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      Voorwoord 1 

Beste lezer, 2 

  3 

 Voor u ligt het beleidsplan van het 22e bestuur der studievereniging Postelein. 4 

Postelein is één van de grootste studieverenigingen van Nijmegen met een grote diversiteit 5 

aan activiteiten. Postelein is er voor de studenten van de studierichting Pedagogische 6 

Wetenschappen en Onderwijskunde (PWO) en studenten aan de Academische 7 

Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO). Postelein is een vereniging voor en door leden. 8 

Wij zijn ons bewust van het belang van de betrokkenheid van onze leden voor het optimaal 9 

functioneren van de vereniging en daarom zijn leden een belangrijk uitgangspunt in het 10 

handelen van het bestuur.  11 

 De speerpunten en doelstellingen voor aankomend jaar zijn tot stand gekomen na een 12 

aantal dagen vergaderen in Dongen, Noord-Brabant. Uit dit beleidsplan zal blijken dat een 13 

aantal aspecten van beleidsvoering worden voortgezet vanuit eerdere bestuursjaren en andere 14 

aspecten worden vernieuwd. Daarnaast zijn ook nieuwe aspecten uitgewerkt en toegevoegd. 15 

We hopen en verwachten dat dit studievereniging Postelein ten goede komt. 16 

 Wij, als 22e bestuur, zullen met veel enthousiasme en een frisse blik onszelf een jaar 17 

lang gaan inzetten voor de vereniging. Wij hopen aankomend jaar samen met onze leden een 18 

leerzaam, succesvol en vooral erg gezellig jaar tegemoet te gaan.    19 

 20 

Het bestuur 2016-2017, 21 

 22 

Gaby van Loon   - Voorzitter 23 

Anne-France de Ronde  - Secretaris en vicevoorzitter 24 

Thijs van Egmond   - Penningmeester 25 

Anouk van der Velden  - Commissaris PR 26 

Tamara van de Mortel  - Commissaris activiteiten 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

     Inhoudsopgave 1 

Colofon           2 2 

Voorwoord           3 3 

Inleiding           7 4 

 5 

1 Algemeen          8 6 

 1.1  Speerpunten         8 7 

  1.1.1 Toegankelijkheid       8 8 

  1.1.2 Communicatie        9 9 

  1.1.3 Modernisering        10 10 

 1.2 Vervallen functie commissaris formeel     11 11 

 1.3 Leden          11 12 

  1.3.1  Posteleintje van de Periode      11 13 

  1.3.2  Initiatieven leden       11 14 

  1.3.3  Actieve leden        12 15 

  1.3.4  Commissiehoofden       12 16 

 1.4  Vriend van Postelein        13 17 

 1.5 Planning         13 18 

  1.5.1  Jaarplanning        13 19 

  1.5.2  Periodieke planning       13 20 

 1.6 Dies          14 21 

 1.7 Posteleinkamer        14 22 

  1.7.1  Post         14 23 

  1.7.2 E-mail         14 24 

  1.7.3 Kamerdiensten       14 25 

  1.7.4 Verjaardagswens       15 26 

 1.8 Herkenbaarheid        15 27 

 1.9 Informatievoorzieningen       15 28 

  1.9.1 Algemeen        15 29 

  1.9.2  Media         15 30 

 1.10 Deelname activiteiten        16 31 

  1.10.1 Algemeen        16 32 

  1.10.2 Online reserveren       16 33 

 1.11 Betalingen         17 34 

 1.12 Samenwerking        18 35 

 1.13 LOOP, SOFv, FOS en Kompanio      18 36 

 1.14 Raad van Advies        18 37 

 1.15 Onderwijsinstituut        18 38 

 39 

2 Financiën          20 40 

 2.1 Boekhouding         20 41 

 2.2 Kascontrole         20 42 

 2.3 Jaarbegroting         20 43 

  2.3.1 Toelichting op de jaarbegroting     21 44 

   2.3.1.1  Bijdrage Postelein     21 45 

   2.3.1.2  Commissieshirts     22 46 

   2.3.1.3  Contributie      22 47 

   2.3.1.4  Sponsoring      22 48 

   2.3.1.5  Rabobank      22 49 

   2.3.1.6  SmartPin      22 50 



5 

 

   2.3.1.7  Actieve leden      22 1 

   2.3.1.8  Posteleintje van de periode    22 2 

   2.3.1.9  Boekhoudprogramma     23 3 

   2.3.1.10 Kosten verzekering     23 4 

   2.3.1.11 RAGweek      23 5 

   2.3.1.12 Drukwerk Posteleinkamer    23 6 

   2.3.1.13  Drukwerk extern     23 7 

   2.3.1.14 Samenvattingenverkoop    23 8 

   2.3.1.15 Website      23 9 

   2.3.1.16 Contributie koepelverenigingen   23 10 

   2.3.1.17 Kamerbenodigdheden     23 11 

   2.3.1.18 Relaties      24 12 

   2.3.1.19 Constitutieborrel     24 13 

   2.3.1.20 Bestuurskleding     24 14 

   2.3.1.21 Bestuursuitje      24 15 

   2.3.1.22 Dies       24 16 

   2.3.1.23 Lustrum      24 17 

   2.3.1.24 Algemene ledenvergadering    24 18 

   2.3.1.25 PosteleinPostcommissie    24 19 

   2.3.1.26 Representatie      25 20 

   2.3.1.27 Promotiecommissie     25 21 

   2.3.1.28 Familiedag      25 22 

   2.3.1.29 Introductiecommissie     25 23 

   2.3.1.30 Ledenweekend     25 24 

   2.3.1.31 Formele Activiteiten-commissie   25 25 

   2.3.1.32 Postelein voor Kinderen-commissie   25 26 

   2.3.1.33 Subsidie onderwijsinstituut    25 27 

   2.3.1.34 Pedagogen Uit de Banken-commissie  26 28 

   2.3.1.35 Feestcommissie     26 29 

   2.3.1.36 Galacommissie     26 30 

   2.3.1.37 Postelein Actief-commissie    26 31 

   2.3.1.38 Skireiscommissie     26 32 

   2.3.1.39 Studiereiscommissie     26 33 

   2.3.1.40 Mannencommissie     26 34 

   2.3.1.41 Eerstejaarscommissie     26 35 

 36 

3 Voorzitter          27 37 

 3.1  Sollicitatiecommissie        27 38 

 3.2 Formele Activiteiten-commissie      27 39 

  3.2.1 Lezingen        27 40 

  3.2.2 Workshops        28 41 

  3.2.3  Excursies        28 42 

  3.2.4 NVO praktijkavond       28 43 

  3.2.5 Sollicitatietraining       28 44 

 3.3 Postelein voor Kinderen-commissie      28 45 

 3.4 Docentencontact        28 46 

 47 

4 Secretaris          29 48 

 4.1 Mediacommissie        29 49 

 4.2 Bijlessen         29 50 



6 

 

5 Penningmeester         30 1 

 5.1  Boekenverkoop        30 2 

 5.2 Samenvattingenverkoop       30 3 

  5.2.1 Samenvattingencommissie      30 4 

 5.3 Mannencommissie        30 5 

 6 

6 Commissaris PR         31 7 

 6.1 PosteleinPostcommissie       31 8 

 6.2  Introductiecommissie        32 9 

 6.3  Promotiecommissie        32 10 

  6.3.1  Borrel         33 11 

  6.3.2  Tentamenactie        33 12 

  6.3.3  Maandelijkse activiteit en open kamer    33 13 

  6.3.4  Student-docentactiviteit      33 14 

  6.3.5  Familiedag        33 15 

  6.3.6  Posteleintruien       34 16 

 6.4  Acquisitiecommissie        34 17 

  6.4.1  Algemene sponsoring       34 18 

  6.4.2  Specifieke sponsoring      34 19 

  6.4.3  PosteleinPas        34 20 

 6.5  Ledenweekendcommissie       35 21 

 6.6  Propedeuse-, bachelor- en masteruitreikingen    35 22 

 6.7  Folders         35 23 

  6.7.1  Algemene folder       35 24 

  6.7.2  Sponsorfolder        35 25 

  6.7.3  Actieve ledenfolder       36 26 

 6.8  Kerstkaarten         36 27 

 28 

7  Commissaris activiteiten        37 29 

 7.1    Pedagogen Uit de Banken-commissie     37 30 

 7.2 Eerstejaarscommissie        37 31 

 7.3    Feestcommissie        38 32 

          7.3.1    BaMyPo        38 33 

          7.3.2 Inglorious        38 34 

          7.3.3 S-feest         38 35 

 7.4 Galacommissie        38 36 

 7.5 Postelein Actief-commissie       39 37 

 7.6 Skireiscommissie        39 38 

 7.7 Studiereiscommissie        39 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

      Inleiding 1 

 Middels dit beleidsplan wil het 22e bestuur der studievereniging Postelein haar 2 

speerpunten en doelstellingen presenteren en toelichten. Daarnaast wordt in dit beleidsplan de 3 

begroting voor het boekjaar 2016-2017 gepresenteerd.  4 

 Allereerst worden de drie speerpunten van het 22e bestuur geformuleerd. De 5 

speerpunten dienen als basis voor het beleid en geven richtlijnen voor het handelen van het 6 

bestuur. Het eerste speerpunt is toegankelijkheid. Dit speerpunt houdt in dat wij een sfeer 7 

binnen de vereniging willen creëren waarbij gemakkelijk toenadering gezocht wordt tot het 8 

bestuur en dat wij de drempel voor leden om naar activiteiten te komen willen verlagen.  Het 9 

tweede speerpunt is communicatie. Dit houdt in dat wij ons als doel stellen communicatie 10 

naar leden, tussen commissies en naar externen te optimaliseren. Het derde speerpunt is 11 

modernisering.  Deze modernisering zal opgesplitst worden in modernisering op het gebied 12 

van technologie en modernisering van de gang van zaken binnen de vereniging.  13 

 Na de presentatie van de speerpunten komen algemene doelstellingen voor aankomend 14 

jaar aan bod. Deze algemene doelstellingen bouwen verder op de speerpunten. Vervolgens zal 15 

de begroting voor boekjaar 2016-2017 worden gepresenteerd. De invulling hiervan wordt 16 

toegelicht, verdeeld onder de verschillende bestuursfuncties. Tevens zal blijken hoe de taken 17 

binnen de bestuursfuncties verdeeld zijn, in verband met de overgang naar een vijfkoppig 18 

bestuur. Bij de invulling van de commissies zullen de speerpunten steeds als richtlijn worden 19 

aangehouden.  20 
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     1 Algemeen 1 

1.1  Speerpunten 2 

 1.1.1 Toegankelijkheid 3 
  Het eerste speerpunt dat centraal staat in dit beleidsplan, is het speerpunt 4 

toegankelijkheid. Hierbij gaat het om de toegankelijkheid van Postelein als vereniging en van 5 

de deelname aan activiteiten. Verder zal een extra focus gelegd worden op de 6 

toegankelijkheid van Postelein naar eerstejaars, premaster- en masterstudenten.  7 

  Allereerst wordt met de toegankelijkheid als vereniging bedoeld dat er 8 

gestreefd wordt naar een persoonlijkere sfeer naar leden toe. Dit begint op de Posteleinkamer, 9 

waar het aanbieden van thee, koffie, limonade en koekjes behouden wordt en bestuursleden, 10 

zoals voorgaande jaren, bewust aandacht aan de leden zullen besteden. Voor de 11 

kamerdiensten zal het kamerdienstprotocol, opgesteld in bestuursjaar 2007-2008, worden 12 

nageleefd. Verder wordt gestreefd door het bestuurslid met kamerdienst het werk achter de 13 

computer te minimaliseren en meer tijd te maken voor de leden die binnenkomen. Daarnaast 14 

zal het gebruik van het Instagram account voortgezet worden en gebruikt worden om leden 15 

een persoonlijk kijkje te geven in de bezigheden van het bestuur, activiteiten en diensten van 16 

Postelein. Gestreefd wordt zo de afstand tussen leden en het bestuur te verkleinen door middel 17 

van Instagram. Het vragen van mondelinge toestemming wanneer leden op een Instagramfoto 18 

staan, zal voortgezet worden. Tot slot zal er gekeken worden naar het bewerkstelligen van een 19 

persoonlijkere sfeer tijdens de algemene ledenvergaderingen. Middels voorlichting aan 20 

commissiehoofden en de vormgeving van de vergaderingen door het bestuur, zal gestreefd 21 

worden om leden meer te betrekken tijdens discussies. Gedacht kan worden aan het stellen 22 

van vragen aan de ALV om hun mening actief te horen tijdens de vergaderingen, om 23 

wederom de afstand tussen leden en het bestuur verminderen. 24 

  Om de toegankelijkheid voor het deelnemen aan activiteiten te verhogen, zal 25 

allereerst gekeken worden naar de jaarplanning. Gestreefd wordt, zoals voorgaande jaren, zo 26 

min mogelijk activiteiten plaats te laten vinden tijdens tentamen- en onderwijsvrije weken. 27 

Het aantal activiteiten dat Postelein organiseert zal dit bestuursjaar dalen ten opzichte van het 28 

bestuursjaar 2015-2016. Door het organiseren van minder activiteiten, zal de bijdrage van 29 

Postelein per activiteit stijgen, waardoor gestreefd kan worden naar lagere 30 

deelnemersbedragen. Verwacht wordt dat dit de toegankelijkheid van de activiteiten ten goede 31 

komt. Ook wordt geprobeerd, door middel van het creëren van schaarste, de betrokkenheid 32 

per activiteit te laten stijgen.  33 

  Verder wordt, net als afgelopen jaar, gestreefd om formele activiteiten zo veel 34 

mogelijk aan te laten sluiten bij het actuele curriculum. Opnieuw zal gekeken worden naar de 35 

mogelijkheid formele activiteiten tijdens colleges door docenten te laten promoten. Op deze 36 

manier kan een ander publiek bereikt worden dan dat met informele activiteiten bereikt wordt. 37 

Daarnaast wordt de toegankelijkheid voor het deelnemen aan activiteiten verhoogd door leden 38 

de mogelijkheid te geven online te reserveren voor activiteiten en te pinnen op de 39 

Posteleinkamer. Wanneer leden geen mogelijkheid hebben om langs te komen op de 40 

Posteleinkamer, hebben ze via online reserveringen evenveel kans zich op tijd te kunnen 41 

garanderen van een plek bij een activiteit. Het online reserveren zal verder uitgelicht worden 42 

bij kopje 1.10 ‘Deelname activiteiten’. Tevens hebben weinig mensen nog contant geld bij 43 

zich, omdat overal gepind kan worden. Om leden deze mogelijkheid ook op de 44 

Posteleinkamer te geven, kunnen zij eerder geneigd zijn tot betaling en dus inschrijving voor 45 

activiteiten of het kopen van samenvattingen. Het pinnen op de Posteleinkamer zal verder 46 

toegelicht worden bij het kopje 1.11 ‘Betalingen’. 47 

  Tot slot zal gekeken worden naar de toegankelijkheid van Postelein, met 48 

speciale aandacht voor verschillende groepen leden. Zo zal het hebben van een 49 

contactpersoon binnen de premasters en masteropleidingen voortgezet worden, wat ook 50 
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aansluit bij het tweede speerpunt communicatie. Beoogd wordt hiermee meer inzicht te 1 

krijgen in het curriculum en de planning van deze studenten, waardoor activiteiten 2 

toegankelijker voor hen kunnen worden gemaakt. Verder zal een activiteit georganiseerd 3 

worden voor de premaster- en masterstudenten. Hier kunnen zij niet alleen elkaar leren 4 

kennen, maar kan het kennis maken met Postelein behouden worden. Tijdens die activiteit zal 5 

gepeild worden wat de behoefte naar Postelein activiteiten van deze groepen studenten is. Dit 6 

zal gedaan worden door tijdens de activiteit dit te vragen aan de aanwezige. Gehoopt wordt 7 

hiermee een verbinding tussen Postelein en premasters en masters te creëren, waardoor het 8 

voor hen toegankelijker is deel te nemen aan de activiteiten van Postelein. Om de 9 

toegankelijkheid van activiteiten van Postelein voor eerstejaarsstudenten te vergroten, is 10 

gekozen dit jaar een eerstejaarscommissie op te richten. Deze commissie organiseert 11 

laagdrempelige activiteiten speciaal voor de eerstejaars om elkaar te leren kennen en ze een 12 

beeld te geven van wat Postelein is.  De betrokkenheid van Postelein naar ALPO-studenten 13 

zal verlopen zoals afgelopen bestuursjaar. 14 

 15 

 1.1.2 Communicatie 16 
  Het tweede speerpunt is communicatie. Dit speerpunt heeft betrekking op de 17 

communicatie naar leden, tussen commissies, met andere verenigingen en naar sponsoren.  18 

