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 Voorwoord 1 

Beste lezer,  2 

    3 

  Voor u ligt het beleidsplan van het 23e bestuur der studievereniging Postelein. 4 

Postelein is voor de studenten van de studie Pedagogische Wetenschappen en studenten aan 5 

de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO). Onder Pedagogische 6 

Wetenschappen vallen studenten van zowel de studierichting Pedagogische Wetenschappen 7 

en Onderwijskunde als de nieuwe studierichting Pedagogische Wetenschappen van Primair 8 

Onderwijs (PWPO). Postelein is een vereniging voor en door leden.  9 

  Dit beleidsplan is erop gericht onze focus aan de hand van kernwaarden te presenteren 10 

voor het komende jaar. Daarnaast wordt in dit beleidsplan de begroting voor het boekjaar 11 

2017-2018 gepresenteerd en toegelicht. Vervolgens zal de invulling van de verschillende 12 

taken en commissies van de zes bestuursleden gepresenteerd en toegelicht worden.  13 

De speerpunten zijn dit jaar vervangen door kernwaarden naar aanleiding van het 14 

bestand 'Kernwaarden', wat afgelopen jaar is opgesteld. Daarnaast is de persoonlijke focus 15 

'promotie gericht op het vergroten van betrokkenheid' toegevoegd om een eigen draai te geven 16 

aan de kernwaarden. Deze focus richt zich op het betrekken van zo veel mogelijk leden bij de 17 

verschillende activiteiten van Postelein, door Postelein op verschillende en vernieuwende 18 

manieren te presenteren en te promoten. De focus zal hierbij met name liggen op groepen die 19 

nu nog minder betrokken zijn. 20 

Niet alleen de speerpunten komen ieder jaar op hetzelfde neer, ook veel andere 21 

aspecten gaan binnen Postelein al jaren op eenzelfde manier. Gekozen is deze aspecten niet te 22 

benoemen, waardoor het beleidsplan korter is dan men wellicht gewend is. In het 23 

Aanvullende Aspecten bestand is voor de geïnteresseerden te lezen om welke aspecten dit 24 

gaat.  25 

Het 23e bestuur zal weer zeskoppig worden en bestaan uit zes enthousiaste dames die 26 

er naar uitkijken aankomend jaar tot een succes te maken. Wij hopen op een leerzaam en 27 

gezellig jaar voor zowel de vereniging, onze leden als voor ons als bestuur. Hiervoor zullen 28 

ons enthousiasme en onze vernieuwende blik de grootste drijfveren zijn. 29 

  30 
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1 Algemeen 1 

1.1 Kernwaarden  2 

Voorafgaand aan de kernwaarden volgt eerst een korte toelichting, omdat het dit jaar 3 

voor het eerst is dat kernwaarden worden beschreven in plaats van speerpunten. Dit heeft te 4 

maken met het nieuwe bestand 'Kernwaarden', dat afgelopen jaar naar aanleiding van een 5 

algemene ledenvergadering is opgezet. Het bestand is opgesteld, omdat bleek dat de 6 

speerpunten van de vereniging ieder jaar op dezelfde kernwaarden gebaseerd zijn. Het bestand 7 

zal een leidraad vormen voor de kernwaarden die worden beschreven in een beleidsplan. In 8 

dit beleidsplan zal hiervan voor het eerst gebruik worden gemaakt. Deze nieuwe aanpak heeft 9 

als doel de kernwaarden van de vereniging constant te houden en daarmee de continuïteit te 10 

waarborgen. Het niet benoemen van de aspecten die ieder jaar op hetzelfde neerkomen, is iets 11 

wat hierop aansluit. Dit sluit tevens aan bij de kernwaarde 'transparante en efficiënte 12 

communicatie'.  13 

 'Promotie gericht op het vergroten van betrokkenheid' is de focus binnen de 14 

kernwaarden van dit beleidsplan. Hier is voor gekozen, omdat Postelein veel leden heeft 15 

waarvan een relatief klein deel betrokken is bij Postelein. De 'promotie gericht op het 16 

vergroten van betrokkenheid' zal gericht zijn op de verschillende doelgroepen binnen 17 

