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 1 

Voorwoord 2 

Beste lezer,  3 

  4 
Voor u ligt het beleidsplan van het twintigste bestuur der studievereniging Postelein. 5 

Postelein is een van de grootste studieverenigingen in Nijmegen. Het is een vereniging voor 6 
en door leden. De leden zijn daarom een belangrijk uitgangspunt in het handelen van het 7 
bestuur. Dit is een speciaal jaar voor Postelein, omdat de vereniging 20 jaar bestaat. 8 

Natuurlijk gaan wij dit groots vieren en we hopen dat u dit samen met ons wilt doen.  9 
Dit jaar zal het bestuur bestaan uit zes vrolijke en enthousiaste dames. In augustus zijn 10 

we met z’n zessen een weekendje naar Echten, Drenthe, geweest waar we uitgebreid 11 

vergaderd hebben over onze ideeën omtrent de toekomst van Postelein. Hieruit zijn onze 12 
speerpunten en doelstellingen voor dit jaar voortgekomen. Deze zullen in dit beleidsplan 13 
besproken worden. Er zal worden voortgebouwd op successen uit het verleden en er zullen 14 
vernieuwingen worden aangebracht.  15 

Wij, als twintigste bestuur, hebben heel veel zin in dit leuke en leerzame jaar en we 16 

hopen iedereen vaak op de activiteiten en op de Posteleinkamer te zien. 17 
 18 
Het bestuur 2014-2015, 19 
 20 

Vivianne Weijnen  - Voorzitter 21 
Sanneke de Feiter  - Secretaris 22 

Bente van Enckevort  - Penningmeester en vice-voorzitter 23 
Renske Willems  - Commissaris PR  24 

Maroesjka Bourgondiën - Commissaris Formeel 25 
Mirthe Verkooijen  - Commissaris Informeel26 
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Inleiding 1 

 2 
Zoals eerder vermeld, zal het twintigste bestuur der studievereniging Postelein middels 3 

dit beleidsplan haar speerpunten presenteren en nader toelichten. Tevens zullen in dit 4 
beleidsplan de doelstellingen beschreven worden, die het bestuur dit jaar wil uitdragen. 5 

Allereerst zullen de drie speerpunten van het twintigste bestuur worden weergegeven 6 
en uitgelegd. Deze speerpunten dienen als richtlijn voor het handelen van het bestuur. Het 7 
eerste speerpunt is professionaliteit. Het verbeteren van de professionaliteit van de vereniging 8 

was een doelstelling van vele besturen voor ons. Er is al veel vooruitgang geboekt, wij willen 9 
deze stijgende lijn voortzetten. Het tweede speerpunt is communicatie. Dit houdt in dat wij als 10 
doel hebben de interne en externe communicatie te structureren en te optimaliseren. Het derde 11 

speerpunt is reflectie. Studievereniging Postelein bestaat 20 jaar en het lijkt ons een geschikt 12 
moment om de vereniging goed onder de loep te nemen en kritisch te evalueren wat er goed 13 
gaat en waar eventuele verbetering mogelijk is. Bovendien zal aan de hand van deze reflectie 14 
gekeken worden wat van de vereniging wordt verwacht en hoe we dit in de toekomst zouden 15 
kunnen verwezenlijken.  16 

Na de speerpunten en algemene doelstellingen zal de begroting van het boekjaar 2014-17 
2015 worden gepresenteerd. Hierna zal per commissie aangegeven worden hoe deze ingevuld 18 
zal worden. Tevens zal hieruit blijken hoe de commissarissen hun functie gaan vervullen. Bij 19 
de invulling van de commissies zullen de speerpunten steeds als richtlijn worden 20 

aangehouden.21 



 
 

7 
 

 1 
 2 

1 Algemeen 3 

 4 
1.1 Speerpunten 5 

Het eerste speerpunt is professionaliteit. Hierin is de afgelopen jaren al veel 6 
vooruitgang geboekt en deze willen wij voortzetten. Zo zullen de bestuursleden, net als vorig 7 
jaar, op activiteiten en tijdens kamerdiensten dezelfde kleur shirts dragen. Het is afgelopen 8 
jaar gebleken dat dit zorgt voor betere herkenbaarheid van het bestuur voor de leden. De 9 

protocollen die er op dit moment al zijn, zullen ook dit jaar gebruikt worden. Deze 10 
protocollen bevatten richtlijnen, waardoor eenduidigheid gegeven kan worden aan leden. Het 11 

streven is alle protocollen te bekijken en eventueel te wijzigen waar nodig, zodat ze up-to-date 12 
blijven. Daarnaast worden alle protocollen in één map verzameld, zodat ze altijd kunnen 13 
worden ingezien op de Posteleinkamer. Dit jaar zal onder andere het samenvattingenprotocol 14 
(2012-2013) worden aangepast. Deze aanpassingen zullen ervoor zorgen dat de 15 
samenvattingen meer eenduidig en gestructureerd nagekeken zullen worden. Gestreefd wordt 16 

de bestaande samenvattingen opnieuw te bekijken aan de hand van dit protocol, zodat alle 17 
samenvattingen aan dezelfde eisen voldoen. Bovendien zal ernaar gestreefd worden een 18 
digitaal samenvattingenbestand op te stellen. Verder zal er naar gestreefd worden om de 19 
activiteiten zo goed mogelijk in te plannen, rekening houdend met de verschillende curricula.  20 

Het tweede speerpunt is communicatie. Het is van belang dat de communicatie tussen 21 
verschillende partijen en Postelein gestructureerd verloopt.  De focus zal hierbij liggen op 22 

zowel de interne communicatie als de externe communicatie. Met betrekking tot de interne 23 
communicatie zal vooral gekeken worden naar de communicatie met leden. Op de website zal 24 

een jaarplanning worden geplaatst. De grote activiteiten zullen hier zo snel mogelijk op 25 
worden gezet, waardoor leden op tijd de kans krijgen om deze data vrij te houden. Er zal 26 

hierbij duidelijk worden aangegeven welke data onder voorbehoud zijn en welke data wel 27 
daadwerkelijk vast staan. Naast dit punt zal het bestuur ernaar streven de communicatie naar 28 
leden te optimaliseren door het gebruik van media. Hiervoor is een nieuwe commissie in het 29 

leven geroepen, namelijk de mediacommissie. Deze commissie zal zich voornamelijk bezig 30 
houden met het creëren van posters, filmpjes en logo’s om de leden zo goed mogelijk op de 31 

hoogte te houden van alle activiteiten van Postelein. Daarnaast zal deze commissie nadenken 32 

over de mogelijkheden om Postelein nog meer te promoten via andere wegen, zoals social 33 
media.  34 

Met betrekking tot de externe communicatie zal het bestuur dit jaar streven de 35 
contacten met verschillende personen en organen te structureren. Hierbij wordt gericht op de 36 

Pabo, het onderwijsinstituut en de alumni. Het contact met de Pabo kan gestructureerd 37 
worden door de communicatie via één persoon te laten verlopen. Dit wordt gedaan om, ten 38 
behoeve van de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO)-studenten, inzicht 39 
te krijgen in zaken omtrent de Pabo, zoals het rooster. Daarnaast zal gestreefd worden om een 40 
vast overlegmoment in te plannen met het onderwijsinstituut. Door meer aandacht te besteden 41 

aan deze communicatie kunnen de partijen elkaar ondersteunen en bekijken wat zij verder 42 
voor elkaar kunnen betekenen. Ook zal er bij het onderwijsinstituut regelmatig na worden 43 
gevraagd wat het rooster van de ALPO studenten op de Pabo is, zodat hier rekening mee 44 
gehouden kan worden bij het plannen van de activiteiten. Daarnaast zal het bestuur er dit jaar 45 

naar streven het contact met alumni te verbeteren, door het uitbreiden van het alumnibestand 46 
op LinkedIn. Bovendien zal een alumni-borrel georganiseerd worden in het teken van het 47 

lustrum.  48 
Het derde en tevens laatste speerpunt is reflectie, omdat reflectie over de jaren heen 49 

een manier is om de vereniging te optimaliseren. Dit houdt voornamelijk in dat er gekeken 50 
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gaat worden waar studievereniging Postelein na twintig jaar staat. Hierbij zal geëvalueerd 1 
worden wat Postelein voor de leden betekent en wat de leden van de vereniging verwachten. 2 
Dit zal onder andere worden nagegaan door het afnemen van enquêtes onder leden. Het 3 
streven is ook andere partijen een op hen afgestemde enquête in te laten vullen. Zo kan 4 

worden gekeken of de vereniging op dit moment voldoet aan de verwachtingen en wat er 5 
volgens hen nog verbeterd kan worden. Hierbij wordt voornamelijk gefocust op waar nog 6 
kansen liggen voor de vereniging. Daarbij wordt gestreefd een toekomstvisie op te stellen 7 
voor de komende jaren. Dit adviesplan is bedoeld voor de ideeën die in één jaar niet te 8 
verwezenlijken zijn. Daarbij wordt vooral gekeken naar waar de vereniging over vijf, tien of 9 

zelfs twintig jaar kan staan. Hierbij zal ook geprobeerd worden oud-besturen en alumni te 10 
betrekken.  11 

