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Voorwoord 1 

 2 

Beste lezer, 3 

 4 

Voor u ligt het beleidsplan van het zeventiende bestuur der studievereniging 5 

Postelein. Op een rustig plekje tussen de weilanden van Giesbeek is het beleidsplan 6 

van studievereniging Postelein tot stand gekomen. Met dit beleidsplan willen wij de 7 

speerpunten en doelstellingen voor komend jaar kenbaar maken en nader toelichten. 8 

In het beleidsplan zal naar voren komen dat een aantal ideeën voortgezet zullen 9 

worden, andere ideeën zullen onder een andere naam verder bestaan en er zullen 10 

een aantal nieuwe ideeën gepresenteerd worden.  11 

Studievereniging Postelein behoort tot één van de grootste studieverenigingen 12 

van Nijmegen. Het aantal activiteiten dat voor de leden georganiseerd wordt, is 13 

divers van aard en daarbij wordt naar de mening van de leden geluisterd. Wij, als 14 

komend bestuur, zullen dit voortzetten. Daarmee hopen we de leden een leuke, 15 

leerzame toevoeging te bieden naast hun studie.  16 

Het bestuur, bestaande uit vijf meiden en één van de weinige mannen van onze 17 

vereniging,  zal zich inzetten om er een geslaagd jaar van te maken.  18 

 19 

Het bestuur 2011 – 2012,  20 

 21 
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Domenique Sinke  - Secretaris en Vice-voorzitter 23 
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 28 
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1. Inleiding 1 

 2 

In dit beleidsplan worden de speerpunten van het zeventiende bestuur van 3 

studievereniging Postelein kenbaar gemaakt. Tevens heeft het beleidsplan het doel 4 

aan te geven hoe het bestuur de speerpunten vorm willen geven in het komende 5 

bestuursjaar.  6 

Als eerst zullen de twee speerpunten van het bestuursjaar 2011 – 2012 worden 7 

geformuleerd. De speerpunten zijn de basis waaruit wij onze activiteiten organiseren 8 

en de speerpunten zullen continu ons uitgangspunt vormen. Het eerste speerpunt is 9 

het veranderen van het imago van studievereniging Postelein. Deze verandering zal 10 

tot uiting komen in de verschillende activiteiten en de uitstraling van studievereniging 11 

Postelein. Tevens wordt gestreefd naar het versterken van het promotiebeleid, dit 12 

om ervoor te zorgen dat studievereniging Postelein meer bekendheid krijgt bij onze 13 

leden en eventueel toekomstige leden. Voortbordurend op het eerste speerpunt is 14 

het tweede speerpunt tot stand gekomen. Hiermee doelen wij op meer 15 

betrokkenheid van zowel de leden bij de vereniging als betrokkenheid van het 16 

bestuur bij de leden.  17 

Na het secretariële deel zal de begroting voor het jaar 2011-2012 gepresenteerd 18 

worden. Daarna zal per commissaris aangegeven worden hoe zij hun functie 19 

komend jaar zullen invullen aan de hand van de twee opgestelde speerpunten.  20 
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2. Algemene doelstellingen 1 

2.1 speerpunten 2 

Het eerste speerpunt betreft verandering van de uitstraling van studievereniging 3 

Postelein. Wij hebben het idee dat Postelein een gedateerde en achterhaalde 4 

uitstraling heeft. Naar onze mening moet de uitstraling gemoderniseerd worden. Wij 5 

willen graag meegroeien met de tijd en daarmee met onze leden. Studievereniging 6 

Postelein moet een gezellige uitstraling krijgen waar leden zich thuis voelen en het 7 

moet meer zijn dan alleen een faciliterende dienst voor boeken en samenvattingen. 8 

Wij gaan dit bereiken door veranderingen aan te brengen in het promotiebeleid. Het 9 

huidige promotiebeleid maakt gebruik van activiteitensheets, posters, een 10 

maandkalender, Blackboard, de nieuwsbrief en de website. Het gebruik van de 11 

sheets zal worden voortgezet, iedere maand zal in de collegezaal een presentatie 12 

worden getoond. Tevens zal de maandkalender worden getoond op de televisie in 13 

de hal van het Spinozagebouw, in TvA 4 en op posters bij de ingang van de 14 

Posteleinkamer. Naast de maandagenda streven we naar het gebruik van een 15 

jaaragenda op de website in plaats van deze op te hangen in de Posteleinkamer. 16 

Ook de standaard van de PosteleinPost bij de ingang van het Spinozagebouw zal in 17 

de kleuren rood en blauw geschilderd worden.     18 

Het gebruik van de posters zal worden voortgezet, maar de posters zullen een 19 

andere lay-out krijgen. Het logo en de kleuren rood en blauw zullen worden 20 

behouden, zodat de huisstijl van Postelein herkenbaar blijft.  21 

Er zal ook worden gekeken naar de mogelijkheden om de website 22 

www.postelein.nl op een andere manier vorm te geven. Dit willen we bereiken door 23 

de lay-out waar mogelijk aan te passen. Op die manier willen we de website 24 

sprekender maken. 25 

Naast het aanpassen van de promotiemiddelen zal ook gekeken worden naar de 26 

mogelijkheden om de indeling van de kamer te veranderen. De balie wordt door veel 27 

leden als hinderlijk en afstandelijk ervaren. Door de balie te verzetten of weg te 28 

halen hopen wij meer openheid creëren.  29 

Verweven in het eerste speerpunt zit ons tweede speerpunt. Wij streven naar meer 30 

betrokkenheid van de leden bij studievereniging Postelein. Allereerst vinden wij het 31 

belangrijk om de leden op een informele manier te benaderen en wij zullen 32 

openstaan voor initiatieven van de leden, maar daarbij wel de professionaliteit 33 

uitstralen die de leden gewend zijn. Daarnaast streven we naar het verlagen van de 34 

drempel om de Posteleinkamer te bezoeken. We hebben een maandelijkse activiteit 35 

toegevoegd die plaats zal vinden op de Posteleinkamer. Hierbij kun je denken aan 36 

tosti’s uitdelen of cake versieren. De professionaliteit zullen we waarborgen door de 37 

protocollen na te leven. Deze protocollen zullen verzameld worden in een map. Op 38 

die manier wordt er voor bestuursleden en leden overzicht gecreëerd. Mochten er 39 
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zich problemen voordoen dan kan deze map geraadpleegd worden. Deze 1 

protocollen zullen waar nodig aangepast worden, zodat deze up-to-date zijn.  2 

Afgelopen jaar zijn er veel activiteiten georganiseerd door studievereniging 3 

Postelein. Er was veel verschil in opkomst per activiteit. Door een aantal activiteiten 4 

op een andere manier in te vullen en nieuwe activiteiten toe te voegen zal  er naar 5 

gestreefd worden de activiteiten aantrekkelijker te maken voor de leden. Tevens 6 

hebben we de naam van de commissie ‘ algemeen formele commissie’ aangepast 7 

naar ‘PIP (PWO in de praktijk) commissie’, om de naam van de commissie meer aan 8 

te laten sluiten bij de activiteiten die georganiseerd worden door de commissies. Op 9 

dit moment is alleen de naam van de algemeen formele commissie veranderd, maar 10 

er zullen er nog meer volgen. Verder wordt er naar gestreefd bij enkele andere 11 

commissies activiteiten toe te voegen, weg te halen of waar nodig aan te passen. 12 

