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Voorwoord 1 

 2 

Beste lezer, 3 

 4 

Voor u hebt u het beleidsplan van het achttiende bestuur der studievereniging 5 

Postelein. Postelein is één van de grootste studieverenigingen van Nijmegen. Binnen 6 

de studievereniging zijn leden een belangrijk uitgangspunt, omdat Postelein een 7 

studievereniging is voor en door leden. In commissies kunnen leden diverse 8 

activiteiten voor andere leden organiseren, waardoor zij met hun ideeën jaarlijks een 9 

steentje bijdragen aan Postelein. Het achttiende bestuur bestaat uit zes enthousiaste 10 

en spontane meiden. Wij zijn ons bewust van het belang van onze leden en hopen 11 

hen komend jaar opnieuw te kunnen verblijden met ons diverse aanbod aan 12 

activiteiten.  13 

Dit beleidsplan is geschreven om onze speerpunten en doelstellingen van 14 

komend jaar aan u te presenteren. Hiervoor is in het eerste weekend van september 15 

2012 fanatiek vergaderd aan de Zeeuwse kust, nabij Scharendijke. Uit dit beleidsplan 16 

zal blijken dat een aantal concepten wordt voortgezet en andere concepten worden 17 

vernieuwd, zodat Postelein voor de leden een leuke en leerzame toevoeging blijft 18 

naast de studie. 19 

 Wij, als achttiende bestuur, zijn er klaar voor om er met onze leden een 20 

fantastisch jaar van te maken. Bent u klaar voor ons? 21 

 22 

Het bestuur 2012 – 2013, 23 

 24 

Michelle Mostard    - Voorzitter 25 

Marion Anten   - Secretaris en Vice-voorzitter 26 

Sietske van der Meulen  - Penningmeester 27 

Judith Salfischberger  - Commissaris PR 28 

Linsey van den Heuvel  - Commissaris Formeel 29 

Iris Bleekman   - Commissaris Informeel 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 
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Inleiding 1 

 2 

Zoals eerder vermeld, zal het achttiende bestuur der studievereniging 3 

Postelein middels dit beleidsplan haar speerpunten presenteren en nader uitleggen. 4 

Tevens zullen in dit beleidsplan de doelstellingen uitgewerkt worden, waaraan het 5 

bestuur dit jaar vorm wil geven. 6 

In dit beleidsplan zullen als eerste de twee speerpunten van het achttiende 7 

bestuur worden geformuleerd. Deze speerpunten zijn richtlijnen voor de manier 8 

waarop wij als bestuur vorm willen geven aan Postelein. Het eerste speerpunt is een 9 

professionele uitstraling. Dit speerpunt houdt voor ons in dat wij als een 10 

gestructureerde en georganiseerde, maar ook als een gezellige studievereniging 11 

over willen komen. Daarbij is voor ons de eerste indruk erg belangrijk. Ons tweede 12 

speerpunt betreft openheid. Met deze openheid hopen wij zoveel mogelijk leden en 13 

niet-leden kennis te laten maken met Postelein en te laten zien hoe leuk Postelein en 14 

haar activiteiten zijn. 15 

Na de speerpunten en algemene doelstellingen zal de begroting van 2012-16 

2013 worden gepresenteerd. Hierna zal per commissie, onderverdeeld per 17 

commissaris, aangegeven worden hoe deze worden ingevuld. Tevens zal hieruit 18 

blijken hoe de commissarissen hun functie gaan vervullen. Bij de invulling van de 19 

commissies zullen de speerpunten steeds als richtlijn worden aangehouden. 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 

  53 
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1. Algemene Doelstellingen 1 

 2 

2.1 Speerpunten 3 

Het eerste speerpunt waar dit beleidsplan om draait, is de professionaliteit van 4 

studievereniging Postelein. Het gaat hierbij om de professionele uitstraling en de 5 

organisatie van de studievereniging. Wij willen de opgebouwde professionaliteit van 6 

Postelein voortzetten en waar mogelijk verbeteren. Het begrip professionaliteit roept, 7 

naar ons idee, bij velen een negatieve connotatie op van ‘beter dan’ of ‘statigheid’. 8 

Als bestuur willen wij op een professionele manier overkomen naar leden, docenten 9 

en derden, zonder op een statige manier over te komen. Dit houdt in dat wij als 10 

bestuur kennis van zaken hebben en daarmee leden kunnen helpen, maar onszelf 11 

niet boven anderen plaatsen. Wij willen ons als bestuur niet op een voetstuk 12 

plaatsen, maar gezellig, gestructureerd en georganiseerd overkomen. Een belangrijk 13 

punt is voor ons de eerste indruk. Men moet gelijk een helder beeld krijgen van wat 14 

Postelein is en wat Postelein voor leden, docenten en derden kan betekenen. Vaak 15 

komt men als eerste in aanraking met de website van Postelein of de algemene 16 

folders over Postelein. Wij streven ernaar voort te borduren op het werk dat het 17 

voorgaande bestuur heeft verricht omtrent het veranderen van de website, door aan 18 

de slag te gaan met de overzichtelijkheid en de vele mogelijkheden van de website. 19 

Wij streven naar een professionelere uitstraling van de website. Omtrent algemene 20 

folders willen wij een professionele uitstraling waarborgen door deze te laten drukken 21 

in plaats van printen. De folders zullen enigszins worden aangepast, zodat er een 22 

grote oplage gedrukt kan worden waardoor deze voor meerdere jaren bruikbaar zijn. 23 

Ook zal het sponsorpakket worden bewerkt zodat deze in foldervorm alle bruikbare 24 

informatie voor sponsoren zal bevatten. Ook bij docenten willen wij ons in de kijker 25 

spelen als professionele studievereniging, maar tevens op een informele manier. Dit 26 

jaar zullen wij hen dan ook uitnodigen voor een kennismakingsborrel. Op 27 

organisatorisch vlak willen wij een nieuwe balans vinden in het aantal activiteiten per 28 

jaar. Het nieuwe curriculum betekent verkorte periodes en dus minder tijd per 29 

studiejaar om activiteiten te organiseren. Deze balans willen wij vinden door een 30 

minimaal aantal activiteiten vast te stellen dat lager ligt dan afgelopen jaar en 31 

daarmee de ruimte te laten voor een extra activiteit als de commissie daar nog 32 

budget en tijd voor heeft. Daarnaast willen wij de jaarplanning up-to-date houden 33 

zodat er niet teveel activiteiten in een week worden gepland. Daarmee hopen wij 34 

drukte aan het einde van het jaar te voorkomen. Aan het einde van het studiejaar zal 35 

er met de commissies worden gereflecteerd hoe zij de planning en het aantal 36 

activiteiten hebben ervaren zodat er gewerkt kan worden aan een nieuwe basis 37 

passend bij een nieuw curriculum. Op die manier kan er een gepast advies gegeven 38 

worden aan het negentiende bestuur. 39 

Ons tweede speerpunt is openheid. Openheid is een breed en lastig begrip. 40 

Daarom is het belangrijk dat we openheid op een juiste manier definiëren om 41 

misverstanden te voorkomen. Onder openheid verstaan wij zowel openhartigheid, als 42 

doorzichtigheid en toegankelijkheid. Het is een jaarlijks terugkerend probleem dat 43 

veel leden zich niet bewust zijn van wat Postelein voor hen kan betekenen. Daarom 44 

is het als bestuur belangrijk openheid voor nieuwe ideeën en nieuwe mensen uit te 45 

stralen. Daarmee wordt onder andere bedoeld dat wij doorzichtig zijn in wat wij voor 46 

hen kunnen betekenen als het gaat om nieuwe ideeën voor Postelein en de 47 

opleiding, het oplossen van Postelein- en studiegerelateerde problemen en andere 48 

zaken. Daarom zullen wij onderaan de nieuwsbrief als post scriptum toevoegen dat 49 

de leden voor zowel studiegerelateerde als niet studiegerelateerde vragen altijd 50 
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terecht kunnen bij Postelein. Door te benoemen wat wij voor hen kunnen betekenen, 1 

hopen wij te verduidelijken dat je voor veel dingen bij Postelein terecht kunt. Ook 2 

willen wij bewust en actief bezig zijn zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken 3 

met Postelein, ook buiten de activiteiten om. We willen ze laten zien dat Postelein 4 

een vereniging is voor leden, door leden en dat wij als bestuur ook ‘gewoon’ 5 

studenten zijn. Anders gezegd: ‘Wij zijn jullie’. Het enige verschil is dat wij als bestuur 6 

ook de connecties hebben om overkoepelende activiteiten en doelen te kunnen 7 

bereiken. Dit is een voorbeeld van openhartigheid naar de leden toe. Wie zijn wij als 8 

bestuur, student en als mens? Via deze vorm van openheid streven wij naar meer 9 

betrokkenheid, bekendheid en vertrouwdheid met de leden. Tevens is dit een manier 10 

om de drempel te verlagen om de Posteleinkamer te betreden. Een andere manier 11 

om de toegankelijkheid te vergroten, is het ophangen van een open/gesloten bordje 12 

en het ophangen van de openingstijden. Leden kunnen bij de Posteleinkamer zien 13 

wanneer zij daar bij ons terecht kunnen. Een laatste manier waarop de uitvoering van 14 

dit speerpunt zal worden gehandhaafd is onder andere door een praatje te maken 15 

met leden die langskomen op de Posteleinkamer. Waar mogelijk bieden we wat te 16 

drinken en wat lekkers aan zodat de leden op hun gemak van de sfeer kunnen 17 

proeven die de Posteleinkamer met zich meebrengt. Dit draagt volgens ons bij aan 18 

een informele uitstraling naar de leden toe. Of wij ook open over zijn tegenover onze 19 

leden willen wij controleren door geregeld een reflectiemoment in te bouwen tijdens 20 

de bestuursvergadering.  21 

Samenvattend kan worden gesteld dat komend jaar de informele 22 

professionele uitstraling van Postelein centraal staat. Dit betekent dat wij openheid 23 

willen uitstralen naar onze leden toe. Daarnaast willen we gestructureerd en 24 

georganiseerd overkomen op zowel onze leden, docenten als derden. Over het 25 

algemeen kan worden opgemerkt dat wij willen doorgaan met wat de voorgaande 26 

besturen hebben opgezet. De koers die het zeventiende bestuur gevaren is, is ons 27 

erg bevallen en wij willen deze graag voortzetten. Dit jaar willen wij kijken naar de 28 

mogelijkheden om de basis van de vereniging te versterken zonder daarbij het wiel 29 

opnieuw uit te vinden. Niet veel vernieuwen betekent dus niet dat we stilstaan.  30 
 31 