 12 

1.2 Leden 13 
Op 1 september 2014 heeft studievereniging Postelein 1151 leden. Door middel van 14 

maandelijkse activiteiten, open kamers en het gebruik van de initiatieven van leden zal 15 
worden getracht de toegankelijkheid van Postelein te behouden. Het bestuur zal ook dit jaar 16 

ernaar blijven streven Postelein en de activiteiten van Postelein bekend te maken onder de 17 
leden. Dit begint al tijdens de introductie. Het kandidaatsbestuur zal dan enkele praatjes 18 
houden om uit te leggen wat Postelein inhoudt en zich voor te stellen. Na de introductie zal 19 
het kandidaatsbestuur zich ook voorstellen aan de overige studenten tijdens colleges.  20 

 21 

1.2.1 Posteleintje van de Periode 22 
Afgelopen jaren is elke maand een Lid van de Maand gekozen, zodat er elke 23 

maand iemand in het zonnetje wordt gezet. Dit jaar wordt ‘Posteleintje van de Periode’ 24 

ingevoerd, om het exclusief te houden. Het ‘Posteleintje van de Periode’ wordt elke periode, 25 
dus vier keer in het jaar, gekozen. De leden kunnen elkaar nomineren door een 26 

nominatiebriefje in te vullen. Op de nominatiebriefjes kunnen namen worden geschreven van 27 
leden met daarachter een reden waarom diegene ‘Posteleintje van de Periode’ zou moeten 28 
worden. De leden kunnen ook een e-mail sturen met de naam van de persoon die ze willen 29 

nomineren en de reden voor de nominatie. Het bestuur kiest uiteindelijk het lid dat 30 
“Posteleintje van de Periode” wordt en dit lid ontvangt een oorkonde en een presentje.  31 

 32 

1.2.2 Initiatieven leden 33 
Op de Posteleinkamer liggen briefjes waarop leden hun ideeën kunnen 34 

schrijven. Bovendien kunnen leden altijd hun ideeën mailen. Deze ideeën zullen tijdens de 35 
wekelijkse bestuursvergadering besproken worden.  36 

 37 
1.2.3 Actieve leden 38 

Voor de actieve leden van Postelein zal dit jaar een Actieve Leden Activiteit en 39 
een Actieve Leden Uitje worden georganiseerd om hen te bedanken voor hun inzet. Daarnaast 40 
zal voor de commissiehoofden nog een commissiehoofdenuitje georganiseerd worden, om 41 

hen nogmaals apart te bedanken voor hun extra inzet. Rond de tijd van Sinterklaas krijgen de 42 
actieve leden een cadeautje met een gedicht erbij. Het gedicht zal geschreven worden door de 43 
bestuursleden. 44 

 45 

1.2.4 Commissiehoofden 46 
Voor commissiehoofden is in het bestuursjaar 2008-2009 een protocol 47 

opgesteld, welke gehandhaafd zal worden. In dit protocol staat beschreven wat er van de 48 
commissiehoofden verwacht wordt. In het kader van het speerpunt communicatie zal de 49 
desbetreffende commissaris, na aanstelling, het protocol bespreken met het commissiehoofd. 50 
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Eventuele onduidelijkheden kunnen verhelderd worden en er kunnen commissie-specifieke 1 
taken worden besproken. Het protocol zal op de google drive voor commissiehoofden gezet 2 
worden zodat zij deze te alle tijden kunnen inzien.  3 

In het kader van kritische zelfreflectie zal het commissiehoofd tijdens de eerst 4 

volgende vergadering na een activiteit, deze activiteit evalueren met de commissie. Aan het 5 
einde van het bestuursjaar zal het commissiehoofd in samenwerking met de commissaris een 6 
evaluatie schrijven. Hierin zullen onder andere het verloop van de vergaderingen, 7 
communicatie tussen het commissiehoofd en de commissaris, communicatie vanuit het 8 
bestuur naar de commissie en het verloop van de activiteiten aan bod komen. Om de 9 

commissiehoofden te bedanken voor hun inzet zal er een commissiehoofdenuitje 10 
georganiseerd worden.  11 

 12 
1.3 Planning 13 

1.3.1 Jaarplanning 14 
Aan het begin van het bestuursjaar zal gekeken worden naar de jaarplanning. 15 

Zo snel mogelijk zullen data worden vastgelegd voor de grote activiteiten, zoals het gala en 16 

het S-feest. Deze data zullen worden vastgezet, zodat de kleinere activiteiten daar omheen 17 
gepland kunnen worden. Geprobeerd zal worden deze kleinere activiteiten ook zo snel 18 
mogelijk vast te leggen, waarbij gestreefd zal worden zo goed mogelijk rekening te houden 19 
met alle curricula. Op de website zal een jaarplanning worden gezet, zodat leden zo vroeg 20 

mogelijk op de hoogte zijn van en rekening kunnen houden met activiteiten. Bij de 21 
activiteiten zal duidelijk worden neergezet welke data onder voorbehoud zijn en welke 22 

daadwerkelijk vaststaan. Commissiehoofden hebben toegang tot een Google Drive waarop 23 
een uitgebreide versie van de jaarplanning staat, zodat hiermee rekening kan worden 24 

gehouden bij het plannen van activiteiten. Beide jaarplanningen zullen bijgehouden worden 25 
door de secretaris.  26 

 27 
1.3.2 Periodieke planning 28 

De periodieke planning zal in een PowerPointpresentatie aan de leden getoond 29 

worden. Dit zal gebeuren in de pauze van colleges. Een bestuurslid zal kort een praatje 30 
houden om de aandacht van de collegezaal te trekken en vervolgens wordt de 31 

PowerPointpresentatie getoond. Daarnaast wordt elke maand een nieuwsbrief samengesteld 32 

die wordt verzonden via e-mail. Hierin staan ook alle activiteiten die in deze maand zullen 33 
plaatsvinden. Als laatste zal een poster worden gemaakt met alle activiteiten die in de 34 

desbetreffende maand zullen plaatsvinden en deze poster zal worden opgehangen op de 35 
Posteleinkamer.  36 

 37 
1.4 Posteleinkamer 38 

1.4.1 Post 39 
Op de Posteleinkamer zijn de postvakken van de bestuursleden te vinden. De 40 

post in het algemene postvak zal door de secretaris gesorteerd worden. De post wordt 41 

geselecteerd per functie en zal in het postvak van het betreffende bestuurslid gelegd worden. 42 
Alle post zal gearchiveerd worden. 43 

 44 

1.4.2 E-mail 45 
De secretaris zal ervoor zorgen dat alle inkomende e-mails in het postvak van 46 

het betreffende bestuurslid geplaatst zullen worden. De bestuursleden zullen hun eigen e-47 

mails sorteren in mappen. Er zal naar gestreefd worden om tijdens werkdagen e-mails binnen 48 
24 uur te beantwoorden. 49 
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 1 

1.4.3 Kamerdiensten 2 
De Posteleinkamer is van maandag tot en met donderdag geopend van 10.00 3 

tot 16.00 uur. Op vrijdag is de Posteleinkamer net als afgelopen jaren geopend van 10.00 tot 4 

14.00 uur. Een overzicht van de openingstijden hangt op de deur van de Posteleinkamer. 5 
Wanneer de kamer geopend is, zal minimaal één bestuurslid aanwezig zijn. Het bestuur zal 6 
ervoor proberen te zorgen dat de leden zich op hun gemak voelen op de Posteleinkamer. Dit 7 
zal onder andere gebeuren door thee en koffie aan te bieden, koekjes neer te zetten en een 8 
praatje te maken met de leden die daar behoefte aan hebben. Tijdens tentamenweken zal de 9 

Posteleinkamer geopend zijn van 12.00 tot 14.00 uur. Tijdens vakanties, feestdagen en tevens 10 
bij activiteiten waarbij het gehele bestuur aanwezig hoort te zijn, zal de Posteleinkamer 11 

gesloten zijn. Dit zal van te voren tijdig worden aangekondigd. De leden mogen tijdens de 12 
openingstijden van de Posteleinkamer in overleg met het bestuur gebruik maken van de 13 
computers. Daarnaast is het mogelijk voor de leden om samenvattingen te kopen en zich aan 14 
te melden voor activiteiten. 15 

 16 
1.4.4 Verjaardagsmail 17 

De secretaris zal ernaar streven dagelijks een verjaardagsmail te sturen naar de 18 
leden die jarig zijn. De leden die jarig zijn geweest, kunnen een klein cadeautje ophalen op de 19 
Posteleinkamer. 20 

 21 

1.5 Herkenbaarheid 22 
Om als bestuur herkenbaar te zijn voor de leden, wordt ernaar gestreefd dezelfde kleur 23 

shirts te dragen tijdens kamerdiensten en activiteiten. Na de bestuurswissel zal een activiteit 24 

worden georganiseerd voor alle medewerkers van Pedagogische Wetenschappen en 25 
Onderwijskunde (PWO) om kennis te maken met het nieuwe  26 

bestuur van Postelein. Daarnaast wordt gestreefd het nieuwe kandidaatsbestuur bekend 27 
te maken onder de leden vanaf het moment dat bekend is door wie het kandidaatsbestuur 28 
gevormd zal worden. Daarnaast zal het kandidaatsbestuur vanaf de introductie 29 

voorstelpraatjes houden in colleges. 30 

 31 

1.6 Informatievoorzieningen 32 

1.6.1 Algemeen 33 
De leden zullen geïnformeerd worden door de nieuwsbrief, de website, 34 

Blackboard, Facebook, PowerPointpresentaties, de posters en de Posteleinpost. De 35 
commissarissen schrijven een stukje tekst over de activiteiten die hun commissie organiseert, 36 

waarna de secretaris deze verder zal verspreiden via de geschikte informatievoorzieningen. 37 