Postelein, zoals de eerstejaars, (pre)masters, ALPO, mannen, maar ook PWO en de nieuwe 18 

groep PWPO. Dit wordt gedaan door speciale activiteiten voor de groepen te organiseren die 19 

in de minderheid of nieuw zijn zoals de eerstejaars, (pre)masters en mannen en verder zo veel 20 

mogelijk activiteiten af te stemmen op de verschillende doelgroepen. Dit heeft als doel om 21 

diversiteit onder de betrokken leden te waarborgen en elke doelgroep op haar eigen wijze te 22 

betrekken bij Postelein. Aangezien de nieuwe groep PWPO studenten geheel zal bestaan uit 23 

eerstejaars en dus al een doelgroep is waar op gefocust wordt, zal in eerste instantie enkel 24 

extra aandacht zijn voor deze groep in de vorm van een contactpersoon vanuit de universiteit, 25 

zoals beschreven wordt onder kopje 1.12 'Samenwerking'. In de loop van het jaar zal in de 26 

gaten gehouden worden of extra aandacht nodig is. 27 

De focus ‘promotie gericht op het vergroten van betrokkenheid’ zal bij de 28 

verschillende kernwaarden terugkomen, welke apart besproken zullen worden, te beginnen 29 

met de kernwaarde 'transparante en efficiënte communicatie'. Hierbij zal allereerst gestreefd 30 

worden naar meer transparante communicatie rondom activiteiten. Zo zal de jaarplanning dit 31 

jaar wederom op de website gepubliceerd worden waarbij voor het gehele jaar te zien is welke 32 

activiteiten in welke week plaats zullen vinden. Anders dan voorgaande jaren zal het 33 

weeknummer van een activiteit veranderd worden in de desbetreffende datum zodra deze 34 

bekend is in plaats van wanneer een activiteit in promotie gaat. Hierdoor is het voor leden 35 

mogelijk ruim van te voren rekening te kunnen houden met een activiteit. Dit draagt tevens bij 36 

aan efficiënte communicatie, omdat leden op deze wijze altijd op de hoogte zijn van de laatste 37 

planning en deze niet nagevraagd hoeft te worden. Naast transparantie van de jaarplanning zal 38 

dit jaar ook gestreefd worden naar meer transparantie binnen commissies wat betreft 39 

activiteiten. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een activiteit met de gehele mediacommissie 40 

gedeeld wordt in plaats van met enkele commissieleden. Zo kan open over alle activiteiten 41 

gesproken en gebrainstormd worden in vergaderingen. Deze manier van transparantie binnen 42 

de commissies zorgt tevens voor het vergroten van de creativiteit. 43 

 Dit jaar zal gewerkt worden met Sponsit. Gestreefd wordt om commissies toegang te 44 

verlenen tot de database om zo te kijken welke contacten geschikt zijn om te benaderen. Dit 45 
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sluit ook aan bij de kernwaarde 'transparante en efficiënte communicatie', omdat commissies 1 

gebruik maken van eenzelfde database. Op Sponsit zijn ook evaluaties zichtbaar over hoe 2 

contacten met externen eerder zijn verlopen. 3 

 Om commissiewerk zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is in bestuursjaar 2008-4 

2009 het protocol ‘verwachting commissieleden’ opgesteld. Dit wordt aan het begin van het 5 

jaar met de commissies doorgenomen, zodat de verwachtingen duidelijk zijn. Uit ervaring 6 

blijkt dat dit protocol niet altijd wordt nageleefd. Het protocol zal daarom dit jaar ook 7 

ondertekend worden door alle actieve leden. Hiervoor zal het eerst nagekeken en eventueel 8 

gewijzigd worden, zodat het protocol up-to-date is. Op deze manier kan een commissielid 9 

gewezen worden op het protocol wanneer hij of zij zich hier niet aan houdt. Naast efficiënte 10 

communicatie met leden zal ook gestreefd worden naar een meer efficiënte communicatie met 11 

de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Afgelopen jaren was al contact met de 12 