2.2 Leden 32 

Op 17 september 2012 heeft studievereniging Postelein 1470 leden. Hiervan 33 

zijn er ongeveer zestig actief. Dit jaar zullen de maandactiviteiten, open kamers en 34 

het gebruik van de initiatieven van leden worden voortgezet om de toegankelijkheid 35 

van de vereniging te behouden en te vergroten. Daarnaast zullen wij het concept ‘Lid 36 

van de maand’ introduceren. 37 

 38 

2.2.1 Lid van de maand 39 

Wij willen onze leden de mogelijkheid bieden andere leden te nomineren als 40 

lid van de maand. Op die manier kunnen zij een lid in het zonnetje zetten en kan 41 

Postelein laten zien dat zij betrokken is bij haar leden. Leden kunnen andere leden 42 

om allerlei redenen nomineren, maar ook het bestuur zelf mag nomineren. De 43 

nominatie zal gebeuren door een mail te sturen naar Postelein. De secretaris zal 44 

voor het bestuur een top vijf selecteren, deze anonimiseren, waarna er door het 45 

gehele bestuur een winnaar zal worden gekozen. De secretaris zal er op letten dat 46 

zowel actieve leden als niet-actieve leden evenveel kans maken om te winnen. De 47 

winnaar zal een Postelein-oorkonde ontvangen en een nader te bepalen Postelein-48 

presentje die speciaal voor ‘Lid van de maand’ zal worden aangeschaft. Doordat 49 
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leden op deze manier in aanraking komen met Postelein, vermoeden wij dat zij 1 

eerder activiteiten oppikken en Postelein op een positieve manier onthouden. 2 

 3 

2.2.2 Initiatieven van leden 4 

Leden van Postelein kunnen het gedurende het hele jaar hun ideeën kwijt in 5 

de ideeënbus van Postelein. Na het praatje ter voorstelling van het bestuur zullen de 6 

leden tevens de mogelijkheid krijgen hun ideeën op te schrijven en aan het bestuur 7 

te geven. Ook zal aan het einde van de maandelijkse activiteitensheets altijd een dia 8 

worden toegevoegd om de studenten er aan te herinneren dat zij hun ideeën in de 9 

ideeënbus kwijt kunnen. Deze ideeën kunnen worden doorgespeeld naar de 10 

commissies die de ideeën kunnen behandelen. De boekenmarkt, een in het 11 

bestuursjaar van 2010-2011 uitgewerkt idee van een lid, zal ook dit jaar worden 12 

georganiseerd.  13 

 14 

2.3 Planning 15 

2.3.1 Jaarplanning 16 

Aan de start van bestuursjaar 2012-2013 zal een jaarplanning worden 17 

opgesteld met het minimale aantal activiteiten dat is vastgesteld in het beleidsplan. 18 

De jaarplanning is opgesteld om te voorkomen dat er teveel gepland staat in 19 

bepaalde maanden en zal als rode draad worden genomen voor het plannen van 20 

activiteiten door de commissarissen en commissiehoofden. Per week zullen er voor 21 

commissies activiteiten worden ingepland door hun commissarissen. Op die manier 22 

beogen wij drukte en overlapping in het activiteitenaanbod te voorkomen. Deze 23 

planning zal worden gezien als streven, maar in overleg met commissarissen en 24 

bestuur kan er bij uitzondering worden afgeweken. Deze wijzigingen zullen dan 25 

worden doorgevoerd in de planning. Alle commissiehoofden zullen de jaarplanning 26 

ontvangen en er zal altijd een jaarplanning op de Posteleinkamer aanwezig zijn. 27 

Tevens zullen wijzigingen tijdig aan hen worden doorgegeven. De planning is 28 

bedoeld voor actieve leden en zal deswege niet op een openbare plek worden 29 

opgehangen. Wel kunnen de actieve leden de jaarplanning op de Posteleinkamer op 30 

papier inzien en zullen ze digitaal toegang krijgen tot het document. 31 

In de planning zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het feit dat 32 

ook dit jaar twee verschillende curricula lopen binnen de studie Pedagogische 33 

Wetenschappen en Onderwijskunde. Om de planning zo optimaal mogelijk te maken, 34 

zullen de commissarissen met hun voorgangers om de tafel gaan zitten om de 35 

jaarplanning van afgelopen jaar te evalueren.  36 

 37 

2.3.2 Maandplanning 38 

 Evenals in voorgaande jaren zullen de maandelijkse activiteiten, gedurende de 39 

pauze van een college, middels PowerPoint-presentatie kenbaar worden gemaakt 40 

aan onze leden. Voorafgaand aan de dia’s zal komend jaar een bestuurslid de 41 

agenda mondeling presenteren om de interesse van de leden op de agenda te 42 

wekken en ze enthousiast te maken voor de activiteiten. Daarnaast is er direct de 43 

mogelijkheid om in te schrijven voor bepaalde activiteiten bij het aanwezige 44 

bestuurslid. Betalingen kunnen echter niet direct worden gedaan. De leden zullen 45 

worden verzocht voor 16.00 uur langs te komen op de Posteleinkamer om te betalen. 46 

Is er niet aan de betaling voldaan, dan zullen zij worden uitgeschreven. 47 

 De activiteiten op de agenda zullen per activiteit in postervorm in en om de 48 

Posteleinkamer worden opgehangen. Daarnaast zal er ook een poster met een 49 

overzicht van alle activiteiten op een centrale plek net buiten de Posteleinkamer 50 
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worden opgehangen. De maandagenda zal tevens in de houders in het DE-café 1 

worden gezet en tot slot op de beeldschermen van het Spinozagebouw en TvA 4 2 

worden getoond. 3 

 4 
2.4 Posteleinkamer 5 

2.4.1 Post 6 

De postvakken in en uit zullen dit jaar eveneens worden behouden. Daarnaast 7 

zal de secretaris de inkomende briefpost sorteren per functie en deze in diens 8 

postvak plaatsen. De inkomende en uitgaande briefpost zal gearchiveerd worden. 9 

 10 

2.4.2 E-mail 11 

 Evenals de briefpost zal de secretaris de inkomende e-mails sorteren per 12 

functie en deze in diens postvak IN zetten. De e-mails zullen door de bestuursleden 13 

zelf worden gesorteerd in submappen per onderwerp. Ook zullen zij hun e-mails 14 

archiveren op computer drie op de Posteleinkamer. Dit gebeurt op eigen 15 

verantwoordelijkheid van de bestuursleden. 16 

 17 

2.4.3 Kamerdienst 18 

De Posteleinkamer zal dagelijks open zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur, met 19 

uitzondering van vrijdag. Op vrijdag is deze geopend van 10.00 uur tot 14.00 uur, 20 

omdat er dan weinig studenten van Pedagogische wetenschappen en 21 

Onderwijskunde aanwezig zijn op de universiteit. Gedurende deze kamerdiensten zal 22 

minimaal één bestuurslid op de Posteleinkamer aanwezig zijn. Tussen 12.00 uur en 23 

14.00 uur zal de deur van de Posteleinkamer open staan om binnenlopen te 24 

bevorderen. Dat de Posteleinkamer in de overige tijd gesloten is, heeft te maken met 25 

lawaai vanuit het DE-café en de tocht en is absoluut geen teken van desinteresse. 26 

Daarnaast zal, zoals eerder vermeld, een bordje worden opgehangen met 27 

bijvoorbeeld ‘open/gesloten’ om de toegankelijkheid buiten deze tijden om te 28 

vergroten. Ook zal ter verduidelijking een brief met de openingstijden opgehangen 29 

worden. De Posteleinkamer zal tijdens tentamenweken beperkt geopend zijn van 30 

12.00 uur tot 14.00 uur. Tijdens vakanties, feestdagen en tijdens activiteiten waar het 31 

gehele bestuur bij aanwezig moet zijn is de Posteleinkamer gesloten. Dit zal 32 

voorafgaand worden aangekondigd via onder andere de website en Facebook.  33 

Het opgestelde kameretiquetteprotocol van bestuursjaar 2007-2008 zal 34 

worden gehandhaafd tijdens kamerdiensten. Wanneer een bestuurslid aanwezig is, 35 

is het mogelijk voor actieve leden om commissiewerk te verrichten op een van de 36 

computers. Tevens is het mogelijk voor leden om samenvattingen te kopen en zich 37 

aan te melden voor activiteiten. 38 

 39 
2.4.4 Verjaardagsmail 40 

Ook dit jaar zal een verjaardagsmail vanuit Postelein verstuurd worden. Hierbij 41 

krijgt het jarige lid de mogelijkheid een klein presentje op de Posteleinkamer op te 42 

halen. Dit presentje mogen leden binnen de eerstvolgende collegeweek na hun 43 

verjaardag op komen halen. Er wordt gestreefd de verjaardagsmail te allen tijde te 44 

verzenden. De secretaris zal de verantwoordelijkheid krijgen over het versturen van 45 

de verjaardagsmail zodat er een routine ontstaat waardoor het versturen minder 46 

gauw vergeten wordt. Op dagen dat de secretaris niet aanwezig is, zal de mail 47 

gestuurd worden vanuit huis.  48 
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Op de balie van de Posteleinkamer zal een poster in een houder staan ter 1 

herinnering aan het cadeautje. 2 
 3 

2.5 Bekendheid 4 

Ieder jaar is een belangrijk streven bekendheid te vergaren als 5 

studievereniging. Ten eerste zal dit worden waargemaakt door als bestuur shirtjes of  6 

vesten met naam, functie en logo te dragen bij activiteiten en tijdens kamerdiensten. 7 

Hierdoor zal duidelijk zijn wie het aanspreekpunt is. Daarnaast hebben bestuursleden 8 

formele bestuurskleding waarin zij herkenbaar zijn en die zij dragen tijdens algemene  9 

ledenvergaderingen, constitutieborrels en Propedeuse- en Bacheloruitreikingen.  10 

Om bekendheid te vergaren is het ook belangrijk in contact te komen met  11 

bijvoorbeeld de studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde.  12 

Hiervoor zal het bestuur, net als voorgaande jaren, een praatje houden over 13 

Postelein bij de eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten. Daarnaast zal het bestuur, 14 

om meer bekendheid bij docenten en de onderwijsdirecteur te vergaren, een borrel 15 

houden voor de docenten die een rol spelen bij Pedagogische Wetenschappen en 16 

Onderwijskunde. De docenten zullen zo weten waarom Postelein voor hen van 17 

belang is en zij zullen onder andere de secretaris ontmoeten, waarmee zij zaken 18 

omtrent literatuur regelen. De borrel zal plaatsvinden op de Posteleinkamer zodat zij 19 

weten waar wij te vinden zijn en zodat zij een blik kunnen werpen op de kamer waar 20 

wij ons werk verrichten. 21 
 22 

2.6 Toegankelijkheid 23 

Toegankelijkheid is belangrijk om, met betrekking tot ons speerpunt, meer 24 

openheid uit te stralen naar de leden. Dit wordt waargemaakt doordat leden tijdens 25 

de openingstijden (maandag tot en met donderdag: 10.00 uur tot 16.00 uur, vrijdag: 26 