Samenvattend streven wij naar het creëren van betrokkenheid, door het 13 

aantrekkelijker maken van activiteiten. Dit proberen we te bewerkstelligen door het 14 

veranderen van de namen van commissies en het aanpassen van het 15 

activiteitenaanbod. Tevens zal dit één van de middelen zijn waarmee we de 16 

uistraling van Postelein kunnen veranderen. De activiteiten zullen meer aansluiten bij 17 

de wensen van leden, waardoor wij hopen dat de opkomst hoog is en dat leden 18 

enthousiast worden gemaakt voor deelname aan meerdere activiteiten.  19 

Door middel van deze twee speerpunten hopen wij studievereniging Postelein 20 

meer onder de aandacht te brengen en meer toegankelijk en zichtbaar te maken 21 

voor onze leden.  22 

2.2 Leden 23 

Op 19 september 2011 heeft studievereniging Postelein 1450 leden. Van deze 1450 24 

leden zijn er ongeveer 60 actief. De promotiecommissie sluit aan op ons speerpunt 25 

meer betrokkenheid van leden. Om dit te bewerkstelligen willen we een 26 

maandactiviteit organiseren. Dit zal gedaan worden door de promotiecommissie en 27 

daarom zal meer plaats gemaakt worden voor actieve leden.  28 

2.2.1 Initiatieven van leden 29 

Het beste idee van Postelein zal worden voortgezet. Er zullen wat wijzigingen 30 

plaatsvinden in de uitvoering. Wij streven het hele jaar door naar ideeën van leden. 31 

In het praatje ter voorstelling van het nieuwe bestuur in de collegezaal zal benadrukt 32 

worden dat studievereniging Postelein een vereniging is voor en door studenten en 33 

dat we openstaan voor ideeën van de leden. De leden krijgen de mogelijkheid om 34 

een idee op te schrijven. Tevens wordt benoemd dat ideeën, opmerkingen, tips etc. 35 

het hele jaar door in de brievenbus bij de Posteleinkamer gedeponeerd kunnen 36 

worden. Als er een idee vanuit de leden komt zal gekeken worden naar de 37 

mogelijkheid om het bij een commissie onder te brengen. Dit zal niet ten koste gaan 38 

van het budget van de commissie, maar komt uit de post ‘initiatieven van leden’ op 39 

de begroting. Als het niet in een commissie past zal het door het bestuur opgepakt 40 

worden. Ook in verschillende commissies is ruimte gecreëerd voor initiatieven van 41 



 

                 Beleidsplan Studievereniging Postelein, Bestuur 2011-2012 9 
 

leden door het aantal vaste activiteiten te beperken. Daarnaast wordt er aandacht 1 

geschonken aan de uitslag van de enquête die het bestuur 2010-2011 heeft 2 

afgenomen.  3 

2.3 Planning 4 

2.3.1 Jaarplanning 5 

Dit jaar zullen we de jaaragenda op de website plaatsen. Op die manier hebben de 6 

leden een overzicht van alle activiteiten die studievereniging Postelein in één jaar zal 7 

organiseren. Daarnaast kunnen wijzigingen op deze manier makkelijker en op een 8 

nettere manier doorgevoerd worden dan bij een papieren versie. 9 

2.3.2 Maandplanning 10 

De maandagenda zal net als voorheen iedere maand door middel van een 11 

PowerPoint presentatie tijdens de pauze van colleges bekend worden gemaakt aan 12 

onze leden. Daarnaast worden er posters met de maandagenda op de deur van de 13 

Posteleinkamer gehangen. Tevens zal de maandagenda te zien zijn in de houder op 14 

de balie en in de houders op de tafels in het DE-café. Als laatste zal de 15 

maandagenda op de beeldschermen worden getoond in de hal van het 16 

Spinozagebouw en in TvA 4. 17 

2.4 Posteleinkamer 18 

2.4.1 Post 19 

De postvakken per functie en de postvakken in en uit zullen behouden blijven. De 20 

secretaris neemt de taak op zich om inkomende briefpost te sorteren per functie. Alle 21 

uitgaande briefpost zal gearchiveerd worden.  22 

2.4.2 E-mail 23 

De secretaris zal inkomende e-mails sorteren per bestuurslid en deze bij het 24 

betreffende bestuurslid in het postvak IN zetten. Bestuursleden moeten zelf hun e-25 

mails sorteren over de submappen, zodat e-mails gesorteerd zijn per onderwerp. 26 

Alle mails zullen gearchiveerd worden op computer drie op de Posteleinkamer. Dit is 27 

de eigen verantwoordelijkheid van de bestuursleden.  28 

2.4.3 Kamerdienst 29 

Elke werkdag zal minimaal één bestuurslid op de Posteleinkamer aanwezig zijn van 30 

10.00 uur tot 16.00 uur, met uitzondering van vrijdagen. Op vrijdag zal minimaal één 31 

bestuurslid aanwezig zijn van 10.00 uur tot 14.00 uur. Hiervoor is wederom gekozen, 32 

omdat er dan weinig studenten aanwezig zijn op de Universiteit. Verder is de kamer 33 

gesloten tijdens tentamenweken, vakanties, feestdagen en tijdens activiteiten waarbij 34 

het voltallige bestuur aanwezig moet zijn. Wanneer een bestuurslid op de kamer 35 

aanwezig is, bestaat de mogelijkheid voor actieve leden om commissiewerk te 36 
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verrichten op een computer. Verder is het mogelijk voor leden om tussen 10.00 uur 1 

en 16.00 uur samenvattingen te kopen en zich aan te melden voor activiteiten. 2 

Tussen 12.00 uur en 14.00 uur zal de deur van de Posteleinkamer open staan om 3 

de toegankelijkheid te behouden. 4 

2.4.4 Kameretiquette 5 

De dagelijkse werkzaamheden behorend bij de kamerdienst van de bestuursleden 6 

zullen volgens het protocol van bestuursjaar 2007-2008 verlopen.  7 

2.4.5 Verjaardagsmail 8 

Er zal dit jaar wederom een verjaardagsmail verstuurd worden. Hierbij krijgt het 9 

jarige lid de mogelijkheid om een klein presentje op de Posteleinkamer op te halen. 10 

Dit presentje mogen leden binnen de eerstvolgende collegeweek na hun verjaardag 11 

op komen halen. Wanneer leden jarig zijn in periodes van afwezigheid van het 12 

bestuur zal gestreefd worden naar het versturen van de verjaardagsmail vanuit huis. 13 