HAN, maar zowel vanuit de HAN als vanuit Postelein is behoefte aan meer contact. Door het 13 

vergroten van het contact tussen Postelein en de HAN kan Postelein onder andere aanwezig 14 

zijn bij propedeuse- en bachelor uitreikingen van de ALPO-studenten en kunnen planningen 15 

beter op elkaar worden afgestemd. De commissaris Onderwijs zal daarom fungeren als 16 

contactpersoon met de HAN en regelmatig in gesprek gaan met de coördinator (H. van Dijk) 17 

van de ALPO. Tevens is studievereniging Meesterlijk verbonden aan de HAN. Afgelopen 18 

jaren hebben Meesterlijk en Postelein samengewerkt, wat de mogelijkheid biedt grotere 19 

activiteiten neer te zetten. Gestreefd wordt om de samenwerking en de daarmee samengaande 20 

communicatie door te zetten en te vergroten. 21 

 Ten slotte zal vanuit het bestuur meer aandacht uitgaan naar mondelinge promotie van 22 

activiteiten en dan met name bij leden die niet of nauwelijks naar activiteiten gaan. Dit sluit 23 

aan bij de focus 'promotie gericht op het vergroten van betrokkenheid'. Leden die minder 24 

betrokken zijn bij Postelein zijn lastig te bereiken, maar juist op momenten waarop ze wel in 25 

contact komen met Postelein zal gestreefd worden naar promotie van activiteiten. Dit kan 26 

bijvoorbeeld zijn bij het kopen van een samenvatting of tijdens de introductie.  27 

 Wat betreft de kernwaarde 'Balans tussen toegankelijkheid en professionaliteit' zal dit 28 

jaar de focus meer liggen op toegankelijkheid. De professionaliteit van Postelein is de 29 

afgelopen jaren namelijk sterk gegroeid. Dit jaar zal meer gestreefd worden naar het creëren 30 

van zo veel mogelijk toegankelijkheid om de betrokkenheid van leden te vergroten. Deze 31 

toegankelijkheid zal met name gecreëerd worden door middel van een open houding van het 32 

bestuur.  33 

 Het online reserveren dat in het bestuursjaar 2016-2017 geïntroduceerd is, lijkt goed 34 

bij te dragen aan het toegankelijk maken van activiteiten. Dit zal daarom doorgezet en 35 

geoptimaliseerd worden. Gestreefd zal worden deelnemers van activiteiten te herinneren aan 36 

het betalen van een activiteit nadat zij zich online hebben ingeschreven, aangezien gebleken is 37 

dat deelnemers regelmatig vergeten te betalen binnen de betalingstermijn van drie werkdagen. 38 

Deze herinnering zal een try-out zijn en zal gedaan worden door een herinneringsmail te 39 

sturen zodra iemand nog één werkdag heeft om te betalen. In deze mail zal ook vermeld 40 

worden dat ze van de reserveringslijst afgehaald worden als ze te laat zijn met betalen, zodat 41 

zij hier van af weten en zich eventueel opnieuw kunnen inschrijven. Ten slotte zal gestreefd 42 

worden te kijken naar gunstige tijdstippen om de inschrijving van activiteiten te openen en op 43 

deze manier zo veel mogelijk leden tegelijk te bereiken, zodat ieder lid evenveel kans heeft 44 

om zich in te schrijven voor activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden middels het 45 
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aankondigen van een tijdstip waarop de inschrijving opent of de inschrijving te openen op een 1 

onderwijsvrij tijdstip. 2 

Al bovenstaande beschreven punten hebben als doel Postelein op een zodanige manier 3 