10.00 uur tot 14.00 uur) de Posteleinkamer binnen kunnen komen om wat te vragen 27 

of wat te komen drinken en kletsen. Hiertoe dient de Posteleinkamer een gezellige 28 

uitstraling te behouden, door bijvoorbeeld posters aan de muren te hangen en een 29 

bank te hebben. Ook dit jaar worden er weer twee open kamers gehouden. 30 

Wederom zal de eerste open kamer ter kennismaking van het nieuwe bestuur zijn en 31 

eventuele actieve ledenwerving. De tweede open kamer zal gehouden worden om 32 

nieuwe bestuursleden te zoeken. Daarom zal deze in maart worden gehouden, zodat 33 

de werving van het nieuwe bestuur op tijd van start kan gaan. 34 

Daarnaast zal de toegankelijkheid van Postelein worden gehandhaafd door 35 

het activiteitenaanbod af te stemmen op de leden. Dit gebeurt doordat 36 

commissieleden inspraak hebben binnen hun commissie en leden ideeën in de 37 

ideeënbus kunnen deponeren. Het activiteitenaanbod zal tevens afgestemd worden 38 

op de colleges en de tentamenweken van leden. 39 

 40 
2.7 Informatievoorziening 41 

2.7.1 Algemeen 42 

De informatievoorziening van studievereniging Postelein zal plaatsvinden, 43 

zoals afgelopen jaren, middels de nieuwsbrief, de website, de Blackboardcommunity, 44 

het Facebook-account, de activiteitensheets tijdens college, de maandagenda, de 45 

posters en de PosteleinPost. Hierop wordt consequent informatie over Postelein en 46 

haar activiteiten naar buiten gebracht en deze zullen regelmatig worden bijgehouden 47 

om de informatie up to date te houden. Tevens zullen wij trachten een lijn te trekken 48 

tussen de informatievoorzieningen door eenheid in onze berichten te behouden, 49 
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oftewel dezelfde tekst te gebruiken en de informatie via de informatievoorzieningen 1 

gelijktijdig naar buiten te brengen. 2 

 3 

2.7.2 Website  4 

Zoals afgelopen jaren zal de secretaris de website onderhouden. Ons inziens  5 

dient de website een professionele uitstraling te hebben en heeft de website tevens 6 

een opknapbeurt nodig zodat de website duidelijker en aantrekkelijker wordt. Wij 7 

zullen er dit jaar alles aan doen om dit te bewerkstelligen en de website van 8 

Postelein hierdoor te optimaliseren. Het zeventiende bestuur der Studievereniging 9 

Postelein heeft dit al enigszins in gang gezet door hulp aan derden te vragen. Dit 10 

contact zullen wij voortzetten. 11 

 12 

2.7.3 Blackboard 13 

Wederom zal de Blackboardcommunity dit jaar onderhouden worden door de 14 

voorzitter. Deze plaatst onder andere de agenda, nieuwspunten en mededelingen 15 

van Postelein op Blackboard. 16 

 17 
2.7.4 LinkedIn 18 

De LinkedIn-pagina van studievereniging Postelein wordt dit jaar wederom 19 

door de voorzitter onderhouden. LinkedIn wordt binnen Postelein gebruikt als 20 

alumnibestand. Om de LinkedIn-pagina meer bekendheid te geven, trachten wij een 21 

link naar de pagina op onze website te plaatsen. 22 

 23 

2.7.5 Facebook 24 

De Facebookpagina van Postelein zal ook dit jaar onderhouden worden door 25 

de voorzitter. Hiernaast maken commissarissen zelf een evenement aan van hun 26 

eigen activiteiten en nodigen hiervoor mensen uit. Op de website zal komend jaar 27 

een bestand met uitleg geplaatst worden voor degenen die het niet op prijs stellen 28 

uitgenodigd te worden. Wanneer een lid zich aanmeldt voor een evenement op 29 

Facebook, betekent dit niet dat deze persoon ook ingeschreven is voor de activiteit. 30 

Dit dient nog steeds via de mail of op de Posteleinkamer te gebeuren. Dit zal 31 

duidelijk aangegeven worden. Op de Facebookpagina zullen updates komen over 32 

naderende activiteiten, over het inschrijven van activiteiten en eventueel een foto van 33 

een activiteit met daarbij een link naar de website van Postelein. Op Facebook zal 34 

getracht worden vaker naar de website te verwijzen en andersom, zodat de 35 

Facebookpagina en de website van Postelein meer geïntegreerd zullen worden. 36 

Daarnaast zijn belangrijke organen als het SOFv of de NU-medezeggenschap 37 

gelinkt aan het Facebook-account van Postelein. 38 

 39 
2.8 Samenwerking 40 

Net als voorgaande jaren zullen wij de samenwerking met andere 41 

verenigingen voortzetten. Dit betreft vooral studieverenigingen in Nijmegen, maar 42 

ook studentenverenigingen, studentensportverenigingen, zusterverenigingen en 43 

dergelijke. Ons inziens is het goed om contacten te behouden met andere 44 

verenigingen, aangezien je samen sterker kan staan en het nuttig kan zijn gebruik te 45 

maken van de expertise van andere verenigingen. Tevens kun je door goede 46 

contacten met andere verenigingen beter samenwerken, wat kan resulteren in het 47 

samen organiseren van activiteiten. Dit vinden wij ook belangrijk naar onze leden toe, 48 

aangezien Postelein veel vrouwelijke leden heeft. Door een activiteit te organiseren 49 
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met andere verenigingen hopen wij de betrokkenheid van onze leden te vergroten, 1 

omdat onze leden hierdoor ook met andere, eventueel mannelijke, studenten in 2 

contact komen. Aangezien er al veel feesten worden georganiseerd in 3 

samenwerkingsverband, zal, in overleg met andere verenigingen, gekeken worden 4 

wat voor andere mogelijkheden hierin zijn. 5 

 6 
2.9 LOOP, SOFv en FOS 7 

Wederom zullen dit jaar twee algemeen bestuursleden deelnemen aan de 8 

vergaderingen van het Landelijk Overleg Onderwijskunde en Pedagogiek (LOOP) en 9 

het Samenwerkings Overleg der Faculteitsverenigingen (SOFv). Daarnaast zal de 10 

voorzitter en/of de secretaris deelnemen aan de vergaderingen van het Facultair 11 

Overleg Studieverenigingen (FOS).  12 

 13 
2.10 Raad van Advies 14 

De huidige Raad van Advies, bestaande uit drie leden, zal tot 31 december 15 

2012 actief zijn. Een nieuwe Raad van Advies zal tevens drie leden bevatten en er 16 

zal worden gestreefd naar een samenstelling van leden die vanuit verschillende 17 

perspectieven het bestuur van Postelein kunnen adviseren. Voor de Raad van 18 

Advies wordt het Raad van Advies protocol gevolgd. 19 

 20 

2.11 Commissiehoofden 21 

Voor commissiehoofden is in het verleden een protocol opgesteld, dat ook dit 22 

jaar zal worden gebruikt voor het aanstellen van commissiehoofden. Hierin staat wat 23 

van de commissiehoofden verwacht wordt. Bij de aanstelling van het 24 

commissiehoofd zal er een gesprek plaatsvinden tussen de desbetreffende 25 

commissaris en het commissiehoofd. In dit gesprek zal de commissaris vertellen wat 26 

de verantwoordelijkheden zijn van het commissiehoofd en zal naar de verwachtingen 27 

van het commissiehoofd worden gevraagd. Hierdoor zullen de taken van het 28 

commissiehoofd verduidelijkt worden. Willen meerdere mensen binnen een 29 

commissie commissiehoofd worden, dan zal naast het gesprek, ook een 30 

motivatiebrief geschreven moeten worden, waarna het bestuur een commissiehoofd 31 

zal selecteren. Aan het eind van het collegejaar zal het commissiehoofd, met inbreng 32 

van de commissie, een evaluatie schrijven. Door een evaluatie zal duidelijk worden 33 

wat kan worden voortgezet en wat kan worden verbeterd binnen een commissie, 34 

zodat dezelfde commissie het jaar daarop hiervan gebruik kan maken. 35 

 36 

2.12 Deelname activiteiten 37 

Omtrent de deelname aan activiteiten zetten wij de richtlijnen van afgelopen 38 

jaren voort. Wij willen voorop stellen dat wij altijd hopen dat iedereen die mee wilt 39 

doen, mee kan doen aan de activiteit, opdat wij niemand teleur hoeven stellen. 40 

Wanneer de vraag toch groter is dan het aanbod, gaan leden voor op niet-leden. 41 

Niet-leden moeten daarnaast een bepaald bedrag betalen om aan de activiteit deel 42 

te nemen. Dit bedrag verschilt per activiteit.  43 

Voor excursies van formele activiteiten worden leden gevraagd borg te 44 

betalen. Deze kan, wanneer zij niet in staat zijn dit bij aanmelding te betalen, tot twee 45 

dagen na de inschrijving betaald worden. Wanneer deelnemers zich uitschrijven na 46 

de inschrijfperiode, zal de borg die zij eventueel hebben betaald niet worden 47 

terugbetaald.  48 

 49 
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2. Financiën 1 

2.1 Boekenverkoop 2 

Ook dit jaar zal studievereniging Postelein boeken met korting aanbieden voor 3 

de bachelor- en masterstudenten van de opleiding Pedagogische Wetenschappen en 4 

Onderwijskunde. Om voor de korting in aanmerking te komen, dienen deze 5 

studenten ingeschreven te staan als lid bij Postelein. De boekenverkoop zal 6 

georganiseerd worden door de secretaris en de penningmeester. De secretaris heeft 7 

als taak het contact met de docenten en de leden te onderhouden, de 8 

penningmeester zal het contact met de huidige leverancier, Studystore, 9 

onderhouden. 10 

 Studenten kunnen hun boeken online bestellen via de webshop. De betaling 11 

zal ter afronding van het online bestellen geschieden via iDEAL. De bestelde boeken 12 

kunnen worden opgehaald op de Posteleinkamer. In de planning zal rekening 13 

gehouden worden met het aantal studenten dat boeken komt halen, zodat dit 14 

verspreid kan verlopen. Tevens zal rekening gehouden worden met het feit dat het 15 

curriculum van de eerste- en tweedejaarsstudenten veranderd is ten opzichte van 16 

voorgaande jaren. 17 

Informatie over de aanvang en sluiting van de boekenverkoop en de precieze 18 

data waarop leden hun boeken kunnen komen ophalen op de Posteleinkamer, zal 19 

bekend worden gemaakt middels Blackboard, de website, de nieuwsbrief, de 20 

maandkalender en Facebook. 21 

 22 

2.2 Samenvattingenverkoop 23 

 Ook dit jaar kunnen leden van studievereniging Postelein voor de aankoop 24 

van een samenvatting terecht bij Postelein. Deze kunnen zij op de Posteleinkamer 25 

kopen van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur en op 26 

vrijdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur. Ten tijde van de boekenophaalperiode kunnen 27 

leden dagelijks samenvattingen kopen op de Posteleinkamer tussen 10.00 uur en 28 

12.00 uur en tussen 14.00 uur en 16.00 uur in verband met de drukte. 29 

Wanneer leden een samenvatting willen kopen, zal gevraagd worden de 30 

ledensticker te tonen, daar alleen leden van Postelein samenvattingen kunnen 31 

kopen. De inkoop van deze samenvattingen zal dit jaar op dezelfde manier 32 

geschieden als het voorgaande jaar, te weten middels de samenvattingencommissie. 33 