Wanneer dit niet mogelijk is, zal de verjaardagsmail op een ander moment gestuurd 14 

worden. Zo bieden wij ook deze mensen de mogelijkheid hun verjaardagspresentje 15 

op te komen halen. Er zal in de Posteleinkamer een poster opgehangen worden die 16 

leden herinnert aan het ophalen van een verjaardagspresentje.  17 

2.5 Bekendheid 18 

Om herkenbaar te zijn voor de leden zal ten tijde van kamerdiensten en activiteiten 19 

van studievereniging Postelein de bestuurskleding gedragen worden. De 20 

bestuurskleding bestaat uit een shirt of vest met daarop het Posteleinlogo en de 21 

naam en functie van het bestuurslid. Dit zorgt voor duidelijkheid over wie het 22 

aanspreekpunt is voor leden. Tijdens constitutieborrels en algemene 23 

ledenvergaderingen zullen de bestuursleden tevens herkenbaar zijn door het dragen 24 

van formele bestuurskleding. Verder zal het nieuwe bestuur, net zoals voorgaande 25 

besturen, binnen twee weken na hun aanstelling een collegepraatje houden bij de 26 

eerste-, tweede- en derdejaars studenten. Dit zal meer bekendheid geven bij de 27 

leden en zal duidelijkheid verschaffen betreffende het aanspreekpunt voor komend 28 

jaar. 29 

2.6 Toegankelijkheid 30 

Om de betrokkenheid van de leden te bewerkstelligen zal getracht worden de 31 

toegankelijkheid te vergroten. de toegankelijkheid willen wij vergroten door het 32 

activiteitenaanbod aan te passen aan de leden. We trachten naar het uitvoeren van 33 

ideeën van de leden om op die manier leden te laten zien dat we open staan en 34 

toegankelijk zijn voor alle leden. Tevens willen we kijken wat de mogelijkheden zijn 35 

met betrekking op de inrichting van de kamer. Uit de enquête is gebleken dat veel 36 

leden de balie als een drempel ervaren. Er zal worden gekeken naar de 37 

mogelijkheden om de balie te verplaatsen of eventueel weg te halen. De 38 

openingstijden van de kamer zullen worden voortgezet. Tevens zullen ook de open 39 
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kamers behouden blijven. We streven naar twee open kamers in ons bestuursjaar 1 

2011-2012. De eerste open kamer zal ter kennismaking van ons als nieuw bestuur 2 

zijn en eventueel dienen voor actieve leden werving. De tweede open kamer zal 3 

gehouden worden tegen de tijd dat er een nieuw bestuur gezocht moet worden.  4 

2.7 informatievoorziening 5 

2.7.1 Algemeen 6 

De informatievoorziening van studievereniging Postelein zal plaatsvinden middels de 7 

PosteleinPost, de nieuwsbrief, de website, de Blackboardcommunity, de 8 

activiteitensheets, de maandkalender en de posters. Daarnaast wordt er dit jaar een 9 

Facebook-account aangemaakt om ook via social media leden te kunnen informeren 10 

over de activiteiten van studievereniging Postelein. 11 

2.7.2 Website 12 

De website zal komend jaar onderhouden worden door de secretaris zoals afgelopen 13 

bestuursjaar ook is gedaan. Er zal gekeken worden naar de mogelijkheden om de 14 

lay-out van de website waar mogelijk aan te passen. 15 

2.7.3 Blackboard 16 

De Blackboardcommunity zal komend jaar onderhouden worden door de voorzitter. 17 

Op Blackboard worden onder andere de agenda, nieuwspunten en mededelingen 18 

geplaatst. Deze agenda, nieuwspunten en mededelingen zullen door de voorzitter op 19 

Blackboard gezet worden. Op die manier wordt er voor gezorgd dat er in alle 20 

berichten één lijn getrokken wordt. Er zal een vast tijdstip afgesproken worden 21 

waarop aan de voorzitter wordt doorgegeven welke berichten op Blackboard 22 

geplaatst moeten worden. 23 

2.7.4 LinkedIn 24 

Komend jaar zal de voorzitter de LinkedIn pagina van Studievereniging Postelein 25 

onderhouden. De LinkedIn pagina wordt gebruikt als alumnibestand. 26 

2.7.5 Facebook 27 

Dit jaar zal er een Facebook account worden aangemaakt voor studievereniging 28 

Postelein. Het Facebook-account zal in het algemeen onderhouden worden door de 29 

voorzitter. De commissarissen zullen hun eigen activiteiten op de Facebook pagina 30 

plaatsen, om vertraging van promotie te voorkomen en het spontane karakter van 31 

Facebook te behouden. De Facebook pagina is in ieder geval bestemd voor 32 

aankondigingen van activiteiten, aankondigingen van de opening van inschrijvingen 33 

voor activiteiten en om eventuele vragen van de leden over de desbetreffende 34 

activiteiten daarover te beantwoorden. Aanmelden voor activiteiten zal nog steeds 35 

gebeuren via de mail of op de Posteleinkamer, dit zal duidelijk aangegeven worden. 36 



 

                 Beleidsplan Studievereniging Postelein, Bestuur 2011-2012 12 
 

Daarnaast kunnen belangrijk organen als het SOFv of de NUmedezeggenschap 1 

gelinkt worden aan de Facebook-account. 2 

2.8 Samenwerking 3 

De samenwerking met andere verenigingen zal dit jaar worden voortgezet. Als 4 

bestuur vinden wij het belangrijk om goede contacten met andere verenigingen te 5 

onderhouden en zo nodig te versterken. Nieuwe contacten en samenwerking met 6 

andere studieverenigingen zijn niet ons voornaamste doel, maar het is wel belangrijk 7 

om ons tijdens borrels en andere activiteiten waarbij andere studieverenigingen 8 

aanwezig zijn te profileren en goede contacten te leggen. 9 

2.9 Loop, SOFv en Fos 10 

Dit jaar zal wederom deelgenomen worden aan de vergaderingen van het Landelijk 11 

Overleg Onderwijskunde en Pedagogiek (LOOP), het Samenwerkings Overleg der 12 

Faculteitsverenigingen (SOFv) en het Facultair Overleg Studieverenigingen (FOS). 13 

Twee leden van het dagelijks bestuur zullen aanwezig zijn bij vergaderingen van het 14 

LOOP en het SOFv. Daarnaast zal de voorzitter of de Secretaris vergaderingen van 15 

het FOS bijwonen. 16 

2.10 Raad van Advies 17 

De huidige Raad van Advies (RvA) zal tot het eind van dit kalenderjaar, 31 18 

december 2011, actief zijn. Het bestuur vraagt zelf een nieuw RvA lid of meerdere 19 

nieuwe RvA leden vragen. De Raad van Advies die wordt aangesteld voor het 20 

kalenderjaar 2012 zal wederom uit drie leden bestaan. Het bestuur zal het Raad van 21 

Advies protocol volgen.  22 

2.11 Commissiehoofden 23 

Afgelopen bestuursjaren is gebruik gemaakt van een protocol voor 24 

commissiehoofden, hiervan zal dit jaar gebruik worden gemaakt bij het aanstellen 25 

van commissiehoofden. In dit protocol staan de verwachtingen die het bestuur van 26 

een commissiehoofd heeft. Bij de aanstelling van een commissiehoofd zal een kort 27 

gesprek gehouden worden met de commissaris van de desbetreffende commissie. 28 

De commissaris zal tijdens dit gesprek duidelijk maken wat de 29 

verantwoordelijkheden zijn van het commissiehoofd en vragen welke verwachtingen 30 

het commissiehoofd zelf heeft. De functie van dit gesprek is verduidelijking van de 31 

taken van het commissiehoofd en een kennismaking. Wanneer er binnen één 32 

commissie meer dan één persoon belangstelling toont voor de functie van 33 

commissiehoofd, zal naast een gesprek een motivatiebrief geschreven moeten 34 

worden. 35 
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2.12 Deelname activiteiten 1 

Bij activiteiten waar een beperkt aantal mensen aan kunnen deelnemen gaan leden 2 

altijd voor op niet-leden. Daarnaast moeten niet-leden bij bepaalde activiteiten een 3 

klein bedrag betalen om aan de activiteit te kunnen deelnemen. Dit bedrag wordt per 4 

activiteit vastgesteld. Als leden zich uitschrijven na de inschrijfperiode zal de borg 5 

niet worden terugbetaald.  6 

Voor excursies van formele activiteiten worden leden gevraagd borg te betalen. 7 

De leden krijgen de kans, indien ze niet in staat zijn de borg direct bij aanmelding te 8 

betalen, de borg tot twee dagen na inschrijving alsnog te betalen. Indien zij dit niet 9 

doen zullen zij weer voor de activiteit worden uitgeschreven.  10 
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3. Financiën 1 