Allereerst is één van de manieren waarop Postelein haar leden op de hoogte houdt van haar 19 

bezigheden de promotie van activiteiten en diensten van Postelein. Dit jaar zal gewerkt gaan 20 

worden met het tonen van een collegesheet tijdens de pauze van colleges. In bestuursjaar 21 

2014-2015 is besloten geen collegepraatjes meer te houden, omdat deze niet door alle 22 

studenten gewaardeerd werden. Daarom is besloten enkel een sheet te maken en docenten te 23 

vragen of deze in de pauze vertoond mag worden. Hierbij zal niet worden gesproken, zodat 24 

studenten niet onderbroken worden in hun pauze. Geïnteresseerden zien dan welke 25 

activiteiten Postelein organiseert. Gehoopt wordt hier een breder publiek mee te bereiken dan 26 

via de andere informatievoorzieningen. Gestreefd wordt om meerdere keren in het jaar 27 

collegesheets te tonen, welke gemaakt zullen worden door de mediacommissie. Om de 28 

mening van leden hierover, maar ook over andere onderwerpen te horen, zal dit bestuursjaar 29 

het gebruik van een enquête voortgezet worden. Op deze manier kunnen leden naar Postelein 30 

communiceren wat hun mening is over de georganiseerde activiteiten en diensten die 31 

Postelein aanbiedt.  32 

  Voor de promotie van activiteiten via Facebook, de site en Blackboard zal dit 33 

jaar een termijn gelden van twee werkweken voor de start van de activiteit. Hierbij tellen 34 

vakantieweken dus niet meer mee, zodat leden twee volledige weken hebben om zichzelf in te 35 

kunnen schrijven. Dit is ook nodig bij de online reserveringen, omdat deze na drie werkdagen 36 

betaald moeten worden. Uitzonderingen op de promotie van twee werkweken gelden voor 37 

grote activiteiten, zoals de reizen en het gala. Verder zal het sturen van een herinneringsmail 38 

behouden worden en dit bestuursjaar geïntensiveerd worden, om de communicatie naar leden 39 

te optimaliseren. Bij alle activiteiten die een inschrijflijst hanteren zal een herinneringsmail 40 

gestuurd worden en gestreefd wordt om deze mail een dag voor aanvang van de activiteit te 41 

verzenden. Daarnaast zal er dit jaar extra aandacht komen voor de promotie via de 42 

nieuwsbrief en Facebook van diensten van Postelein, zoals bijlessen of het aanleveren van 43 

samenvattingen. Het promoten van de bijlessen zorgt dat het totaalbeeld van de diensten van 44 

Postelein duidelijk is en zal leden eraan herinneren dat de mogelijkheid bestaat tot bijlessen. 45 

Het promoten van samenvattingen is nodig wegens de verandering van het curriculum. Het 46 

samenvattingenaanbod van Postelein zal veranderen en er zal vraag ontstaan naar nieuwe 47 

samenvattingen. Samen met de samenvattingencommissie zal vergaderd worden over de 48 

invulling van de nieuwe promotie, in samenwerking met de mediacommissie.  49 

 Verder zal gestreefd worden naar een betere samenwerking tussen commissies.  50 
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Beoogd wordt dit te bereiken door middel van een commissiehoofdentraining.  Hierbij leren 1 

commissiehoofden elkaar kennen, zodat ze weten wie het aanspreekpunt van bepaalde 2 

commissies is, en zullen ze waarschijnlijk elkaar eerder om hulp vragen. Tijdens de training 3 

zal aandacht besteed worden aan de taken van de commissiehoofden, de verschillende 4 

commissies en wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Hierdoor kan bijvoorbeeld de drempel 5 

lager worden voor de studiereiscommissie om de acquisitiecommissie te vragen om hulp voor 6 

sponsoring. De training zal interactief zijn, zodat ervaringen op het gebied van activiteiten 7 

organiseren of samenwerking met elkaar gedeeld kunnen worden. Verder is in bestuursjaar 8 

2015-2016 een databank opgesteld met gegevens van gecontacteerde personen en bedrijven 9 

van het afgelopen jaar. Deze databank zal beschikbaar worden gesteld voor 10 

commissiehoofden, zodat deze kan worden gebruikt bij het zoeken naar geschikte contacten. 11 

Deze databank zal worden uitgebreid door de commissies, waardoor overzichtelijk blijft 12 

welke personen of bedrijven eerder benaderd zijn door Postelein.   13 

  Aankomend bestuursjaar zal worden gestreefd naar meer communicatie met 14 

andere verenigingen om elkaars ideeën en ervaringen te gebruiken, bijvoorbeeld met hun 15 

ervaringen met bepaalde locaties voor activiteiten. Daarnaast kan middels deze communicatie 16 

gekeken worden naar het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Uit voorgaande jaren is 17 

gebleken dat dit vaak lastig is door de verschillende jaarplanningen van verenigingen, maar 18 

dit jaar zullen de mogelijkheden opnieuw bekeken worden. Gestreefd gaat worden naar de 19 

mogelijkheid activiteiten met een onbeperkt deelnemersaantal voor elkaar open te stellen. Een 20 

voorbeeld hiervan is om een lezing, georganiseerd door Postelein, gratis aan te bieden aan een 21 

andere vereniging. Dit kan dan andersom ook gebeuren. De invulling hiervan zal in 22 

samenwerking gaan tussen het bestuur en de Formele Activiteiten-commissie.  23 

  Ten slotte hoort bij het speerpunt communicatie de communicatie met 24 

sponsoren. Gestreefd wordt naar meer communicatie met sponsoren over de PosteleinPas. 25 

Doordat er op dit moment twee verschillende PosteleinPassen in omloop zijn, kan er 26 

verwarring ontstaan bij de sponsoren. Elke sponsor zal de twee PosteleinPassen fysiek 27 

ontvangen, zodat zij weten waarmee zij te maken zullen krijgen. Daarnaast zal er dit 28 

bestuursjaar gekeken worden naar de mogelijkheid om de commissaris PR zelf haar 29 

contracten te laten tekenen, zodat er maar een contactpersoon is met de sponsor die alles kan 30 

regelen, wat bijdraagt aan efficiënte communicatie. 31 

 32 

 1.1.3 Modernisering 33 
  Het derde speerpunt is modernisering, wat voor Postelein betekent dat met de 34 

tijd meegegaan zal worden. Het speerpunt wordt verdeeld in de twee gebieden technologie en 35 

de gang van zaken binnen de vereniging. Verwacht wordt dat modernisering helpt bij het 36 

realiseren van meer toegankelijkheid.  37 

  Modernisering van de technologie wordt nagestreefd middels het aanbieden 38 

van de mogelijkheid tot online reservering, het aanbieden van de mogelijkheid tot pinnen op 39 

de Posteleinkamer en het vernieuwen van PosteleinTV. Op de Posteleinkamer zal een tablet 40 

komen die het online reserveren op de Posteleinkamer en het pinnen mogelijk maakt. Leden 41 

die zich op de kamer via de tablet inschrijven, schrijven zich op dezelfde lijst in als mensen 42 

die online een plek reserveren. Zo zijn de kansen voor beide manieren van inschrijven gelijk. 43 

Voordelig hieraan is dat alles online toegankelijk is en er geen problemen kunnen ontstaan 44 

met losse lijsten. Op de tablet zal een app worden geïnstalleerd waarmee het pinnen mogelijk 45 

gemaakt wordt. Via een SmartPin kunnen leden geld overmaken. Meer informatie over het 46 

online reserveren en het pinnen kan gevonden worden onder de kopjes 1.10.2 Online 47 

reserveren en 1.11 Betalingen. Voor het vernieuwen van PosteleinTV kan gedacht worden aan 48 

het toevoegen van vlogs, waarmee leden op een energieke en enthousiaste manier 49 

kennismaken met de activiteiten van Postelein.  50 
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  Daarnaast wordt er beoogd te kijken naar het moderniseren van de gang van 1 

zaken binnen de vereniging. Hierbij kan allereerst gedacht worden aan het veranderen van de 2 

vorm van een alv, waarin meer vragen gesteld worden vanuit het bestuur. Verder kan gedacht 3 

worden aan een verandering van de manier van notuleren. Gekeken kan worden naar het enkel 4 

notuleren van actie- en besluitenlijsten. Dit kan van toepassing zijn op bijvoorbeeld notulen 5 

van een commissievergadering. Tot slot zullen de commissies binnen Postelein dit jaar meer 6 

op zichzelf staand functioneren, omdat er afstand genomen wordt door de 7 

bestuursverantwoordelijken.  8 

 9 

1.2 Vervallen functie commissaris formeel 10 
In het bestuursjaar 2016-2017 zal de functie van commissaris formeel, zoals deze de 11 

afgelopen jaren geweest is, niet aanwezig zijn, doordat er gekozen is voor een vijfkoppig 12 

bestuur. Het merendeel van de taken van commissaris formeel worden overgenomen door de 13 

andere bestuursleden en deze worden nader besproken in de functieomschrijving per 14 

bestuurslid. Een taak die voorheen onder de functie commissaris formeel beschreven werd, is 15 

de studytrip. Deze zal echter in dit beleidsplan niet beschreven worden, omdat deze niet zal 16 

worden georganiseerd. Hiervoor is gekozen om schaarste te creëren in de reizen die naar het 17 

buitenland georganiseerd worden, doordat afgelopen jaar het deelnemersaantal van zowel 18 

studiereis als de studytrip is afgenomen.  19 

 20 

1.3 Leden 21 
 Op 1 september 2016 heeft studievereniging Postelein 1174 leden. Om hen te 22 

betrekken bij Postelein worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals workshops, 23 

borrels en activiteiten die voortkomen uit de initiatieven van leden. Alle activiteiten en 24 

diensten van Postelein zullen op meerdere manieren gepromoot worden onder de leden. De 25 

kennismaking met Postelein begint bij de introductie, waar het kandidaatsbestuur zich 26 

voorstelt en een praatje over Postelein houdt. Dit sluit aan bij het speerpunt communicatie.  27 

 28 

 1.3.1  Posteleintje van de Periode 29 
  Dit bestuursjaar zullen vier leden in het zonnetje gezet worden door hen te 30 

benoemen tot Posteleintje van de Periode. Nominaties hiervoor kunnen worden uitgebracht 31 

door leden middels het invullen van nominatiebriefjes, die te vinden zijn op de 32 

Posteleinkamer, of het sturen van een e-mail met daarin de naam van de genomineerde en de 33 

reden voor de nominatie. Het bestuur zal de nominaties verzamelen en elke periode een lid tot 34 

winnaar benoemen. Het Posteleintje van de Periode zal een oorkonde ontvangen en een 35 

presentje. Tevens zal een foto, in een speciaal ontworpen logo, en een kort stukje tekst over 36 

het Posteleintje van de Periode gemaakt worden. Indien het winnende lid toestemming geeft, 37 

zal dit op Facebook, Blackboard, de website en in de eerstvolgende PosteleinPost geplaatst 38 

worden. 39 

 40 

 1.3.2  Initiatieven leden 41 
  Leden hebben de mogelijkheid aan het bestuur kenbaar te maken welke 42 

activiteiten zij graag georganiseerd zien worden. Dit kunnen zij doen door het invullen van 43 

briefjes die op de Posteleinkamer liggen en die in te leveren op de Posteleinkamer of het 44 

sturen van een e-mail. De ideeën worden elke maand besproken in de bestuursvergaderingen. 45 

Indien nodig zullen de ideeën doorgespeeld worden naar de commissie waarvoor de activiteit 46 

geschikt is. 47 
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 1.3.3  Actieve leden 1 
  Zoals voorgaande bestuursjaren zullen twee activiteiten georganiseerd worden 2 

voor de actieve leden van Postelein. Dit bestuursjaar zullen dat een Actieve Leden 3 

Kennismaking en een Actieve Leden Bedankje zijn. De Actieve Leden Kennismaking is 4 

bedoeld om meer bekendheid te creëren tussen de actieve leden onderling en tussen de actieve 5 

leden en het bestuur. Dit sluit aan bij de speerpunten communicatie en toegankelijkheid, 6 

omdat verwacht wordt op deze manier samenwerking tussen commissies en de 7 

toegankelijkheid naar het bestuur toe te kunnen vergroten. Deze kennismaking zal begin van 8 

het collegejaar georganiseerd worden. Het Actieve Leden Bedankje is bedoeld om de actieve 9 

leden te bedanken voor hun inzet en zal georganiseerd worden aan het einde van het 10 

studiejaar. Rond Sinterklaas kunnen alle actieve leden hun schoen komen zetten op de 11 

Posteleinkamer. Hierin ontvangen zij een gedicht, geschreven door de bestuursleden, en een 12 

presentje.  13 

  Zodra alle commissies samengesteld zijn, zullen de commissieleden tijdens één 14 

van de eerste vergaderingen hun persoonlijke gegevens invullen op een formulier. Tevens zal 15 

via dit formulier toestemming gevraagd worden aan hen om deze gegevens te gebruiken, 16 

zoals voor het plaatsen van hun naam of foto’s waar ze op staan op de site of op Facebook.  17 

Wanneer een foto van niet-actieve leden geplaatst zal worden op facebook, zal hiervoor 18 

mondeling toestemming gevraagd worden. Aansluitend bij het speerpunt communicatie zal 19 

halverwege en aan het einde van het studiejaar zal elke commissie evalueren over het verloop 20 

van de vergaderingen, de communicatie binnen en tussen commissies en het verloop van de 21 

activiteiten.  22 

 23 

 1.3.4  Commissiehoofden 24 
  In het jaar 2008-2009 is een protocol opgesteld voor commissiehoofden, deze 25 

zal dit jaar aangepast worden. Commissiehoofden zullen meer verantwoordelijkheden gaan 26 

dragen om de bestuursverantwoordelijken meer te kunnen ondersteunen binnen commissies. 27 

Dit sluit aan bij het speerpunt modernisering van de vereniging. Aan het begin van het jaar zal 28 

daarom een commissiehoofdentraining georganiseerd worden door het bestuur, om 29 

commissiehoofden in te lichten over hun taken en de verwachtingen vanuit het bestuur. De 30 

training sluit aan bij het speerpunt communicatie. Het commissiehoofdenprotocol zal tijdens 31 

de training uitgelicht worden aan alle commissiehoofden en getekend worden door alle 32 

commissiehoofden. Daarnaast zal tijdens de training uitleg gegeven worden over het gebruik 33 

van de databank en het maken van een commissiebegroting. Commissiehoofden zullen samen 34 

met de bestuursverantwoordelijke aan het begin van het bestuursjaar een commissiebegroting 35 

maken en kunnen vervolgens kiezen om zelf toezicht te houden over deze begroting, of de 36 

taak uit te besteden aan een commissiepenningmeester. Tijdens de training leren de 37 

commissiehoofden elkaar kennen, wat de samenwerking tussen commissies ten goede kan 38 

komen, omdat de commissiehoofden weten wie ze kunnen aanspreken  met vragen. Bij 39 

afwezigheid van een commissiehoofd tijdens de training zal een gesprek plaatsvinden tussen 40 

de bestuursverantwoordelijke en het commissiehoofd, om alsnog de belangrijkste punten uit 41 

de training door te spreken. 42 

  Vervolgens zullen halverwege het jaar evaluatiegesprekken plaatsvinden tussen 43 

de bestuursverantwoordelijken en hun commissiehoofden, waarin besproken wordt hoe het 44 

binnen de commissie gaat en hoe de communicatie verloopt tussen het bestuur en de 45 

commissie. Vanuit deze evaluatiegesprekken kunnen punten meegenomen worden naar een 46 

groepsbijeenkomst voor commissiehoofden over evaluaties binnen commissies. Tijdens deze 47 

bijeenkomst kunnen commissiehoofden elkaar helpen met de ervaringen die zij gedurende het 48 

jaar opgedaan hebben. Verder zal de verwachte aanwezigheid bij algemene 49 

ledenvergaderingen in het protocol blijven staan. Om de algemene ledenvergaderingen 50 
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toegankelijker te maken, zal tijdens de commissiehoofdentraining kort stilgestaan worden bij 1 

het voorbereiden en bijwonen van de ledenvergaderingen. Voor de commissiehoofden zal een 2 

commissiehoofdenuitje georganiseerd worden om hen te bedanken voor hun extra inzet 3 

binnen de commissies van Postelein. 4 

 5 

1.4  Vriend van Postelein 6 
 De mogelijkheid om ‘Vriend van Postelein’ te worden zal dit jaar worden voortgezet. 7 

Voor een jaarlijkse schenking aan Postelein van vijf of tien euro of een zelf gekozen bedrag 8 

ontvangt een Vriend van Postelein een digitale versie van de PosteleinPost en de nieuwsbrief. 9 

