel studenten en 
ALPO-studenten.  
 Tot slot zal dit jaar gestreefd worden om ook HAN-ALPO studenten tijdens de 
HAN-introductie of een college kennis te laten maken met studievereniging Postelein. 
Dit is van belang, omdat zij ook colleges volgen binnen de studie Pedagogische 
Wetenschappen en Onderwijskunde. Het doel hiervan is dat deze studenten ook 
kunnen deelnemen aan de activiteiten van studievereniging Postelein. Dit zal worden 
gedaan door contact op te nemen met de PABO of Prof. Dr. J. Janssens om te 
overleggen of een moment ingepland kan worden om studievereniging Postelein 
bekend te maken onder deze studenten.  
 
4.3 Promotiecommissie 
Net als afgelopen jaar zal de promotiecommissie ernaar streven studievereniging 
Postelein op de kaart te zetten en een grotere naamsbekendheid te creëren onder de 
studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Dit wordt getracht te 
bereiken door het houden van promotieacties onder de studenten. De promotieacties 
tijdens de tentamenweken zullen hierbij behouden blijven. De invulling van deze 
promotieacties zal worden bepaald door de commissie. Hierbij zal worden nagedacht 
over hoe studievereniging Postelein tijdens deze promotieacties nog meer benadrukt 
kan worden. De commissie zal bestaan uit maximaal zeven leden, inclusief de 
commissaris PR. 

Dit jaar is ervoor gekozen om de Sinterklaasactie te verplaatsen van de 
algemeen informele commissie naar de promotiecommissie. Deze actie creëert 
naamsbekendheid onder de studenten en is dus promotie voor studievereniging 
Postelein. De invulling van deze actie wordt bepaald door de commissie.  
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 Aankomend jaar zal aan de maandelijkse borrels, op de tweede dinsdag van 
de maand bij Absolute Zero, invulling worden gegeven door de promotiecommissie. 
Deze invulling zal bestaan uit het organiseren van een kleine activiteit. Hiervoor is 
gekozen, omdat het afgelopen jaar de commissie deze taak al op zich had genomen.  
 Tot slot zal er gekeken worden naar mogelijkheden om de Posteleinkamer een 
herkenbare uitstraling te geven. Dit zou gedaan kunnen worden door middel van 
stickers op de ramen. Verder kan er gekeken worden hoe andere studieverenigingen 
dit tot stand hebben gebracht. 
 

4.4 Eerstejaarscommissie 
In bestuursjaar 2009-2010 is de eerstejaarscommissie opgezet. De 
eerstejaarscommissie zal een aantal activiteiten organiseren voor 
eerstejaarsstudenten, zoals een eerstejaarsbarbecue, een eerstejaarsfeest en het 
Amelandweekend. In de commissie zullen maximaal vier leden plaatsnemen inclusief 
de commissaris PR.  
 

4.5 Sponsoroverleg 
 Dit jaar is ervoor gekozen om de sponsorcommissie niet voort te zetten 
vanwege te weinig animo in bestuursjaar 2009-2010 voor deze commissie. Het idee 
is om dit jaar richtlijnen op te stellen voor de verschillende commissies over wat 
sponsoring inhoudt en hoe je het beste te werk kunt gaan wat betreft sponsoring. 
Wanneer deze richtlijnen zijn uitgewerkt zal de commissaris PR tijdens 
vergaderingen van de verschillende commissies de informatie geven over de 
sponsoring. Op deze manier wordt er binnen studievereniging Postelein één lijn 
getrokken naar alle sponsoren. 

 

4.6 Propedeuse-, bachelor en masteruitreikingen 
Aankomend jaar zal studievereniging Postelein wederom aanwezig zijn op de 
propedeuse- en bacheloruitreiking om te laten zien dat studievereniging Postelein 
betrokken is bij haar leden. Tijdens deze uitreikingen zal namens studievereniging 
Postelein een klein presentje uitgedeeld worden. 