te promoten, dat de betrokkenheid vergroot wordt en op deze manier de focus binnen de 4 

kernwaarden naar voren komt. 5 

 6 

1.2 Nieuwe functie commissaris Onderwijs  7 

In het bestuursjaar 2017-2018 zal de functie commissaris Onderwijs geïntroduceerd 8 

worden. Hiermee zal het bestuur weer zeskoppig worden. Deze naam is gekozen, omdat deze 9 

naam niet per definitie hoeft te wijzen op formele of informele activiteiten. Bij de functie 10 

commissaris Activiteiten is dit nu ook het geval. Dit geeft een bestuur de ruimte om 11 

verschillende taken en activiteiten onder deze functie te plaatsen, die zowel van formele als 12 

van informele aard kunnen zijn.  13 

 14 

1.3 Leden  15 

Op 1 oktober 2017 heeft Postelein 1016 leden. Dit jaar zal een stijging verwacht 16 

worden in het aantal leden, dat verklaard kan worden door het toenemende aantal 17 

premasterstudenten en de nieuwe opleiding PWPO. Postelein probeert haar leden te betrekken 18 

door verschillende activiteiten te organiseren, zoals maandelijkse activiteiten, borrels en 19 

workshops, maar ook activiteiten die voortkomen uit initiatieven van leden.  20 

 21 

1.3.1 Actieve leden 22 

  Net als afgelopen jaar zal een Actieve Leden Kennismaking en Actieve Leden 23 

Bedankje georganiseerd worden. Nieuw dit jaar is dat actieve leden voor de kerstvakantie hun 24 

(kerst)sok mogen ophangen op de Posteleinkamer. Dit is in plaats gekomen van het schoen 25 

zetten rond Sinterklaas, omdat het bestuur het leuk leek iets nieuws te introduceren. Actieve 26 

leden ontvangen dan een presentje van de bestuursleden. Halverwege het jaar en aan het einde 27 

van het jaar vindt met elke commissie een evaluatie plaats, net als voorgaande jaren.  28 

 In het bestuursjaar 2016-2017 is de commissiebattle geïntroduceerd, welke positief 29 

ontvangen is. Commissies konden punten verdienen door aanwezig te zijn op activiteiten van 30 

Postelein en opdrachten uit te voeren voor extra punten. Deze opdrachten werden in de 31 

Facebookgroep van de actieve leden geplaatst. Het spoort actieve leden aan om naar 32 

activiteiten te komen en fanatieke commissies gaan de strijd met elkaar aan om commissie 33 

van de maand of het jaar te worden. Daarnaast versterkt het ook de banden binnen 34 

commissies. Vanwege het succes van de commissiebattle zal deze dit jaar doorgezet worden. 35 

 Het werven van actieve leden zal gebeuren tijdens de commissiemarkt. Tevens zal 36 

tijdens het voorstellen van het kandidaatsbestuur ook aandacht zijn voor de promotie van de 37 

commissiemarkt. Aangezien het voorstellen van het kandidaatsbestuur bij de 38 

eerstejaarsstudenten tijdens de introductie plaatsvindt en eerstejaars al veel indrukken krijgen 39 

tijdens deze week, zal in een van de eerste collegeweken ook nog een keer langs een college 40 

worden gegaan om de commissiemarkt te promoten.  41 

 Ten slotte zal tijdens een van de eerste vergaderingen gevraagd worden om de 42 

persoonlijke gegevens van de commissieleden. Op dit formulier zullen dit jaar voor het eerst 43 

ook de verwachtingen van commissieleden vermeld worden.  44 

 45 
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1.3.2  Commissiehoofden 1 