Ook zijn Vrienden van Postelein welkom op de Posteleinkamer voor een kopje thee en een 10 

koekje en tijdens maandelijkse activiteiten, wat aansluit bij het speerpunt toegankelijkheid. 11 

De mogelijkheid om Vriend van Postelein te worden zal dit jaar meer gepromoot worden. Zo 12 

zal een flyer gemaakt worden met informatie en deze zal toegevoegd worden aan de eerste 13 

PosteleinPost van de nieuwe commissie, die bij docenten in het postvakje gelegd wordt. 14 

Leden die zich uitgeschreven hebben, zullen net als voorgaand jaar, in een e-mail informatie 15 

ontvangen over Vriend van Postelein.  16 

 17 

1.5 Planning  18 

 1.5.1  Jaarplanning 19 
  Begin september 2016 is een jaarplanning opgesteld om zoveel mogelijk 20 

activiteiten vast te leggen. Allereerst zijn de grote activiteiten vastgesteld, zoals de reizen en 21 

activiteiten met andere verenigingen. Vervolgens zijn de kleinere activiteiten daar omheen 22 

gepland. Met het maken van de jaarplanning wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 23 

de verschillende curricula van alle studenten, zowel van de reguliere bachelor- en 24 

(pre)masterstudenten, als van de ALPO. Verder wordt geprobeerd om zoveel mogelijk 25 

activiteiten buiten de (her)tentamen- en onderwijsvrije weken te plannen, om de activiteiten 26 

toegankelijk te houden. De jaarplanning zal gepubliceerd worden op de website, zodat leden 27 

zo vroeg mogelijk op de hoogte zijn van de geplande activiteiten. Bij activiteiten waarvan de 28 

datum en invulling nog niet vaststaan, zal vermeld worden welk type activiteit het zal zijn en 29 

in welke week het plaats zal vinden. Commissiehoofden hebben via een Google Drive 30 

toegang tot een uitgebreidere jaarplanning, zodat geen overlap zal plaatsvinden tussen 31 

activiteiten van verschillende commissies. De secretaris zal de jaarplanningen bijhouden. 32 

 33 

 1.5.2  Periodieke planning 34 
  De periodieke planning zal, net als vorig jaar, gepresenteerd worden in de 35 

PosteleinPost en in de nieuwsbrief. De omslagfoto van de Facebookpagina van Postelein zal 36 

per periode vernieuwd worden, waarbij dit jaar gekozen zal worden voor een combinatie 37 

tussen de periodieke planning en een foto, in het kader van het speerpunt toegankelijkheid. Op 38 

deze foto zullen Posteleinleden of het bestuur te zien zijn om persoonlijkere omslagfoto’s te 39 

creëren, in het kader van het speerpunt toegankelijkheid. De omslagfoto’s zullen verzorgd 40 

worden door de mediacommissie. Gestreefd zal worden door de secretaris om de periodieke 41 

planning in de omslagfoto tussentijds zo veel mogelijk bij te werken. Op de Posteleinkamer 42 

en op het raam buiten de Posteleinkamer zullen posters komen te hangen voor elke activiteit, 43 

zodra deze in promotie gegaan is.  44 

  In het kader van het speerpunt communicatie is ervoor gekozen dit jaar 45 

maximaal vier keer langs te gaan tijdens colleges met een collegesheet, om zo leden op de 46 

hoogte te stellen van de activiteiten van Postelein. Tijdens de pauze van colleges zal deze 47 

sheet getoond worden waarop informatie over de geplande activiteiten te zien is. De sheets 48 

zullen worden ontworpen door de mediacommissie. Het tonen van de sheets zal niet gepaard 49 

gaan met muziek of een praatje, zodat studenten niet verplicht worden aandacht te besteden 50 
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aan de sheet. De voorzitter zal docenten benaderen over het tonen van deze sheets in de pauze 1 

van hun colleges. Gestreefd zal worden de sheets in zoveel mogelijk jaarlagen te laten zien. 2 

Voor het plannen van het tonen van de sheets zal rekening gehouden worden met de promotie 3 

van grote activiteiten en het uitkomen van de PosteleinPost. Ter promotie van grote 4 

activiteiten, zoals reizen, zal een praatje gehouden worden in de collegezalen, die wel 5 

ondersteund wordt door een filmpje met informatie. Via de jaarlijkse enquête zal de mening 6 

van de studenten over de collegesheets getoetst worden.  7 

 8 

1.6  Dies 9 
 Postelein viert haar verjaardag op 21 juni. Dit jaar wordt de verjaardag van Postelein 10 

gevierd door een speciale dies-activiteit te organiseren op 21 juni. Verder zal de 11 

promotiecommissie een feestelijke maandelijkse activiteit organiseren in het teken van de 12 

verjaardag van Postelein. Om de dies toegankelijker te maken zal de dies-borrel op een andere 13 

dag worden georganiseerd, dit in verband met de tentamens.  Alle dies-activiteiten zijn gratis 14 

voor leden. 15 

 16 

1.7  Posteleinkamer 17 

 1.7.1  Post 18 
  Alle bestuursleden hebben hun eigen postvak op de Posteleinkamer. De 19 

secretaris zal de post in het algemene postvak sorteren naar functie en het in het 20 

desbetreffende postvak leggen. Verder zal de secretaris zorg dragen over het versturen van 21 

post naar externen.  22 

 23 

 1.7.2 E-mail 24 
  De secretaris draagt de zorg voor het sorteren van alle inkomende e-mails, 25 

zodat deze in het postvak van het betreffende bestuurslid geplaatst zullen worden. De 26 

bestuursleden zullen de e-mails vervolgens onderverdelen in hun eigen mappen. E-mails 27 

zullen indien mogelijk binnen twee werkdagen beantwoord worden. 28 

 29 

 1.7.3  Kamerdiensten 30 
  De Posteleinkamer is van maandag tot en met donderdag geopend van 10:00 31 

uur tot 16:00 uur. Op vrijdag is de Posteleinkamer open van 10:00 tot 14:00 uur. Op de deur 32 

van de Posteleinkamer hangt een overzicht met de openingstijden en deze is ook te vinden op 33 

de website. Tijdens tentamenperioden zal de Posteleinkamer geopend zijn van 12:00 uur tot 34 

14:00 uur, zodat leden ook tijdens de tentamens gebruik kunnen maken van de diensten van 35 

Postelein. Gedurende vakanties, feestdagen en activiteiten waarbij het gehele bestuur 36 

aanwezig hoort te zijn, is de Posteleinkamer gesloten. Afwijkende openingstijden zullen van 37 

tevoren aangekondigd worden via Facebook, de website en via een bordje op de deur.  38 

  Gedurende de openingstijden zal altijd minimaal één bestuurslid aanwezig zijn 39 

op de Posteleinkamer en hebben de leden de mogelijkheid om langs te komen. Zij kunnen 40 

samenvattingen kopen, zichzelf inschrijven voor activiteiten of rustig komen zitten. Het 41 

bestuur probeert ervoor te zorgen dat leden zich op hun gemak voelen op de kamer door het 42 

aannemen van een toegankelijke houding en het aanbieden van drinken en koekjes. Hier zal in 43 

kader van het speerpunt toegankelijkheid extra aandacht aan besteed worden. Tevens kunnen 44 

actieve leden, in overleg met het bestuur, gebruik maken van de computers in de 45 

Posteleinkamer. 46 
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 1.7.4  Verjaardagswens 1 
  Leden die jarig geweest zijn, kunnen op de Posteleinkamer een lekkernij 2 

ophalen voor hun verjaardag. Dit zal vermeld worden in de nieuwsbrief en eens per periode 3 

zal er een post op Facebook verschijnen ter herinnering. 4 

 5 

1.8  Herkenbaarheid 6 
 Om de herkenbaarheid als bestuur voor leden te vergroten, zal gestreefd worden  ook 7 

dit bestuursjaar dezelfde kleur shirts te dragen tijdens kamerdiensten en activiteiten. Na de 8 

bestuurswissel zal een activiteit georganiseerd worden voor medewerkers van het 9 

onderwijsinstituut PWO en contactpersonen van de HAN om kennis te maken met het nieuwe 10 

bestuur van Postelein. Gestreefd zal worden de uitnodigingen voor deze activiteit, waar 11 

mogelijk persoonlijk door de voorzitter, over te brengen en de uitnodiging zal een foto 12 

bevatten van het bestuur, zodat er een blijvend herkenningspunt is. Dit sluit aan bij de 13 

speerpunten toegankelijkheid en communicatie.  14 

 15 

1.9  Informatievoorzieningen 16 

 1.9.1  Algemeen 17 
  De leden zullen geïnformeerd worden over activiteiten en diensten van 18 

Postelein door de nieuwsbrief, de website, Blackboard, Facebook, de collegesheets, de posters 19 

en de PosteleinPost. De commissies schrijven een stukje tekst over de activiteiten die 20 

georganiseerd worden. Verder worden stukjes geschreven over andere belangrijke informatie, 21 

zoals de boeken- en samenvattingenverkoop. De secretaris zal deze informatie verspreiden via 22 

de geschikte informatievoorzieningen. De nieuwsbrief zal één keer per maand verstuurd 23 

worden.  24 

 25 

 1.9.2  Media 26 
  Zoals voorgaande jaren zal de secretaris de website van Postelein onderhouden. 27 

De secretaris draagt zorg voor Blackboard, waarop mededelingen, nieuwsberichten en 28 

activiteiten geplaatst zullen worden. Dit jaar zullen de inschrijvingen van de ski- en studiereis 29 

weer via Blackboard verlopen. LinkedIn zal dit jaar wederom onderhouden worden door de 30 

voorzitter. De LinkedIn van Postelein heeft als doel om een netwerk van leden, alumni en 31 

andere geïnteresseerden te onderhouden.  32 

  De Facebookpagina van Postelein zal bijgehouden worden door de secretaris, 33 

zodat informatie via de jaarplanning, website, Blackboard en Facebook gelijktijdig en op 34 

dezelfde wijze verstrekt kan worden. Dit draagt bij aan het speerpunt communicatie. Voor 35 

elke activiteit wordt een evenement op Facebook aangemaakt en geplaatst in de 36 

Facebookgroep van Postelein. Daarna wordt het evenement gedeeld op de Facebookpagina 37 

van Postelein, om leden te kunnen bereiken die geen lid zijn van de groep. Aanwezigheid bij 38 

een evenement op Facebook volstaat niet als een inschrijving, daarom zal  vermeld worden 39 

dat leden zich nog officieel moeten inschrijven voor een activiteit. De posters behorend bij de 40 

activiteiten worden door de mediacommissie omgezet in een formaat dat geschikt is als 41 

omslagfoto voor Facebook-evenementen. Het Facebookprotocol dat opgesteld is in 2013-42 

2014 zal worden gehandhaafd.  43 

  Het gebruik van Instagram zal dit jaar worden voortgezet en dit jaar zal hier 44 

actiever gebruik van gemaakt worden. Per week zullen maximaal drie foto’s  geplaatst 45 

worden tijdens activiteiten, van vooraankondigingen van activiteiten en andere bezigheden 46 

van het bestuur. Op die manier wordt Instagram toegankelijker, aansluitend bij het speerpunt. 47 

Gestreefd wordt  het account niet te veel te gebruiken als extra promotie van activiteiten van 48 

Postelein, maar om een beeld te geven van Postelein als vereniging. 49 
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1.10  Deelname activiteiten 1 

 1.10.1  Algemeen 2 
  Zoals voorgaande jaren wordt ook dit bestuursjaar gestreefd naar het 3 

enthousiasmeren van leden voor de verschillende activiteiten die Postelein organiseert. Bij het 4 

plannen van de activiteiten wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de verschillende 5 

curricula, zodat zo veel mogelijk leden de mogelijkheid krijgen deel te nemen aan de 6 

activiteiten. Voor een aantal activiteiten geldt een maximum aantal deelnemers. Dit zal bij de 7 

promotie van de activiteit duidelijk vermeld worden. Bij activiteiten waarbij leden dezelfde 8 

prijs betalen als niet-leden, zoals reizen, zullen leden voorrang krijgen op niet-leden bij de 9 

inschrijving. Gestreefd wordt naar het sturen van herinneringsmails minimaal een dag voor 10 

het plaatsvinden van de activiteiten waar leden voor ingeschreven staan. 11 

  Het kan voorkomen dat een lid na aanmelding zich toch wil afmelden. 12 

Wanneer het afmelden voor een activiteit te laat gebeurt en Postelein hierdoor kosten maakt, 13 

zijn deze kosten voor de deelnemer. Als Postelein geen kosten maakt door de afmelding, kan 14 

de deelnemer het geld van de inschrijving terug krijgen. Gestreefd wordt een vervangende 15 

deelnemer te zoeken, door middel van een reservelijst. De reservelijst is geïntroduceerd in 16 

bestuursjaar 2014-2015 en biedt leden die niet meer op de inschrijflijst passen, de 17 

mogelijkheid om alsnog mee te doen aan een activiteit wanneer hiervoor plek vrijkomt, of 18 

wanneer een activiteit nogmaals georganiseerd wordt. Dit bestuursjaar zal de reservelijst op 19 

een gelijke manier worden geopend als een inschrijflijst via het online reserveren, zoals 20 

beschreven in 1.10.2 ‘Online reserveren’.  21 

 22 

 1.10.2  Online reserveren 23 
  Dit bestuursjaar zal gestreefd worden leden, naast de mogelijkheid zich in te 24 

schrijven voor activiteiten op de Posteleinkamer, ook mogelijkheid te geven tot online 25 

inschrijven. Dit sluit aan bij de speerpunten toegankelijkheid en modernisering. Het wordt 26 

makkelijker in te schrijven voor een activiteit, voornamelijk als leden niet veel op de 27 

universiteit zijn. De online inschrijvingen zullen via Google Forms aangemaakt worden. De 28 

link waarmee leden zich kunnen inschrijven, zal via de online promotiemiddelen gedeeld 29 

worden. Via deze link komen leden op een pagina waar de benodigde informatie voor de 30 

activiteit wordt gevraagd, zoals naam, e-mailadres en lidmaatschap. De ingevulde gegevens 31 

komen automatisch in een overzicht, dat zichtbaar is voor het bestuur. Leden hebben geen 32 

inzicht in deze lijst en zien niet hoeveel inschrijvingen er zijn of wie zich ingeschreven 33 

hebben.  34 

Online inschrijving werkt als een reservering; leden zijn pas definitief ingeschreven als ze op 35 

de Posteleinkamer betaald hebben. Bij het betalen zal ook gecontroleerd worden of de 36 

ingevulde gegevens kloppen. De reservering is drie werkdagen na reservering geldig. Daarna 37 

wordt de reservering vrijgegeven aan een ander lid dat reserveert/inschrijft. Inschrijven op de 38 

Posteleinkamer is nog steeds mogelijk, waarbij met dezelfde lijst wordt gewerkt. In het teken 39 

van modernisering zal een tablet worden aangeschaft. Hierop kan het bestuur mensen direct 40 

op de online lijst toevoegen, waardoor papieren lijsten niet meer nodig zullen zijn. Leden op 41 

de Posteleinkamer hebben evenveel mogelijkheid tot aanmelden voor activiteiten als leden 42 

thuis, doordat in een lijst word gewerkt.  43 

  Voor het openen van een online inschrijving zal een gebruiksaanwijzing 44 

gemaakt worden. Gestreefd wordt naar het openen van een online inschrijving twee 45 

werkweken voor de activiteit. Leden krijgen vervolgens een week de tijd om zich online in te 46 

schrijven. Na het verstrijken van deze termijn is het nog steeds mogelijk om op de 47 