Bij de masteruitreikingen zal niemand aanwezig zijn, aangezien dit niet 
haalbaar is, omdat deze maandelijks plaatsvinden. Er zal gekeken worden naar de 
mogelijkheden om deze studenten succes te wensen in hun verdere loopbaan. 
Wanneer het alumnibeleid zich verder ontwikkeld heeft, kunnen de studenten via 
deze manier ook in aanraking worden gebracht met het alumninetwerk.  
 

4.7 Kerstkaarten 
Aankomend jaar zullen net als afgelopen jaren kerstkaarten worden verstuurd naar 
alle leden van studievereniging Postelein. Naast de leden zullen de kerstkaarten 
worden verspreid onder belangrijke relaties, overige studieverenigingen, 
zusterverenigingen, docenten en sponsoren. 
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4.8 Blackboard 
De Blackboardcommunity zal dit jaar worden bijgehouden door de commissaris PR. 
Dit houdt in dat op Blackboard onder andere de agenda, nieuwspunten en 
mededelingen te vinden zullen zijn. Deze agenda, nieuwspunten en mededelingen 
zullen door het desbetreffende bestuurslid zelf op Blackboard worden gezet. De taak 
van de Commissaris PR is om te controleren of alle bestuursleden dezelfde stijl 
hanteren, zodat er in alle berichten één lijn getrokken wordt. 
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5.0 Commissaris Formeel 
Dit jaar zal de commissaris formeel vier commissies onder zich hebben. Deze 
commissies zijn: de algemeen formele commissie, de voorlichtingen- en 
meeloopdagencommissie, de LSPOD-commissie en de studytripcommissie.  
 Het is de verantwoordelijkheid van de commissaris formeel om de formele 
activiteiten te promoten.  
 

5.1 Algemeen formele commissie 
De algemeen formele commissie draagt zorg voor de organisatie van de lezingen en 
excursies. Dit jaar zal een commissiehoofd aangesteld worden. Deze commissie zal 
uit zeven leden bestaan, inclusief het commissiehoofd en de commissaris formeel. 
 Er zal geprobeerd worden om elke maand een studiegerelateerde lezing te 
laten plaatsvinden. Twee jaar geleden is de commissie in samenwerking met mw. 
drs. C. Hulsmans, een docent van Leren en Ontwikkeling, begonnen met de 
lezingencyclus. Afgelopen jaar hebben een aantal lezingen plaatsgevonden uit deze 
lezingencyclus. Dit jaar zal dit weer gedaan worden, naast de organisatie van 
lezingen door commissieleden. Om leden te trekken naar de lezingen zullen deze, 
net als afgelopen jaren,  zo veel mogelijk in de pauze plaatsvinden. Verder zal er 
geen inschrijving gelden. Hierdoor is het bezoeken van lezingen laagdrempelig. Het 
is ook een mogelijkheid om lezingen te organiseren in samenwerking met een andere 
studievereniging, bijvoorbeeld met SPIN, aangezien psychologie raakvlakken heeft 
met Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. De kosten om sprekers uit 
te nodigen, kunnen dan gedeeld worden, waardoor het mogelijk is om bekendere en 
eventueel duurdere sprekers uit te nodigen. 
 Er zal geprobeerd worden om elke maand een excursie te organiseren.  
Hierbij willen we een gevarieerd programma aanbieden door instellingen van 
verschillende richtingen binnen het werkveld te bezoeken. De aanmelding voor een 
excursie zal plaatsvinden op de Posteleinkamer. Hierbij dient een borg van vijf euro 
betaald te worden. 
 

5.2 Voorlichtingen- en Meeloopdagencommissie 
De commissie zal uit maximaal vijftien leden bestaan, inclusief het commissiehoofd 
en de commissaris formeel. In het bestuursjaar 2009-2010 is een commissiehoofd 
aangesteld voor de meeloopdagen, dat zal dit jaar weer gebeuren.  