Studievereniging Postelein zal samenvattingen blijven inkopen bij studenten voor 34 

twintig euro per honderd pagina’s die zij hebben samengevat. Gezien het feit dat het 35 

afgelopen jaar het aantal samenvattingen dat werd ingekocht, is gestegen, zal de 36 

huidige promotie rondom de inkoop van samenvattingen worden voortgezet. 37 

 38 
2.2.1 Samenvattingencommissie 39 

 Er zal worden gestreefd naar het behoud van de samenvattingencommissie. 40 

Voordat aangeleverde samenvattingen door studievereniging Postelein worden 41 

gekocht, zullen deze samenvattingen door de samenvattingencommissie worden 42 

nagekeken. De samenvattingencommissie zal de samenvatting controleren op 43 

tekstueel niveau en daar waar mogelijk, op inhoudelijk niveau. Op basis van het 44 

oordeel van deze commissie zal een samenvatting wel of niet ingekocht worden. 45 

Daar het nakijken van deze samenvattingen een tijdrovend werk is voor de 46 

commissieleden, zullen zij als voorrecht hebben samenvattingen die Postelein 47 

aanbiedt, gratis te krijgen. 48 
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 De samenvattingencommissie zal bestaan uit minimaal drie commissieleden, 1 

inclusief de penningmeester. 2 

 3 

2.3 Kascontrole 4 

 Tweemaal per jaar zal er een kascontrole door de kascontrolecommissie 5 

uitgevoerd worden. De kascontrolecommissie zal bestaan uit drie leden. Waar 6 

mogelijk zijn deze drie leden studenten Pedagogische Wetenschappen en 7 

Onderwijskunde. Begin april 2013 en oktober 2013 controleert de 8 

kascontrolecommissie de boekhouding uit het boekjaar 2012-2013 van 9 

studievereniging Postelein. De penningmeester zal tijdens deze controles ook 10 

aanwezig zijn om daar waar nodig toelichting te geven op haar handelingen. Tijdens 11 

een Algemene Ledenvergadering zal de commissie worden voorgesteld en 12 

goedgekeurd. 13 
 14 

2.4 Boekhouding 15 

 Het gebruik van boekhoudprogramma Conscribo zal worden voortgezet. 16 

 17 
2.5 Begroting 2012-2013 18 

Algemeen  Inkomsten   Uitgaven  
 

Winst/Verlies  

Contributie leden € 13.000,00 € 0,00 € 13.000,00 
Subsidie Onderwijsinstituut/Faculteit 
Sociale Wetenschappen € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 

Sponsoring € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 

Rabobank (kosten en rente) € 850,00 € 500,00 € 350,00 

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

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

Lid v/d maand € 0,00 € 55,00 € -55,00 

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

Afschrijvingen € 0,00 € 411,66 € -411,66 

Boekhoudprogramma € 0,00 € 55,00 € -55,00 

Kosten verzekering € 0,00 € 310,00 € -310,00 

Ragweek € 100,00 € 150,00 € -50,00 

Drukwerk Posteleinkamer € 0,00 € 4.000,00 € -4.000,00 

Drukwerk Extern € 0,00 € 250,00 € -250,00 

Samenvattingenverkoop € 2.250,00 € 400,00 € 1.850,00 

Website € 0,00 € 4.000,00 € -4.000,00 

Totaal Algemeen € 20.200,00 € 12.881,66 € 7.318,34 

    Bestuur Inkomsten Uitgaven Winst/Verlies 

Kosten Kamer van Koophandel € 0,00 € 25,00 € -25,00 

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

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

ALV € 0,00 € 80,00 € -80,00 

Totaal Bestuur € 0,00 € 4.455,00 € -4.455,00 

    PR Inkomsten Uitgaven Winst/Verlies 

PosteleinPost € 0,00 € 3.000,00 € -3.000,00 

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

Promotie € 0,00 € 3.000,00 € -3.000,00 

Introductie € 4.600,00 € 6.165,00 € -1.565,00 

Subsidie introductie € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 

Totaal PR € 5.600,00 € 13.165,00 € -7.565,00 

    Formele Activiteiten Inkomsten Uitgaven Winst/Verlies 

Netwerkavond € 0,00 € 40,00 € -40,00 

Pedagogiek in de Praktijk-commissie € 0,00 € 800,00 € -800,00 

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

Subsidie meeloopdagen € 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 

Weekendje weg met Postelein € 4.000,00 € 4.505,00 € -505,00 

Totaal Formele activiteiten € 6.200,00 € 7.555,00 € -1.355,00 

    Informele activiteiten Inkomsten Uitgaven Winst/Verlies 

Pedagogiek Uit de Banken-commissie € 0,00 € 1.100,00 € -1.100,00 

Gala € 100,00 € 100,00 € 0,00 

Mannencommissie € 1.150,00 € 1.450,00 € -300,00 

Feesten € 2.700,00 € 0,00 € 2.700,00 

Studiereis € 20.000,00 € 23.370,00 € -3.370,00 
Subsidie Studiereis Faculteit Sociale 
Wetenschappen € 1.250,00 € 0,00 € 1.250,00 

Eerstejaarsactiviteit (BBQ) € 585,00 € 675,00 € -90,00 

Sportcommissie € 0,00 € 300,00 € -300,00 

Skireis € 6.000,00 € 6.650,00 € -650,00 

Totaal informeel activiteiten € 31.785,00 € 33.645,00 € -1.860,00 

    Totaal € 63.785,00 € 71.701,66 € -7.916,66 

 1 

 2 

2.5.1 Toelichting op de begroting 3 

 De begroting 2012-2013 is gebaseerd op de resultatenrekening en begroting 4 

van de jaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012 van studievereniging Postelein. 5 

Hieronder staan toelichtingen bij posten waarvan het begrote bedrag erg afwijkt van 6 

voorgaande jaren of welke eventueel vragen zouden kunnen oproepen. Er is 7 

wederom gekozen voor een minbegroting vanwege de grote financiële reserve van 8 

studievereniging Postelein. Studievereniging Postelein heeft niet als doel een grote 9 
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financiële reserve op te bouwen, omdat het vermogen van de vereniging uiteindelijk 1 

bedoeld is voor de leden. 2 
 3 

2.5.1.1 Bijdrage studievereniging Postelein 4 

 Voorgaande jaren is bij de introductie, het weekendje weg met Postelein, de 5 

studiereis, het mannenweekend en de skireis uitgegaan van een bijdrage van 6 

studievereniging Postelein van 7,5% ten opzichte van de inkomsten. Daar dit 7 

verhoogd zal worden naar 10%, zijn de uitgaven onder de posten ‘Introductie’, 8 

‘Weekendje weg met Postelein’, ‘Studiereis’, ‘Mannencommissie’ en ‘Skireis’ 9 

verhoogd ten opzichte van het voorgaande bestuursjaar. De verantwoording van 10 

deze verhoging huist in een tweetal aspecten. Ten eerste heeft de 11 

studytripcommissie beperkingen ondervonden door het budget bij het organiseren 12 

van activiteiten, voornamelijk bij informele activiteiten. Door de bijdrage van Postelein 13 

te verhogen, kunnen we leukere activiteiten aanbieden, maar de prijs die leden 14 

betalen hetzelfde houden. Daarnaast is gebleken dat studievereniging Postelein ook 15 

buiten Europa kan gaan met de studiereis maar dit heeft wel gevolgen voor het 16 

bedrag dat de leden moeten betalen. Daar wij van mening zijn dat leden niet 17 

gehinderd moeten worden aan deelname van de studiereis door de kosten van de 18 

reis, is besloten ook bij de studiereis een bijdrage van 10% vanuit Postelein te 19 

begroten. Om duidelijkheid naar onze leden te verschaffen omtrent de bijdrage van 20 

Postelein, zijn de introductie, het mannenweekend en de skireis meegenomen in 21 

deze wijziging om één lijn te trekken in de bijdrage van Postelein. 22 

 23 
2.5.1.2 Sponsoring 24 

 De inkomsten van de sponsoring zijn gebaseerd op de contracten van 25 

voorgaande jaren, die ook dit jaar verlengd zullen worden. 26 

 27 
2.5.1.3 Actieve Leden 28 

 Een aparte post is gemaakt voor de actieve leden. Hieronder vallen zowel de 29 

kosten voor de Actieve Leden Activiteit, het Actieve Leden Uitje en de 30 

Sinterklaasactie. Uitgaande van 60 actieve leden is er voor de Actieve Leden 31 

Activiteit tien euro per persoon begroot, voor het Actieve Leden Uitje twintig euro per 32 

persoon en voor de Sinterklaasactie twee en een halve euro per persoon. 33 

 34 
2.5.1.4 Initiatief leden 35 

 Ook dit jaar is een aparte post gemaakt voor het initiatief van de leden. Dit 36 

budget is bedoeld om ideeën van leden te ondersteunen. Nadat het idee is ingediend 37 

zal er een gesprek plaatsvinden met twee bestuursleden om de details van het idee 38 

te bespreken. In overleg met een commissie en het lid zou het idee in samenwerking 39 

met een commissie kunnen worden uitgevoerd uit het budget van de commissie. 40 

 41 
2.5.1.5 Lid van de maand 42 

 Zoals eerder vermeld, zal studievereniging Postelein per maand een lid van de 43 

maand benoemen. Dit lid zal verrast worden met een kleinigheidje, vandaar dat dit 44 

een aparte post is geworden op de begroting. 45 

 46 
2.5.1.6 Afschrijvingen 47 

 De post ‘afschrijvingen’ heeft betrekking op de afschrijving van twee 48 

computers die in de Posteleinkamer staan. 49 
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 1 