Posteleinkamer in te schrijven. Doordat een reservering drie werkdagen blijft staan, zullen 48 

nog twee werkdagen voor de activiteit over zijn om nog vrije plekken op te vullen. Wanneer 49 

leden online hebben ingeschreven, krijgen ze een automatische bevestiging en de herinnering 50 
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dat ze binnen drie werkdagen op de Posteleinkamer moeten betalen om de inschrijving 1 

compleet te maken. Bij een gratis activiteit zal de online inschrijving bindend zijn, dit zal naar 2 

leden gecommuniceerd worden in de beschrijving en voorwaarden voor het online 3 

inschrijven. Op het moment dat leden online willen inschrijven, maar de inschrijving vol zit, 4 

krijgen ze hiervan een automatische melding met een link naar de inschrijving voor de 5 

reservelijst. Met leden zal gecommuniceerd worden over de voorwaarden van online 6 

reserveren, de periode van online reserveren en de mogelijkheid van inschrijven op de 7 

Posteleinkamer om de nieuwe manier van inschrijven zo soepel en transparant mogelijk te 8 

laten verlopen.  9 

  Gekozen is het online inschrijven een proefperiode van drie maanden te geven. 10 

Na deze drie maanden zal geëvalueerd worden hoe het online inschrijven verloopt en zal 11 

bekeken worden of grote activiteiten, zoals het gala, ook via een online inschrijving zullen 12 

gaan verlopen. De inschrijving van reizen zal, zoals voorgaande jaren, via Blackboard blijven 13 

verlopen. Leden worden hierover tijdig geïnformeerd.  14 

  15 

1.11  Betalingen 16 
 Dit jaar zal een wijziging plaatsvinden wat betreft het betalen voor samenvattingen en 17 

activiteiten door leden. Net als voorgaande jaren zal dit geschieden op de Posteleinkamer, 18 

maar dit jaar zal de mogelijkheid van pinnen worden toegevoegd naast het contant betalen. 19 

Postelein zal komend jaar een SmartPin aanschaffen dat samen met de bijbehorende applicatie 20 

op de tablet zal zorgen voor alle pinbetalingen. De SmartPin zelf is een klein apparaatje dat 21 

lijkt op de Rabo scanner. Via de applicatie op de tablet kan het betaalde bedrag worden 22 

ingevoerd wat verschijnt op de SmartPin en met behulp van de SmartPin zelf kan worden 23 

afgerekend. In de applicatie zal bij ‘favorieten’ de keuze tussen de verschillende betaalopties 24 

zoals samenvattingen en activiteiten komen te staan en deze verschijnen op de bon die 25 

gemaild wordt naar Postelein. Opties voor nieuwe activiteiten zullen door de penningmeester 26 

worden toegevoegd. Vervolgens worden deze bonnen verwerkt in een Excel bestand zodat 27 

alle transacties overzichtelijk worden weergegeven. Als laatste worden de bedragen die 28 

binnenkomen op de rekening opgesplitst in Conscribo. Meer informatie over de kosten die 29 

verbonden zijn aan de SmartPin is te vinden onder het kopje 2.3.1.6 SmartPin. 30 

Verwacht wordt dat de toevoeging van de mogelijkheid te pinnen de toegankelijkheid 31 

voor activiteiten vergroot. Dit komt doordat leden direct kunnen betalen voor deze activiteiten 32 

en geen rekening hoeven te houden met de hoeveelheid contant geld die ze bij zich dragen. 33 

Daarnaast komt de mogelijkheid tot pinnen de veiligheid ten goede, omdat grotere activiteiten 34 

zoals het gala niet meer contant betaald hoeven te worden, waardoor minder contant geld op 35 

de Posteleinkamer aanwezig zal zijn. 36 

Aan de SmartPin zitten naast maandelijkse abonnementskosten ook transactiekosten 37 

verbonden ad € 0,15 per transactie. Deze transactiekosten worden betaald door de leden die 38 

ervoor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheid te pinnen. Hiervoor is gekozen opdat 39 

Postelein naast de maandelijkse abonnementskosten, geen extra kosten maakt voor het 40 

pinnen. Met leden die willen pinnen zal hierover gecommuniceerd worden zodat zij weten dat 41 

ze een klein bedrag extra betalen. 42 

Besloten is het pinnen een proeftermijn van drie maanden te geven. Hiervoor is 43 

gekozen omdat Postelein geen abonnementskosten maakt in de eerste drie maanden en 44 

daardoor pinnen zo goedkoop mogelijk kan worden uitgetest. Zowel binnen het bestuur als 45 

met de leden zal geëvalueerd worden hoe het pinnen wordt ervaren en of de SmartPin een 46 

goede toevoeging is voor Postelein. In deze proeftermijn zal verder gekeken worden naar de 47 

hoeveelheid tijd die de penningmeester extra besteed aan de boekhouding en dit zal worden 48 

meegenomen in de evaluatie. Wanneer pinnen succesvol blijkt te zijn, zal gekeken worden 49 

naar de mogelijkheid het betalen voor reizen ook via de SmartPin te laten verlopen.. 50 
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Voor het gebruik van de SmartPin zal een handleiding worden opgesteld door de 1 

penningmeester opdat dit zo eenvoudig mogelijk kan worden uitgevoerd door het gehele 2 

bestuur, en de boekhouding blijft kloppen. 3 

  4 

1.12  Samenwerking 5 
 Dit jaar zal verder gewerkt worden aan samenwerkingsverbanden met andere 6 

verenigingen. Hierbij gaat het vooral om studie- en studenten(sport)verenigingen in 7 

Nijmegen. Net als vorig jaar zal dit jaar gestreefd worden naar een samenwerking met 8 

Meesterlijk, de studievereniging van de pabo. Dit is interessant, omdat het aantal ALPO-9 

studenten dat lid is van Postelein in de afgelopen jaren is toegenomen. Door middel van de 10 

samenwerkingsverbanden kan gebruik worden gemaakt van elkaars ideeën en ervaringen.  11 

 Om het activiteitenaanbod van Postelein toegankelijker te maken voor premaster- en 12 

masterstudenten zal, net zoals afgelopen bestuursjaar, gezocht worden naar twee 13 

contactpersonen. Eén premasterstudent zal gevraagd worden als contactpersoon binnen de 14 

premasteropleidingen en binnen de masteropleidingen zal één masterstudent gevraagd worden 15 

als contactpersoon. Zowel het bestuur als commissies kunnen met de contactpersonen 16 

overleggen over bijvoorbeeld roosters of curricula. 17 

 

1.13  LOOP, SOFv, FOS en Kompanio 18 
 Dit jaar zullen, evenals afgelopen bestuursjaar, twee bestuursleden deelnemen aan de 19 

vergaderingen van het Landelijk Overleg Onderwijskunde en Pedagogiek (LOOP) en het 20 

Samenwerkings Overleg der Faculteitsverenigingen (SOFv). De voorzitter en secretaris en 21 

eventueel belangstellende en/of belanghebbende bestuursleden zullen deze vergaderingen 22 

bijwonen. Het Facultair Overleg Studieverenigingen (FOS) zal dit jaar worden gebruikt als 23 

een instrument van de assessor, om studieverenigingen en medezeggenschap bij elkaar te 24 

brengen. Dit jaar zal met het FOS worden vergaderd over een efficiënte invulling van het FOS 25 

in de toekomst. De voorzitter en secretaris zullen vergaderingen van het FOS bijwonen. 26 

 Afgelopen jaar is de Nijmeegse Koepelvereniging der Sociale Wetenschappen 27 

Kompanio opgericht. N.K.S.W. Kompanio is ontstaan vanuit het FOS, op verzoek van de 28 

universiteit. Kompanio zal zich bezighouden met de inrichting van het huiskamerproject dat 29 

vanuit de universiteit georganiseerd zal worden. Dit jaar zal ook de organisatie van het S-feest 30 

onder de koepelvereniging vallen. Gestreefd wordt een lid van de feestcommissie aan  de 31 

organisatie van het S-feest te laten deelnemen. De voorzitter zal namens Postelein zitting 32 

nemen in het bestuur van Kompanio. 33 

 34 

1.14  Raad van Advies 35 
 De huidige Raad van Advies bestaat uit drie leden en zal tot en met 31 december 2016 36 

actief zijn. Gestreefd wordt de samenstelling van de nieuwe Raad van Advies te baseren op 37 

verschillende perspectieven binnen de vereniging. De nieuwe Raad van Advies blijft een 38 

kalenderjaar actief. Het protocol, zoals gewijzigd in bestuursjaar 2012-2013, zal worden 39 

gevolgd in samenwerking met de Raad van Advies. Het bestuur zal streven naar zowel 40 

formeel als informeel contact met de Raad van Advies.  41 

 42 

1.15  Onderwijsinstituut 43 
De afgelopen jaren is gewerkt aan een vast moment van overleg tussen Postelein en het 44 

onderwijsinstituut (POWI). Postelein en het onderwijsinstituut werken veel samen, zoals met 45 

het organiseren van de introductie en de studiereis. Daarnaast verloopt de jaarlijkse subsidie 46 

via het POWI. Dit overleg is nodig om de samenwerking tussen Postelein en het 47 

onderwijsinstituut open en productief te laten verlopen. Gestreefd zal worden om dit overleg 48 
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met de voorzitter en tenminste een ander belangstellend en/of belanghebbend bestuurslid te 1 

houden.   2 
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     2 Financiën 1 

2.1  Boekhouding 2 
 Het gebruik van het boekhoudprogramma Conscribo zal net als in voorgaande jaren 3 

worden voortgezet. 4 

 5 

2.2 Kascontrole 6 
 Tweemaal per jaar zal een kascontrole worden uitgevoerd door de 7 

kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie zal bestaan uit drie leden. De eerste controle 8 

zal begin april 2017 plaatsvinden en de tweede controle zal begin oktober 2017 plaatsvinden. 9 

Tijdens deze controles zal de kascontrolecommissie de boekhouding uit het boekjaar 2016-10 

2017 controleren. De penningmeester zal tijdens deze controles aanwezig zijn om, waar 11 

nodig, toelichting te geven op zijn handelingen. Tijdens de eerste algemene ledenvergadering 12 

van het bestuur 2016-2017 zal de kascontrolecommissie worden voorgesteld en zal over deze 13 

commissie worden gestemd. Gestreefd zal worden naar het plaatsen van één oud 14 

penningmeester of één oud lid uit de kascontrolecommissie in de nieuwe commissie om de 15 

controles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 16 

 17 

2.3 Jaarbegroting 18 

 

Inkomsten Uitgaven Winst/Verlies 

Algemeen 

Contributie € 9.500,- € 0,- € 9.500,- 

Sponsoring € 3.000,- € 0,- € 3.000,- 

Rabobank € 500,- € -360,- € 140,- 

SmartPin € 50,- € -190,- € -140,- 

Actieve leden € 0,- € -1.200,- € -1.200,- 

Posteleintje van de periode € 0,- € -40,- € -40,- 

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

Boekhoudprogramma € 0,- € -140,- € -140,- 

Kosten verzekering € 0,- € -420,- € -420,- 

RAGweek € 100,- € -100,- € 0,- 

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

Drukwerk extern € 0,- € -150,- € -150,- 

Samenvattingenverkoop € 1.900,- € -350,- € 1.550,- 

Website € 0,- € -500,- € -500,- 

Totaal algemeen € 15.050,- € -8.450,- € 6.600,- 

    Bestuur 

Contributie koepelverenigingen € 0,- € -60,- € -60,- 

Kamerbenodigdheden € 0,- € -400,- € -400,- 

Relaties € 0,- € -100,- € -100,- 

Constitutieborrel € 0,- € -560,- € -560,- 

Bestuurskleding € 0,- € -750,- € -750,- 

Bestuursuitje € 0,- € -125,- € -125,- 

Dies € 0,- € -450,- € -450,- 

Lustrum € 0,- € -400,- € -400,- 

alv € 0,- € -100,- € -100,- 

Totaal bestuur € 0,- € -2.945,- € -2.945,- 
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Commissaris PR 

PosteleinPostcommissie € 0,- € -3.050,- € -3.050,- 

Representatie € 0,- € -550,- € -550,- 

Promotiecommissie € 50,- € -1.580,- € -1.530,- 

Familiedag € 2.000,- € -2.000,- € 0,- 

Introductiecommissie € 5.660,- € -5.800,- € -140,- 

Ledenweekend € 3.000,- € -3.080,- € -80,- 

Totaal commissaris PR € 10.710,- € -16.060,- € -5.350,- 

 

Formele activiteiten 

   Formele activiteiten commissie € 0,- € -1.185,- € -1.185,- 

Postelein voor Kinderencommissie € 0,- € -300,- € -300,- 

Subsidie onderwijsinstituut € 1.485,- € 0,- € 1.485,- 

Totaal formele activiteiten € 1.485,- € -1.485,- € 0,- 

 

Commissaris activiteiten 

   Pedagogen Uit de Bankencommissie € 0,- € -660,- € -660,- 

Feestcommissie € 2.100,- € -50,- € 2.050,- 

Galacommissie € 0,- € -400,- € -400,- 

Postelein Actief-commissie € 0,- € -250,- € -250,- 

Skireiscommissie € 6.000,- € -6.070,- € -70,- 

Studiereiscommissie € 21.650,- € -21.810,- € -160,- 

Mannencommissie € 0,- € -120,- € -120,- 

Eerstejaarscommissie € 0,- € -280,- € -280,- 

Totaal commissaris activiteiten € 29.750,- € -29.640,- € 110,- 

    Totaal € 56.995,- € -58.580,- € -1.585,- 

 1 

 2.3.1 Toelichting op de jaarbegroting 2 
  Bovenstaande begroting gaat uit van de begrotingen en resultatenrekeningen 3 

van de jaren 2012-2013 tot en met 2015-2016. Opvallende verschillen met voorgaande 4 

jaarbegrotingen zullen in dit verslag worden toegelicht. Gestreefd is naar een zo klein 5 

mogelijke minbegroting, aangezien besloten is aan de hand van het visieverslag uit 2014-2015 6 

een minimum van € 30.000,00 aan het begin en aan het einde van een boekjaar op de 7 

spaarrekening te hebben. Op deze manier kan de cashflow ten alle tijden worden 8 

gewaarborgd. Waar posten in hun totaal verkleind zijn doordat minder activiteiten worden 9 

georganiseerd, is de bijdrage per activiteit verhoogd om daarmee een grotere kwaliteit per 10 

activiteit te kunnen waarborgen. 11 

 12 

  2.3.1.1  Bijdrage Postelein 13 
    Postelein zal in het kader van bezuinigen net als in het jaar 14 

2015-2016 niet bijdragen aan de introductie, de skireis en de studiereis. Hiervoor is gekozen 15 

omdat gebleken is dat reizen van een goede kwaliteit kunnen worden georganiseerd terwijl 16 

tegelijkertijd het geld dat hier eerst voor gebruikt werd terecht komt bij een grotere groep 17 

leden.  18 
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  2.3.1.2  Commissieshirts 1 
    Dit jaar zal Postelein minder bijdragen aan commissiekleding. 2 

Waar dit voorheen een bijdrage was van € 12,50 voor de skireiscommissie, € 20,00 voor de 3 

introductiecommissie en studiereiscommissie en € 15,00 per shirt voor de overige commissies 4 

met commissiekleding, is besloten hierop te bezuinigen. Postelein zal dit jaar € 10,00 per 5 

persoon bijdragen aan de commissies met commissiekleding. De bijdrage voor de 6 

studiereiscommissie en de introductiecommissie zal nog steeds € 20,00 bedragen, doordat zij 7 

een extra shirt aanschaffen. Dit is besloten wegens het feit dat Postelein dit jaar meer 8 

commissies met commissiekleding heeft. Een bijdrage van € 10,00 per shirt zal voldoende 9 

zijn voor het bedrukken van deze kleding. De commissies zijn zelf verantwoordelijk voor de 10 

aankoop van de shirts. 11 

 12 

  2.3.1.3  Contributie 13 
    Deze inkomsten op deze post zijn verhoogd wegens de 14 

contributieverhoging die zal worden doorgevoerd vanaf het boekjaar 2016-2017.  15 