De aanmeldingen voor meeloopdagen blijven via de commissaris formeel gaan. 
De meeloopdagen zullen in overleg met de commissieleden gepland worden. De 
frequentie van de meeloopdagen zal afhankelijk zijn van het aantal aanmeldingen, 
met een maximum van één meeloopdag per twee weken. De opzet van de 
meeloopdag van afgelopen jaren zal behouden blijven.  
 Net als afgelopen jaren zullen de meeloopdagen bestemd zijn voor 6-VWO 
leerlingen en HBO-studenten. Scholieren van 4-VWO en 5-VWO kunnen ook dit jaar 
niet meedoen aan de meeloopdag, omdat er voor hen andere studieoriënterende 
activiteiten worden georganiseerd door de universiteit. 
 Dit jaar zal geprobeerd worden om deze commissie te laten bestaan uit 
reguliere studenten, ALPO-studenten en schakelprogramma-studenten. Als er 
genoeg aanmeldingen zijn voor een ALPO-meeloopdag, zal deze verzorgd worden 
door de studenten die deze richting volgen, zodat tijdens de voorlichting aandacht 
besteed kan worden aan deze richting.  
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 Tevens zullen de voorlichtingen op middelbare scholen door deze commissie 
verzorgd worden. De voorlichtingaanvragen komen bij de commissaris formeel 
binnen. Dit in tegenstelling tot vorig jaar, waarbij de aanvragen via mw. drs. M. 
Heijmans binnenkwamen en doorgestuurd werden naar de commissaris. Hiervoor is 
in overleg gekozen, omdat de aanvraag op deze manier sneller bij de commissie 
terecht komt. Vervolgens wordt met commissieleden overlegd wie deze voorlichting 
kan verzorgen. Tijdens deze voorlichtingen wordt de studie Pedagogische 
Wetenschappen en Onderwijskunde gepromoot en wordt aandacht besteed aan de 
nieuwe studierichting ALPO. Deze voorlichtingen bieden de mogelijkheid om 
studievereniging Postelein al bekendheid te geven onder de middelbare scholieren. 
De commissieleden ontvangen een vergoeding voor de voorlichting die ze hebben 
verzorgd. 
 Tevens zullen dit jaar een aantal incidentele voorlichtingen plaatsvinden, zoals 
de Nijmeegse Tweedaagse, open dagen van de universiteit en de laatkiezersdag. De 
commissie zal deze voorlichtingen eveneens begeleiden of verzorgen.   
 

5.3 LSPOD - commissie 
De Landelijke Studenten Pedagogiek en Onderwijskunde Dag (LSPOD) zal ook dit 
jaar georganiseerd worden in samenwerking met zusterverenigingen uit andere 
steden. Net als vorig jaar wordt een commissie samengesteld waarin twee actieve 
leden van studievereniging Postelein zitting zullen nemen. Aankomend jaar zal deze 
dag gehouden worden op 1 april in Leiden. Dit is nu al vastgesteld omdat het vorig 
jaar lastig was om een geschikte datum en locatie te vinden. Aangezien afgelopen 
jaar de opkomst van studenten op deze dag niet hoog was, is het een mogelijkheid 
om iets te veranderen aan de opzet van deze dag of de naam, waardoor het meer 
studenten zou kunnen trekken.  
 

5.4 Studytripcommissie 
Dit jaar valt de studytrip onder de verantwoordelijkheid van de commissaris formeel. 
Voor deze wisseling is gekozen om de commissaris informeel te ontlasten en omdat 
deze activiteit veel formele aspecten bevat. Deze commissie zal uit zeven leden 
bestaan, inclusief het commissiehoofd en de commissaris formeel. De promotie van 
de studytrip zal voor de studiereis plaatsvinden, om zoveel mogelijk leden te trekken. 
De inschrijfperiode zal meer dan zes weken voor de studytrip plaatsvinden, zodat er 
een mogelijkheid is tot annulering bij de accommodatie wanneer dat nodig is. Ook zal 
er gekeken worden wat de kosten zullen bedragen wanneer er een kleinere groep 
meegaat.  
 