3.1 Boekenverkoop 2 

Studievereniging Postelein zal net als voorgaande jaren boeken met korting 3 

aanbieden aan zowel de bachelor- als de masterstudenten. De penningmeester en 4 

de secretaris nemen de boekenverkoop voor hun rekening. De secretaris 5 

onderhoudt het contact met de docenten en de studenten. De penningmeester 6 

draagt zorg voor het contact met de leverancier. De huidige leverancier is 7 

Studystore. 8 

Door middel van onder andere de website, Blackboard, de nieuwsbrief, de 9 

posters, de maandkalender en de activiteitensheets wordt aan studenten kenbaar 10 

gemaakt dat zij boeken kunnen bestellen. Studenten kunnen hun boeken online 11 

bestellen via de webshop. De betaling zal ter afronding van het online bestellen 12 

geschieden via iDEAL. De bestelde boeken kunnen worden opgehaald op de 13 

Posteleinkamer. In de planning zal rekening gehouden worden met het aantal 14 

studenten dat boeken komt halen, zodat dit gespreid kan verlopen. Tevens zal 15 

rekening gehouden worden met het curriculum van de eerstejaars die vanaf dit jaar 16 

anders is dan voorgaande jaren. 17 

3.2 Samenvattingenverkoop 18 

Studenten kunnen samenvattingen kopen op de Posteleinkamer van maandag tot en 19 

met donderdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 uur en 14.00 20 

uur. Bij de aankoop van een samenvatting door een student, zal gevraagd worden 21 

naar diens ledensticker.  22 

Studievereniging Postelein zal samenvattingen blijven inkopen bij studenten voor 23 

twintig euro per honderd pagina’s die zij hebben samengevat. Voor dat 24 

aangeleverde samenvattingen door studievereniging Postelein worden gekocht, zal 25 

een bestuurslid deze inhoudelijk vergelijken met het boek. De inkoop van 26 

samenvattingen zal dit jaar extra worden gepromoot door onder andere de 27 

nieuwsbrief, de website en posters. Op deze manier hopen wij ons aanbod van 28 

samenvattingen uit te kunnen breiden. 29 

3.3 Kascontrole 30 

De kascontrolecommissie zal bestaan uit drie leden. Waar mogelijk zijn deze drie 31 

leden studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Begin april 32 

2012 en oktober 2012 controleert de kascontrolecommissie de boekhouding van 33 

Postelein. Tijdens een algemene ledenvergadering zal de commissie worden 34 

voorgesteld en goedgekeurd. 35 

3.4 Boekhouding 36 

Het gebruik van boekhoudprogramma Conscribo zal wederom worden voortgezet. 37 
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3.5 Begroting 2011-2012 1 

 2 
Algemeen Inkomsten Uitgaven Winst/verlies 

Contributie leden € 13.000,00  € 0,00  € 13.000,00  

Subsidie Onderwijsinstituut € 1.000,00  € 0,00  € 1.000,00  

Sponsoring € 3.350,00  € 0,00  € 3.350,00  

Rabobank (kosten en rente) € 800,00  € 700,00  € 100,00  

Actieve leden € 0,00  € 1.950,00  -€ 1.950,00  

Initiatief leden €0,00 €300,00 -€300,00 

Onvoorziene uitgaven € 0,00  € 500,00  -€ 500,00  

Afschrijvingen € 0,00  € 538,66  -€ 538,66  

Boekhoudprogramma € 0,00  € 50,00  -€ 50,00  

Kosten verzekering € 0,00  € 306,00  -€ 306,00  

Ragweek € 100,00  € 150,00  -€ 50,00  

Drukwerk € 0,00  € 3.000,00  -€ 3.000,00  

Samenvattingenverkoop €1250,00 €400,00 €850,00 

Website € 0,00  € 1500,00  -€ 1500,00  

Totaal Algemeen € 19.500,00  € 9.394,66  € 10.105,34 

    

Bestuur Inkomsten Uitgaven Winst/verlies 

Kosten Kamer van Koophandel € 0,00  € 26,64  -€ 26,64  

Contributie SOFv € 0,00  € 50,00  -€ 50,00  

Kamerbenodigdheden € 0,00  € 650,00  -€ 650,00  

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  

Diës € 0,00  € 1.250,00  -€ 1.250,00  

Algemene Leden Vergadering € 0,00  € 80,00  -€ 80,00  

Totaal Bestuur € 0,00  € 4.456,64  -€ 4.456,64  

 

    

PR Inkomsten Uitgaven Winst/verlies 

PosteleinPost € 0,00  € 2.500,00  -€ 2.500,00  

Representatie € 0,00  € 1.000,00  -€ 1.000,00  

Promotie € 0,00  € 3.850,00  -€ 3.850,00  

Introductie € 4.600,00  € 6.050,00  -€ 1.450,00  

Subsidie introductie 

Onderwijsinstituut € 1.000,00  € 0,00  € 1.000,00  

Totaal PR € 5.600,00  € 13.400,00  -€ 7.800,00  

 3 

 4 
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Formele activiteiten Inkomsten Uitgaven Winst/verlies 

Netwerkavond € 0,00  € 40,00  -€ 40,00  

PIP-commissie € 0,00  € 800,00  -€ 800,00  

Praktijkdag € 200,00  € 400,00  -€ 200,00  

Meeloopdagen € 0,00  € 1.200,00  -€ 1.200,00  

Subsidie meeloopdagen 

onderwijsinstituut € 1.200,00  € 0,00  € 1.200,00  

Externe voorlichtingen € 0,00  € 1.000,00  -€ 1.000,00  

Subsidie externe voorlichtingen € 1.000,00  € 0,00  € 1.000,00  

Sollicitatietraining  € 0,00  € 10,00  -€ 10,00  

Studytrip € 4.000,00  € 4.405,00  -€ 405,00  

Totaal formele activiteiten € 6.400,00  € 7.855,00  -€ 1.455,00  

    

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  € 300,00  -€ 300,00  

Feesten € 2.700,00  € 0,00  € 2.700,00  

Studiereis € 20.000,00  € 22.870,00  -€ 2.870,00  

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

Eerstejaarsactiviteit € 585,00  € 675,00  -€ 90,00  
Sportcommissie € 5.420,50  € 6.120,50  -€ 700,00  
Totaal informele activiteiten € 30.055,50  € 31.315,50  -€ 1.260,00  
    

    

Totaal € 61.555,50  € 66.421,80  -€ 4.866,30  
 1 

3.5.1 Toelichting Begroting 2 

De begroting is gebaseerd op begrotingen van de jaren 2010-2011, 2009-2010 en 3 

2008-2009 en de resultatenrekening. Concrete plannen voor verschillende posten 4 

zijn opgenomen in de begroting. Gekozen is voor een minbegroting vanwege de 5 

grote financiële reserve van studievereniging Postelein. Aangezien studievereniging 6 