2.5.1.7 Ragweek 2 

 Studievereniging Postelein zal, naast het faciliteren van de Ragweek, ook dit 3 

jaar € 50,00 aan de Ragweek schenken voor het goede doel. 4 
 5 

2.5.1.8 Drukwerk Posteleinkamer en Drukwerk Extern 6 

 Voorheen viel onder ‘Drukwerk’ al het drukwerk dat wordt gedaan op de 7 

Posteleinkamer of in de Copyshop. Dit jaar is ervoor gekozen deze post te verdelen 8 

in een post ‘Drukwerk Posteleinkamer’ en een post ‘Drukwerk Extern’. De post 9 

‘Drukwerk Posteleinkamer’ betreft al het drukwerk dat op de Posteleinkamer wordt 10 

gedaan. Voornamelijk betreft dit het drukken van de samenvattingen. Onder de post 11 

‘Drukwerk Extern’ zullen de kosten vallen van het uitbestede drukwerk, onder andere 12 

van de vernieuwde algemene folders over Postelein en de vernieuwde sponsorfolder. 13 

 14 

2.5.1.9 Samenvattingenverkoop 15 

De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op de inkomsten en uitgaven van het 16 

voorgaand boekjaar. 17 

 18 
2.5.1.10 Website 19 

 Gezien de huidige stand van zaken met betrekking tot de website en de 20 

eerder vermelde aandacht die komend jaar uit zal gaan naar de website, is besloten 21 

de hoogte van dit bedrag aan te passen. Het bedrag is gebaseerd op de verwachte 22 

kosten voor het laten maken van een geheel nieuwe website en mogelijke 23 

veranderingen later in het jaar. 24 

 25 

2.5.1.11 Relatiegeschenken 26 

 Deze post heeft betrekking op de cadeaus die worden aangeboden aan 27 

andere besturen bij bijvoorbeeld een constitutieborrel. Het doel van de 28 

relatiegeschenken is het aangaan en onderhouden van relaties met andere 29 

studieverenigingen. 30 
 31 

2.5.1.12 Relaties 32 

 De post ‘relaties’ heeft betrekking op het onderhouden van persoonlijke 33 

relaties van studievereniging Postelein, bijvoorbeeld de onderwijsdirecteur. 34 

Daarnaast zal dit jaar een borrel worden georganiseerd waarbij alle docenten van 35 

Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde zullen worden uitgenodigd om 36 

kennis te maken met studievereniging Postelein en haar werkzaamheden. 37 

 38 

2.5.1.13 PosteleinPost 39 

De hoogte van deze post is gebaseerd op de inkomsten en uitgaven van 40 

voorgaande jaren. 41 

 42 

2.5.1.14 Representatie 43 

 De post ‘representatie’ heeft betrekking op cadeaus voor leden, zoals de 44 

verjaardagcadeaus en de presentjes bij de Propedeuse- en Bacheloruitreiking. 45 

Tevens heeft de post ‘representatie’ betrekking op cadeaus voor leden die in het 46 

bijzonder erg betrokken zijn of zijn geweest bij studievereniging Postelein, zoals het 47 

oud-bestuur, het nieuwe bestuur, de commissiehoofden en de Raad van Advies. 48 

 49 
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2.5.1.15 Promotiecommissie 1 

 De hoogte van het bedrag onder de post ‘promotiecommissie’ is verlaagd 2 

gezien de uitgaven van voorgaand jaar. 3 

 4 
2.5.1.16 PWO in Praktijk-commissie 5 

 Hoewel het aantal lezingen zal worden verminderd dit jaar, heeft dit 6 

waarschijnlijk geen invloed op de uitgaven van deze commissie aangezien de kosten 7 

die deze commissie maakt niet in de lezingen maar voornamelijk in de excursies 8 

huist. 9 
 10 

2.5.1.17 Pedagogen Uit de Banken-commissie 11 

 Er is gekozen om dit gedrag te verlagen op basis van de uitgaven van 12 

voorgaande jaren. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat deze commissie 13 

voortaan ook commissiekleding, gesubsidieerd door Postelein, zal krijgen. 14 
 15 

2.5.1.18 Sportcommissie 16 

 De sportcommissie zal dit jaar worden opgesplitst in sportcommissie en 17 

skireiscommissie. De bedragen van deze commissie zijn gebaseerd op voorgaande 18 

jaren waarin een skireis niet heeft plaatsgevonden. 19 

 20 

2.5.1.19 Skireiscommissie 21 

 De post ‘skireiscommissie’ is gebaseerd op inkomsten en uitgaven van het 22 

bestuursjaar 2012-2013 met betrekking tot de skireis. 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
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3. Commissaris PR 1 

 2 

Komend jaar zal de commissaris PR zich bezighouden met de volgende vier 3 

commissies: de PosteleinPostcommissie, de introductiecommissie, de 4 

promotiecommissie en de acquisitiecommissie. Naast het commissiewerk zal de 5 

commissaris PR zich bezighouden met de sponsoring, de Propedeuse-, Bachelor- en 6 

Masteruitreikingen en de Posteleinfolders. In samenwerking met de secretaris zal de 7 

commissaris PR tevens de kerstkaarten van dit jaar verzorgen. Daarnaast is de 8 

commissaris PR verantwoordelijk voor het maken van foto’s op de activiteiten van 9 

studievereniging Postelein en voor het plaatsen van deze foto’s op de website. Tot 10 

slot is de commissaris PR verantwoordelijk voor het maken van posters en het 11 

aanmaken van een evenement op Facebook voor haar activiteiten. 12 
 13 

3.1 PosteleinPostcommissie 14 

De PosteleinPost, het verenigingsblad van studievereniging Postelein, zal dit 15 

jaar vijf keer worden uitgegeven. De PosteleinPost zal wederom vier keer in reguliere 16 

uitgave verschijnen en één keer in een speciale introductie-editie. De introductie-17 

editie zal gebruikt worden om Postelein tijdens de introductie te promoten onder de 18 

nieuwe studenten.  19 

  Het afgelopen jaar is gebleken dat bij een oplage van duizend stuks een groot 20 

aantal exemplaren onbenut bleef. Daarom zal dit jaar gekeken worden naar de 21 

mogelijkheden de PosteleinPost in een oplage van 750 stuks te laten drukken. 22 

Mochten de kosten door deze wijziging naar verhouding sterk oplopen, dan zal de 23 

huidige situatie worden behouden. De introductie uitgave zal worden gedrukt in een 24 

oplage van vijfhonderd exemplaren.  25 

Aansluitend bij het speerpunt professionaliteit wordt gestreefd naar een 26 

professionele uitstraling van de PosteleinPost. In overleg met de commissie zal de 27 

lay-out en de inhoud van de PosteleinPost vernieuwd worden. De lay-out zal zo 28 

worden aangepast dat het blad een nog professionelere uitstraling krijgt. Wat betreft 29 

de inhoud van de PosteleinPost zal worden gezocht naar een goede balans tussen 30 

informatieverschaffing en ontspanning.  31 

Wij vinden het belangrijk dat de PosteleinPost op veel verschillende manieren 32 

en plekken verspreid wordt. De PosteleinPost zal worden uitgedeeld bij de 33 

collegezalen, voorafgaand of na afloop van de colleges van de studenten 34 

Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Aan docenten van de afdelingen 35 

orthopedagogiek en onderwijskunde zal de PosteleinPost worden uitgedeeld door 36 

deze in hun postvak te plaatsen. Het verenigingsblad zal tevens worden uitgedeeld 37 

aan relaties binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen, zusterverenigingen en 38 

sponsoren. Daarnaast zal de PosteleinPost af te halen zijn op de Posteleinkamer, in 39 

de standaard bij de ingang van het Spinozagebouw en in de lunchruimte van de 40 

docenten van de afdelingen orthopedagogiek en onderwijskunde op de vierde, vijfde 41 

en zesde verdieping van het Spinozagebouw.  42 

De introductie-editie zal dit jaar wederom niet voor aanvang van de introductie 43 

opgestuurd worden naar de nieuwe studenten, in plaats daarvan zal een folder ter 44 

promotie van studievereniging Postelein worden verstuurd. De introductie-editie zal 45 

na de presentatie van het nieuwe bestuur in de introductie worden uitgedeeld, zodat 46 

de nieuwe studenten de presentatie kunnen koppelen aan de PosteleinPost. Er wordt 47 

gestreefd de PosteleinPost uit te geven voor de kerstvakantie, na de tweede 48 

tentamenperiode, na de derde tentamenperiode, tijdens de introductie en in 49 

september.  50 
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De eindredactie van de PosteleinPost in InDesign zal dit jaar verzorgd worden 1 

door de commissaris PR in samenwerking met een commissielid, bij voorkeur het 2 

commissiehoofd. De commissaris PR verzorgt in eerste instantie de eindredactie, 3 

maar zal worden gecontroleerd door het commissielid. Het commissielid zal tevens 4 

leren werken met het programma InDesign, voor het geval er een situatie plaatsvindt 5 

waarin de commissaris PR niet in staat is zelf de eindredactie te verzorgen. Mocht er 6 

vanuit de commissie geen belangstelling zijn voor deze functie, dan zal de voorzitter 7 

deze taak op zich nemen.  8 

De PosteleinPostcommissie zal bestaan uit minimaal zeven en maximaal negen 9 

commissieleden, inclusief de commissaris PR.  10 

 11 

3.2 Introductiecommissie 12 

 Komend jaar zal studievereniging Postelein wederom de introductie 13 

organiseren voor de aankomend studenten Pedagogische Wetenschappen en 14 

Onderwijskunde. In samenwerking met de introductiecommissie zal de commissaris 15 