 38 
1.6.2 Media 39 

Net zoals afgelopen jaren zal de secretaris de website van Postelein 40 
onderhouden. Daarnaast zal de secretaris Blackboard onderhouden. Hierop zullen activiteiten, 41 

mededelingen en nieuwsberichten geplaatst worden. De voorzitter zal LinkedIn onderhouden. 42 
Dit is onder andere bedoeld om contact te houden met alumni. Hierbij wordt ernaar gestreefd 43 
een alumnibestand te creëren met de gegevens van de alumni, zodat de communicatie met hen 44 
makkelijk kan verlopen. Gekeken zal worden naar de mogelijkheden van LinkedIn en op 45 

welke gebieden dit nuttig kan zijn voor Postelein.  46 
De Facebookpagina van Postelein zal dit jaar worden bijgehouden door de 47 

secretaris. De secretaris zal namelijk ook de planning, website en Blackboard bijhouden. Zo 48 
zal de informatie op hetzelfde moment en op dezelfde wijze verstrekt kunnen worden. Er 49 
worden Facebookevenementen aangemaakt voor alle activiteiten. De leden worden 50 
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uitgenodigd via de persoonlijke Facebookpagina van Postelein. Als de leden zich aanmelden 1 
voor het evenement staan ze niet automatisch ingeschreven. Bij het Facebookevenement 2 
wordt vermeldt dat de leden zich ook nog moeten inschrijven op de Posteleinkamer.  3 

De teksten voor Facebook worden geschreven door de commissarissen. De 4 

mediacommissie zal de posters voor activiteiten omzetten in een formaat dat geschikt is als 5 
omslagfoto, zodat alle informatie over een activiteit direct zichtbaar zal zijn. Het 6 
Facebookprotocol (2013-2014) zal gehandhaafd worden. Dit houdt in dat onder andere 7 
gestreefd zal worden maximaal twee posts per dag te plaatsen. 8 

 9 
1.7 Samenwerking 10 

De samenwerking met andere verenigingen zal worden voortgezet, dit betreft 11 

voornamelijk studieverenigingen in Nijmegen. Bovendien wordt gestreefd de samenwerking 12 
met andere verenigingen te stimuleren, bijvoorbeeld studentenverenigingen. In samenwerking 13 
met andere verenigingen kunnen de mogelijkheden bekeken worden om samen (meer) 14 
activiteiten te organiseren. Door middel van een samenwerkingsverband kan er gebruik 15 
gemaakt worden van elkaars ideeën en ervaringen. 16 

 17 
1.8 LOOP, SOFv en FOS 18 

Dit jaar zullen twee bestuursleden deelnemen aan de vergaderingen van het Landelijk 19 
Overleg Onderwijskunde en Pedagogiek (LOOP), het Samenwerkings Overleg der 20 

Faculteitsverenigingen (SOFv) en de vergaderingen van het Facultair Overleg 21 
Studieverenigingen (FOS). Deze vergaderingen zullen worden bijgewoond door de voorzitter 22 

en/ of de secretaris en eventueel andere geïnteresseerde of belanghebbende bestuursleden.  23 

 24 
1.9 Raad van Advies 25 

De huidige Raad van Advies, bestaande uit drie leden, zal tot 31 december 2014 actief 26 

zijn. Daarna zal een nieuwe Raad van Advies worden aangesteld, waarbij gestreefd wordt 27 
deze wederom uit drie leden te laten bestaan. Bovendien wordt gestreefd naar een 28 
samenstelling van leden die het bestuur van studievereniging Postelein zo goed mogelijk 29 

kunnen adviseren. Voor de Raad van Advies wordt het gelijknamige protocol, zoals gewijzigd 30 
in bestuursjaar 2012-2013, gevolgd. Het bestuur zal streven naar zowel formeel als informeel 31 

contact met de Raad van Advies.  32 

 33 
1.10 Deelname activiteiten 34 

Ons doel is leden enthousiast te maken voor de activiteiten en bij het plannen van 35 
activiteiten zo goed mogelijk rekening te houden met de verschillende curricula. Op deze 36 

manier krijgen zo veel mogelijk leden de mogelijkheid aan de activiteiten deel te nemen. Aan 37 
enkele activiteiten moet echter een maximum aantal leden gesteld worden. Bij activiteiten 38 
waarbij leden dezelfde prijs betalen als niet-leden, zoals reizen, zullen leden voorrang krijgen 39 
op niet-leden bij de inschrijving.40 
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 1 

2 Financiën 2 
 3 
2.1 Boekhouding 4 

Het gebruik van boekhoudprogramma Conscribo zal worden voortgezet. 5 

 6 
2.2 Kascontrole 7 

Tweemaal per jaar zal een kascontrole uitgevoerd worden door de 8 
kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie zal bestaan uit drie leden. Begin april 2015 9 
en begin oktober 2015 zal de kascontrolecommissie de boekhouding uit het boekjaar 2014-10 

2015 van Postelein controleren. De penningmeester zal tijdens deze controles ook aanwezig 11 

zijn om waar nodig toelichting te geven op haar handelingen. Tijdens de eerste algemene 12 
leden vergadering (alv) van het bestuur 2014-2015 zal de commissie worden voorgesteld en 13 

zal over deze commissie worden gestemd. 14 

 15 
2.3 Begroting 16 

 17 

Algemeen Inkomsten Uitgaven Winst/Verlies 

Contributie leden € 11.500,00 € 0,00 € 11.500,00 

Subsidie Onderwijsinstituut/Faculteit 

Sociale Wetenschappen 
€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 

Sponsoring € 2.900,00 € 0,00 € 2.900,00 

Rabobank (kosten en rente) € 700,00 € -300,00 € 400,00 

Actieve leden € 0,00 € -2.000,00 € -2.000,00 

Initiatief leden € 0,00 € -200,00 € -200,00 

Posteleintje van de Periode € 0,00 € -40,00 € -40,00 

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

Boekhoudprogramma € 0,00 € -150,00 € -150,00 

Kosten verzekering € 0,00 € -340,00 € -340,00 

Ragweek € 100,00 € -150,00 € -50,00 

Drukwerk Posteleinkamer € 0,00 € -4.500,00 € -4.500,00 

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

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

Website € 0,00 € -100,00 € -100,00 

Totaal Algemeen € 18.450,00 € -8.930,00 € 9.520,00 

 
   Bestuur  Inkomsten Uitgaven Winst/Verlies 

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

Kamerbenodigdheden € 0,00 € -800,00 € -800,00 

Relatiegeschenken € 0,00 € -50,00 € -50,00 

Relaties € 0,00 € -100,00 € -100,00 

Constitutieborrel  € 0,00 € -800,00 € -800,00 

Bestuurskleding € 0,00 € -900,00 € -900,00 

Bestuursuitje € 0,00 € -150,00 € -150,00 

Lustrum € 2.750,00 € -7.025,00 € -4.275,00 
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ALV € 0,00 € -100,00 € -100,00 

Totaal Bestuur € 2.750,00 € -9.975,00 € -7.225,00 

 
   PR Inkomen  Uitgaven Winst/Verlies 

PosteleinPostcommissie € 0,00 € -3.000,00 € -3.000,00 

Representatie € 0,00 € -1.200,00 € -1.200,00 

Promotiecommissie € 0,00 € -1.850,00 € -1.850,00 

Posteleinpas € 0,00 € -120,00 € -120,00 

Introductiecommissie € 4.600,00 € -6.200,00 € -1.600,00 

Subsidie introductiecommissie € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 

Totaal PR € 5.600,00 € -12.370,00 € -6.770,00 

 
   Formele Activiteiten Inkomen  Uitgaven Winst/Verlies 

Praktijkavond € 0,00 € -40,00 € -40,00 

PWO in 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 € -15,00 € -15,00 

Postelein voor Kinderen-commissie € 155,00 € -305,00 € -150,00 

Studytripcommissie € 4.000,00 € -4.505,00 € -505,00 

Totaal Formele Activiteiten € 6.355,00 € -7.865,00 € -1.510,00 

 
   Informele Activiteiten Inkomen Uitgaven Winst/Verlies 

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

Galacommissie € 2.000,00 € -3.300,00 € -1.300,00 

Mannencommissie € 0,00 € -240,00 € -240,00 

Feestcommissie € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 

Studiereiscommissie  € 20.000,00 € -24.160,00 € -4.160,00 

Subsidie Studiereiscommissie Faculteit 

Sociale Wetenschappen 
€ 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 

Eerstejaarsactiviteit (BBQ) € 550,00 € -750,00 € -200,00 

Postelein Actief-commissie € 0,00 € -300,00 € -300,00 

Skireiscommissie € 6.000,00 € -6.650,00 € -650,00 

Totaal Informele Activiteiten € 33.550,00 € -36.500,00 € -2.950,00 

    
Totaal € 66.705,00 € -75.640,00 € -8.935,00 

  1 

2.3.1 Toelichting op begroting 2 
De begroting 2014-2015 is gebaseerd op de resultatenrekening en begrotingen 3 

van de jaren 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014 van 4 

studievereniging Postelein. Hieronder staan toelichtingen bij posten waarvan het 5 
begrote bedrag erg afwijkt van voorgaande jaren, posten welke eventueel vragen 6 
zouden kunnen oproepen of nieuwe posten. Opnieuw is gekozen voor een 7 