 16 

  2.3.1.4  Sponsoring 17 
    Gekeken is naar de resultaten van afgelopen boekjaren en naar 18 

de mogelijkheden om de sponsoring te vergroten. Op basis van deze resultaten wordt een 19 

hoger bedrag aan sponsoring verwacht.  20 

 21 

  2.3.1.5  Rabobank 22 
    De kosten van de post ‘Rabobank’ komen voort uit de kosten die 23 

Postelein betaalt voor bijvoorbeeld transacties en de kosten voor het gebruik van de 24 

Creditcard. De inkomsten daarentegen bestaan uit de rente die wordt ontvangen. Doordat het 25 

bedrag waarover rente wordt ontvangen in de afgelopen boekjaren is afgenomen, worden hier 26 

lagere inkomsten verwacht dan voorgaande boekjaren.  27 

 28 

  2.3.1.6  SmartPin 29 
    Deze post is aangemaakt voor de kosten die Postelein zal dragen 30 

voor het gebruik van de SmartPin. Deze bestaan uit € 50,00 borg als aanschafwaarde en negen 31 

maanden abonnementskosten ad € 10,00 per maand. De eerste drie maanden zijn eenmalig 32 

gratis en zijn daarom niet gerekend als kosten. De overige € 50,00  is een schatting aan kosten 33 

die Postelein maakt voor de transacties die worden gedaan met de SmartPin. Deze worden 34 

verhaald op de leden waardoor ook € 50,00 aan inkomsten zullen ontstaan. Per transactie zijn 35 

de kosten € 0,15. 36 

 37 

  2.3.1.7  Actieve leden 38 
    Onder deze post vallen de kosten voor de Actieve Leden 39 

Kennismaking, het Actieve Leden Bedankje, het commissiehoofdenuitje, de benodigdheden 40 

voor de commissiehoofdentraining en de sinterklaas actie. Doordat dit jaar het aantal actieve 41 

leden naar verwachting hoger zal zijn wegens het toevoegen van een nieuwe commissie, is 42 

besloten de kosten op deze post niet te verminderen. 43 

 44 

  2.3.1.8  Posteleintje van de periode 45 
    Het concept uit het bestuursjaar 2014-2015 zal dit jaar worden 46 

doorgezet. Voor de presentjes wordt € 10,00 per periode begroot.  47 
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  2.3.1.9  Boekhoudprogramma 1 
    De kosten onder deze post betreffen de kosten voor het 2 

abonnement van het programma Conscribo, welke gebruikt wordt voor de boekhouding. 3 

 4 

  2.3.1.10 Kosten verzekering 5 
    De kosten van de verzekering zijn hoger dan voorgaande 6 

boekjaren doordat de premies afgelopen jaar zijn verhoogd. 7 

    8 

  2.3.1.11 RAGweek 9 
    De inkomsten van deze post bestaan uit de verkoop van de 10 

RAGweek kalenders en de inkomsten uit een activiteit die georganiseerd zal worden voor de 11 

RAGweek. Alle inkomsten zullen worden gedoneerd waardoor evenveel kosten ontstaan. 12 

 13 

  2.3.1.12 Drukwerk Posteleinkamer 14 
    De kosten van deze post bestaan uit de kosten van het drukwerk 15 

op de Posteleinkamer, zoals posters en samenvattingen. De hoogte van de kosten is gebaseerd 16 

op de uitgaven van het voorgaande boekjaar. 17 

 18 

  2.3.1.13  Drukwerk extern 19 
    Deze post wordt gebruikt voor het drukwerk dat niet op de 20 

Posteleinkamer kan worden gedaan, zoals het drukken van de kerstkaarten en uitnodigingen 21 

voor de constitutieborrel. De hoogte van de kosten is gebaseerd op de kosten van het 22 

voorgaande boekjaar. 23 

 24 

  2.3.1.14 Samenvattingenverkoop 25 
    De kosten van de post ‘Samenvattingenverkoop’ komen voort 26 

uit de kosten die gemaakt worden voor de aankoop van nieuwe samenvattingen en de 27 

inkomsten komen voort uit de verkoop van samenvattingen. Dit jaar zijn extra kosten begroot 28 

onder deze post wegens het nieuwe curriculum. Door de nieuwe literatuur komt een deel van 29 

de samenvattingen te vervallen, waardoor nieuwe samenvattingen moeten worden 30 

aangeschaft. Daarnaast zal door het nieuwe curriculum het aanbod van samenvattingen lager 31 

zijn, omdat huidige samenvattingen komen te vervallen, waardoor lagere opbrengsten op deze 32 

post worden verwacht. 33 

 34 

  2.3.1.15 Website 35 
    De kosten van de post ‘Website’ zijn gebaseerd op de kosten die 36 

het afgelopen boekjaar zijn gemaakt. 37 

 38 

  2.3.1.16 Contributie koepelverenigingen 39 
    De kosten van deze post hebben betrekking op de € 50,00 aan 40 

contributie die Postelein betaald aan het SOFv en op de € 10,00 die Postelein betaald aan 41 

Kompanio.  42 

 43 

  2.3.1.17 Kamerbenodigdheden 44 
    De kosten van de post ‘Kamerbenodigdheden’ zijn gebaseerd op 45 

de kosten van het voorgaande boekjaar. Hieruit bleek dat de kosten ruim voldoende waren 46 

voor de aanschaf van kamerbenodigdheden als koekjes en thee. Wegens de aanschaf van een 47 

tablet zijn de kosten op deze post niet omhoog gegaan. Verwacht wordt een tablet aan te 48 

schaffen tussen de € 50,00 en de € 100,00. 49 
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  2.3.1.18 Relaties 1 
    De post ‘Relaties’ wordt gebruikt om derden die een bijzondere 2 

dienst hebben bewezen aan Postelein te bedanken met een wederdienst. Een voorbeeld van 3 

een bijzondere dienst zijn de prikborden op de Posteleinkamer. De kosten die aan deze 4 

wederdienst verbonden zijn worden gefinancierd vanuit de post ‘Relaties’. De hoogte van dit 5 

bedrag is gebaseerd op de kosten van het voorgaande boekjaar. 6 

 7 

  2.3.1.19 Constitutieborrel 8 
    De kosten van de constitutieborrel zijn gebaseerd op de kosten 9 

van het voorgaande boekjaar. 10 

 11 

  2.3.1.20 Bestuurskleding 12 
    Per jaar wordt vanuit de post ‘Bestuurskleding’ € 150,00 per 13 

bestuurslid gefinancierd voor de aanschaf van bestuurskleding. Doordat het bestuur van dit 14 

bestuursjaar zal bestaan uit vijf personen in plaats van zes, zijn de kosten op deze post omlaag 15 

gegaan. 16 

 17 

  2.3.1.21 Bestuursuitje 18 
    Net als voorgaande jaren is voor de post ‘Bestuursuitje’ een 19 

bedrag van € 25,00 per bestuurslid voor een bestuursuitje gereserveerd. Doordat het bestuur 20 

van dit bestuursjaar zal bestaan uit vijf personen in plaats van zes, zijn de kosten op deze post 21 

omlaag gegaan. 22 

 23 

  2.3.1.22 Dies 24 
    De kosten op deze post zijn kleiner geworden ten opzichte van 25 

afgelopen boekjaren. Gekeken zal worden naar de mogelijkheden een maandelijkse activiteit 26 

en een borrel in het teken van de dies te laten plaatsvinden. Het bedrag op deze post is 27 

bedoeld om één andere activiteit te organiseren om de verjaardag van Postelein te kunnen 28 

vieren. 29 

 30 

  2.3.1.23 Lustrum 31 
    De kosten van de post ‘Lustrum’ zijn een reservering, opdat het 32 

bestuur in 2019-2020 het 25-jarig bestaan van Postelein kan vieren. Deze reservering is 33 

gemaakt om de balans gedurende komende jaren stabiel te houden en een tekort in het 34 

lustrumjaar te voorkomen. 35 

 36 

  2.3.1.24 Algemene ledenvergadering 37 
    De kosten van de post ‘Algemene ledenvergadering’ bestaan uit 38 

de kosten van zaalhuur en hapjes tijdens de algemene ledenvergaderingen. Deze kosten zijn 39 

gebaseerd op de kosten die afgelopen boekjaren zijn gemaakt. 40 

 41 

  2.3.1.25 PosteleinPostcommissie 42 
    De kosten van de post ‘PosteleinPostcommissie’ bestaan uit de 43 

kosten voor het drukwerk van de PosteleinPost bij BladNL en voor het drukken van de 44 

programmaboekjes van de introductie. De kosten zijn dit boekjaar hoger, doordat de inflatie 45 

van afgelopen boekjaar is meegerekend. De kosten bij BladNL zijn vastgelegd in een contract 46 

dat is afgesloten tijdens een eenmalige kortingsperiode. Ondanks het feit dat Postelein 47 

komend jaar een editie van de PosteleinPost minder zal uitbrengen, blijft het huidige contract 48 

met zes uitgaves voordeliger ten opzichte van een nieuw contract. Besloten is het huidige 49 
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contract te behouden en de programmaboekjes van de studiereis bij BladNL te laten 1 

bedrukken ter vervanging van de zesde uitgave. 2 

 3 

  2.3.1.26 Representatie 4 
    De post ‘Representatie’ heeft betrekking op cadeaus voor leden 5 

zoals de rozen bij de propedeuse- en bacheloruitreikingen en heeft betrekking op cadeaus voor 6 

leden die bijzonder betrokken zijn of zijn geweest bij Postelein zoals het oud-bestuur, het 7 

nieuwe bestuur en de Raad van Advies. De kosten op deze post zijn lager dan voorgaande 8 

boekjaren. Hiervoor is gekozen, omdat afgelopen jaren het aantal afstudeerders en 9 

propedeusestudenten is afgenomen waardoor minder geld wordt besteed aan rozen.  10 

  11 

  2.3.1.27 Promotiecommissie 12 
    De kosten van deze post zijn gebaseerd op de kosten per 13 

activiteit van het afgelopen boekjaar. De inkomsten op deze post komen voort uit de subsidie 14 

van het onderwijsinstituut voor het organiseren van de student-docent activiteit. 15 

 16 

  2.3.1.28 Familiedag 17 
    Deze post stond voorgaande boekjaren op de begroting als 18 

‘ouderdag’. De hoogte van de bedragen is gebaseerd op de kosten en inkomsten van het 19 

afgelopen boekjaar. 20 

 21 

  2.3.1.29 Introductiecommissie 22 
    Het verwachte verlies waarop gerekend wordt, betreft de kosten 23 

voor de aanschaf van commissiekleding. 24 

 25 

  2.3.1.30 Ledenweekend 26 
    Het verwachte verlies waarop gerekend wordt, betreft de kosten 27 

voor de aanschaf van commissiekleding. De inkomsten zijn een schatting van de bijdragen 28 

van de leden voor aanvang van de reis en tijdens de reis voor dranken om de kosten te kunnen 29 

dekken. 30 

 31 

  2.3.1.31 Formele activiteiten-commissie 32 
    De kosten van de post ‘Formele activiteiten-commissie’ komen 33 

voort uit de kosten die Postelein maakt voor het organiseren van workshops, lezingen, 34 

excursies, de NVO praktijkavond en de sollicitatietraining. De hoogte van de kosten is 35 

gebaseerd op de commissiebegrotingen van het afgelopen boekjaar waarbij rekening is 36 

gehouden met het organiseren van minder activiteiten. 37 

 38 

  2.3.1.32 Postelein voor Kinderen-commissie 39 
    De kosten voor deze post komen voort uit de kosten die 40 

Postelein maakt voor het organiseren van activiteiten voor de Postelein voor Kinderen-41 

commissie. De hoogte van de kosten is gebaseerd op de begroting van het afgelopen boekjaar. 42 

 43 

  2.3.1.33 Subsidie onderwijsinstituut 44 
    Postelein zal streven naar subsidie die kostendekkend is voor de 45 

formele activiteiten vanuit het onderwijsinstituut. 46 
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  2.3.1.34 Pedagogen Uit de Banken-commissie 1 
    De kosten van deze post zijn lager dan voorgaande boekjaren. 2 

Dat komt doordat de eerstejaarsactiviteit wordt vervangen door een activiteit voor premaster- 3 

en masterstudenten en doordat dit jaar één activiteit minder georganiseerd zal worden.  4 

 5 

  2.3.1.35 Feestcommissie 6 
    De inkomsten bestaan uit de opbrengsten van BaMyPo en 7 

Inglorious feesten. Postelein zal dit jaar geen inkomsten halen uit het S-feest, doordat deze 8 

georganiseerd zal worden door de koepelvereniging Kompanio waardoor de inkomsten lager 9 

zijn dan voorgaande boekjaren. De kosten die Postelein maakt bestaan uit de aanschaf van 10 

commissieshirts om de herkenbaarheid van de commissie tijdens deurdiensten en tijdens de 11 

feesten te vergroten. 12 

 13 

  2.3.1.36 Galacommissie 14 
    Op deze post is € 400,00 begroot. Dit is een vastgesteld bedrag 15 

in overleg met de andere verenigingen waarmee Postelein het gala gaat organiseren. 16 

 17 

  2.3.1.37 Postelein Actief-commissie 18 
    Deze kosten zijn omlaag gegaan, doordat dit jaar één activiteit 19 

minder georganiseerd zal worden. 20 

 21 

  2.3.1.38 Skireiscommissie 22 
    Het verwachte verlies waarop gerekend wordt, betreft de kosten 23 

voor de aanschaf van commissiekleding. 24 

 25 

  2.3.1.39 Studiereiscommissie 26 
    Het verwachte verlies waarop gerekend wordt, betreft de kosten 27 

voor de aanschaf van commissiekleding. 28 

 29 

  2.3.1.40 Mannencommissie 30 
    De begrote kosten van deze post zijn omlaag gegaan ten 31 

opzichte van voorgaande boekjaren doordat er minder activiteiten worden georganiseerd. 32 

Besloten is naast één grote activiteit tijdens de introductie budget over te houden voor andere 33 

activiteiten. 34 

 35 

  2.3.1.41 Eerstejaarscommissie 36 
    Deze kosten zijn gebaseerd op de begrote kosten vanuit de PUB-37 

commissie voor de eerstejaarsactiviteit van afgelopen boekjaren van ongeveer € 200,00 en een 38 

kleine bijdrage voor twee andere activiteiten van ongeveer € 40,00 per activiteit. 39 
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     3 Voorzitter 1 
 De voorzitter is dit jaar, naast de taken die vorig jaar tot de voorzitter behoorden, ook 2 

verantwoordelijk voor de formele activiteiten die door studievereniging Postelein worden 3 

georganiseerd. Deze activiteiten worden georganiseerd door twee commissies waar de 4 

voorzitter de eindverantwoordelijke van is. Dit zijn de Formele Activiteiten-commissie en de 5 

Postelein voor Kinderen-commissie. Verder zal dit jaar het contact met docenten onderhouden 6 

worden door de voorzitter, waarbij gestreefd wordt naar zo veel mogelijk persoonlijk contact. 7 

Naast docentencontact zal door voorzitter ook contact onderhouden met stichting Move, om 8 

te kunnen overleggen over een eventuele samenwerking. Tenslotte zal de voorzitter de 9 

penningmeester ondersteunen bij de boekenverkoop. 10 

 11 

3.1 Sollicitatiecommissie 12 
 De sollicitaties voor het samenstellen van een nieuw bestuur zullen op dezelfde manier 13 

verlopen als afgelopen jaren. De sollicitatiecommissie zal bestaan uit twee bestuursleden, een 14 

lid van een extern bestuur en een lid uit de Raad van Advies. De twee bestuursleden die 15 

deelnemen in het sollicitatiegesprek, zijn afhankelijk van de functies waarop wordt 16 

gesolliciteerd. Zo zal het bestuurslid behorend tot de voorkeursfunctie het gesprek leiden en 17 

het bestuurslid behorend tot de functie van de tweede keuze het gesprek notuleren. Om de 18 

objectiviteit van de sollicitatiecommissie te waarborgen, zullen de namen van de 19 

commissieleden vooraf niet bekend worden gemaakt.  20 

  21 

3.2 Formele Activiteiten-commissie 22 
 Dit jaar is ervoor gekozen om de meeste formele activiteiten van studievereniging 23 