PR bepalen hoe het programma van de introductie eruit zal komen te zien. Hierbij 16 

wordt de introductie van afgelopen jaar als leidraad gebruikt. In overleg met de 17 

commissie zal het introductieprogramma van Postelein een dag verlengd worden 18 

zodat er na het weekend een betere afsluiting kan plaatsvinden. Dit zorgt er tevens 19 

voor dat de activiteiten georganiseerd door Postelein beter over de week verspreid 20 

kunnen worden. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de na-introdag aansluit op het 21 

introductieprogramma zodat de nieuwe studenten voor deze dag niet speciaal heen 22 

en weer hoeven te reizen.  23 

Dit jaar zal wederom met Dienst Studentenzaken worden samengewerkt om 24 

de inschrijving op een goede manier te laten verlopen. De studenten van de 25 

Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) zullen niet in aparte 26 

groepen worden ingedeeld, maar gewoon bij de studenten van Pedagogische 27 

Wetenschappen en Onderwijskunde. Dit om te voorkomen dat hele groepen 28 

wegvallen wanneer er overlap plaatsvindt tussen het introductieprogramma van 29 

Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde en het introductieprogramma van 30 

de ALPO. Op deze manier kunnen de ALPO-studenten zowel een deel van de 31 

introductie van de Radboud Universiteit Nijmegen als de introductie van de 32 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bijwonen. Er zal tijdens de introductie 33 

een activiteit speciaal voor de ALPO-studenten worden georganiseerd, zodat zij 34 

ondanks de spreiding over de groepen de mogelijkheid krijgen om met elkaar kennis 35 

te maken. Deze activiteit zal georganiseerd worden in samenwerking met de HAN 36 

zodat deze activiteit niet zowel door Postelein als door de HAN zal worden 37 

aangeboden. Aangezien mentoren die zelf niet de ALPO volgen niet altijd in staat zijn 38 

antwoord te geven op de vragen van de aankomende ALPO-studenten, zal voor 39 

deze studenten tevens een document worden gemaakt met daarin belangrijke 40 

informatie over de ALPO. Dit document zal door de mentoren aan de aankomende 41 

ALPO-studenten worden uitgedeeld.  42 

De Introductiecommissie zal bestaan uit minimaal zes en maximaal zeven 43 

leden, inclusief de commissaris PR. 44 

 45 
3.3 Promotiecommissie 46 

De promotiecommissie zorgt er samen met de commissaris PR voor dat 47 

studievereniging Postelein op een positieve manier onder de aandacht wordt 48 

gebracht bij de studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Dit zal 49 
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gebeuren met behulp van verschillende promotieacties, waarbij zoveel mogelijk 1 

wordt benadrukt dat deze acties afkomstig zijn van studievereniging Postelein.  2 

De borrels zullen dit jaar wederom georganiseerd worden door de 3 

promotiecommissie. In plaats van elke tweede dinsdag van de maand zullen de 4 

borrels dit jaar één keer in de zes à acht weken plaatsvinden. De borrel wordt 5 

hierdoor exclusiever waardoor de animo mogelijk vergroot wordt. In overleg met de 6 

commissie zal precies besloten worden om de hoeveel weken de borrel zal 7 

plaatsvinden. Dit zal afhankelijk zijn van de jaarplanning. De locatie van de borrel zal 8 

worden veranderd. Er zal gezocht worden naar een nieuwe stamkroeg ter vervanging 9 

van de Absolute Zero. Wij zijn van mening dat de sfeer van de locatie veel invloed 10 

heeft op de animo voor de borrel, gezien het feit dat de sfeer van de huidige locatie 11 

niet uitnodigend genoeg is. Daarnaast ligt de huidige locatie afgelegen wat de 12 

bekendheid van de kroeg schaadt. Dit zorgt ervoor dat leden niet weten waar de 13 

borrel plaatsvindt. De verdere invulling van de borrels zal bepaald worden door de 14 

commissie.  15 

De maandelijkse activiteit op de Posteleinkamer zal dit jaar worden 16 

voortgezet. Deze activiteit sluit aan bij ons speerpunt van openheid. Het streven is 17 

om de activiteit zo in te vullen dat leden niet alleen iets kunnen ophalen op de 18 

Posteleinkamer maar dat zij tevens gestimuleerd worden langer op de 19 

Posteleinkamer te blijven. Dit is bedoeld om het contact met de leden te vergroten en 20 

leden meer te betrokken te maken bij Postelein. De verdere invulling van de activiteit 21 

zal bepaald worden door de commissie. 22 

  Vanwege het grote aantal activiteiten dat de promotiecommissie organiseert 23 

en aan de hand van de evaluatie van het afgelopen jaar is besloten de 24 

promotiecommissie uit te breiden naar minimaal acht en maximaal tien leden 25 

inclusief de commissaris PR. 26 

 27 

3.4 Sponsoring  28 

Het behouden en aantrekken van algemene sponsoren voor studievereniging 29 

Postelein zal verzorgd worden door de commissaris PR. Om met name het 30 

aantrekken van sponsoren te bevorderen is besloten dit jaar een acquisitiecommissie 31 

op te richten.  32 

Daarnaast zal getracht worden het aantrekken van sponsoren te bevorderen 33 

door het huidige sponsorpakket om te zetten in een informatiefolder. De bedoeling 34 

van deze informatiefolder is de sponsoren te informeren over hun mogelijkheden als 35 

sponsor van studievereniging Postelein. Tevens is het streven om, aansluitend bij het 36 

speerpunt professionaliteit, hiermee een professionele eerste indruk achter te laten 37 

bij de sponsoren. 38 

De sponsoring voor de verschillende commissies zal komend jaar wederom 39 

geregeld worden door leden van de betreffende commissies. De commissaris PR zal 40 

de commissies inlichten over het organiseren van sponsoring aan de hand van de 41 

eerder opgestelde richtlijnen.  42 

 43 
3.4.1 Acquisitiecommissie 44 

Uit evaluaties van eerdere jaren is gebleken dat het werven van nieuwe 45 

sponsoren niet altijd even gemakkelijk is. De acquisitiecommissie zal de commissaris 46 

PR hierin ondersteunen.  47 

De acquisitiecommissie heeft verschillende taken. Ten eerste houden zij het 48 

overzicht van alle sponsoren van studievereniging Postelein. Ten tweede zal de 49 

acquisitiecommissie samen met de commissaris PR bekijken hoe het aantrekken van 50 
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sponsoren bevorderd kan worden. Ten derde zullen de commissieleden van de 1 

acquisitiecommissie bij bedrijven langsgaan om te bekijken wat de mogelijkheden 2 

zijn wat betreft sponsoring. 3 

Naast het werven van de algemene sponsoring zal de acquisitiecommissie 4 

ondersteuning bieden aan andere commissies die met sponsoren te maken krijgen. 5 

Met algemene sponsoring wordt sponsoring bedoeld die niet voor een specifiek doel 6 

of een specifieke commissie gebruikt wordt. De algemene sponsoring die dit jaar 7 

wordt opgehaald zal volgens een verdeelsleutel worden verdeeld over verschillende 8 

posten van de begroting. Onder deze posten vallen onder andere commissies, de 9 

ALV en representatie. Bij het opstellen van deze verdeelsleutel is gekeken op welke 10 

manier het sponsorgeld bij een zo groot mogelijk deel van de leden terechtkomt.  11 

Het is de bedoeling dat commissies die sponsoren nodig hebben contact opnemen 12 

met de acquisitiecommissie. De leden van de acquisitiecommissie zullen met 13 

commissieleden van andere commissies overleggen hoe zij het werven van 14 

sponsoren het beste aan kunnen pakken. Tevens zal een lid van de 15 

acquisitiecommissie met leden uit andere commissies meegaan naar gesprekken 16 

met sponsoren. Op deze manier houdt de acquisitiecommissie het overzicht over alle 17 

sponsoring rondom studievereniging Postelein.  18 

  De sponsorcommissie zal bestaan uit maximaal vier leden, inclusief de 19 

commissaris PR. Mocht er onvoldoende animo zijn voor deze commissie, dan zal de 20 

commissaris PR deze taak zelf op zich nemen. 21 

 22 
3.5 Propedeuse-, Bachelor- en Masteruitreikingen  23 

 Dit jaar zal studievereniging Postelein wederom haar betrokkenheid aan de 24 

leden tonen door als bestuur aanwezig te zijn op de Propedeuse- en 25 

Bacheloruitreikingen van de studenten Pedagogische Wetenschappen en 26 

Onderwijskunde. Tijdens deze uitreikingen zullen enkele bestuursleden namens 27 

Postelein rozen uitdelen. Aan de roos zal een kaartje bevestigd zijn met daarop een 28 

felicitatie namens Postelein. Studievereniging Postelein zal niet aanwezig zijn bij de 29 

Masteruitreikingen, de betrokkenheid van Postelein zal hier getoond worden door 30 

middel van een kaart. Hiermee zal de felicitatie namens Postelein worden 31 

overgebracht en zal de studenten succes worden gewenst met hun verdere 32 

loopbaan. Tevens zal op deze kaart verwezen worden naar het alumnibestand van 33 

Postelein, zodat zij daar eventueel lid van kunnen worden.  34 

   35 
3.6 Folders 36 

 Komend jaar zullen zowel de algemene folder als de actieve ledenfolder 37 

worden aangepast door de commissaris PR.  38 

In de algemene folder wordt beschreven wat studievereniging Postelein de studenten 39 

Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde te bieden heeft. De folder zal op 40 

de Posteleinkamer komen te staan, uitgedeeld worden tijdens voorlichtingen en 41 

meeloopdagen en opgestuurd worden aan nieuwe studenten. 42 

De bedoeling is om de algemene folder te laten aansluiten bij het speerpunt 43 

professionaliteit. De algemene folder vormt de eerste indruk die mensen van 44 

studievereniging Postelein krijgen. Het is daarom belangrijk dat de lay-out en het 45 

drukwerk van de folder professioneel overkomt, maar dat de folder wel haar 46 

informele uitstraling behoudt. Om deze professionele uitstraling te bevorderen zal de 47 

folder niet worden geprint maar worden gedrukt. Tevens zal de folder zo worden 48 

aangepast dat deze gedurende meerdere jaren bruikbaar is. Er zal daarom geen foto 49 
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van het bestuur op de folder komen te staan. Dit om te voorkomen dat aan het begin 1 

van het studiejaar een folder met daarop het oude bestuur wordt uitgedeeld.  2 

De actieve ledenfolder zal zo worden aangepast dat deze dezelfde lay-out 3 

heeft als de algemene folder. De actieve ledenfolder zal wel worden geprint, omdat 4 

deze folder niet bedoeld is om een eerste indruk te vormen, maar enkel om te 5 

informeren over het actief-lidmaatschap.  6 

 7 

3.7 Kerstkaarten 8 

Dit jaar zal studievereniging Postelein net als voorgaande jaren een kerstkaart 9 

versturen. De kerstkaart zal verstuurd worden naar leden, belangrijke relaties, 10 

zusterverenigingen, overige verenigingen, docenten en sponsoren van 11 

studievereniging Postelein. Aangezien de kosten te hoog oplopen wanneer de 12 

kerstkaarten voor alle leden en relaties gedrukt worden en de kerstkaarten meestal 13 

geen eerste indruk vormt voor leden en derden, is ervoor gekozen deze op de 14 

Posteleinkamer te printen op stevig papier.  15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
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4. Commissaris Formeel 1 