Postelein niet als doel heeft een grote financiële reserve op te bouwen, omdat het 7 

vermogen van de vereniging uiteindelijk is bedoelt voor de leden. 8 

3.5.1.1 Sponsoring 9 

De sponsoring is gebaseerd op alle lopende contracten.  10 

3.5.1.2 Actieve Leden 11 

Een aparte post is gemaakt voor de actieve leden. Hieronder vallen zowel de kosten 12 

voor de Actieve Leden Activiteit, het Actieve Leden Uitje en de Sinterklaasactie. 13 

Uitgaande van 60 actieve leden is er voor de Actieve Leden Activiteit tien euro per 14 
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persoon begroot, voor het Actieve Leden Uitje twintig euro per persoon en voor de 1 

Sinterklaasactie twee en een halve euro per persoon. 2 

3.5.1.3 Initiatief leden 3 

Een aparte post is gemaakt voor het initiatief van de leden. Dit budget is bedoelt om 4 
ideeën van leden te ondersteunen. Nadat het idee is ingediend zal er een gesprek 5 
plaatsvinden met twee bestuursleden om de details van het idee te bespreken. In 6 
overleg met een commissie en het lid zou het idee in samenwerking met een 7 
commissie kunnen worden uitgevoerd uit het budget van de commissie.  8 

3.5.1.4 Afschrijvingen 9 

De afschrijvingen hebben betrekking op de afschrijving van de vier computers die in 10 
de Postelein-kamer staan. 11 

3.5.1.5 Ragweek 12 

Studievereniging Postelein zal € 50,00 aan de Ragweek schenken voor het goede 13 
doel. Wij vinden het belangrijk om goede doelen te steunen door naast het faciliteren 14 
van de Ragweek eveneens een financiele bijdrage te leveren. 15 

3.5.1.6 Relatiegeschenken 16 

De post ‘relatiegeschenken’ heeft betrekking op de cadeau’s die worden 17 
aangeboden aan andere besturen bij bijvoorbeeld een constitutieborrel. Het doel van 18 
de relatiegeschenken is het aangaan en onderhouden van relaties met andere 19 
besturen.  20 

3.5.1.7 Relaties 21 

De post ‘relaties’ heeft betrekking op het onderhouden van persoonlijke relaties van 22 
studievereniging Postelein zoals bijvoorbeeld de onderwijsdirecteur. 23 

3.5.1.8 Representatie 24 

De post ‘representatie’ heeft betrekking op cadeau’s voor leden, zoals de 25 
verjaardagcadeaus en de presentjes bij de Propedeuse- en Bacheloruitreiking. 26 
Tevens heeft de post ´representatie´ betrekking op cadeaus voor leden die in het 27 
bijzonder erg betrokken zijn of zijn geweest bij studievereniging Postelein, zoals het 28 
oud-bestuur, het nieuwe bestuur, de commissiehoofden en de Raad van Advies.  29 

3.5.1.9 Drukwerk 30 

Onder het drukwerk valt al het drukwerk dat wordt gedaan op de Posteleinkamer of 31 
in de Copyshop. Alleen het drukwerk met betrekking tot de PosteleinPost valt niet 32 
onder deze post, maar onder de post ‘PosteleinPost’. 33 

Het gebruik van de lease-printer heeft afgelopen jaar veel kosten bespaard. Hier 34 
is bij deze begroting rekening mee gehouden. 35 

3.5.1.10 Sportcommissie 36 

Tijdens de eerste vergadering is gebleken dat de sportcommissie graag een skireis 37 
wil organiseren. De inkomsten van de sportcommissie hebben betrekking op de 38 
vergoeding die aan de leden wordt gevraagd voor de skireis. 39 
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4. Commissaris PR 1 

Het komende jaar zal de commissaris PR leiding geven aan de volgende drie 2 

commissies: de PosteleinPostcommissie, de introductiecommissie en de 3 

promotiecommissie. Verder houdt de commissaris PR zich bezig met de sponsoring, 4 

de Propedeuse-, Bachelor- en Masteruitreikingen, en het aanpassen van de 5 

algemene folder over studievereniging Postelein. Dit jaar zullen de kerstkaarten 6 

wederom verzorgd worden door de commissaris PR in samenwerking met de 7 

secretaris. Daarnaast zal de commissaris PR zorgen voor het maken van foto's 8 

tijdens de diverse activiteiten van studievereniging Postelein. Tot slot is het de 9 

verantwoordelijkheid van de commissaris PR om posters te maken voor haar 10 

activiteiten en deze activiteiten op Facebook te vermelden.  11 

4.1 PosteleinPostcommissie 12 

De PosteleinPost, het verenigingsblad van studievereniging Postelein, zal dit jaar vijf 13 

keer worden uitgegeven. De PosteleinPost zal vier keer in een reguliere uitgave 14 

verschijnen en één uitgave zal net als afgelopen jaren een introductie-editie zijn. 15 

Deze speciale uitgave is bedoeld om studievereniging Postelein te promoten onder 16 

de nieuwe studenten. De reguliere uitgaven worden gedrukt in een oplage van 17 

zevenhonderdvijftig exemplaren, de introductie-editie in een oplage van vijfhonderd 18 

exemplaren. Om dit mogelijk te maken zal worden gezocht naar een nieuwe drukker. 19 

De PosteleinPost zal dit jaar uitgedeeld worden bij de collegezalen, voorafgaand 20 

aan colleges van de studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. 21 

Het verenigingsblad zal naast de verspreiding onder de studenten Pedagogische 22 

Wetenschappen en Onderwijskunde ook worden uitgedeeld aan relaties binnen de 23 

Faculteit der Sociale Wetenschappen, zusterverenigingen en sponsoren. Verder kan 24 

de PosteleinPost worden opgehaald op de Posteleinkamer, of worden meegenomen 25 

vanuit de standaard bij de ingang van het Spinozagebouw. De introductie-editie zal 26 

dit jaar niet voor aanvang van de introductie opgestuurd worden naar de nieuwe 27 

studenten, in plaats hiervan zal een folder ter promotie van Postelein worden 28 

verstuurd. De introductie-editie zal na de presentatie van het nieuwe bestuur in de 29 

introductie worden uitgedeeld, zodat de nieuwe studenten de presentatie kunnen 30 

koppelen aan de inhoud van de PosteleinPost. 31 

De professionaliteit van de PosteleinPost zal worden nagestreefd door het blad 32 

wederom in kleur te laten drukken, de herkenbare uitstraling te behouden en het 33 

blad met vaste, herkenbare artikelen in te delen. De inhoud zal bepaald worden door 34 

de leden van de PosteleinPostcommissie. Net als het afgelopen jaar zal de 35 

PosteleinPost uit 44 pagina's bestaan. 36 

Er wordt gestreefd de PosteleinPost uit te geven voor de kerstvakantie, na de 37 

tweede tentamenperiode, na de derde tentamenperiode, tijdens de introductie en in 38 

september.  39 

De commissie zal bestaan uit minimaal zeven en maximaal negen 40 
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commissieleden, inclusief de commissaris PR. De commissaris PR zal samen met 1 