 
 

14 
 

minbegroting vanwege het feit dat het lustrum een grote post is op de begroting en 1 
vanwege de grote financiële reserve van Postelein. Postelein heeft niet als doel een 2 
financiële reserve op te bouwen, omdat het vermogen van de vereniging bedoeld is 3 
voor leden. Daarnaast zijn er aan de inkomstenkant bedragen die lager uitvallen dan in 4 

voorgaande jaren.  5 

 6 
2.3.1.1 Bijdrage studievereniging Postelein 7 

De bijdrage van studievereniging Postelein zal dit jaar 10% 8 
blijven. Dit geldt voor de posten ‘Introductie’, ‘Studiereis’, ‘Studytrip’ en ‘Skireis’.  9 

 10 
2.3.1.2 Contributie leden 11 

De inkomsten onder de post ‘Contributie leden’ zijn omlaag 12 
gegaan omdat het ledenaantal afgenomen is.  13 

 14 
2.3.1.3 Sponsoring 15 

De inkomsten van de sponsoring zijn gebaseerd op de contracten 16 

van voorgaande jaren, die ook dit jaar verlengd zullen worden. Bovendien zal dit jaar 17 
gestreefd worden nieuwe sponsoren te werven. 18 

 19 

2.3.1.4 Rabobank 20 
De inkomsten en uitgaven op de post ‘Rabobank’ zijn gebaseerd 21 

op de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven van het boekjaar 2013-2014.  22 

 23 

2.3.1.5 Actieve leden 24 
Onder deze post vallen de kosten voor de Actieve Leden 25 

Activiteit, het Actieve Leden Uitje, het commissiehoofdenuitje en de sinterklaascadeautjes. 26 

Deze bedragen zijn gebaseerd op kosten die de afgelopen jaren gemaakt zijn.  27 

 28 

2.3.1.6 Posteleintje van de Periode 29 
Onder deze post is minder in begroot dan het voorgaand 30 

boekjaar, omdat er slechts vier keer een Posteleintje van de Periode wordt uitgeroepen. Het 31 

bedrag voor het presentje per Posteleintje van de Periode ligt hoger dan het bedrag voor het 32 

presentje per Lid van de Maand, omdat het presentje exclusiever wordt gemaakt.  33 

 34 

2.3.1.7 Boekhoudprogramma 35 
De uitgaven onder deze post zijn gebaseerd op de uitgaven die 36 

gedaan zijn in het boekjaar 2013-2014.  37 

 38 
2.3.1.8 Kosten verzekering 39 

De uitgaven onder deze post zijn gebaseerd op de 40 
daadwerkelijke uitgaven van het boekjaar 2013-2014.  41 

 42 
2.3.1.9 Ragweek 43 

Studievereniging Postelein zal ook dit jaar €50,00 aan de 44 
Ragweek schenken voor het goede doel.  45 

 46 

2.3.1.10 Drukwerk Posteleinkamer 47 
De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op de uitgaven van het 48 

voorgaand boekjaar. Deze post betreft al het drukwerk dat op de Posteleinkamer wordt 49 
gedaan. Dit gaat voornamelijk om het printen van de samenvattingen. 50 
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 1 

 2 
2.3.1.11 Drukwerk Extern 3 

De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op de uitgaven van het 4 

voorgaand boekjaar. Onder deze post vallen de kosten van het uitbestede drukwerk. 5 

 6 
2.3.1.12 Samenvattingenverkoop 7 

De hoogte van deze bedragen zijn gebaseerd op de inkomsten en 8 
uitgaven van het voorgaand boekjaar. De uitgaven ontstaan door het aankopen van 9 

samenvattingen van Posteleinleden en de inkomsten zijn het resultaat van het verkopen van 10 
deze samenvattingen.  11 

 12 
2.3.1.13 Website 13 

Aangezien in het jaar 2012-2013 een nieuwe website is 14 
gelanceerd, staat er dit jaar een klein bedrag op de begroting voor onderhoud en eventuele 15 
uitbreiding.  16 

 17 
2.3.1.14 Kamerbenodigdheden 18 

De uitgaven onder deze post zijn verhoogd om in het jaar 2014-19 
2015 een videocamera aan te kunnen schaffen, ten behoeve van de mediacommissie.  20 

 21 

2.3.1.15 Relatiegeschenken 22 
Deze post heeft betrekking op de cadeaus die worden 23 

aangeboden aan andere besturen bij bijvoorbeeld een constitutieborrel. Het doel van de 24 

relatiegeschenken is het aangaan en onderhouden van relaties met andere verenigingen. 25 

 26 

2.3.1.16 Relaties 27 
Deze post heeft betrekking op het onderhouden van de 28 

persoonlijke relaties van studievereniging Postelein, binnen de faculteit Sociale 29 

Wetenschappen. Ten opzichte van vorig jaar zijn de kosten op deze post omlaag gegaan, 30 
aangezien het etentje met A. Bosman elk jaar door het onderwijsinstituut vergoed wordt. 31 

Daarnaast zal ook dit jaar een activiteit worden georganiseerd waarbij alle medewerkers van 32 

de faculteit Sociale Wetenschappen en docenten van PWO zullen worden uitgenodigd om 33 
kennis te maken met Postelein en haar werkzaamheden.  34 

 35 
2.3.1.17 Lustrum 36 

De lustrumcommissie heeft activiteiten bedacht en zich hierop 37 
geörienteerd. De begroting is gebaseerd op de kosten voor deze activiteiten, welke nog verder 38 
zullen worden toegelicht. 39 

 40 

2.3.1.18 Algemene ledenvergadering 41 
De uitgaven bij deze post zijn verhoogd ten opzichte van vorig 42 

jaar, aangezien in het jaar 2013-2014 de locatie van de algemene ledenvergadering veranderd 43 
is en de consumpties daar duurder zijn dan voorheen. 44 

 45 

2.3.1.19 PosteleinPostcommissie 46 
De hoogte van dit bedrag is afgestemd op de kosten die vermeld 47 

staan in het contract dat BladNL Postelein heeft aangeboden, omtrent het drukken van de 48 
posteleinpost. 49 
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 1 

2.3.1.20 Representatie 2 
De post ‘Representatie’ heeft betrekking op cadeaus voor leden, 3 

zoals de verjaardagcadeaus en de presentjes bij de Propedeuse en Bacheloruitreiking. Tevens 4 

heeft de post ‘Representatie’ betrekking op cadeaus voor leden die in het bijzonder betrokken 5 
zijn of zijn geweest bij Postelein, zoals het oud-bestuur, het nieuwe bestuur en de Raad van 6 
Advies.  7 

2.3.1.21 Promotiecommissie 8 
De uitgaven van deze post zijn omlaag gegaan omdat de kosten 9 

van de algemene promotie actie dit jaar onder de Lustrumcommissie vallen.  10 
 11 

2.3.1.22 PosteleinPas 12 
Er is dit jaar voor gekozen om een post ‘PosteleinPas’ op de 13 

begroting te zetten om eventueel extra passen bij te kunnen bestellen.  14 

 15 

2.3.1.23 Introductiecommissie 16 
Het bedrag van de introductiecommissie is dit jaar omhoog 17 

gegaan, omdat er meer budget is in begroot voor de vergoeding van de kleding van deze 18 
commissie. In deze commissie is het wenselijk over meer kleding te beschikken omdat van 19 
commissieleden verwacht wordt dat zij tijdens de introductieweek de commissiekleding 20 

dragen. 21 

 22 

2.3.1.24 Postelein voor Kinderen-commissie 23 
De hoogte van deze bedragen zijn gebaseerd op de begroting die 24 

afgelopen jaar, 2013-2014, is opgesteld door de commissie.  25 

 26 

2.3.1.25 Galacommissie 27 
De begroting is gebaseerd op de kosten en uitgaven voor het 28 

gala van het afgelopen jaar. Bovendien is het streven dit jaar een groot lustrumgala te 29 

organiseren, waarmee rekening wordt gehouden in de begroting.  30 
 31 

2.3.1.26 Mannencommissie 32 
Het bedrag van de mannencommissie is dit jaar omhoog gegaan 33 

ten opzichte van het voorgaand boekjaar. De reden hiervoor is dat de mannencommissie er 34 

naar zal streven een lustrumactiviteit te organiseren.  35 
 36 

2.3.1.27 Studiereiscommissie 37 
Het bedrag van de studiereiscommissie is dit jaar omhoog 38 

gegaan, omdat er meer budget is in begroot voor de vergoeding van de kleding van deze 39 
commissie. In deze commissie is het wenselijk over meer kleding te beschikken omdat van 40 
commissieleden verwacht wordt dat zij tijdens de reis de commissiekleding dragen.  41 

 42 
2.3.1.28 Postelein Actief-commissie 43 

De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op de begroting van de 44 
sportcommissie in het voorgaand boekjaar. 45 
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 1 