 2 

De commissaris formeel zal zich komend jaar bezighouden met 3 

studiegerelateerde activiteiten en zal daarom verantwoordelijk zijn voor drie 4 

commissies: de PiP-commissie, de voorlichtingen- en meeloopdagencommissie en 5 

de studytripcommissie. Daarnaast zal de commissaris formeel de bijlessen voor 6 

statistiekvakken, de sollicitatietraining en de praktijkavond verzorgen. De 7 

commissaris formeel is tevens verantwoordelijk voor de posters en het aanmaken 8 

van een evenement op Facebook voor haar activiteiten. 9 

 10 
4.1 PWO in Praktijk-Commissie (PiP) 11 

De PiP-commissie zal dit jaar studiegerelateerde lezingen, excursies en 12 

workshops organiseren. Er zal gestreefd worden naar het organiseren van minimaal 13 

zeven excursies, minimaal drie lezingen en minimaal drie workshops. De lezingen en 14 

workshops zullen om de beurt en om de maand worden georganiseerd.  15 

Er is dit jaar gekozen minder lezingen te organiseren vanwege de lage 16 

opkomst het afgelopen jaar. Er wordt getracht de opkomst te verhogen door het 17 

aantal lezingen te verlagen, maar de lezingen die er zijn een onderwerp te geven dat 18 

een breed publiek zal aanspreken. Daarnaast wordt bij de promotie van lezingen het 19 

woord ‘lezing’ vermeden, maar bijvoorbeeld het woord ‘ervaringsverhalen’ gebruikt. 20 

Ook zal worden benadrukt dat het gaat om de praktijk, welke leden binnen de 21 

opleiding weinig tegenkomen. Hiermee wordt geprobeerd de studenten meer aan te 22 

spreken. Er zal worden getracht bij colleges voorafgaand aan de lezing de 23 

desbetreffende docent te benaderen en te vragen of hij/zij een sheet over de lezing 24 

wil toevoegen aan het eind van zijn/haar Powerpointpresentatie. Zo worden de leden 25 

herinnerd aan de lezing en zullen zij sneller geneigd zijn na college de lezing te 26 

bezoeken. Tevens zullen de lezingen plaatsvinden in kleinere zalen en lokalen, zodat 27 

het minder opvalt wanneer weinig leden aanwezig zijn en een meer informele sfeer 28 

ontstaat. Op deze manier kan er meer interactie plaatsvinden tussen de spreker en 29 

de bezoekers van de lezing, waardoor de drempel om vragen te stellen lager zal zijn. 30 

Daarnaast zal thee worden aangeboden aan de bezoekers van lezingen, wat 31 

wederom zal bijdragen aan een minder formele sfeer. 32 

Voor excursies en workshops dienen leden zich vooraf aan te melden. Dit zal 33 

geschieden na het college waarin de maandagenda is gepresenteerd of door het 34 

sturen van een mail naar postelein@pwo.ru.nl. Er is dit jaar voor gekozen geen borg 35 

meer te laten betalen voor excursies en workshops. Op deze manier wordt de 36 

drempel voor leden om zich in te schrijven verlaagd. Het versturen van een mail is 37 

voor leden die weinig in aanraking komen met studievereniging Postelein een minder 38 

grote stap dan langskomen op de Posteleinkamer. Dit zal een positief effect hebben 39 

op het aantal inschrijvingen. Niet-leden dienen een symbolische bijdrage van één 40 

euro te betalen voor deelname aan de excursies en workshops. Bij inschrijving geldt 41 

dat leden voor gaan op niet-leden. 42 

Voor lezingen dient men zich echter niet in te schrijven. Niet-leden dienen wel 43 

een bijdrage van één euro te betalen bij aanvang van de lezing.  44 

De PiP-commissie zal uit minimaal zeven en maximaal negen leden bestaan, 45 

inclusief de commissaris formeel. 46 

 47 

4.2 Voorlichtingen- en meeloopdagencommissie 48 

De voorlichtingen- en meeloopdagencommissie verzorgt voorlichtingen op 49 

middelbare scholen in Nederland over de opleiding Pedagogische Wetenschappen 50 

mailto:postelein@pwo.ru.nl
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en Onderwijskunde namens de universiteit. Daarnaast organiseert deze commissie 1 

meeloopdagen op de universiteit voor middelbare scholieren uit 6VWO en HBO-2 

instroomstudenten. Tevens zal deze commissie enkele incidentele activiteiten 3 

begeleiden, namelijk: De Nijmeegse Tweedaagse, open dagen van de universiteit en 4 

de laatkiezersdag.  5 

De commissaris formeel zal de aanmeldingen voor voorlichtingen en 6 

meeloopdagen binnenkrijgen en deze verwerken. Voor voorlichtingen zal tijdens 7 

vergaderingen worden overlegd welke commissieleden hier naartoe zullen gaan. Er 8 

wordt naar gestreefd bij iedere voorlichting twee commissieleden in te zetten. Het 9 

commissiehoofd zal in een schema bijhouden hoe vaak een commissielid een 10 

voorlichting of meeloopdag heeft gegeven, zodat iedereen ongeveer even vaak aan 11 

de beurt komt.  12 

Dit jaar zullen wederom meeloopdagen worden gegeven voor zowel 13 

aankomende reguliere als aankomende ALPO-studenten. De ALPO-meeloopdagen 14 

zullen in overleg en in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 15 

(HAN) worden georganiseerd, waarbij één deel op de HAN zal plaatsvinden en één 16 

deel op de Radboud Universiteit. Zo krijgen aankomende studenten een goed beeld 17 

van beide locaties. N. Ruijven is contactpersoon vanuit de HAN voor de ALPO-18 

meeloopdagen. Deze samenwerking zal worden voortgezet. De opzet van de 19 

meeloopdag zal behouden worden, maar inbreng van leden is altijd welkom. 20 

Afgelopen jaar heeft een kleine wijziging plaatsgevonden in het programma. In plaats 21 

van naar twee halve colleges te volgen, is ervoor gekozen om één half college te 22 

vervangen door een mini-werkcollege van M. Heijmans. Zij is hier enthousiast over 23 

en er wordt naar gestreefd dit voort te zetten.  24 

Ook heeft de commissie afgelopen jaar in samenwerking met het 25 

Onderwijsinstituut de ouderdag georganiseerd. Het doel van deze dag was dat 26 

ouders van de studenten een kijkje konden nemen in het studentenleven van hun 27 

zoon/dochter. Wegens succes zal de ouderdag dit jaar wederom georganiseerd 28 

worden. 29 

Afgelopen jaar heeft deze commissie besloten commissiekleding aan te 30 

schaffen om herkenbaar te zijn als voorlichter of begeleider van een meeloopdag. 31 

Deze kleding is niet persoonsgebonden, maar commissiegebonden. Dat wil zeggen 32 

dat de commissie zeven T-shirts heeft waar geen namen op staan. Wel staat er op 33 

de voorkant ‘voorlichtingen- en meeloopdagencommissie’ en op de achterkant het 34 

logo van studievereniging Postelein. Deze T-shirts zullen dit jaar wederom worden 35 

gedragen tijdens voorlichtingen en meeloopdagen. 36 

De voorlichtingen en meeloopdagen zullen niet alleen gebruikt worden om de 37 

opleiding te promoten, maar ook om studievereniging Postelein te promoten. Zo 38 

weten aankomende studenten al van het bestaan van de studievereniging en krijgen 39 

zij alvast een voorproefje van wat Postelein allemaal te bieden heeft.  40 

De voorlichtingen- en meeloopdagencommissie zal dit jaar bestaan uit 41 

minimaal dertien en maximaal vijftien leden, inclusief de commissaris formeel. 42 

 43 

4.3 Praktijkdagcommissie 44 

Er is voor gekozen dit jaar niet meer deel te nemen aan de 45 

praktijkdagcommissie. Hiervoor is gekozen vanwege het feit dat er afgelopen jaren te 46 

weinig animo vanuit onze leden is voor een dergelijke activiteit. Afgelopen jaar is de 47 

praktijkdag afgelast wegens te weinig aanmeldingen.  48 

 49 
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4.4 Studytripcommissie 1 

Jaarlijks kunnen leden van Postelein een weekendje weg met de 2 

studievereniging, welke bestaat uit drie dagen en twee nachten. De 3 

verantwoordelijkheid voor organisatie van dit weekendje weg zal door de 4 

studytripcommissie op zich worden genomen en zij zullen dan ook gedurende het 5 

weekendje een programma opzetten, bestaande uit zowel informele als formele 6 

activiteiten. In totaal zullen maximaal vijftig leden kunnen deelnemen, inclusief 7 

bestuur en commissie. De manier van promoten van afgelopen jaren zal worden 8 

voortgezet. Er zal een praatje gegeven worden tijdens colleges van de eerste-, 9 

tweede- en derdejaars leden, er zullen posters opgehangen worden en er zal een 10 

mededeling worden geplaatst op Facebook, Blackboard en de website. Wat betreft 11 

formele en informele activiteiten wordt getracht de formele activiteiten meer te 12 

verspreiden over het weekend, waardoor een goede balans ontstaat tussen formele 13 

en informele activiteiten.  14 

De studytripcommissie zal dit jaar uit minimaal zes en maximaal zeven leden 15 

bestaan, inclusief de commissaris formeel. 16 

 17 
4.5 Praktijkavond: Blik op het werkveld 18 

Dit jaar zal een praktijkavond plaatsvinden in samenwerking met de 19 

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). De 20 

commissaris formeel is verantwoordelijk voor de locatie, promotie en inschrijvingen 21 

van de praktijkavond. Voor deze avond zullen verschillende sprekers benaderd 22 

worden door de NVO. Zij zullen tijdens de praktijkavond vertellen over de praktijk van 23 

pedagogiek en onderwijskunde. Leden dienen een borg van vijf euro te betalen bij 24 

inschrijving.  25 

 26 

4.6 Bijlessen Statistiekvakken 27 

De commissaris formeel zal dit jaar wederom bijlessen verzorgen voor 28 

statistiekvakken, zoals wiskunde voor statistiek, beschrijvende en toetsende 29 

statistiek, psychometrie en data-analyse. Dit zal gebeuren door studenten die bijles 30 

willen krijgen te koppelen aan studenten die bijles willen geven. Informatie over de 31 

bijlessen zal verstrekt worden via de website. Mocht er een tekort in mensen die 32 

bijles willen geven ontstaan, zal getracht worden om ook via Facebook en 33 

Blackboard mensen te werven. De hoogte van de vergoeding voor deze bijlessen is 34 

vastgesteld door studievereniging Postelein, zodat hier vooraf duidelijkheid over 35 

bestaat. Een individuele bijles kost tien euro per uur, een groepsbijles kost vijf euro 36 

per persoon per uur. De studenten zijn echter zelf verantwoordelijk voor het regelen 37 

van de betaling van deze vergoeding.  38 

Indien mogelijk zullen studenten die bijles krijgen de collegesheets en 39 

oefenopgaven van het vak ter beschikking krijgen om de bijlessen te optimaliseren.. 40 