  Vanwege het speerpunt modernisering is in het bestuursjaar 2016-2017 voor 2 

gekozen om commissiehoofden meer verantwoordelijkheid te geven. Dit zal dit jaar 3 

voortgezet worden, omdat de commissiehoofden tijdens de evaluatie positief waren over het 4 

vergroten van verantwoordelijkheden. Gebleken is dat de kwaliteit van het werk dat een 5 

commissie leverde niet verminderde. Dit jaar zal weer een commissiehoofdentraining en 6 

commissiehoofdenevaluatie plaatsvinden om de commissiehoofden zo goed mogelijk voor te 7 

bereiden en te ondersteunen gedurende het jaar. Ten slotte zal een commissiehoofdenuitje 8 

georganiseerd worden om naast de commissiehoofden ook de commissiepenningmeesters te 9 

bedanken voor hun extra inzet.  10 

 11 

1.4  Vriend van Postelein 12 

Dit jaar is wederom de mogelijkheid om 'Vriend van Postelein' te worden. Aanvullend 13 

op voorgaande jaren zullen Vrienden van Postelein dit jaar een papieren versie van de 14 

PosteleinPost ontvangen en zullen zij uitgenodigd worden voor de dies-activiteit.  15 

Naast de leden die zich hebben uitgeschreven en de docenten van de Radboud 16 

Universiteit, zal dit jaar ook gestreefd worden oud-bestuursleden en docenten van de HAN te 17 

benaderen om Vriend van Postelein te worden.  18 

 19 

1.5 Planning 20 

1.5.1 Jaarplanning 21 

Bij het opstellen van de jaarplanning is getracht zoveel mogelijk rekening te 22 

houden met de verschillende curricula van alle studenten, zowel van de reguliere bachelor- en 23 

(pre)masterstudenten, als van de ALPO-studenten. De jaarplanning wordt op dezelfde manier 24 

als afgelopen jaar gepubliceerd op de website. De datum zal aangepast worden door de 25 

secretaris zodra bekend is wanneer de activiteit precies plaatsvindt, zodat leden op de hoogte 26 

zijn van de geplande activiteiten. Commissiehoofden hebben via een Google Drive toegang 27 

tot een uitgebreidere jaarplanning, zodat geen overlap zal plaatsvinden tussen activiteiten van 28 

verschillende commissies. 29 

  Voor grote activiteiten als reizen, het ledenweekend en de introductie zal langs 30 

de collegezalen gegaan worden om de activiteit te promoten. Naar aanleiding van de jaarlijkse 31 

enquête is besloten de collegesheets te laten vervallen. Gebleken is dat een groot aantal leden 32 

de collegesheets niet heeft gezien. De tijd die hier in gestoken wordt, weegt niet op tegen het 33 

resultaat.  34 

 35 

1.5.2 Periodieke planning  36 

  In sommige jaarlagen van de ALPO zijn bepaalde periodes zonder 37 

hoorcolleges, waardoor het moeilijk is deze groep te benaderen. In het kader van ‘promotie 38 

gericht op het vergroten van betrokkenheid’ zal gestreefd worden om naast rond te gaan in 39 

collegezalen, dit ook te doen in ALPO-klassen op de HAN.  40 

    41 

1.6 Dies 42 

 Postelein viert haar verjaardag op 21 juni. Dit jaar wordt de dies-activiteit op 21 juni 43 

georganiseerd door de evenementencommissie, zie 3.1 ‘Evenementencommissie’. De 44 



  

  

12  

  

maandelijkse activiteit en de borrel die deze week ook plaatsvinden, zullen worden 1 

georganiseerd door de promotiecommissie. Alle dies-activiteiten zijn gratis voor leden. 2 