3 Voorzitter 2 
 3 

3.1 Lustrum 4 
Dit jaar bestaat studievereniging Postelein 20 jaar, wat betekent dat het vierde lustrum 5 

gevierd zal worden. Gedurende het hele jaar zullen er verscheidene activiteiten georganiseerd 6 
worden die in het teken zullen staan van het lustrum. Hiervoor is in het bestuursjaar 2013-7 
2014 een lustrumcommissie opgezet. Deze commissie is opgezet als tweejarige commissie en 8 
zal dus dit jaar aangehouden worden. Commissieleden die al een plaats hebben in deze 9 

commissie mogen deze behouden. Indien een of meerdere commissieleden willen stoppen, zal 10 
er naar gestreefd worden de vrijgekomen plekken weer op te vullen met andere leden. 11 

Gestreefd zal worden naar een commissie bestaande uit zes leden, inclusief de voorzitter. 12 
Afgelopen jaar heeft de commissie mogelijkheden voor activiteiten bedacht. Dit jaar 13 

zullen deze activiteiten verder uitgewerkt en georganiseerd worden. Gestreefd zal worden 14 
naar het organiseren van een kick-off party, een lustrumdiner, een ladiesnight, een lustrum 15 
mannen-activiteit, een strandbarbecue, een oud-besturendiner, een alumniborrel, een 16 

lustrumgala en een symposium. Ook zal een speciale lustrumtrui verkocht worden en zal de 17 
algemene promotieactie aan het lustrum gekoppeld worden. De voorzitter zal de 18 
mediacommissie op de hoogte stellen van informatie betreffende de activiteiten zodat in 19 
samenwerking met de mediacommissie de promotie van de activiteit tot stand kan komen. 20 
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 1 

4 Secretaris 2 
 3 

4.1 Mediacommissie 4 
De mediacommissie is een nieuwe commissie en heeft als doel het gebruik van media 5 

te optimaliseren, waardoor de communicatie met leden ook geoptimaliseerd zal worden. De 6 
commissie zal zich bezig houden met het maken van posters, filmpjes en logo’s om de 7 
activiteiten van Postelein te promoten. Hiervoor zal een videocamera worden aangeschaft, 8 
waarmee promotiefilmpjes en aftermovies gemaakt kunnen worden. Op deze manier is 9 

Postelein niet meer afhankelijk van het materiaal dat de leden zelf maken tijdens activiteiten. 10 
Daarnaast kan de commissie met eigen materiaal een goed beeld creëren van de activiteiten 11 

die plaatsvinden. 12 
Verder zal de commissie erover nadenken op welke manieren Postelein nog 13 

gepromoot kan worden via media. Gestreefd zal worden naar een commissie bestaande uit 14 
minimaal drie en maximaal vier leden, inclusief de secretaris. De mediacommissie zal de 15 
promotie van activiteiten verzorgen waardoor veel commissies van de mediacommissie 16 

afhankelijk zijn. Daarom zal gestreefd worden met strakke deadlines te werken. De 17 
communicatie met andere commissies zal verlopen via de secretaris en de desbetreffende 18 
commissaris. 19 
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 1 

5 Penningmeester 2 
 3 

5.1 Boekenverkoop 4 
Net als voorgaande jaren zal studievereniging Postelein boeken met korting aanbieden 5 

voor Bachelor- en Masterstudenten van de opleiding  PWO en van de Academische 6 
Lerarenopleiding, die lid zijn van Postelein. De boekenverkoop wordt georganiseerd door de 7 
secretaris en de penningmeester. De secretaris zal het contact met de docenten en leden 8 
onderhouden en de penningmeester zal het contact met de huidige leverancier, Studystore, 9 

onderhouden.  10 
De boeken kunnen online, via de webshop van Studystore, door studenten worden 11 

besteld. De betaling zal online geschieden via iDEAL. Verder worden de boeken in pakketten 12 
geleverd. Net als het afgelopen jaar kunnen boeken die voor een bepaalde datum besteld zijn, 13 
worden afgehaald op de Posteleinkamer. Hier is voor gekozen om dit contactmoment met 14 
leden te behouden. Boeken die na deze datum zijn besteld worden thuisbezorgd bij leden. Op 15 
deze manier kunnen leden gedurende het hele jaar boeken bestellen. Informatie over de 16 

boekenverkoop en het ophalen van de boeken zal bekend worden gemaakt middels de 17 

informatievoorzieningen.  18 

5.2 Samenvattingenverkoop 19 
Voor het kopen van samenvattingen kunnen leden terecht bij studievereniging 20 

Postelein. De samenvattingen kunnen gekocht worden op de Posteleinkamer. Alleen leden 21 
van Postelein kunnen samenvattingen kopen, daarom zal er bij het verkopen van 22 

samenvattingen gevraagd worden naar een ledensticker van het juiste jaar. De aankoop van 23 

samenvattingen zal geschieden middels de samenvattingencommissie. Samenvattingen 24 
worden door Postelein aangekocht bij studenten, voor elke honderd pagina’s die van het boek 25 
zijn samengevat ontvangt de student €20,00. De huidige promotie rondom de aankoop van 26 

samenvattingen zal worden voortgezet.  27 

 28 
5.2.1 Samenvattingencommissie 29 

Dit jaar wordt gestreefd naar een commissie bestaande uit minimaal vier en 30 
maximaal vijf commissieleden, inclusief de penningmeester. Samenvattingen zullen door de 31 

samenvattingencommissie worden gecontroleerd alvorens deze worden aangekocht door 32 
Postelein. De samenvattingen zullen worden nagekeken op tekstueel niveau en, waar 33 

mogelijk, op inhoudelijk niveau. Op basis van het oordeel van de commissie zal worden 34 
besloten of de samenvatting al dan niet wordt aangekocht. Dit jaar zullen de taken van de 35 
commissie uitgebreid worden met één extra taak. Hierbij gaat het om het verbeteren van stijl- 36 
en spellingsfouten in eerder aangekochte samenvattingen, ook zal aandacht worden besteed 37 

aan de opmaak van deze samenvattingen. Dit jaar zal ernaar worden gestreefd dat de 38 
commissie zal werken met het eerder genoemde vernieuwde samenvattingenprotocol. Leden 39 
in de samenvattingencommissie krijgen voor hun werk de samenvattingen die Postelein 40 
aanbiedt, eenmalig gratis. 41 
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 1 

6 Commissaris PR 2 
 3 

Komend jaar zal de commissaris PR zich bezig houden met het coördineren van vier 4 

commissies, namelijk de PosteleinPostcommissie, de introductiecommissie, de 5 
promotiecommissie en de acquisitiecommissie. Daarnaast zorgt de commissaris PR voor de 6 
representatie van studievereniging Postelein met betrekking tot de Propedeuse-, Bachelor- en 7 
Masteruitreikingen. De commissaris PR verzorgt de Posteleinfolders en de kerstkaarten. 8 
Verder is de commissaris PR verantwoordelijk voor het maken en plaatsen van foto’s op de 9 

website. De commissaris PR zal stukjes tekst over haar activiteiten aandragen om te 10 
presenteren op de informatievoorzieningen. Bovendien zal de commissaris PR de 11 

mediacommissie op de hoogte stellen van informatie betreffende haar activiteiten, zodat in 12 
samenwerking met de mediacommissie de promotie voor de activiteit tot stand kan komen.  13 

 14 
6.1 PosteleinPostcommissie 15 

Het verenigingsblad van Postelein, de PosteleinPost, zal verzorgd worden door de 16 

commissaris PR in samenwerking met de PosteleinPostcommissie. De eindredactie zal 17 
plaatsvinden met behulp van het programma InDesign en zal verzorgd worden door het 18 
commissiehoofd van de PosteleinPostcommissie en de commissaris PR. Gestreefd wordt naar 19 
een commissie bestaande uit minimaal zeven en maximaal negen leden, inclusief de 20 

commissaris PR. De PosteleinPost zal dit jaar vijf keer verschijnen. De reguliere uitgaven van 21 
de PosteleinPost zullen uitgegeven worden voor de kerstvakantie, na de tweede 22 

tentamenperiode, na de derde tentamenperiode en in september. Voor de introductie wordt 23 
een introductie-uitgave uitgebracht om Postelein te promoten bij de aankomende studenten.  24 

Momenteel is er contact met een nieuwe drukker, namelijk BladNL. Als de 25 
PosteleinPost bij BladNL gedrukt wordt, zal de PosteleinPost bestaan uit 32 pagina’s op een 26 

formaat dat tussen A4 en A5 in ligt (18,3 cm breed bij 25,8 cm hoog). De PosteleinPost zal bij 27 
BladNL in een oplage van achthonderd stuks gedrukt worden. De introductie-editie zal 28 
waarschijnlijk in een oplage van vijfhonderd stuks gedrukt worden. De PosteleinPost zal 29 

uitgedeeld worden bij de colleges van PWO. Bij docenten van PWO zal de PosteleinPost in 30 
hun postvak gelegd worden. Het verenigingsblad zal tevens worden uitgedeeld aan relaties 31 

binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen, zusterverenigingen en sponsoren. Daarnaast 32 

zal de PosteleinPost af te halen zijn op de Posteleinkamer, in de standaard bij de ingang van 33 
het Spinozagebouw en in de lunchruimte van de docenten van PWO op de vierde, vijfde en 34 

zesde verdieping van het Spinozagebouw. Bovendien levert BladNL een gratis digitale versie 35 
van de PosteleinPost. Deze bladerbare flash-versie kan op de website geplaatst worden, maar 36 

ook via e-mail en Facebook verspreid worden. Op deze manier kunnen ook de 37 
Masterstudenten bereikt worden. De PosteleinPost zal samen met de algemene folder en de 38 
sponsorfolder deel uitmaken van het sponsorpakket om sponsoren een indruk te geven van de 39 
vereniging.  40 