Postelein onder één commissie te laten vallen, in verband met het wegvallen van de functie 24 

commissaris formeel. De lezingencommissie en de Kijk op Praktijk-commissie van afgelopen 25 

jaar zullen samenkomen in de Formele Activiteiten-commissie. Deze commissie zal zorg 26 

dragen voor de lezingen, workshops, excursies, de NVO praktijkavond en de 27 

sollicitatietraining. De commissie zal bestaan uit acht tot negen commissieleden, exclusief de 28 

voorzitter. Binnen de commissie zal een verdeling worden gemaakt, waarbij kleinere groepjes 29 

verantwoordelijk zijn voor lezingen, workshops of excursies. Gezamenlijk zijn ze 30 

verantwoordelijk voor de NVO praktijkavond en de sollicitatietraining. Hiervoor is gekozen, 31 

zodat gemakkelijker overzicht gehouden kan worden en de werkdruk van commissieleden 32 

evenredig verdeeld wordt. Gestreefd wordt zo veel mogelijk commissieleden bij de 33 

verschillende formele activiteiten aanwezig te laten zijn, afhankelijk van het aantal 34 

deelnemers aan een activiteit. Hier zullen zij herkenbaar aanwezig zijn door het dragen van 35 

commissiekleding.   36 

 37 

 3.2.1 Lezingen 38 
  Dit jaar zal de Formele Activiteiten-commissie de organisatie van minimaal 39 

vijf lezingen op zich nemen. In het kader van toegankelijkheid, zal worden gestreefd naar 40 

lezingen die aansluiten bij het curriculum. Op deze manier hebben leden basiskennis over het 41 

besproken onderwerp en is het een leerzame verdieping op de tentamenstof. Om dit te 42 

bereiken, zal met docenten worden gecommuniceerd over het actuele curriculum. Verder zal 43 

gestreefd worden naar het gebruik van de netwerken van docenten bij het organiseren van 44 

lezingen. Hiervoor zal het contact met docenten essentieel zijn, zoals beschreven wordt onder 45 

kopje 3.4 docentencontact. Gekeken wordt naar onderwerpen op zowel pedagogisch als 46 

onderwijskundig gebied en lezingen door zowel vakdeskundigen als ervaringsdeskundigen. 47 

Om het open karakter van lezingen te behouden, blijven deze voor leden gratis en zonder 48 

aanmelding. Net als afgelopen jaar zal een inschatting van de opkomst worden gemaakt, voor 49 

het reserveren van een geschikte ruimte voor de lezing.  50 
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  3.2.2 Workshops 1 
  Dit jaar zal de Formele Activiteiten-commissie minimaal drie workshops 2 

organiseren. Gestreefd wordt naar het gebruik van netwerken van docenten bij het organiseren 3 

van workshops. Om dit te bereiken zal het contact met docenten essentieel zijn, zoals 4 

beschreven wordt onder het kopje 3.4 docentencontact.  Ook zal gekeken worden naar het 5 

tijdstip van een workshop, waarbij gestreefd wordt naar meer aansluiting op collegetijden. Dit 6 

kan de toegankelijkheid van de workshops ten goede komen.  7 

  8 

 3.2.3. Excursies 9 
  Gestreefd zal worden om dit jaar minimaal drie excursies te organiseren. Dit 10 

zijn minder activiteiten als afgelopen bestuursjaar, waardoor meer budget per activiteit 11 

beschikbaar is en meer ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën. Verder zal dit zorgen voor een 12 

lagere eigen bijdrage van leden, waardoor de excursies toegankelijker worden. Net zoals bij 13 

lezingen en workshops zal voor het organiseren van excursies gestreefd worden naar het 14 

gebruik van netwerken van docenten. Hiervoor zal contact met docenten, zoals beschreven 15 

onder het kopje 3.4 docentencontact, essentieel zijn.   16 

 17 

 3.2.4. NVO praktijkavond 18 
  Dit jaar zal wederom gestreefd worden naar het organiseren van een 19 

praktijkavond in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en 20 

Onderwijskundigen (NVO). Het doel van de avond is studenten in contact te brengen met de 21 

praktijk waarmee ze later te maken kunnen krijgen. De Formele Activiteiten-commissie is 22 

verantwoordelijk voor de locatie en inschrijving van de praktijkavond. De sprekers worden 23 

door de NVO geregeld. De precieze invulling van de avond wordt door de Formele 24 

Activiteiten-commissie in samenwerking met de NVO bepaald.  25 

 26 

 3.2.5. Sollicitatietraining 27 
  De Formele Activiteiten-commissie coördineert dit jaar de sollicitatietraining. 28 

Gestreefd wordt de training voor februari te organiseren, omdat rond die tijd veel studenten 29 

een stageplaats zoeken.  30 

 31 

3.3 Postelein voor Kinderen-commissie 32 
 De Postelein voor Kinderen-commissie is opgericht om studenten meer met de 33 

praktijk in aanraking te laten komen. De commissie zal aankomend jaar bestaan uit vijf tot zes 34 

leden, exclusief de voorzitter. Gestreefd zal worden naar het organiseren van minimaal twee 35 

activiteiten, waarbij studenten een groep kinderen begeleiden. De commissie is 36 

verantwoordelijk voor het voorbereiden van de activiteiten en het coördineren van de 37 

activiteiten op locatie.  38 

 39 

3.4 Docentencontact 40 
 In het kader van communicatie zal gestreefd worden naar zoveel mogelijk persoonlijk 41 

contact met docenten. De voorzitter ondersteunt de penningmeester in de boekenverkoop, met 42 

name bij het controleren van de boekenlijsten bij docenten. Door op dit gebied het persoonlijk 43 

contact te vergroten, wordt gehoopt op een grotere bereidheid van docenten om mee te denken 44 

over of deel te nemen aan activiteiten. Gekeken wordt of docenten ideeën hebben voor 45 

formele activiteiten die directe aansluiting hebben op het curriculum. Deze activiteiten zouden 46 

dan ook door docenten bij de desbetreffende cursus gepromoot kunnen worden.  47 
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     4 Secretaris 1 

4.1  Mediacommissie 2 
 De mediacommissie is verantwoordelijk voor al het promotiemateriaal dat door 3 

Postelein gebruikt wordt. De commissie houdt zich bezig met het ontwerpen van logo’s, 4 

headers voor de nieuwsbrief en op Facebook, posters en filmpjes. De secretaris is, net als 5 

vorige jaren, in het bezit van de GoPro en zal gedurende het bestuursjaar opnames maken. Al 6 

het materiaal kan gebruikt worden door de mediacommissie voor het maken van Postelein 7 

TV, promotiefilmpjes en aftermovies van reizen. De commissie zal bestaan uit minimaal vijf 8 

en maximaal zes leden, exclusief de secretaris. Na het samenstellen van de commissie zullen 9 

alle commissieleden een contract ondertekenen waarin zij instemmen met de geheimhouding 10 

van de activiteiten, omdat zij al eerder op de hoogte zijn dan het moment waarop de activiteit 11 

in de promotie gaat.  12 

 Om de mediacommissie zo snel en efficiënt mogelijk op te starten, zal dit jaar 13 

opnieuw een inwerkdag georganiseerd worden voor de nieuwe commissie. Tijdens de 14 

inwerkdag zullen de commissieleden de programma’s leren kennen aan de hand van het 15 

uitvoeren van opdrachten. Tevens zal dit jaar het gebruik van een Google agenda worden 16 

geïntensiveerd, waarin de afspraken van de commissie en de deadlines van de opdrachten 17 

staan. Het bestaan van de agenda zal benadrukt worden tijdens de eerste vergaderingen en aan 18 

de commissieleden zal aangeraden worden deze te synchroniseren met hun eigen agenda. Zo 19 

heeft elk commissielid een duidelijk en actueel overzicht van wanneer opdrachten af moeten 20 

zijn en dit zal ten goede komen aan de communicatie met de bestuursverantwoordelijke. De 21 

secretaris zal de communicatie met het betreffende bestuurslid of de betreffende commissie 22 

over activiteiten onderhouden. 23 

 Postelein TV zal dit jaar voortgezet worden, maar er zullen een aantal aanpassingen 24 

zijn. Dit jaar zal Postelein TV opnieuw minimaal vier keer uitgebracht worden, zodat het 25 

concept blijft leven onder de leden. Verder zal gekeken worden naar een format dat doet 26 

denken aan een vlog. Elke aflevering van Postelein TV zal nog steeds een compilatie zijn van 27 

de georganiseerde activiteiten en opnieuw zal geprobeerd worden verschillende leden in beeld 28 

te brengen, zodat er herkenning ontstaat. Dit alles sluit aan bij het speerpunt toegankelijkheid, 29 

omdat op deze manier geprobeerd wordt om een persoonlijkere draai te geven aan Postelein 30 

TV en het dichter bij de leden te brengen. Met de commissie zal regelmatig gereflecteerd 31 

worden of  het monteren en filmen van Postelein TV qua werkdruk haalbaar blijft en wat de 32 

reacties van leden zijn op de filmpjes. Dit is bedoeld om te checken of de hoeveelheid 33 

afleveringen haalbaar is en welke manier van vormgeven de commissie het fijnst vindt 34 

werken. Alle filmpjes zullen wederom op het afgeschermde YouTube kanaal geüpload 35 

worden. Leden kunnen na het inloggen op de website de filmpjes bekijken.  36 

 37 

4.2  Bijlessen  38 
 Dit jaar zal de secretaris zorg dragen voor het bijlessysteem. Bijlessen zijn beschikbaar 39 

voor statistiek- en methodiekvakken. Studenten kunnen mailen naar Postelein als ze bijles 40 

willen ontvangen of bijles willen geven. De secretaris koppelt vervolgens bijlesvragers aan 41 

bijlesgevers. Voor de bijlessen is een vaste vergoeding vastgesteld. Een individuele bijles kost 42 

€ 10,00 per uur en een groepsbijles kost € 5,00 per uur. Het is de verantwoordelijkheid van de 43 

studenten om het plannen van de bijlessen, het zorgen voor een locatie en de betaling te 44 

regelen. Dit jaar zal gekeken worden naar een mogelijkheid om de bijlessen meer te promoten 45 

in het kader van het speerpunt communicatie. Voor cursussen worden bijlesvragers nog steeds 46 

doorverwezen naar AthenaStudies. 47 
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    5 Penningmeester 1 

5.1 Boekenverkoop 2 
 De boekenverkoop valt dit jaar onder de penningmeester met ondersteuning van de 3 

voorzitter. Hierbij zal de penningmeester het administratieve deel van de boekenverkoop en 4 

het contact met Studystore op zich nemen en zal de voorzitter het contact met de docenten 5 

onderhouden en hen benaderen voor de boekenlijsten. 6 

 Evenals voorheen worden de boeken door studievereniging Postelein met korting 7 

aangeboden aan bachelor-, premaster- en masterstudenten van de opleidingen Pedagogische 8 

Wetenschappen, Onderwijskunde en ALPO die lid zijn van studievereniging Postelein. De 9 

boeken kunnen online via de website van de huidige leverancier, Studystore, worden besteld. 10 

De betaling zal online geschieden via iDEAL. Boeken die voor een bepaalde datum besteld 11 

zijn, kunnen op de Posteleinkamer of bij leden thuis geleverd worden. De boeken die na deze 12 

datum besteld zijn, worden bij leden thuisbezorgd waarvoor leden € 1,95 extra betalen. 13 

 14 

5.2 Samenvattingenverkoop 15 
 Evenals in voorgaande jaren zijn op de Posteleinkamer samenvattingen tegen betaling 16 

beschikbaar voor leden. Doordat leden de PosteleinPas of collegekaart met de ledensticker 17 

van het huidige jaar tonen, zal gecontroleerd worden of samenvattingen ook alleen aan leden 18 

worden verstrekt. De aankoop en controle van nieuwe samenvattingen zal door de 19 

samenvattingencommissie worden gedaan. Voor elke honderd pagina’s die van het boek zijn 20 

samengevat, ontvangt de student een vergoeding van € 20,-. Daarnaast zal wegens het nieuwe 21 

curriculum voor de eerstejaars een deel van de samenvattingen niet meer gebruikt kunnen 22 

worden. Gestreefd zal worden het aanleveren van samenvattingen aan Postelein komend jaar 23 

meer te promoten, zodat de samenvattingen die Postelein ter beschikking heeft, na komend 24 

jaar gelijk zullen lopen aan de literatuur van het nieuwe curriculum. 25 

 26 

 5.2.1 Samenvattingencommissie 27 
  Dit jaar zal de samenvattingencommissie bestaan uit minimaal drie en 28 

maximaal vier commissieleden, exclusief de penningmeester. De commissie beoordeelt of een 29 

samenvatting aangekocht zal worden. Hierbij zal de commissie de samenvatting tekstueel en 30 

waar mogelijk inhoudelijk controleren en beoordelen. Op basis van dit oordeel zal besloten 31 

worden of de samenvatting zal worden aangekocht. Indien besloten wordt de samenvatting 32 

aan te kopen, zal deze worden geplaatst in het format dat is ontworpen in het bestuursjaar 33 

2015-2016. De leden van de samenvattingencommissie krijgen voor hun werk de benodigde 34 

samenvattingen van Postelein eenmalig gratis. 35 

 36 

5.3 Mannencommissie 37 
 De mannencommissie organiseert activiteiten voor de mannelijke leden van Postelein. 38 

De commissie zal dit jaar bestaan uit minimaal twee en maximaal drie leden, exclusief de 39 

penningmeester. De penningmeester zal dit jaar deze commissie onder zich nemen, opdat 40 

hiermee besloten mannenactiviteiten kunnen worden georganiseerd. Gestreefd wordt naar het 41 

organiseren van minimaal vier activiteiten, waarvan één zal plaatsvinden tijdens de 42 

introductie. 43 
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    6 Commissaris PR 1 
 Aankomend bestuursjaar zal de commissaris PR vijf commissies coördineren, 2 

namelijk de PosteleinPostcommissie, de introductiecommissie, de promotiecommissie, de 3 

acquisitiecommissie en een nieuwe commissie genaamd de ledenweekendcommissie. Dit jaar 4 

zal de commissaris PR streven om zoveel mogelijk als tussenpersoon te dienen tussen bestuur 5 

en commissie en zo min mogelijk als commissielid. Echter zal zij wel geregeld controleren of 6 

de commissies hun taken goed uitvoeren en nauw contact onderhouden met de 7 

commissiehoofden. Naast het coördineren van bovenstaande commissies verzorgt de 8 

commissaris PR de representatie van Postelein op de propedeuse-, bachelor- en 9 

masteruitreikingen. Verder is zij verantwoordelijk voor het verzorgen en verspreiden van de 10 

Posteleinfolders en kerstkaarten. De commissaris PR zal er zicht op houden dat de 11 

samenwerking en de communicatie tussen commissies goed verloopt. Hierbij valt te denken 12 

aan de communicatie tussen de acquisitiecommissie en de skireiscommissie of de 13 

promocommissie en de mediacommissie.  14 

 15 

6.1  PosteleinPostcommissie 16 
 De PosteleinPost is het verenigingsblad van studievereniging Postelein en deze wordt 17 

verzorgd door de PosteleinPostcommissie. De inhoud van de PosteleinPost zal bestaan uit 18 

zowel studiegerelateerde als niet-studiegerelateerde artikelen. Met behulp van het programma 19 

InDesign wordt de PosteleinPost vorm gegeven. Gestreefd wordt naar een commissie 20 

bestaande uit minimaal zes en maximaal acht leden, exclusief de commissaris PR. De 21 

commissaris PR zal dit jaar streven de eindredactie van de PosteleinPost niet geheel zelf te 22 

doen maar de verantwoordelijkheid van de lay-out bij commissieleden te leggen, waarna de 23 

commissaris PR een laatste check zal uitvoeren en de PosteleinPost naar de drukker zal 24 

sturen. Om de commissie zo goed mogelijk te kunnen laten starten, zal in het begin van het 25 

bestuursjaar 2016-2017 een inwerkdag worden georganiseerd door de 26 

PosteleinPostcommissie 2015-2016.  27 

De PosteleinPost zal in bestuursjaar 2016-2017 viermaal verschijnen; in december, eind 28 

februari of begin maart, eind april of begin mei en in september. Gekozen is om één editie van 29 

de PosteleinPost minder uit te brengen in bestuursjaar 2016-2017 om de werkdruk van de 30 

commissie en de commissaris PR te verlagen. De intro-editie van de PosteleinPost zal 31 

aankomend jaar niet meer verschijnen. Hier is voor gekozen omdat eerstejaars tijdens de 32 

introductie al heel veel prikkels krijgen. Daarnaast is deze editie maar voor een beperkte 33 

groep en de overige edities voor alle leden. Volgend jaar zal dit heroverwogen kunnen 34 

worden, aangezien het contract met de drukker hetzelfde blijft. De PosteleinPost zal, net als 35 

voorgaande jaren, gedrukt worden bij BladNL in een oplage van achthonderd stuks. De 36 