één commissielid de eindredactie in InDesign verzorgen. 2 

4.2 Introductiecommissie 3 

Het komende jaar zal studievereniging Postelein weer de introductie organiseren 4 

voor aankomende studenten van Pedagogische Wetenschappen en 5 

Onderwijskunde. De introductiecommissie zal samen met de commissaris PR 6 

bepalen uit welke onderdelen de introductie zal bestaan. Hierbij maken zij gebruik 7 

van de evaluaties van het afgelopen jaar, om de introductie zo aangenaam mogelijk 8 

te maken voor de nieuwe studenten en mentoren. De Radboud Universiteit 9 

Nijmegen zal de introductie komend jaar mogelijkerwijs inkorten, waardoor enkele 10 

programmaonderdelen zullen vervallen. 11 

Dit jaar zal wederom met Dienst Studentenzaken worden samengewerkt om de 12 

inschrijving soepel te laten verlopen. Er worden geen speciale groepen voor 13 

studenten van de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) gevormd 14 

om te voorkomen dat er groepen wegvallen door eventuele overlap met de ALPO 15 

introductie. Zo kunnen de studenten zowel een deel van de introductie van de 16 

Radboud Universiteit Nijmegen volgen, als de introductie van de Hogeschool van 17 

Arnhem en Nijmegen. Er wordt gestreefd om tijdens de introductie een activiteit voor 18 

ALPO-studenten te organiseren, zodat zij ondanks de verspreiding over de groepen 19 

de mogelijkheid krijgen om met elkaar kennis te kunnen maken. 20 

Dit jaar wordt gepoogd de mentoren voor te bereiden op vragen over de ALPO. 21 

Mentoren die het reguliere of HBO-schakelprogramma volgen hebben vaak minder 22 

kennis over de ALPO en kunnen zo vragen van de nieuwe ALPO-studenten hierover 23 

niet beantwoorden. Aan de mentoren van afgelopen introductie zal gevraagd worden 24 

welke vragen ALPO-studenten stelden en hier zal een bestand met veel gestelde 25 

vragen van worden gemaakt. Daarnaast zullen enkele ALPO-studenten uitgenodigd 26 

worden op de ALPO activiteit, zodat de nieuwe studenten overige vragen aan hen 27 

kunnen stellen. Tijdens de mentorenvoorlichting zal aandacht worden besteed aan 28 

deze kwestie en de mentoren zullen het bestand ontvangen via e-mail. Overige 29 

informatie, zoals de indeling van de mentorgroepen, zal ook via e-mail verstrekt 30 

worden. 31 

De commissie zal bestaan uit minimaal zes en maximaal zeven leden, inclusief 32 

de commissaris PR. 33 

4.3 Promotiecommissie 34 

De promotiecommissie streeft ernaar om de studievereniging Postelein een grotere 35 

bekendheid te geven onder de studenten Pedagogische Wetenschappen en 36 

Onderwijskunde. Dit gebeurt aan de hand van promotieacties zoals de 37 

tentamenacties, en het uitdelen van kleine cadeaus. Hierbij wordt studievereniging 38 

Postelein zo veel mogelijk benadrukt. 39 

Dit jaar zullen de maandelijkse borrels wederom georganiseerd worden door de 40 

promotiecommissie op de tweede dinsdag van de maand bij Absolute Zero. De 41 
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maandelijkse borrels zullen komend jaar themaborrels zijn. De promotiecommissie 1 

zal elke maand een thema bedenken en de borrel aan de hand van dit thema 2 

invullen. Tevens zal de promotiecommissie dit jaar een nieuwe maandelijkse 3 

activiteit verzorgen in de pauze ter promotie van de Posteleinkamer. Hiervoor is 4 

gekozen omdat bezoek aan de Posteleinkamer het contact tussen bestuur en leden 5 

versterkt, wat aansluit bij ons speerpunt van betrokkenheid. Daarnaast komen de 6 

leden op de kamer in aanraking met promotie van activiteiten, wat de opkomst kan 7 

vergroten. De invulling van de acties zal bepaald worden door de 8 

promotiecommissie. 9 

Vanwege de toevoeging van de maandelijkse activiteit is gekozen om de 10 

promotiecommissie uit te breiden naar minimaal zeven en maximaal negen leden, 11 

inclusief de commissaris PR. 12 

4.4 Eerstejaarscommissie 13 

Dit jaar is besloten de eerstejaarscommissie te laten vervallen, vanwege gebrek aan 14 

animo voor deze commissie en de geringe te organiseren activiteiten. Het 15 

organiseren van een eerstejaarsactiviteit zal verschoven worden naar de algemeen 16 

informele commissie. Daarnaast zal er komend jaar geen eerstejaarsweekend 17 

worden georganiseerd voor het studiejaar 2012-2013. Het huidig bestuur legt op 18 

deze manier geen activiteit vast na hun beleidsjaar en zo kan het bestuur 2012-2013 19 

zelf besluiten of zij een eerstejaarsweekend willen laten plaatsvinden in dat jaar. Dit 20 

zal aan het kandidaatsbestuur duidelijk worden voorgelegd zodra zij zijn 21 

aangenomen. 22 

4.5 Sponsoring 23 

Komend jaar zal de sponsoring voor verschillende commissies wederom geregeld 24 

worden door de commissies zelf. De commissaris PR zal de commissies inlichten 25 

over sponsoring aan de hand van afgelopen jaar opgestelde richtlijnen, zodat het 26 

regelen van sponsoring gestructureerd zal plaatsvinden. 27 

De sponsoring voor studievereniging Postelein in het algemeen zal verzorgd 28 

worden door de commissaris PR. 29 

4.6 Propedeuse-, Bachelor- en Masteruitreikingen 30 

Dit jaar zal studievereniging Postelein wederom haar betrokkenheid bij de leden 31 

uiten door aanwezig te zijn op Propedeuse- en Bacheloruitreikingen. Er zal tijdens 32 

deze uitreikingen een roos namens Postelein worden uitgedeeld. Studievereniging 33 

Postelein zal niet aanwezig zijn bij de Masteruitreikingen, maar de betrokkenheid zal 34 

toch geuit worden door middel van een kaart ter felicitatie waarop deze studenten 35 

succes wordt gewenst met hun verdere loopbaan. De kaarten worden naar het 36 

Onderwijs Service Punt gebracht, waarna zij deze naar de alumni versturen. 37 
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4.7 folder 1 

Aankomend jaar zal de commissaris PR de algemene folder over studievereniging 2 

Postelein aanpassen. In deze folder wordt beschreven wat Postelein te bieden heeft 3 

voor studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. De folder zal op 4 

de Posteleinkamer komen te staan, uitgedeeld worden tijdens voorlichtingen en 5 

meeloopdagen en opgestuurd worden aan nieuwe studenten ter vervanging van de 6 

introductie-editie van de PosteleinPost. 7 

4.8 Kerstkaarten 8 

Dit jaar zullen net als afgelopen jaren kerstkaarten worden verstuurd. De 9 

kerstkaarten zullen opgestuurd worden naar leden, belangrijke relaties, 10 

zusterverenigingen, overige verenigingen, docenten en sponsoren van 11 

studievereniging Postelein. 12 
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5. Commissaris Formeel 1 