Wat betreft de inhoud van de PosteleinPost zal ernaar gestreefd worden om een of 41 

meerdere artikelen te wijden aan keuzevakken binnen of buiten de opleiding PWO. Enkele 42 
studenten zullen gevraagd worden om een stuk te schrijven over de manier waarop zij hun 43 
vrije keuzeruimte hebben ingevuld. Op deze manier kunnen studenten geïnspireerd worden bij 44 
het invullen van hun vrije keuzeruimte. Dit sluit aan bij het speerpunt communicatie.  45 

Daarnaast zal ernaar gestreefd worden om de medewerkers van het Onderwijsinstituut een 46 
stukje te laten schrijven over nieuwe ontwikkelingen binnen de opleiding PWO. Op deze 47 

manier profiteren de leden van meer gestructureerde communicatie met het 48 
Onderwijsinstituut. 49 
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 1 

 2 
 3 

6.2 Introductiecommissie 4 
De introductie van studievereniging Postelein voor aankomende studenten PWO en 5 

ALPO in 2015 zal wederom georganiseerd worden door de introductiecommissie onder 6 
leiding van de commissaris PR. Gestreefd wordt naar een commissie bestaande uit minimaal 7 
zes en maximaal zeven leden, inclusief de commissaris PR. Het programma van de 8 
introductie in 2014 zal aangehouden worden als leidraad voor de introductie 2015. De 9 

organisatie van de introductie zal geschieden in samenwerking met Dienst Studentenzaken.  10 
Bij een teveel aan aanmeldingen voor mentoren voor de introductie zal de selectie 11 

plaatsvinden op basis van motivatie. Aansluitend bij het speerpunt communicatie, zal vooraf 12 
duidelijk aan de mentoren vermeld worden op basis van welke criteria de selectie plaatsvindt. 13 
Zowel de mentoren als de mentorkinderen zullen tijdens de introductie T-shirts dragen om te 14 
zorgen dat zij herkenbaar zijn. Bovendien zal geprobeerd worden om zowel het huidige 15 
bestuur als het kandidaatsbestuur te betrekken bij de introductie. Het kandidaatsbestuur zal 16 

gevraagd worden bij zoveel mogelijk activiteiten van Postelein aanwezig te zijn, zodat zij de 17 
eerstejaars alvast kunnen leren kennen.  18 

 19 

6.3 Promotiecommissie 20 
De promotiecommissie brengt in samenwerking met de commissaris PR Postelein 21 

onder de aandacht bij studenten PWO. Dit zal gedaan worden door middel van het 22 

organiseren van borrels, tentamenacties en maandelijkse activiteiten op de Posteleinkamer. 23 
Gestreefd wordt naar een commissie bestaande uit minimaal tien en maximaal twaalf leden, 24 

inclusief de commissaris PR. 25 

 26 

6.3.1 Borrels 27 
De Posteleinborrel zal eens in de zes à acht weken, afhankelijk van de 28 

jaarplanning, in Café De Fuik gehouden worden. Bij de borrel zal een vrijblijvende actie voor 29 

de leden van Postelein georganiseerd worden. 30 

 31 

6.3.2 Tentamenactie 32 
Om studenten veel succes te wensen met hun tentamen wordt er namens 33 

Postelein een klein presentje uitgedeeld met daaraan een kaartje met een slogan.  34 

 35 
6.3.3 Maandelijkse activiteit 36 

Elke maand organiseert de promotiecommissie een maandelijkse activiteit op 37 
de Posteleinkamer waarbij iets te eten uitgedeeld wordt aan de leden. Geprobeerd zal worden 38 
een aantal maandelijkse activiteit te koppelen aan de promotie van bepaalde 39 
Posteleinactiviteiten, zoals de skireis, de studytrip en de studiereis. Bovendien wordt ernaar 40 
gestreefd twee keer een open kamer te houden in plaats van een maandelijkse activiteit. Eén 41 

open kamer zal aan het begin van het bestuursjaar gehouden worden, zodat leden kennis 42 
kunnen maken met het nieuwe bestuur. De andere open kamer zal in het teken staan van 43 
bestuurswerving. Leden die meer informatie willen over een bestuursjaar bij Postelein, 44 
kunnen langer op de kamer blijven en eventueel vragen stellen.  45 

 46 

6.3.4 Algemene promotieacties 47 
In verband met het lustrum van Postelein is ervoor gekozen om de algemene 48 

promotieactie hieraan te koppelen. In overleg met de promotiecommissie zal gekeken worden 49 
hoe deze promotieactie precies ingevuld wordt. 50 
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 1 
 2 

6.3.5 Postelein-Merchandise 3 
De Posteleintruien zullen aan de hand van bestelformulieren besteld worden. 4 

Naast de standaard Posteleintrui (rode trui met wit logo) zal er gekeken worden naar de 5 
mogelijkheid om een trui te verkopen met het lustrumlogo. Er zal geen nieuwe Postelein-6 
Merchandise meer besteld worden. Wel zullen de fietsbellen uit bestuursjaar 2013-2014 ook 7 
dit jaar verkocht worden. De thermosbekers uit bestuursjaar 2013-2014 bleken in de praktijk 8 
niet te doen wat de naam van het product impliceert, daarom is besloten om deze bekers niet 9 

te verkopen.  10 

 11 

6.4 Acquisitiecommissie 12 
De commissaris PR en de acquisitiecommissie zijn verantwoordelijk voor het 13 

aantrekken en behouden van sponsoren van studievereniging Postelein. Gestreefd wordt naar 14 
een commissie bestaande uit minimaal vier en maximaal vijf leden, inclusief de commissaris 15 
PR. De acquisitiecommissie houdt zich onder andere bezig met het maken van een 16 

sponsorpakket. Het sponsorpakket bestaat uit de sponsorfolder, de algemene Posteleinfolder 17 
en de meest recente uitgave van de Posteleinpost. Zo lezen sponsoren niet alleen wat mogelijk 18 
is bij Postelein qua sponsoring, maar krijgen zij ook een algemene indruk van Postelein. Dit 19 
sponsorpakket kan zowel per post als digitaal naar (potentiële) sponsoren gestuurd worden. 20 

De acquisitiecommissie is verantwoordelijk voor algemene sponsoring en specifieke 21 
sponsoring. Het sponsorgeld vanuit de algemene sponsoring moet bij zoveel mogelijk leden 22 

terecht komen. Hoe dit doel bereikt kan worden, wordt samen met de penningmeester 23 
bekeken. De specifieke sponsoring is bestemd voor een specifieke commissie. In de 24 

informatiebijeenkomst voor commissiehoofden zal uitgelegd worden hoe zij in samenwerking 25 
met de acquisitiecommissie sponsoring kunnen regelen. Op basis van voorgaande jaren is 26 

besloten een target op te stellen voor de acquisitiecommissie: een minimumbedrag waarnaar 27 
de acquisitiecommissie streeft om aan algemene sponsoring binnen te halen.   28 

Tot slot is de acquisitiecommissie verantwoordelijk voor de PosteleinPas. De 29 

PosteleinPas, opgezet in bestuursjaar 2013-2014, bevat (kortings-)deals speciaal voor leden 30 
van Postelein. De contracten op de PosteleinPas lopen tot april 2015. Er zal gekeken worden 31 

welke deals verlengd kunnen worden. Bovendien zal de acquisitiecommissie kijken of er 32 

nieuwe deals gesloten kunnen worden.  33 

 34 

6.5 Propedeuse-, Bachelor- en Masteruitreikingen 35 
Het bestuur zal ernaar streven met zoveel mogelijk bestuursleden aanwezig te zijn bij 36 

Propedeuse- en Bacheloruitreikingen van de studenten PWO. Op de uitreikingen worden door 37 
bestuursleden van Postelein rozen met een felicitatiekaartje van Postelein uitgedeeld. Omdat 38 
er maandelijks masteruitreikingen zijn, zal het bestuur van Postelein hierbij niet aanwezig zijn 39 
maar haar betrokkenheid tonen middels een boodschap op een kaart die via het Onderwijs 40 
Service Punt verstuurd wordt. Hierop wordt de felicitatie namens Postelein overgebracht en 41 

veel succes gewenst met de verdere loopbaan. Op de kaart wordt ook verwezen naar het 42 
alumnibestand van Postelein.  43 