PostleinPost zal wederom bestaan uit 32 pagina’s op een formaat van 18,3 cm breed en 25,8 37 

cm hoog. Het huidige contract bij BladNL is afgesloten in een promotieperiode en het is dus 38 

goedkoper om dit contract te verlengen dan een nieuw contract af te sluiten bij BladNL met 39 

één editie minder. 40 

 De PosteleinPost zal in het bestuursjaar 2016-2017 worden uitgedeeld bij colleges van 41 

studenten PW, ALPO, premaster- en masterstudenten. Daarnaast zal de december editie van 42 

de PosteleinPost eenmalig uitgedeeld worden aan docenten. Hierbij zal dit bestuursjaar een 43 

flyer toegevoegd worden over het concept Vriend van Postelein. De docenten komen hierdoor 44 

in het begin van het studiejaar in aanraking met de vereniging. Verder zal er van de overige 45 

edities van de PosteleinPost een stapel neer worden gelegd in de pantry. Docenten kunnen 46 

dan, naar behoefte, een PosteleinPost meepakken en degenen die liever geen PosteleinPost 47 

ontvangen, worden hier nu niet meer periodiek mee geconfronteerd. Docenten kunnen dus, 48 

naar behoefte, Vriend van Postelein worden of een PosteleinPost meepakken uit de pantry. 49 

Verder wordt de PosteleinPost naar sponsoren, zusterverenigingen en relaties binnen de 50 
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Faculteit der Sociale Wetenschappen verstuurd. Verder zal de lijn van vorig bestuursjaar 1 

worden doorgezet en zal de PosteleinPost ook digitaal te lezen en bekijken zijn. De digitale 2 

versie van de PosteleinPost zal worden gepromoot via de nieuwsbrief en zal op de website 3 

worden geplaatst. De PosteleinPost maakt samen met de algemene folder en de sponsorfolder 4 

deel uit van het sponsorpakket, dat zowel digitaal als via de post verstuurd kan worden.  5 

 6 

6.2  Introductiecommissie 7 
 De introductiecommissie zal in het bestuursjaar 2016-2017 onder leiding van de 8 

commissaris PR de introductie van Postelein organiseren. Gestreefd zal worden een 9 

commissie samen te stellen bestaande uit minimaal zes en maximaal zeven leden, exclusief de 10 

commissaris PR. De commissie zal tijdens de introductie te herkennen zijn aan 11 

commissiekleding. De organisatie van de introductie voor de aankomende PW-, ALPO- en 12 

premasterstudenten zal in samenwerking met Dienst Studentenzaken en het 13 

Onderwijsinstituut verlopen. Afgelopen bestuursjaar is naar aanleiding van een vraag van een 14 

premasterstudent ook een speciaal programma toegevoegd voor premasterstudenten. Zij 15 

hebben drie opties om deel te kunnen nemen aan de introductie. De eerste optie betreft 16 

deelname aan de gehele introductie, de tweede optie is alleen deelnemen aan de 17 

universiteitsdag en de laatste optie is het volgen van de na-introdag. Dit jaar zal ernaar 18 

gestreefd worden wederom een dergelijk programma voor premasters te organiseren. 19 

Daarnaast zal er ook gekeken worden naar de mogelijkheden voor reguliere studenten om 20 

alleen deel te nemen aan de universiteitsdag. Verder zal het programma van de introductie 21 

2017 gebaseerd zijn op het programma van de introductie van 2016 en voorgaande jaren.  22 

 Net als afgelopen jaar zal de introductiecommissie aan de hand van een zelf 23 

samengesteld punten- en bonuspuntensysteem de mentoren motivaties beoordelen bij een 24 

overschot aan aanmeldingen. Vooraf zal gecommuniceerd worden naar de leden wat de 25 

introductiecommissie minimaal in de brieven verwacht om punten te kunnen scoren en dat 26 

bonuspunten te verdienen zijn door originaliteit. Verder zal van tevoren duidelijk worden 27 

gecommuniceerd wie zich wel en wie zich niet kan opgeven voor de mentoren werving. 28 

Hiervoor zullen voor aanvang van de werving een aantal voorwaarden worden opgesteld en 29 

deze zullen worden gedeeld met de potentiële mentoren.  30 

 De mentoren en deelnemers aan de introductie zullen tijdens de introductie herkenbaar 31 

zijn aan de T-shirts die zij zullen krijgen van Postelein. Daarnaast zal de commissie ook 32 

worden voorzien van commissiekleding, waaraan zij te herkennen zullen zijn tijdens de 33 

introductie. De introductie is een belangrijk moment van verbinding en gestreefd zal worden 34 

de nieuwe studenten zoveel mogelijk kennis te laten maken met Postelein. Net als afgelopen 35 

jaren zal het kandidaatsbestuur gevraagd worden zoveel mogelijk aanwezig te zijn tijdens 36 

activiteiten die georganiseerd worden door Postelein. Hierdoor leren de nieuwe studenten de 37 

gezichten en de personen al kennen, waardoor het bestuur van Postelein toegankelijker wordt 38 

om op af te stappen in de eerste collegeweken.  39 

 40 

6.3  Promotiecommissie 41 
 Het doel van de promotiecommissie is het onder de aandacht brengen van Postelein bij 42 

studenten PW, ALPO en bij premaster- en masterstudenten. Dit zal de promotiecommissie 43 

doen middels borrels, tentamenacties, maandelijkse activiteiten en open kamers en het 44 

promoten van Posteleintruien en/of vesten. Verder zal de promotiecommissie dit jaar 45 

verantwoordelijk zijn voor het organiseren van twee andere activiteiten. Allereerst zal de 46 

commissie de familiedag organiseren. Daarnaast zal de promotiecommissie verantwoordelijk 47 

zijn voor het organiseren van de student-docentactiviteit. Gestreefd wordt naar een commissie 48 

die bestaat uit minimaal negen en maximaal elf leden, exclusief de commissaris PR. Elk lid 49 
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van de commissie zal herkenbaar zijn aan een commissieshirt bij alle activiteiten die worden 1 

georganiseerd door de commissie.  2 

 3 

 6.3.1  Borrel 4 
  De Posteleinborrels zullen dit jaar weer worden gehouden in Café De Fuik. 5 

Gestreefd wordt om de zeven à acht weken een borrel te houden. Bij de borrels zullen acties 6 

worden geregeld voor de leden in samenwerking met Café De Fuik. Hierbij kan gedacht 7 

worden aan een gratis shotje bij binnenkomst, een gratis fust of een kortingsactie op bepaalde 8 

dranken. Dit jaar zal gestreefd worden om de actie per uur wederom aan te bieden op een deel 9 

van de borrels die worden georganiseerd. Elk uur zal een andere kortingsactie gelden op een 10 

bepaalde drank. Zo is er op één avond voor iedereen een actie die hen zal aanspreken. Deze 11 

acties beogen de borrels toegankelijker te maken, wat aansluit bij het speerpunt 12 

toegankelijkheid.  13 

 14 

 6.3.2  Tentamenactie 15 
  Voorafgaand aan een tentamen zal namens Postelein een klein presentje 16 

worden uitgedeeld waaraan een kaartje vastzit met een succeswens. Net als in voorgaande 17 

jaren zal worden gestreefd om alle studenten van alle jaarlagen, inclusief masterstudenten, te 18 

bereiken. De tentamenacties zullen in het bestuursjaar 2016-2017 vier keer plaatsvinden. 19 

 20 

 6.3.3  Maandelijkse activiteit en open kamer 21 
  De promotiecommissie zal elke maand van het collegejaar, met uitzondering 22 

van december, januari, juli en augustus, een maandelijkse activiteit organiseren op de 23 

Posteleinkamer. Tijdens een maandelijkse activiteit wordt gratis eten en/of drinken 24 

aangeboden aan leden. Aan twee maandelijkse activiteiten zal een thema worden gekoppeld, 25 

waarbij het de bedoeling is dat de leden langer op de kamer zullen blijven voor eventuele 26 

vragen. Het eerste thema dat aan een maandelijkse activiteit gekoppeld zal worden is het 27 

kennismaken met het nieuwe bestuur en deze activiteit zal plaatsvinden aan het begin van 28 

bestuursjaar 2016-2017. Het tweede thema dat aan een maandelijkse activiteit zal worden 29 

gekoppeld is bestuurswerving en zal plaatsvinden in maart of begin april in bestuursjaar 2016-30 

2017. Daarnaast zal één maandelijkse activiteit verdwijnen, in vergelijking met bestuursjaar 31 

2015-2016 om plaats te maken voor de student-docentactiviteit. 32 

 33 

 6.3.4  Student-docentactiviteit 34 
  Dit bestuursjaar zal de student-docentactiviteit georganiseerd worden door de 35 

promotiecommissie. De commissie zal zorg dragen voor een leuke activiteit waarbij studenten 36 

en docenten elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten. Doordat het doel van de 37 

promotiecommissie het promoten van Postelein is, past deze activiteit goed in het totaalplaatje 38 

van de commissie. De voorzitter zal hierbij de docenten benaderen.  39 

 40 

 6.3.5  Familiedag 41 
  Anders dan andere jaren zal de ouderdag dit jaar verder gaan onder de naam 42 

‘familiedag’. Van een aantal leden is vernomen dat zij graag andere familieleden mee willen 43 

nemen en aan hen willen laten zien waar zij studeren. Om de ouderdag ook toegankelijk te 44 

maken voor andere familieleden, is besloten de naam te veranderen in ‘familiedag’. Dit sluit 45 

aan op het speerpunt toegankelijkheid. Door deze naamsverandering wordt een hogere 46 

opkomst verwacht dan voorgaande jaren. Op deze dag krijgen de families van studenten de 47 

kans een kijkje te nemen op de universiteit en te ervaren hoe een college wordt gegeven. 48 

Wederom zal de dag worden georganiseerd voor alle jaarlagen. De leden van de 49 

promotiecommissie zullen bij deze activiteit zorg dragen voor de rondleiding over de campus. 50 
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 6.3.6  Posteleintruien 1 
  Zoals ieder jaar zal het voor de leden van Postelein mogelijk zijn om 2 

Posteleintruien te bestellen. Dit jaar zal worden gekeken naar de mogelijkheden van het 3 

verkopen van een Posteleinvest. De kleuren hiervan zullen worden bepaald door de 4 

promotiecommissie. De truien en/of vesten kunnen besteld worden met behulp van een 5 

bestelformulier dat zowel online als op de Posteleinkamer ingevuld kan worden. De promotie 6 

van de verkoop zal zo vroeg mogelijk van start gaan, om zo veel mogelijk leden te bereiken. 7 

Voor de promotie zal gebruik worden gemaakt van verschillende communicatiemiddelen, 8 

zoals Facebook, Instagram en de website van Postelein.  9 

 10 

6.4  Acquisitiecommissie 11 
 De acquisitiecommissie is verantwoordelijk voor het werven en onderhouden van 12 

contact met sponsoren van Postelein. De acquisitiecommissie zal verantwoordelijk zijn voor 13 

de algemene en specifieke sponsoring van Postelein en voor de PosteleinPas. Gestreefd zal 14 

worden naar een commissie bestaande uit minimaal drie en maximaal vijf leden, exclusief de 15 

commissaris PR. De leden van de acquisitiecommissie zullen allemaal verantwoordelijk zijn 16 

voor minimaal één van de drie onderdelen van de sponsoring. Daarnaast zullen zij elkaar 17 

ondersteunen op de momenten dat dit nodig is.  18 

 19 

 6.4.1  Algemene sponsoring 20 
  Net als voorgaande jaren is gekozen voor het opstellen van een target voor de 21 

acquisitiecommissie: een minimumbedrag aan algemene sponsoring. Binnen de 22 

acquisitiecommissie zal minimaal één lid worden gekozen die hier geheel voor 23 

verantwoordelijk zullen zijn. Zij bedenken, samen met de gehele commissie en de 24 

commissaris PR, welke eventuele sponsoren benaderd kunnen worden en zij zullen deze ook 25 

benaderen. Verder zullen zij de lopende contracten bekijken en zal gekeken worden, in 26 

samenwerking met de commissaris PR, welke contracten zullen worden verlengd en welke 27 

niet. Om nieuwe sponsoren te werven, kan gebruik worden gemaakt van het sponsorpakket.  28 

 29 

 6.4.2  Specifieke sponsoring 30 
  Deze sponsoring is bestemd voor een specifieke commissie. Dit bestuursjaar 31 

zal worden gestreefd de acquisitiecommissie meer samen te laten werken met andere 32 

commissies, waaronder de skireis- en studiereiscommissie. Minimaal één lid van de 33 

acquisitiecommissie zal zich hiermee bezighouden en op zoek gaan naar sponsoring voor 34 

andere commissies. Dit sluit aan bij het speerpunt communicatie. Het commissielid dat op 35 

zoek gaat naar specifieke sponsoring voor de reizen zal echter wel een 36 

geheimhoudingscontract moeten ondertekenen met betrekking tot de bestemmingen en 37 

activiteiten.  38 

 39 

 6.4.3  PosteleinPas 40 
  De PosteleinPas bevat deals die speciaal voor leden van Postelein gelden. Op 41 

dit moment lopen negen contracten met verschillende bedrijven in Nijmegen en omstreken. 42 

Aankomend jaar gaat minimaal één commissielid zich bezighouden met het zoeken naar 43 

nieuwe acties voor de PosteleinPas en zij zullen ook verantwoordelijk zijn voor het 44 

onderhouden van de huidige contacten. In het bestuursjaar 2016-2017 zal gestreefd worden de 45 

PosteleinPas circa. één keer per maand te promoten via diverse communicatiemiddelen. Dit 46 

zal gebeuren door de acties per stuk te promoten en dit af te stemmen op het moment van het 47 

jaar en op de activiteiten die Postelein zal organiseren. 48 
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6.5  Ledenweekendcommissie 1 
 De ledenweekendcommissie zal in bestuursjaar 2016-2017 een ledenweekend 2 

organiseren dat toegankelijk zal zijn voor alle leden van Postelein. Gestreefd zal worden om 3 

een commissie samen te stellen bestaande uit minimaal zes en maximaal zeven leden, 4 

exclusief de commissaris PR. Dit aantal commissieleden is zowel voorafgaand aan het 5 

weekend nodig voor de organisatie, als tijdens het weekend met het begeleiden van de 6 

activiteiten. De commissie zal voor herkenbaarheid beschikken over commissieshirts. 7 

Gestreefd zal worden om circa veertig leden deel te laten nemen aan het weekend, inclusief 8 

bestuur en commissie. De ledenweekendcommissie zal een driedaagse reis in het weekend 9 

organiseren naar een bestemming in de buurt van Nijmegen. De commissie zorgt voor de 10 

organisatie van vervoer, verblijf en activiteiten op het weekend. Aan het weekend zal een 11 

thema worden gekoppeld, opdat het aantrekkelijk wordt voor leden om meerdere jaren mee te 12 

gaan omdat het thema ieder jaar anders zal zijn. Elk jaar zullen zodoende andere activiteiten 13 

georganiseerd worden die gerelateerd zullen zijn aan het thema van het weekend. Het doel 14 

van het ledenweekend zal zijn om op een ontspannen maar actieve manier kennis te maken 15 

met Postelein en nieuwe mensen te ontmoeten, maar ook om er even een paar dagen tussenuit 16 

te kunnen. Gestreefd zal worden naar een deelnemersprijs onder de € 40,00, zodat het 17 

weekend toegankelijk blijft voor alle leden. Door het vaststellen van een lage deelnemersprijs, 18 

is de drempel voor leden minder hoog om mee te gaan, wat aansluit bij het speerpunt 19 

toegankelijkheid. Gekozen voor een ledenweekend is, omdat gedacht wordt dat deze meer 20 

toegankelijk is dan bijvoorbeeld een studytrip. Het ledenweekend zal dichterbij huis 21 

plaatsvinden en heeft maar een duur van twee tot drie dagen. Daarnaast zal de prijs van het 22 

ledenweekend veel lager liggen dan de prijs van bijvoorbeeld een studytrip en hierdoor is het 23 

voor mensen die toch even willen ontspannen van de studie, maar niet zo heel veel geld te 24 

besteden hebben, toegankelijker om mee te gaan op een tripje van Postelein. De evaluatie van 25 

het ledenweekend zal onderdeel zijn van de jaarlijkse enquête die onder leden zal worden 26 

verspreid aan het eind van het studiejaar 2016-2017.  27 

 28 

6.6  Propedeuse-, bachelor- en masteruitreikingen 29 
 Het bestuur streeft ernaar met minimaal twee bestuursleden aanwezig te zijn bij alle 30 

propedeuse- en bacheloruitreikingen van de studenten PW en ALPO. De voorzitter of vice-31 

voorzitter zal een praatje houden op de uitreiking en minimaal één ander bestuurslid, bij 32 

voorkeur de commissaris PR, zal rozen met een felicitatiekaartje uitdelen namens Postelein. 33 