De Commissaris Formeel houdt zich voornamelijk bezig met studiegerelateerde 2 

zaken en zal dit jaar wederom vier commissies onder zich hebben. Deze commissies 3 

zijn: de PIP-commissie, de voorlichtingen- en meeloopdagencommissie, de 4 

Praktijkdag-commissie en de studytripcommissie. Tot slot is het de 5 

verantwoordelijkheid van de Commissaris Formeel om posters te maken voor haar 6 

activiteiten en deze activiteiten op Facebook te vermelden. 7 

5.1 PIP-Commissie 8 

Wat voorheen de algemeen formele commissie heette, zal nu de PIP-commissie 9 

heten. Deze afkorting staat voor PWO (Pedagogische Wetenschappen en 10 

Onderwijskunde) In Praktijk. Er is voor gekozen om de naam van deze commissie te 11 

veranderen, zodat deze naam meer aantrekkelijk is voor de leden.  12 

De PIP-commissie zal zich bezig houden met het organiseren van 13 

studiegerelateerde excursies en lezingen. Dit jaar zal deze commissie ook een 14 

aantal workshops gaan organiseren. Er zal naar gestreefd worden om dit jaar acht 15 

excursies, acht lezingen en vier workshops te organiseren, verdeeld over het 16 

studiejaar. Het doel van deze workshops is om de leden naast theoretische lezingen 17 

en excursies, ook de mogelijkheid te geven om praktische dingen te leren die 18 

betrekking hebben op de opleiding. Interactie is dus erg belangrijk tijdens deze 19 

workshops.  20 

De aanmelding voor excursies en workshops kan enkel op de Posteleinkamer. 21 

Voor deelname aan deze activiteiten moeten alle deelnemers bij de inschrijving vijf 22 

euro borg betalen. Niet-leden moeten naast de vijf euro borg nog een symbolische 23 

bijdrage van één euro betalen voor deelname aan de excursie. Bij inschrijving geldt 24 

dat leden voor gaan op niet-leden.  25 

Voor deelname aan een lezing hoeft men zich niet in te schrijven. Hierbij geldt 26 

wel dat niet-leden bij aanvang één euro entree moeten betalen voor deelname.  27 

De PIP-commissie zal uit zeven leden bestaan, inclusief de Commissaris 28 

Formeel.  29 

5.2 Voorlichtingen- en meeloopdagencommissie 30 

Deze commissie verzorgt namens de Universiteit voorlichtingen over de studie, 31 

voornamelijk op middelbare scholen in Nederland. Ook organiseert deze commissie 32 

meeloopdagen op de Radboud Universiteit voor middelbare scholieren uit 6 VWO en 33 

HBO instroomstudenten. Daarnaast zijn er een aantal incidentele activiteiten, zoals 34 

de Nijmeegse Tweedaagse, open dagen van de Universiteit en de laatkiezersdag, 35 

welke tevens door deze commissie verzorgd of begeleid zullen worden. 36 

De aanmeldingen voor meeloopdagen en voorlichtingen zullen via de 37 

Commissaris Formeel blijven lopen. Als er een aanmelding binnenkomt, wordt in de 38 

commissie overlegd wie er naartoe zullen gaan. Er zal dit jaar een goed overzicht 39 

gemaakt worden waarin duidelijk wordt hoe vaak een commissielid een voorlichting 40 
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geeft en/of meeloopdagen zal begeleiden, zodat iedereen ongeveer even vaak aan 1 

bod komt.  2 

Er zullen dit jaar wederom meeloopdagen voor zowel toekomstig reguliere 3 

studenten als voor toekomstig ALPO-studenten georganiseerd worden. De 4 

frequentie van de meeloopdagen is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, met 5 

een maximum van één meeloopdag per twee weken. De opzet van de meeloopdag 6 

van afgelopen jaren zal in overleg met de commissie worden behouden en waar 7 

nodig aangepast. Dit sluit tevens aan bij ons speerpunt betrokkenheid, omdat de 8 

leden de mogelijkheid krijgen om eventueel een eigen inbreng te geven aan de 9 

opzet van de meeloopdag.  10 

Zowel voor de meeloopdagen als voor de voorlichtingen geldt dat dit een 11 

geschikte gelegenheid is om naast het promoten van de studie, de toekomstige 12 

studenten kennis te laten maken met studievereniging Postelein. Om deze reden 13 

zullen de commissieleden een badge krijgen waardoor hun naam herkenbaar is en 14 

waar tevens het Posteleinlogo op zal staan.  15 

Dit jaar zal de commissie uit minimaal 13 en maximaal 15 leden bestaan, 16 

inclusief de Commissaris Formeel. 17 

5.3 Praktijkdag-commissie 18 

Dit jaar zal studievereniging Postelein wederom deelnemen aan de Praktijkdag-19 

commissie. Afgelopen jaar heeft de Praktijkdag-commissie verschillende stappen 20 

ondernomen om de Praktijkdag te professionaliseren en meer aantrekkelijk te maken 21 

voor leden. Zo hebben zij de naam van de commissie veranderd en een eigen logo 22 

ontworpen. Desondanks was de opkomst op de Praktijkdag van onze leden niet 23 

hoog. Hoogstwaarschijnlijk was dit een gevolg van de niet centrale locatie waar de 24 

Praktijkdag plaats vond, namelijk Leiden. Daarom is besloten dat de Praktijkdag 25 

komend jaar in Utrecht plaats zal vinden, omdat dit een centrale plek is in het land. 26 

Deze locatie is al vastgelegd. Het beleid van deze commissie om de Praktijkdag te 27 

professionaliseren en meer aantrekkelijk te maken voor leden, zal voortgezet 28 

worden. Hierom zal met de andere studieverenigingen over het concept van  de 29 

Praktijkdag overlegd worden.  30 

Er zullen maximaal drie leden namens Postelein plaatsnemen in deze 31 

commissie, inclusief de Commissaris Formeel. 32 

5.4 Studytripcommissie 33 

Dit jaar zal de studytripcommissie wederom onder de functie Commissaris Formeel 34 

vallen. De studytrip zal uit drie dagen en twee overnachtingen bestaan en er zullen 35 

zowel formele als informele activiteiten georganiseerd worden. De manier van 36 

promoten, zoals afgelopen jaar uitgevoerd, zal worden voortgezet. De promotie en 37 

de inschrijvingen voor de studytrip moet afgerond zijn, alvorens begonnen wordt met 38 

de promotie van de studiereis.  39 

De studytripcommissie zal uit zeven leden bestaan, inclusief de Commissaris 40 

Formeel. 41 
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5.5 Praktijkavond: Blik op het werkveld 1 

Dit jaar zal weer getracht worden een praktijkavond te organiseren in samenwerking 2 

met de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). 3 

Tijdens deze avond zullen verschillende sprekers voorgedragen worden door de 4 

NVO met betrekking tot pedagogiek en onderwijskunde. De Commissaris Formeel 5 

zal de locatie, de promotie en de inschrijvingen regelen. Voor de inschrijving dienen 6 

de leden een borg van vijf euro te betalen.  7 

5.6 Bijlessen Statistiek 8 

De Commissaris Formeel zal ook dit jaar weer bijlessen organiseren voor statistiek 9 

gerelateerde vakken, zoals Beschrijvende en Toetsende Statistiek, Psychometrie, 10 

Wiskunde voor de Statistiek en SPSS. Dit wordt gedaan door studenten die bijles 11 

willen geven, te koppelen aan studenten die graag bijles willen krijgen. De hoogte 12 

van de vergoeding voor de bijlessen wordt bepaald door studievereniging Postelein, 13 

zodat de studenten weten waar ze aan toe zijn. De studievereniging is echter niet 14 

verantwoordelijk voor de betaling hiervan. Er zal gekeken worden of er de 15 

mogelijkheid bestaat dat studenten die bijles geven de beschikking kunnen krijgen 16 

over de collegesheets van het vak en tevens over beschikbare oefenopgaven. 17 

Hiervoor zal contact gezocht worden met de coördinatoren van de statistiekvakken.  18 