5.5 Praktijkavond: blik op het werkveld 
In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en 
Onderwijskundigen (NVO) zal dit jaar weer een Praktijkavond georganiseerd worden. 
De NVO zal zorgen voor de sprekers en de commissaris formeel regelt de locatie, de 
promotie en de inschrijving. Er zal één praktijkavond plaatsvinden, waarbij studenten 
in gesprek kunnen gaan met mensen uit verschillende werkvelden. Er zal ook een 
spreker komen uit het onderwijskundige werkveld. Dit zal gepromoot worden onder 
onderwijskunde studenten. De inschrijving zal plaatsvinden op de Posteleinkamer, 
waarbij leden een borg van 5 euro dienen te betalen.  
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5.6 Bijlessen statistiek 
De bijlessen voor statistiekvakken zullen ook dit jaar plaatsvinden. De commissaris 
formeel koppelt studenten die bijles willen geven en studenten die bijles willen 
ontvangen aan elkaar. Studievereniging Postelein bepaalt de hoogte van de 
vergoeding, maar is niet verantwoordelijk voor de betaling hiervan. Uit de evaluatie 
van afgelopen jaar is gebleken dat studenten die bijles geven graag de beschikking 
zouden hebben over de collegesheets van het desbetreffende vak en extra 
oefenopgaven. Dit jaar zal gekeken worden of dit mogelijk is.  
 

5.7 Sollicitatietraining 
Wat betreft de sollicitatietraining zal weinig veranderen in vergelijking met afgelopen 
jaar. Een medewerker van Dienst Studentenzaken zal eveneens twee 
trainingsbijeenkomsten verzorgen. De commissaris formeel regelt de locatie en de 
promotie. Bij een grote aanvraag kunnen meerdere bijeenkomsten georganiseerd 
worden. Studenten kunnen zich op de Posteleinkamer inschrijven. Er zal geprobeerd 
worden deze bijeenkomsten voor februari te plannen, aangezien Gezin & Gedrag 
studenten rond deze tijd beginnen met het solliciteren voor een stageplek.  
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6.0 Commissaris Informeel 
De commissaris informeel heeft zeven commissies onder zich dit bestuursjaar, 
namelijk de algemeen informele commissie, de galacommissie, de feestcommissies, 
de studiereiscommissie, de mannencommissie, de sportcommissie en de 
toneelcommissie.  
 Het is de verantwoordelijkheid van de commissaris informeel om de informele 
activiteiten te promoten. 
 

6.1 Algemeen Informele Commissie 
De algemeen informele commissie zal dit jaar meerdere niet-studiegerelateerde 
activiteiten organiseren. De commissie organiseert activiteiten zoals een student-
docent activiteit, een cultuuravond en incidentele activiteiten. Onder incidentele 
activiteiten vallen onder andere het kerstdiner, de chocoladeavond en de 
cocktailworkshop. Tevens zal gezocht worden naar een mogelijkheid om een 
opname van een tv-programma bij te wonen. Aangezien het tv-programma 
Praatjesmakers gestopt is, wordt er gezocht naar een andere mogelijkheid. 
 Aankomend jaar zal minimaal één student-docent activiteit plaatsvinden. Om 
meer docenten te trekken wordt geprobeerd deze activiteit te laten plaatsvinden op 
de universiteit.  
 De filmavond en de filmnacht zijn vanwege weinig animo afgeschaft. De 
filmlicentie zal dan ook niet worden verlengd.  
 De cultuuravond zal dit jaar minimaal één keer georganiseerd worden. Bij de 
cultuuravond zullen sporten worden uitgesloten, omdat deze activiteiten door de 
sportcommissie georganiseerd worden. Bij succes zal overwogen worden om meer 
cultuuravonden te organiseren. 
 De cocktailnight wordt wanneer mogelijk vervangen door een 
cocktailworkshop. Door een workshop hiervan te maken, wordt geprobeerd meer 
leden te trekken.  
 Er wordt gestreefd naar vier of meer incidentele activiteiten te organiseren dit 
bestuursjaar. Deze activiteiten werden afgelopen jaar goed bezocht en zullen 
daarom behouden blijven. Voorbeelden van de activiteiten die terug zullen komen, 
zijn het kerstdiner en de chocoladeavond.  
 In de algemeen informele commissie zullen maximaal zes leden plaatsnemen, 
inclusief het commissiehoofd en de commissaris informeel.  