Daarnaast zal gekeken worden of statistiekdocenten op een andere manier een 41 

bijdrage kunnen en willen leveren aan de bijlessen. Hiervoor zal de commissaris 42 

formeel contact opnemen met de desbetreffende docenten van de statistiekvakken 43 

 44 
4.7 Sollicitatietraining 45 

Dit jaar zal de commissaris formeel in samenwerking met Dienst 46 

Studentenzaken een sollicitatietraining verzorgen. De training zal gegeven worden 47 

door een medewerker van Dienst Studentenzaken en zal bestaan uit twee 48 

bijeenkomsten. De commissaris formeel is verantwoordelijk voor de locatie en 49 

promotie van de training. De training zal plaatsvinden in januari, omdat veel 50 
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studenten tegen die tijd op zoek gaan naar een stageplaats. Indien het contact met 1 

de contactpersoon van dienst studentenzaken moeizaam verloopt, zal worden 2 

gekeken naar een andere manier om de sollicitatietraining te organiseren. 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 
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5. Commissaris Informeel 1 

 2 

De commissaris informeel zal zes commissies aansturen. Dit zullen de 3 

volgende commissies zijn: de PUB-commissie, de feestcommissies, de 4 

studiereiscommissie, de mannencommissie, de sportcommissie en de 5 

skireiscommissie. Tot slot is het de verantwoordelijkheid van de commissaris 6 

informeel om posters te maken voor haar activiteiten en evenementen aan te maken 7 

op Facebook.  8 

 9 

5.1 Pedagogen-uit-de-banken commissie (PUB) 10 

De PUB-commissie zal de niet-studiegerelateerde activiteiten organiseren. Er 11 

wordt gestreefd naar een minimum aantal van zes activiteiten. Daarbij liggen de 12 

organisatie van het kerstdiner, een student-docent activiteit en een 13 

eerstejaarsactiviteit vast. Aan de commissie zal ruimte worden gegeven om nog 14 

minimaal drie activiteiten te bedenken en te organiseren. Er is besloten om het 15 

minimum aantal activiteiten omlaag te stellen, omdat gestreefd zal worden minder 16 

activiteiten, maar wel wat meer exclusieve activiteiten te organiseren. Hier is voor 17 

gekozen, omdat het met twee verschillende curricula lastig bleek activiteiten op een 18 

goed moment te plannen. Een goed moment wil zeggen dat het voor beide curricula 19 

mogelijk is om te participeren en geen overlap is met tentamenweken. Dit sluit aan bij 20 

de visie op een informele professionele uitstraling, een speerpunt van het achttiende 21 

bestuur, omdat de activiteiten die georganiseerd worden in principe een informele 22 

aangelegenheid betreffen en professioneel omdat er rekening wordt gehouden met 23 

de student en diens mogelijkheden.  24 

Daarnaast is ervoor gekozen om inhoudelijk minder activiteiten vast te leggen, 25 

zodat de commissie meer vrijheid krijgt om zelf invulling te geven aan de inhoud. 26 

Daarbij zullen de voorheen vaste en succesvolle activiteiten, zoals de 27 

chocoladeavond en de cocktailworkshop in het achterhoofd gehouden worden, maar 28 

doordat deze niet vastgelegd zijn, krijgen deze activiteiten geen voorrang boven 29 

ideeën van de commissie. Dit geeft de commissieleden de mogelijkheid zelf 30 

activiteiten te bedenken. Dit sluit aan bij het tweede speerpunt, namelijk openheid 31 

naar leden toe, omdat het bestuur de commissieleden wat meer ruimte geeft invulling 32 

te geven aan activiteiten.  33 

De PUB-commissie zal bestaan uit minimaal zeven, maximaal acht leden 34 

inclusief commissaris informeel. 35 

 36 

5.2 Feestcommissies 37 

 Ook dit jaar zullen er weer diverse feesten worden georganiseerd door 38 

verschillende commissies. Dit zullen de BaMyPo-commissie, de galacommissie en 39 

de S-feest-commissie zijn. Daarnaast heeft het zeventiende bestuur een contract 40 

ondertekend wat betreft het Ingloriousfeest. De organisatie van deze feesten gebeurt 41 

in overleg met de betrokken verenigingen. In totaal zullen er vier verschillende 42 

feesten worden georganiseerd.  43 

 44 
5.2.1 Inglorious 45 

Het Ingloriousfeest zal worden georganiseerd met de volgende verenigingen: 46 

SVN, Babylon, Mycelium, Excalibur en ESV en zal plaatsvinden in café Van Buren. 47 

Voor het Ingloriousfeest is het afgelopen jaar geen commissie gevormd. De 48 

organisatie van het Ingloriousfeest werd uitsluitend door bestuursleden van de 49 
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verenigingen op zich worden genomen, maar dit jaar zal, in overleg met de andere 1 

verenigingen, gekeken worden naar de mogelijkheden om het feest uit te besteden 2 

aan commissieleden. Dit sluit aan bij het speerpunt informeel professioneel. De 3 

gedachte hierachter is dat de commissaris informeel, in het kader van de 4 

professionalisering van Postelein, zo de verschillende commissies op een lijn heeft, 5 

deze zo ook op een gelijkwaardige manier zal kunnen aansturen en kan vertrouwen 6 

op haar commissieleden. 7 

 Het feest zal dit jaar drie keer worden georganiseerd. De eerste keer is 8 

gepland op 5 december, de tweede keer na het Diësfestival van de universiteit en de 9 

derde keer tijdens de introductie. 10 

Wanneer dit jaar een commissie zal worden ingesteld, zal vanuit Postelein één 11 

commissielid plaatsnemen in deze commissie.  12 
 13 

5.2.2 BaMyPo-commissie 14 

Er is besloten door te gaan met het organiseren van BaMyPo’s, het feest van 15 

de studieverenigingen Babylon, Mycelium en Postelein, omdat dit een goedlopend 16 

concept is. Wat Postelein betreft zal dit feest blijven plaatsvinden in de El Sombrero. 17 

Er zal zo snel mogelijk overlegd worden met Babylon en Mycelium over hun ideeën 18 

wat betreft dit feest. Gestreefd wordt dit feest wederom zes keer te laten 19 

plaatsvinden dit studiejaar.  20 

 Er zullen namens Postelein wederom drie leden plaatsnemen in de BaMyPo-21 

commissie.  22 

 23 
5.2.3 Galacommissie 24 

Aankomend jaar zal wederom getracht worden een jaarlijks gala te 25 

organiseren. Er zal worden gekeken naar de mogelijkheden om dit concept een 26 

nieuwe invulling te geven, omdat het gala het afgelopen jaar met de 27 

studieverenigingen Den Geitenwollen Soc, Intens, Leonardo da Vinci, Mycelium, 28 

Thalia en Umoja niet geheel naar wens verliep.  29 

In de galacommissie zullen namens studievereniging Postelein maximaal twee 30 

leden plaatsnemen. 31 

 32 

5.2.4 S-feest 33 

Afgelopen jaar heeft het S-feest voor het eerst plaatsgevonden. Dit is het feest 34 

van alle studieverenigingen van de faculteit sociale wetenschappen. Het was erg 35 

geslaagd, dus is besloten met dit feest door te gaan. Het S-feest zal, wat Postelein 36 

betreft, minimaal één keer plaatsvinden per collegejaar en maximaal twee keer, 37 

omdat Postelein al een behoorlijk aanbod aan feesten heeft.  38 

 Er zal één persoon namens studievereniging Postelein plaatsnemen in de 39 

commissie.  40 

 41 

5.3 Studiereiscommissie  42 

Dit studiejaar zal opnieuw een studiereis georganiseerd worden. De 43 

studiereiscommissie zal weer verantwoordelijkheid zijn voor de organisatie, het 44 

programma en de uitvoering hiervan. Er zal gestreefd worden naar een goede balans 45 

tussen formele en informele activiteiten en ook dit jaar zullen twee docenten 46 

meegevraagd worden.  47 

Daarnaast is het streven om de bestemming van de studiereis dit jaar verder 48 

weg te laten plaatsvinden. Afgelopen jaren is gebleken dat er hiervoor voldoende 49 



32 

 

animo onder de leden is. Er zal echter wel gestreefd worden de reis nog steeds zo 1 

goedkoop mogelijk aan te bieden aan de leden.  2 

De studiereiscommissie zal bestaan uit acht leden inclusief commissaris 3 

informeel.  4 

 5 

5.4 Mannencommissie  6 

De mannencommissie zal dit jaar, net als voorgaande jaren, activiteiten 7 

organiseren speciaal voor de mannen van Postelein. Het gaat hier bijvoorbeeld om 8 

pokeravonden, bierproeverijen en het mannenweekend. Het streven is om deze 9 

commissie zo veel mogelijk gelijk te trekken met de andere commissies, omtrent 10 

professionalisering. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de activiteiten die deze commissie 11 

organiseert ook op de agenda op de website vermeld zullen worden en daarnaast 12 

ook op de activiteitensheets. Dit sluit aan bij ons speerpunt betreffende 13 

professionaliteit.  14 

 De mannencommissie zal bestaan uit vier leden inclusief commissaris 15 

informeel.  16 

 17 
5.5 Sportcommissie  18 

De sportcommissie zal dit jaar een aantal sportgerelateerde activiteiten 19 

organiseren. Het gaat hierbij om de Batavierenrace, gehandicaptensport en 20 

daarnaast nog een aantal activiteiten waar de sportcommissie zelf invulling aan mag 21 

geven. Doordat de sportcommissie niet meer verantwoordelijk is voor de skireis, 22 

kunnen zij zich, in vergelijking met vorig jaar, meer richten op de organisatie van de 23 

Batavierenrace en zal Postelein dit jaar hopelijk weer deelnemen aan deze race.  24 

 De commissie zal dit jaar uit vijf leden bestaan, inclusief commissaris 25 

informeel. 26 

 27 
5.6 Skireiscommissie 28 

Dit jaar is ervoor gekozen de skireis door een eigen commissie te laten 29 

organiseren. Hiervoor is gekozen, omdat de organisatie van zowel de skireis als de 30 

Batavierenrace een behoorlijke hoeveelheid tijd kost en grotendeels samenvalt. Om 31 

de sportcommissie wat te ontlasten zal een aparte skireiscommissie in het leven 32 

geroepen worden. Er zal door de skireiscommissie gekeken worden naar de 33 

mogelijkheden om de skireis te verlengen met één dag.  34 

 De skireiscommissie zal dit jaar uit vijf leden bestaan, inclusief commissaris 35 

informeel.  36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 
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 45 

 46 
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 49 
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