 44 

6.6 Folders 45 
De algemene folder geeft een indruk van studievereniging Postelein en de opleiding 46 

PWO. De algemene folder, ontworpen in bestuursjaar 2012-2013, zal in gebruik blijven. De 47 

folder komt op de Posteleinkamer te liggen en wordt toegestuurd aan de aankomend 48 
studenten. De algemene folders kunnen worden meegenomen naar voorlichtingen en de deze 49 
folder maakt deel uit van het sponsorpakket van Postelein.  50 
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De actieve ledenfolder zal door de commissaris PR worden aangepast. Er wordt een 1 
foto van het huidige bestuur op de voorkant geplaatst en de commissies in de folder zullen 2 
worden aangepast. Bij de voorlichting over actief lidmaatschap bij Postelein wordt vermeld 3 
dat deze commissies onder voorbehoud zijn. Zoals in voorgaande jaren wordt de actieve 4 

ledenfolder geprint. De folder zal verspreid worden tijdens de werving van de actieve leden en 5 
zal de rest van het jaar op de Posteleinkamer liggen.  6 

 7 
6.7 Kerstkaarten 8 

Actieve leden, zusterverenigingen, overige verenigingen, docenten, sponsoren en 9 

andere belangrijke relaties van studievereniging Postelein ontvangen een gedrukte kerstkaart. 10 
De leden zullen een digitale versie van de kerstkaart via de e-mail ontvangen.11 
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 1 

7 Commissaris Formeel 2 
 3 

De commissaris formeel houdt zich bezig met de studiegerelateerde activiteiten die 4 

door Postelein worden georganiseerd. Hieronder vallen de volgende vier commissies: de 5 
PWO in Praktijk-commissie (PiP), de voorlichtingen- en meeloopdagencommissie, de 6 
studytripcommissie en de Postelein voor Kinderen-commissie (PvK). Daarnaast is de 7 
commissaris formeel verantwoordelijk voor de bijlessen, de sollicitatietraining en de 8 
praktijkavond. De commissaris formeel zal stukjes tekst over haar activiteiten aandragen die 9 

gepresenteerd worden op de informatievoorzieningen. Om de promotie tot stand te brengen 10 
zal de commissaris formeel samenwerken met de mediacommissie en deze op de hoogte 11 

stellen van informatie betreffende haar activiteiten. 12 

 13 
7.1 PWO in Praktijk-commissie (PiP) 14 

De PiP-commissie organiseert studiegerelateerde excursies, workshops en 15 
lezingen. Getracht wordt om minimaal vier excursies, drie workshops en vijf lezingen 16 

te organiseren. Het streven is dat de PiP-commissie zal bestaan uit minimaal zeven en 17 
maximaal negen leden, inclusief de commissaris formeel.   18 

       Gekozen is aankomend jaar meer workshops te organiseren en minder excursies. 19 
Het bezoeken van een workshop is laagdrempeliger dan het bezoeken van een excursie en is 20 

toegankelijk voor meer leden, omdat deze activiteit vaak op de universiteit plaatsvindt. 21 
Bovendien is afgelopen jaar gebleken dat workshops beter bezocht worden dan excursies. Bij 22 

de activiteiten zal gestreefd worden een zo breed mogelijk publiek te bereiken door 23 
uiteenlopende onderwerpen te kiezen op zowel pedagogisch als onderwijskundig gebied. 24 

Daarnaast zal bij het organiseren van de activiteiten rekening gehouden worden met de 25 
verschillende curricula zodat zoveel mogelijk studenten de kans krijgen om de activiteit te 26 

bezoeken. 27 
In het kader van het speerpunt communicatie zal met de docenten wiens college 28 

voorafgaat aan een activiteit, gecommuniceerd worden of een commissielid in de pauze van 29 

het college de studenten op de activiteit mag wijzen. Dit zal gedaan worden door voorafgaand 30 
aan het college aan de betreffende docent te vragen of hij/zij hiermee akkoord gaat. Op deze 31 

manier zullen studenten extra gestimuleerd worden om de activiteit te bezoeken. Voor de 32 

lezingen hoeven studenten zich niet aan te melden en voor leden is deze activiteit gratis. Niet-33 
leden betalen een klein bedrag. Studenten kunnen zich voor excursies en workshops opgeven 34 

op de Posteleinkamer. Wanneer er voor een activiteit betaald dient te worden moet dit meteen 35 
bij inschrijving gebeuren. 36 

 37 
7.2 Voorlichtingen- en meeloopdagencommissie 38 

De voorlichtingen- en meeloopdagencommissie organiseert voorlichtingen op 39 
middelbare scholen in Nederland over de opleiding PWO namens de universiteit. Daarnaast 40 
verzorgt de commissie meeloopdagen voor VWO 6 scholieren en HBO-instroomstudenten. 41 

Bovendien begeleidt de commissie incidentele activiteiten, hieronder vallen De Nijmeegse 42 
Tweedaagse, Bachelor voorlichtingsdagen en de ouderdag. Het streven is dat de 43 
voorlichtingen- en meeloopdagencommissie zal bestaan uit minimaal dertien en maximaal 44 
vijftien leden, inclusief de commissaris formeel.  45 

De aanmeldingen voor de voorlichtingen en meeloopdagen komen via Dienst 46 
Studentenzaken bij Postelein terecht, waarna ze verwerkt worden door de commissaris 47 

formeel. Een meeloopdag bestaat uit een ochtend- en een middagdeel. Elk deel wordt door 48 
twee commissieleden begeleid. Gestreefd wordt dat de voorlichtingen door twee 49 
commissieleden worden verzorgd.  50 
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De commissie organiseert in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en 1 
Nijmegen (HAN) ook meeloopdagen voor aankomende ALPO-studenten. Doordat één deel 2 
zal plaatsvinden op de HAN en één deel op de Radboud Universiteit krijgen de aankomend 3 
studenten een indruk van beide locaties. M. Kalwij is de contactpersoon van de HAN en het 4 

commissiehoofd is de contactpersoon van de Radboud Universiteit. Tijdens het reguliere 5 
programma volgen de studenten een half hoorcollege en een mini-werkcollege van M. 6 
Heijmans. Het programma van de ALPO-meeloopdag wordt door de ALPO-contactpersoon, 7 
M. Kalwij, samengesteld. 8 

De ouderdag wordt één keer per jaar in samenwerking met het onderwijsinstituut 9 

georganiseerd. Ouders van de studenten krijgen op deze dag de kans om een kijkje te nemen 10 
op de universiteit en om te ervaren hoe een college er aan toe gaat. De dag wordt 11 

georganiseerd voor alle studiejaren.  12 
De commissie beschikt over zeven commissieshirts zonder namen. Met de commissie 13 

zullen duidelijke afspraken gemaakt worden over het dragen, wassen en retourneren van deze 14 
shirts. Tijdens de voorlichtingen wordt al enkele jaren een filmpje laten zien over de 15 
opleiding. Vanwege een nieuw curriculum is het filmpje verouderd en wordt gestreefd in 16 

overleg met de studieadviseurs dit jaar een nieuw filmpje te maken dat een goed beeld geeft 17 
van de opleiding. Naast het promoten van de opleiding zal tijdens de voorlichtingen en 18 
meeloopdagen ook Postelein gepromoot worden zodat aankomende studenten vast een 19 
voorproefje krijgen van wat Postelein als studievereniging te bieden heeft.  20 

 21 

7.3 Studytripcommissie 22 
De studytripcommissie organiseert één keer per jaar een weekendje weg met Postelein. 23 

Dit weekend duurt drie dagen en twee nachten. De studytripcommissie is verantwoordelijk 24 

voor de organisatie van het weekend en zal voorafgaand aan de reis een programma met 25 
zowel formele als informele activiteiten opzetten. Het streven is dat de studytripcommissie zal 26 

bestaan uit minimaal zes en maximaal zeven leden, inclusief de commissaris formeel. In 27 
totaal kunnen vijftig leden deelnemen aan de studytrip, inclusief commissie en bestuur.  28 

 29 
7.4 Postelein voor Kinderen-commissie (PvK) 30 

Afgelopen jaar is de PvK-commissie opgericht om studenten meer met de praktijk in 31 

aanraking te laten komen. Gestreefd wordt naar het organiseren van minimaal één activiteit 32 

waarbij studenten een groep kinderen begeleiden. Het streven is dat de commissie zal bestaan 33 
uit minimaal zes en maximaal zeven leden, inclusief de commissaris formeel. Leden kunnen 34 

zich voor deze activiteit opgeven op de Posteleinkamer. 35 

 36 

7.5 Praktijkavond: Blik op het werkveld 37 
Dit jaar wordt wederom gestreefd naar het organiseren van een praktijkavond in 38 

samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). 39 
Deze avond is ervoor bedoeld om studenten de mogelijkheid te bieden in contact te komen 40 
met de praktijk waarmee ze later te maken kunnen hebben. Daarnaast kunnen studenten deze 41 

avond ook alvast contact leggen voor een eventuele stage. Tijdens deze avond wordt 42 
informatie gegeven over zowel de praktijk van de pedagogiek als onderwijskunde. De 43 
commissaris formeel is verantwoordelijk voor de locatie en de inschrijvingen. Met de NVO 44 
zal overlegd worden over de promotie. De sprekers worden door de NVO geregeld. 45 

Aangezien de activiteit in samenwerking met een externe organisatie georganiseerd wordt 46 
dienen leden zich op de Posteleinkamer in te schrijven en een borg te betalen. 47 
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 1 