6.2 Galacommissie 
Aankomend jaar zal weer getracht worden een gala te organiseren met de volgende 
studieverenigingen: Den Geitenwollen Soc, Intens, Leonardo da Vinci, Mycelium, 
Thalia en Umoja. In de galacommissie zullen namens studievereniging Postelein 
maximaal twee leden plaatsnemen. 

6.3 Feestcommissies 
Net als vorig jaar zullen drie aparte commissies gevormd worden, namelijk de A-
feestcommissie, de BaMyPocommissie en de Pitcherpartycommissie.  
 
6.3.1 A-feestcommissie 
In samenwerking met de studieverenigingen Babylon, ESV, BOW, GSV Excalibur, 
Mycelium en SVN zullen vier A-feesten georganiseerd worden in de Boogie 
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Wonderland. Namens studievereniging Postelein zal één lid in deze commissie 
plaatsnemen. De ‘battle of de dj’s’ zal behouden worden.  
 
6.3.2 BaMyPocommissie 
Het BaMyPofeest zal zes keer per jaar plaatsvinden in de El Sombrero en wordt 
georganiseerd samen met studieverenigingen Babylon en Mycelium. In deze 
commissie zullen twee leden van studievereniging Postelein plaatsnemen. 
 

6.3.3 PitcherPartycommissie 
De PitcherParty wordt georganiseerd door studievereniging Leonardo da Vinci, 
studievereniging Postelein en een gastvereniging. De PitcherParty wordt vijf keer per 
jaar georganiseerd in universiteitscafé Piecken. In deze commissie zullen twee leden 
van studievereniging Postelein plaatsnemen.  
 

6.4 Studiereiscommissie 
De studiereiscommissie zal dit jaar een reis van ongeveer acht dagen naar het 
buitenland organiseren. De studiereiscommissie zal zowel formele als informele 
activiteiten organiseren. Tijdens de reis zal er elke dag vanuit de commissie iemand 
dagverantwoordelijk zijn. De commissie zal bestaan uit maximaal acht leden inclusief 
het commissiehoofd en de commissaris informeel. 
 

6.5 Mannencommissie 
De mannencommissie zal dit jaar een aantal activiteiten organiseren voor de 
mannelijke leden van studievereniging Postelein. De mannencommissie zal bestaan 
uit maximaal vijf leden inclusief het commissiehoofd en de commissaris informeel. 
 

6.6 Sportcommissie 
Vorig jaar is de sportcommissie opgestart en deze zal dit jaar worden uitgebreid. 
Studievereniging Postelein zal dit jaar wederom deelnemen aan de Batavierenrace. 
Daarnaast zullen er extra activiteiten georganiseerd worden, bijvoorbeeld bowlen en 
een salsaworkshop. Er wordt gestreefd om eveneens een sportactiviteit te 
organiseren waarbij leden ervaren hoe het is om te sporten met een beperking.  
 

6.7 Toneelcommissie 
Op initiatief van leden is besloten dit jaar een toneelcommissie op te richten. Er wordt 
gekeken of hier genoeg animo voor is door middel van het organiseren van 
improvisatieavonden. Wanneer er genoeg animo is, zal een opzet gemaakt worden 
voor een toneelstuk wat mogelijk uitgevoerd kan worden in het volgende 
bestuursjaar. Bij genoeg animo is de toneelcommissie eenmalig een tweejarige 
commissie. Dit komt omdat een toneelstuk opzetten veel tijd kost en het niet haalbaar 
is om binnen één jaar een toneelstuk te organiseren. Het eerste jaar wordt, wanneer 
er genoeg animo is, gebruikt om het toneelstuk op te zetten, zoals het script en de 
regisseur. In het tweede jaar wordt meteen begonnen met audities en zal het 
toneelstuk werkelijk opgevoerd worden. Hierna zal de toneelcommissie wel elk jaar 
een toneelstuk opvoeren, dus een éénjarige commissie worden.  