Naar afgestudeerde masterstudenten zal een felicitatiekaartje worden verstuurd via het 34 

Onderwijs Service Punt (OSP), omdat het niet mogelijk is maandelijks bij de uitreiking 35 

aanwezig te zijn. Op het felicitatiekaartje zal vanaf dit jaar worden verwezen naar de 36 

LinkedIn-pagina van Postelein en de mogelijkheid Vriend van Postelein te worden zal worden 37 

aangehaald.  38 

 39 

6.7  Folders 40 

 6.7.1  Algemene folder 41 
  In de algemene folder wordt een indruk gegeven van Postelein en de 42 

opleidingen PW en ALPO. De folder is afgelopen bestuursjaar vernieuwd en dit jaar zal 43 

hiervan gebruik gemaakt worden. De algemene folder zal uitgedeeld worden aan sponsoren en 44 

eventueel docenten en zal deel uit maken van de informatiepakketjes voor de nieuwe 45 

studenten van de introductie 2017.  46 

 47 

 6.7.2  Sponsorfolder 48 
  De sponsorfolder geeft een overzicht van de sponsormogelijkheden bij 49 

Postelein en is naast de PosteleinPost en de algemene folder een onderdeel van het 50 
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sponsorpakket. Als toevoeging op de sponsorfolder is afgelopen jaar een sponsorflyer 1 

gemaakt en zal in bestuursjaar 2016-2017 gebruikt worden bij het werven van sponsoren.  2 

 3 

6.7.3  Actieve ledenfolder 4 
  Voor bestuursjaar 2016-2017 is de foto op de voorpagina aangepast met een 5 

foto van het bestuur 2016-2017 en zijn de commissies die in de folder genoemd staan 6 

aangepast. Op de commissiemarkt zal worden verteld dat de veranderingen in commissies 7 

onder voorbehoud zijn. De actieve ledenfolder zal worden geprint en verspreid onder de leden 8 

tijdens de werving van actieve leden. Ook zal de folder de rest van het jaar op de 9 

Posteleinkamer te vinden zijn.  10 

 11 

6.8  Kerstkaarten 12 
 Net als voorgaande jaren zal Postelein in bestuursjaar 2016-2017 zowel gedrukte 13 

kerstkaarten als digitale kerstkaarten versturen. Actieve leden, zusterverenigingen, 14 

studieverenigingen van de Radboud Universiteit, docenten, sponsoren en andere relaties 15 

krijgen een gedrukte kerstkaart toegestuurd. Overige leden van Postelein zullen een digitale 16 

versie van de kerstkaart ontvangen via de mail. 17 
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    7 Commissaris activiteiten 1 
         De commissaris activiteiten zal aankomend bestuursjaar zeven commissies 2 

coördineren die betrekking hebben op niet-studie gerelateerde activiteiten binnen Postelein. 3 

Deze commissies zijn de Pedagogen Uit de Banken-commissie, de eerstejaarscommissie, de 4 

feestcommissie, de galacommissie, de Postelein Actief-commissie, de skireiscommissie en de 5 

studiereiscommissie. Aankomend jaar zal worden gestreefd zo min mogelijk als commissielid 6 

binnen de commissies te functioneren. Bij de commissies die enkel binnen Postelein 7 

werkzaam zijn, zal de commissaris voornamelijk aanwezig zijn bij het opstarten van de 8 

commissie maar ook op aanvraag van de commissie. Ook zal de commissaris aanwezig zijn 9 

bij de evaluaties van activiteiten en de commissie. Bij de eerstejaarscommissie zal een 10 

uitzondering bestaan in verband met het opstarten van een nieuwe commissie. Hierbij zal de 11 

commissaris streven naar zoveel mogelijk aanwezigheid tijdens vergaderingen. Bij de 12 

vergaderingen van de commissies die samenwerken met andere verenigingen zal gestreefd 13 

worden om zo vaak mogelijk aanwezig te zijn, in verband met de representatie en 14 

communicatie naar andere verenigingen toe. Dit sluit aan bij het speerpunt communicatie. De 15 

commissaris activiteiten zal contact blijven houden met de commissiehoofden om op de 16 

hoogte te blijven van de vorderingen. De commissaris zal in de gaten blijven houden hoe de 17 

samenwerking met andere commissies, zoals de acquisitiecommissie, verloopt en ervoor 18 

zorgen dat de samenwerking met de mediacommissie goed verloopt voor de promotie van 19 

activiteiten. 20 

  21 

7.1    Pedagogen Uit de Banken-commissie 22 
         De Pedagogen Uit de Banken-commissie, onder leiding van de commissaris 23 

activiteiten, zal verantwoordelijk zijn voor het organiseren van niet-studie gerelateerde 24 

activiteiten. Gestreefd wordt naar een commissie bestaande uit minimaal zes en maximaal 25 

zeven leden, exclusief de commissaris activiteiten. Daarnaast wordt gestreefd naar het 26 

organiseren van minimaal vijf activiteiten. Bij één van deze activiteiten zullen alleen 27 

premaster- en masterstudenten aanwezig mogen zijn. Tijdens deze activiteit zal gekeken 28 

worden wat de behoefte is van premaster- en masterstudenten bij Postelein. Dit zal gedaan 29 

worden door tijdens de activiteit dit te vragen aan de aanwezige. De overige vier activiteiten 30 

zullen door de commissie worden ingevuld. De Pedagogen Uit de Banken-commissie is 31 

tijdens haar activiteiten te herkennen aan commissiekleding. 32 

 33 

7.2 Eerstejaarscommissie  34 
 In het bestuursjaar 2016-2017 zal de eerstejaarscommissie worden opgestart. Deze 35 

commissie wordt opgestart om Postelein toegankelijker te maken voor eerstejaars. Zo kunnen 36 

zij kennismaken met Postelein. Eerstejaars die in de commissie zitten, kunnen kennismaken 37 

met commissiewerk. Dit sluit aan bij het speerpunt toegankelijkheid. Daarnaast kunnen zij 38 

elkaar beter leren kennen op deze activiteiten. De eerstejaarscommissie, onder leiding van 39 

commissaris activiteiten, zal activiteiten organiseren voor de eerstejaars bachelor- en 40 

premasterstudenten Pedagogische Wetenschappen en ALPO. Gestreefd zal worden naar een 41 

commissie bestaande uit minimaal vier en maximaal vijf leden, exclusief de commissaris 42 

activiteiten. Leden van deze commissie mogen bestaan uit eerstejaars bachelor- of 43 

premasterstudenten. Verder zal gestreefd worden naar het organiseren van minimaal drie en 44 

maximaal vier activiteiten. Gestreefd zal worden om laagdrempelige activiteiten te 45 

organiseren die aansluiten bij de roosters van eerstejaarsstudenten. Hier kan bijvoorbeeld 46 

gedacht worden aan een borrel die plaatsvindt direct na de laatste tentamens. Van de 47 

activiteiten zal één activiteit vaststaan in september 2017, namelijk de eerstejaarsactiviteit 48 

voor de eerstejaars van het studiejaar 2017-2018. Deze activiteit werd in het verleden 49 

georganiseerd door de Pedagogen Uit de Banken-commissie.  50 
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7.3    Feestcommissie 1 
         De feestcommissie, onder leiding van commissaris activiteiten, is verantwoordelijk 2 

voor het organiseren van de feesten die Postelein organiseert in samenwerking met andere 3 

verenigingen. Vanuit de feestcommissie zullen leden afgevaardigd worden naar 4 

feestcommissies met andere verengingen. Gestreefd wordt naar een commissiesamenstelling 5 

bestaande uit 5 leden, exclusief de commissaris activiteiten. Er zullen commissieleden 6 

afgevaardigd worden naar de commissies voor de feesten van BaMyPo, Inglorious en het S-7 

feest. Deze leden zullen samen met commissieleden van andere verenigingen in een 8 

commissie komen om de feesten te organiseren. Gestreefd wordt om als commissaris 9 

activiteiten bij alle vergaderingen aanwezig te zijn, in verband met de representatie naar 10 

andere verenigingen toe. Naast de vergaderingen met commissieleden van andere 11 

verenigingen zal ook vergaderd worden met de eigen feestcommissie. Hierbij zullen de 12 

feesten geëvalueerd worden. Daarnaast zal dit jaar gestreefd worden naar de aanwezigheid 13 

van de gehele feestcommissie bij alle verschillende feesten. Zo zullen ze bij andere feesten 14 

dan de feesten die zij zelf organiseren ook deurdiensten draaien. De feestcommissie zal dit 15 

jaar te herkennen zijn aan commissiekleding; hier is voor gekozen om de herkenbaarheid van 16 

de commissie bij deurdiensten te vergroten. Bij het vastleggen van de data van de feesten 17 

wordt gekeken naar de verschillende curricula van alle studieverenigingen. 18 

  19 

         7.3.1    BaMyPo 20 
                     De BaMyPo feesten worden georganiseerd door studievereniging Babylon, 21 

studievereniging Mycelium en studievereniging Postelein. Vanuit de feestcommissie van 22 

Postelein worden drie leden, exclusief de commissaris activiteiten, afgevaardigd naar de 23 

BaMyPo commissie, welke verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de BaMyPo 24 

feesten. Commissieleden bedenken de thema’s van de feesten, verzorgen de aankleding en 25 

draaien deurdiensten tijdens de feesten. Komend bestuursjaar zullen zes BaMyPo feesten 26 

plaatsvinden waarvan één tijdens de introductie. De feesten zullen plaatsvinden op 27 

woensdagavond in de El Sombrero. Het promotiemateriaal zal dit jaar weer geleverd worden 28 

door de Molenstraat. 29 

  30 

         7.3.2 Inglorious 31 
                     De Inglorious feesten worden georganiseerd door studievereniging Babylon, 32 

ESV, GSV Excalibur, studievereniging Mycelium, SVN en Postelein. Één commissielid zal, 33 

exclusief de commissaris activiteiten, vanuit de feestcommissie afgevaardigd worden naar de 34 

Inglorious-commissie. Commissieleden houden zich bezig met de thema’s, de versiering en 35 

draaien deurdiensten. Er zullen aankomend jaar drie Inglorious feesten plaatsvinden, waarvan 36 

één tijdens de introductie. De feesten zullen plaatsvinden op donderdagavond in Café van 37 

Buren. Het promotiemateriaal zal ook dit jaar geleverd worden door de Molenstraat. 38 

  39 

         7.3.3 S-feest 40 
                     Het S-feest zal aankomend studiejaar worden georganiseerd door de N.K.S.W. 41 

Kompanio. Zij zullen daarbij ondersteund worden door Postelein met één afgevaardigde 42 

vanuit de feestcommissie en samen met de afgevaardigde vanuit andere verenigingen het S-43 

feest organiseren. De commissaris activiteiten zal geen rol spelen in het organiseren van de S-44 

feesten, dit zal de bestuursverantwoordelijke binnen de N.K.S.W. Kompanio op zich nemen.  45 

 46 

7.4 Galacommissie 47 
 De galacommissie, onder leiding van commissaris activiteiten, zal  48 

aankomend jaar het gala organiseren in een samenwerkingsverband met studievereniging 49 

Babylon, studievereniging Mundus en studievereniging ismus. Dit is een andere 50 
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samenwerking dan afgelopen jaar. ESV heeft besloten zelf een gala te organiseren en 1 

studievereniging BOW zal dit bestuursjaar niet mee doen in verband met een eigen 2 

lustrumgala. Gestreefd zal worden naar een commissie bestaande uit twee leden, exclusief de 3 

commissaris activiteiten. Samen met de afgevaardigde van de andere studieverenigingen 4 

zullen zij verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het gala. Door de commissaris 5 

activiteiten zal gestreefd worden bij elke vergadering aanwezig te zijn, in verband met de 6 

samenwerking met andere verenigingen. Naast deze vergaderingen zal ook met de eigen 7 

galacommissie vergaderd worden om te evalueren en bijvoorbeeld een galadiner te 8 

organiseren.  9 

 10 

7.5 Postelein Actief-commissie 11 
 De Postelein Actief-commissie onder leiding van commissaris activiteiten zal 12 

aankomend jaar weer sportieve en actieve activiteiten gaan organiseren. Gestreefd zal worden 13 

naar een commissie bestaande uit minimaal drie en maximaal vier leden, exclusief de 14 

commissaris activiteiten. Verder zal gestreefd worden naar het organiseren van minimaal drie 15 

activiteiten die zullen worden ingevuld door de commissie. 16 

 17 

7.6 Skireiscommissie  18 
 De skireiscommissie onder leiding van commissaris activiteiten is verantwoordelijk 19 

voor het organiseren van de skireis van Postelein. Gestreefd zal worden naar een commissie 20 

met minimaal vier en maximaal zes leden, exclusief de commissaris activiteiten. De 21 

commissie zal tijdens de reis herkenbaar zijn aan commissiekleding. Gestreefd zal worden om 22 

een skireis te organiseren waaraan circa dertig personen deel kunnen nemen, inclusief de 23 

commissie en het gehele bestuur. Gekozen is om in het bestuursjaar 2016-2017 met het gehele 24 

bestuur mee te gaan op skireis.   25 

 Gestreefd zal worden voor de zomervakantie van het studiejaar 2016-2017 een deel 26 

van de skireiscommissie voor het bestuursjaar 2017-2018 samen te stellen. Gestreefd zal 27 

worden naar het al plaatsen van twee leden in de skireiscommissie. Deze commissieleden 28 

kunnen onder voorbehoud in samenwerking met de commissaris activiteiten van het 29 

bestuursjaar 2016 - 2017 een start maken aan het organiseren van de skireis; zij kunnen 30 

voorwerk doen door bijvoorbeeld al contact te leggen met verschillende reisorganisaties, 31 

verschillende offertes op te vragen en wintersport leraren te benaderen. Door eerder offertes 32 

op te vragen wordt gehoopt de tijdsdruk te verminderen en een goedkopere reis samen te 33 

kunnen stellen. Indien mogelijk zullen de uiteindelijke beslissingen worden genomen op het 34 

moment dat de gehele commissie compleet is. Door middel van Facebook, Blackboard, de 35 

nieuwsbrief en Instagram wordt gestreefd voor de zomervakantie een deel van de commissie 36 

samen te stellen aan de hand van een sollicitatie met motivatiebrief. De rest van de commissie 37 

zal worden aangevuld door actieve leden vanuit het bestuursjaar van 2017-2018. Dat wordt 38 

gedaan omdat de skireiscommissie toegankelijk moet blijven voor eerstejaars en andere die 39 

later commissiewerk willen doen bij Postelein. 40 

 41 

7.7 Studiereiscommissie 42 
 De studiereiscommissie, onder leiding van commissaris activiteiten, is 43 

verantwoordelijk voor het organiseren van een studiereis van minimaal zes en maximaal acht 44 

dagen, welke plaats zal vinden in het buitenland. Tijdens deze reis zullen zowel formele als 45 

informele activiteiten worden georganiseerd. Gestreefd zal worden naar een commissie 46 

bestaande uit minimaal zes en maximaal zeven leden, exclusief de commissaris activiteiten. 47 

Tijdens de reis zal de studiereiscommissie te herkennen zijn aan commissiekleding. Gestreefd 48 

wordt een reis te organiseren waaraan ongeveer vijfenveertig mensen kunnen deelnemen, 49 

inclusief de commissie, het volledige bestuur en twee docenten. De docenten zullen, voordat 50 
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de studiereis plaatsvindt, een opdracht opstellen die door de deelnemers gemaakt kan worden 1 

voor studiepunten.  2 