5.7 Sollicitatietraining 19 

Net als afgelopen jaar zal de Commissaris Formeel weer in samenwerking met de 20 

Dienst Studentenzaken een sollicitatietraining verzorgen. Deze training zal gegeven 21 

worden door een medewerker van Dienst Studentenzaken en de Commissaris 22 

Formeel draagt zorg voor de locatie en de promotie. De training zal wederom uit 23 

twee bijeenkomsten bestaan. Bij veel aanmeldingen zal gepoogd worden meerdere 24 

bijeenkomsten te organiseren. De training zal voor februari plaatsvinden in verband 25 

met studenten die rond deze tijd beginnen met het solliciteren voor een stageplek. 26 
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6. Commissaris Informeel 1 

De Commissaris Informeel zal vijf commissies aansturen. Dit zullen de volgende 2 

commissies zijn: de algemeen informele commissie, de feestcommissies, de 3 

studiereiscommissie, de mannencommissie en de sportcommissie. Tot slot is het de 4 

verantwoordelijkheid van de Commissaris Informeel om posters te maken voor zijn 5 

activiteiten en deze activiteiten op Facebook te vermelden. 6 

6.1 Algemeen Informele Commissie 7 

De algemeen informele commissie zal de niet-studiegerelateerde activiteiten 8 

organiseren. Er wordt gestreefd naar een aantal van minimaal negen activiteiten in 9 

het jaar. Er zal gekeken worden naar sponsoring van Piecken. Vanwege het succes 10 

van de volgende activiteiten: het kerstdiner, de chocolade avonden, de student-11 

docent activiteit en de cocktailworkshop, is besloten deze activiteiten in het 12 

programma op te nemen. Naast deze vier vaste activiteiten zal er aan de commissie 13 

nog ruimte gegeven worden om vier activiteiten te bedenken naar eigen inzicht. De 14 

eerstejaars barbecue zal worden georganiseerd door de algemeen informele 15 

commissie. Er wordt naar gestreefd om vernieuwende en spannende activiteiten te 16 

bedenken, bijvoorbeeld een dropping. Dit zal echter van de commissie afhangen, 17 

aangezien betrokkenheid van leden bij studievereniging Postelein een speerpunt is. 18 

Hiermee hopen wij dat leden zich meer betrokken gaan voelen, omdat we openstaan 19 

voor nieuwe ideeën van de leden.  20 

De algemeen informele commissie zal bestaan uit maximaal zeven leden 21 

inclusief de Commissaris Informeel.  22 

6.2 Feestcommissies 23 

Dit jaar wordt getracht verschillende feesten te organiseren. Dit zal gedaan worden 24 

door verschillende commissies. Dit zullen de BaMyPocommissie en de 25 

galacommissie zijn. Er is besloten om zowel met het A-feest als de Pitcherparty te 26 

stoppen. De Pitcherparty zal nog blijven bestaan, maar dan in samenwerking met 27 

een andere vereniging dan studievereniging Postelein. Het A-feest is definitief 28 

opgehouden met bestaan. De opkomst van beide feesten was erg laag en daarmee 29 

niet meer rendabel om te organiseren voor zowel de kroeg als studievereniging 30 

Postelein. Wij vinden dat het geen meerwaarde heeft om een feest te organiseren 31 

waar geen leden naar toe komen, daarom is er gekeken naar de optie voor een 32 

nieuw feest om hier mogelijk meer leden mee te kunnen trekken. Dit feest zal het 33 

Ingloriousfeest worden. Dit feest zal in samenwerking met andere 34 

studieverenigingen zijn. Daarnaast zijn er plannen om een sociale wetenschappen 35 

feest te organiseren. Hier is echter nog geen concreet plan voor. Het is wel ons 36 

streven om dit feest vorm te gaan geven. 37 
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6.2.1 Ingloriousfeest 1 

Het Ingloriousfeest zal worden georganiseerd met de volgende verenigingen: SVN, 2 

Babylon, Mycelium, Excalibur, en ESV en zal plaatsvinden in café van Buren. Het is 3 

echter onzeker of Mycelium en BOW de deelname aan dit feest zullen voortzetten. 4 

Daarnaast zal er in samenwerking met de andere verenigingen gekeken worden wat 5 

we met dit feest gaan doen. Voor het Ingloriousfeest zal er geen commissie worden 6 

gevormd. De organisatie van het Ingloriousfeest zal uitsluitend door bestuursleden 7 

van de verenigingen op zich worden genomen aangezien het feest maar drie keer 8 

per jaar wordt georganiseerd en er niet veel werk zit in de organisatie. De 9 

Commissaris Informeel zal dus namens Postelein deelnemen aan het organiseren 10 

van het Ingloriousfeest. Het feest zal dit jaar drie keer worden georganiseerd. De 11 

eerste keer zal rond november zijn, de tweede keer na het Diësfestival van de 12 

universiteit en de derde keer tijdens de Introductie. 13 

6.2.2 BaMyPocommissie 14 

Er is besloten om door te gaan met het BaMyPofeest. Het feest wordt georganiseerd 15 

in samenwerking met de studieverenigingen Babylon en Mycelium in de El 16 

Sombrero. Het feest zal zes keer per jaar georganiseerd worden. Wij streven er naar 17 

om het BaMyPofeest op de donderdagavond te houden, maar we zijn nog in overleg 18 

met de El Sombrero of dit ook zo kan blijven.  19 

Er zullen in de BaMyPocommissie drie leden van Postelein plaatsnemen. 20 

6.2.3 Galacommissie 21 

Aankomend jaar zal weer getracht worden een gala te organiseren met de volgende 22 

studieverenigingen: Den Geitenwollen Soc, Intens, Leonardo da Vinci, Mycelium, 23 

Thalia en Umoja.  24 

In de galacommissie zullen namens studievereniging Postelein maximaal twee 25 

leden plaatsnemen. 26 

6.3 Studiereiscommissie 27 

Dit jaar wordt er wederom een reis naar het buitenland georganiseerd. Samen met 28 

de studiereiscommissie zal een bestemming worden gekozen. De 29 

studiereiscommissie zal zowel formele activiteiten als informele activiteiten regelen. 30 

Er zullen twee docenten gevraagd worden om mee te gaan. Ons streven is om de 31 

informele activiteiten op de studiereis te vernieuwen. Hierbij kan bijvoorbeeld 32 

gedacht worden aan een nieuwe manier om de stad te ontdekken. Iedere dag zal 33 

een commissielid aangewezen worden als dagverantwoordelijke.  34 

De studiereiscommissie zal dit jaar uit acht commissieleden bestaan inclusief de 35 

Commissaris Informeel.   36 
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6.4 Mannencommissie 1 

De mannencommissie zal activiteiten organiseren die speciaal gericht zijn op de 2 

mannelijke leden van studievereniging Postelein.  3 

De mannencommissie zal uit maximaal vier commissieleden bestaan inclusief de 4 

Commissaris Informeel. 5 

6.5 Sportcommissie 6 

De sportcommissie zal zich richten op het organiseren van sportieve activiteiten voor 7 

de leden. De sportcommissie zal dit jaar wederom de Batavierenrace organiseren. 8 

Daarnaast wordt er geprobeerd een skireis te organiseren. Dit zal een lang weekend 9 

zijn. Tenslotte wordt er getracht nog een aantal andere sportactiviteiten te 10 

organiseren. Er wordt naar gestreefd om tenminste één sportactiviteit te organiseren 11 

die betrekking heeft op het pedagogisch werkveld. 12 

 Dit jaar zal de sportcommissie uit vijf commissieleden bestaan inclusief de 13 

Commissaris Informeel. 14 