7.6 Bijlessen 2 
De commissaris formeel is verantwoordelijk voor het coördineren van de bijlessen. 3 

Studenten kunnen bijles krijgen voor vakken waarvoor bepaalde vaardigheden of inzichten 4 

nodig zijn, zoals statistiek vakken, behandelingsmethodiek, methodiek van de 5 
psychodiagnostiek en algemene psychodiagnostiek. De commissaris formeel zal bijlesgevers 6 
koppelen aan bijlesvragers. Wanneer er een tekort aan bijlesgevers is, zal geprobeerd worden 7 
om hiervoor iemand te vinden via de informatievoorzieningen. De bijlesgevers worden 8 
geselecteerd aan de hand van het behaalde cijfer voor het betreffende vak. Voor de bijlessen 9 

wordt een vergoeding gevraagd die voor alle vakken hetzelfde is, deze is vastgesteld door 10 
studievereniging Postelein. Een individuele bijles kost tien euro per uur en een groepsbijles 11 

kost vijf euro per persoon per uur. De studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het onderling 12 
regelen van de betaling. 13 

 14 
7.7 Sollicitatietraining 15 

De commissaris formeel coördineert dit jaar wederom een sollicitatietraining. Deze 16 

training wordt gratis verzorgd door Dienst Studentenzaken en zal bestaan uit twee 17 
bijeenkomsten. De commissaris formeel zal verantwoordelijk zijn voor de locatie. Het streven 18 
is om de sollicitatietraining vóór februari te organiseren omdat veel studenten dan op zoek 19 
gaan naar een stageplaats. 20 



 
 

27 
 

 1 

8 Commissaris Informeel 2 
 3 

De commissaris informeel stuurt de commissies aan die gaan over het organiseren van 4 

niet-studiegerelateerde activiteiten. Deze commissies zijn de Pedagogen Uit de Banken-5 
commissie (PUB), de feestcommissie, de galacommissie, de mannencommissie, Postelein 6 
Actief-commissie, de skireiscommissie en de studiereiscommissie. De commissaris informeel 7 
zal stukjes tekst over haar activiteiten aandragen om te presenteren op de 8 
informatievoorzieningen. Bovendien zal de commissaris informeel de mediacommissie op de 9 

hoogte stellen van informatie betreffende de activiteiten, zodat in samenwerking met de 10 
mediacommissie de promotie voor de activiteit tot stand kan komen. 11 

 12 
8.1 Pedagogen Uit de Banken-commissie (PUB) 13 

De PUB-commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van verschillende niet-14 
studiegerelateerde activiteiten. Gestreefd wordt naar een commissie bestaande uit minimaal 15 
zeven en maximaal acht leden, inclusief de commissaris informeel.  16 

Bovendien zal gestreefd worden naar het organiseren van minimaal zes activiteiten. 17 
Hiervan liggen twee activiteiten vast, namelijk de eerstejaarsactiviteit en de student-docent 18 
activiteit. Dit jaar is, net zoals voorgaande jaren, besloten dat de student-docent activiteit 19 
wordt georganiseerd door de PUB-commissie, omdat door het deelnemen aan deze niet-20 

studiegerelateerde activiteit studenten en docenten op een informele manier met elkaar in 21 
contact komen. Besloten is om verder geen activiteiten vast te leggen, waardoor de creativiteit 22 

van de commissie aangemoedigd wordt. Tevens wordt ruimte vrijgelaten voor het organiseren 23 
van één of meerdere activiteiten die door leden zijn aangedragen.  24 

 25 
8.2 Feestcommissie 26 

Gestreefd wordt naar een commissie bestaande uit minimaal vijf en maximaal zes 27 
leden, inclusief de commissaris informeel. Voor de feesten BaMyPo, Inglorious en het S-feest 28 
zullen een bepaald aantal commissieleden samenwerken met andere verenigingen om de 29 

organisatie van deze feesten tot stand te brengen. Naast de vergaderingen die commissieleden 30 
voeren met commissieleden van de betrokken verenigingen, zal er ook met de eigen 31 

feestcommissie vergaderd worden. Bij elk feest zal gestreefd worden naar het vinden van een 32 

datum die voor elke studievereniging geschikt is. Uit het verleden is gebleken dat dit moeilijk 33 
is, omdat de tentamenweken bij verschillende studies uiteen lopen. Wanneer een datum 34 

gevonden kan worden die geschikt is voor elke studievereniging, kan dit bijdragen aan een 35 
hoger bezoekersaantal bij de feesten. 36 

 37 
8.2.1 BaMyPo 38 

Vanuit de feestcommissie worden drie commissieleden afgevaardigd die samen 39 
met de commissieleden van studievereniging Babylon en studievereniging Mycelium 40 
verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de BaMyPo feesten. De feesten zullen 41 

plaatsvinden in de El Sombrero. BaMyPo wordt zes keer per jaar georganiseerd.  42 

 43 
8.2.2 Inglorious 44 

Vanuit de feestcommissie wordt één commissielid afgevaardigd die samen met 45 

de commissieleden van ESV, GSV Excalibur, studievereniging Mycelium, studievereniging 46 
Babylon en SVN verantwoordelijk is voor het organiseren van Inglorious. De feesten die 47 

georganiseerd worden, zullen plaatsvinden in Café van Buren. Inglorious wordt drie keer per 48 
jaar georganiseerd. 49 
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 1 

8.2.3 S-feest 2 
Vanuit de feestcommissie wordt één commissielid afgevaardigd die samen met 3 

de afgevaardigde commissieleden van Den Geiten Wollen Soc, SPiN, studievereniging 4 

Mycelium, studievereniging CognAC en Umoja verantwoordelijk is voor het organiseren van 5 
het S-feest. Afgelopen jaren heeft het S-feest plaats gevonden op verschillende locaties, 6 
namelijk Doornroosje en Waalhalla. Het is de taak van de commissieleden om een geschikte 7 
locatie te vinden voor dit jaar.  8 

 9 
8.3 Galacommissie 10 

De leden van de galacommissie streven er naar een gala te organiseren met één of 11 

meerdere andere verenigingen, welke dit jaar ook hun lustrum vieren. Wanneer samenwerking 12 
niet mogelijk is zal Postelein zelf voor haar leden een groot lustrum gala organiseren. 13 
Gestreefd wordt naar een commissie bestaande uit maximaal vier leden, inclusief de 14 
commissaris informeel. 15 

 16 
8.4 Mannencommissie 17 

Door de mannencommissie worden activiteiten georganiseerd die gericht zijn op de 18 
mannelijke leden van Postelein. Gestreefd wordt naar een commissie bestaande uit minimaal 19 
vier en maximaal vijf leden, inclusief de commissaris informeel. Omdat de commissaris 20 

informeel niet op de activiteiten aanwezig zal zijn, is het wenselijk dat de commissie uit één 21 
extra lid zal bestaan. Op deze manier zijn op de activiteiten nog steeds voldoende 22 

commissieleden aanwezig, om de activiteit in goede banen te leiden. Er zal gestreefd worden 23 
naar het organiseren van minimaal vijf activiteiten. Eén van de activiteiten zal in het teken 24 

staan van het lustrum.  25 

 26 

8.5 Postelein Actief-commissie 27 
De commissie die voorheen bekend stond als sportcommissie wordt dit jaar in een 28 

nieuw jasje gestoken onder de naam Postelein Actief-commissie. Het activiteitenaanbod zal 29 

hierdoor breder worden, omdat er naast sportactiviteiten ook activiteiten worden 30 
georganiseerd waarbij het draait om actief bezig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan 31 

bijvoorbeeld lasergamen en bowlen. Gestreefd wordt naar een commissie bestaande uit 32 

minimaal vier en maximaal vijf leden, inclusief de commissaris informeel. Gestreefd zal 33 
worden met een groep deel te nemen aan de Marikenloop. Bovendien zal er gepoogd worden 34 

trainingsavonden te organiseren voor de deelnemers.  35 

 36 

8.6 Skireiscommissie  37 
De skireiscommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van een skireis voor de 38 

leden van Postelein. Gestreefd wordt naar een commissie bestaande uit minimaal vier en 39 
maximaal vijf leden, inclusief de commissaris informeel. Geprobeerd wordt om met een groep 40 
van minimaal twintig op reis te gaan, inclusief de commissie en het bestuur. In het kader van 41 

professionaliteit zal er naar gestreefd worden één lijn te trekken in de aanwezigheid van het 42 
bestuur bij activiteiten. Daarom zal ook het hele bestuur deelnemen aan de skireis. Bovendien 43 
zal geprobeerd worden de skireis te promoten tijdens een maandelijkse activiteit, in 44 
samenwerking met de promotiecommissie.  45 

 46 

8.7 Studiereiscommissie 47 
De studiereiscommissie organiseert een studiereis van één week, welke plaats zal 48 

vinden in het buitenland. Het programma van deze reis zal bestaan uit formele en informele 49 
activiteiten. Gestreefd wordt naar een commissie bestaande uit minimaal zeven en maximaal 50 
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acht leden, inclusief de commissaris informeel. Er zullen twee docenten worden gevraagd 1 
mee te gaan op studiereis. Maximaal vijftig leden kunnen deelnemen aan de studiereis, 2 
inclusief de commissie, het bestuur en de twee docenten. Tevens wordt ernaar gestreefd de 3 
studiereis te promoten tijdens een maandelijkse activiteit, in samenwerking met de 4 

promotiecommissie. 5 