 3 

1.7 Posteleinkamer 4 

1.7.1  Kamerdiensten 5 

De Posteleinkamer zal van maandag tot en met donderdag geopend zijn van 6 

10.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Afwijkende openingstijden zullen 7 

van tevoren aangekondigd worden. Tijdens de kamerdiensten kunnen leden langskomen om 8 

samenvattingen te kopen, zichzelf in te schrijven voor activiteiten of om rustig te komen 9 

zitten. Leden zullen wat te drinken en een koekje aangeboden krijgen en het bestuur zal een 10 

toegankelijke houding aannemen om leden op hun gemak te stellen. Tevens kunnen actieve 11 

leden, in overleg met het bestuur, gebruik maken van de computers in de Posteleinkamer om 12 

werkzaamheden voor Postelein uit te voeren. 13 

Gedurende de openingstijden zal altijd minimaal één bestuurslid aanwezig zijn 14 

op de Posteleinkamer en tijdens de pauzes zullen dit twee bestuursleden zijn. Gestreefd zal 15 

worden meer nadruk te leggen op het enthousiast maken van leden die niet vaak op de 16 

Posteleinkamer komen, maar bijvoorbeeld alleen voor een samenvatting komen. 17 

 18 

1.7.2 Verjaardagswens 19 

  Leden die jarig zijn geweest kunnen een klein presentje op komen halen op de 20 

Posteleinkamer voor hun verjaardag. Dit zal vermeld worden in de nieuwsbrief. Dit jaar zal 21 

gestreefd worden actieve leden en Vrienden van Postelein een digitale verjaardagskaart te 22 

sturen, waarin ook vermeld wordt dat ze een presentje op kunnen komen halen. De secretaris 23 

zal hier zorg voor dragen. 24 

 25 

1.8 Herkenbaarheid 26 

Om als bestuur herkenbaar te zijn voor de leden zullen dezelfde kleur shirts worden 27 

gedragen tijdens kamerdiensten en activiteiten. Daarnaast zal na de bestuurswissel een 28 

activiteit worden georganiseerd om zowel medewerkers van het onderwijsinstituut PWO, als 29 

medewerkers van de HAN kennis te laten maken met het nieuwe bestuur van Postelein. 30 

Gestreefd zal worden de uitnodiging voor deze activiteit persoonlijk te overhandigen. Tevens 31 

zal een foto van het bestuur bijgevoegd worden, zodat er een blijvend herkenningspunt is. 32 

 33 

1.9 Informatievoorzieningen 34 

1.9.1 Media 35 

  Net zoals voorgaande jaren zal de secretaris de website van Postelein, 36 

Blackboard en de Facebookpagina onderhouden. Op de mannenactiviteiten na, zullen alle 37 

activiteiten wederom via Facebook als evenement aangemaakt worden, om zoveel mogelijk 38 

leden te bereiken. In het promotiebericht van de activiteit zal een korte uitleg staan en 39 

vervolgens een inschrijflink waar leden een plek kunnen reserveren, als dit van toepassing is. 40 

De mediacommissie zal de posters voor activiteiten verzorgen en deze omzetten in een 41 

formaat dat geschikt is als omslagfoto, zodat alle informatie over een activiteit direct 42 

zichtbaar zal zijn. Het Facebookprotocol dat opgesteld is in bestuursjaar 2013- 2014 zal 43 

worden gehandhaafd. De inschrijvingen van de ski- en studiereis zullen via Blackboard 44 

verlopen. LinkedIn zal dit jaar ook onderhouden worden door de secretaris. De LinkedIn van 45 
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Postelein heeft als doel om een netwerk van leden, alumni en andere geïnteresseerden te 1 

onderhouden. 2 

  Tevens wordt het gebruik van Instagram voortgezet en zullen maximaal drie 3 

foto’s per week worden geplaatst. Naast normale Instagram posts zal dit jaar ook gebruik 4 

worden gemaakt van Instagram stories om een nog duidelijker sfeerbeeld te creëren van 5 

bijvoorbeeld een activiteit. 6 

 7 

1.10 Deelname activiteiten 8 

1.10.1 Algemeen 9 

  Bij het plannen van de activiteiten wordt zo goed mogelijk rekening gehouden 10 

met de verschillende curricula, zodat zo veel mogelijk leden de mogelijkheid krijgen deel te 11 

nemen aan de activiteiten. Gestreefd wordt naar het sturen van herinneringsmails minimaal 12 

één werkdag voor het plaatsvinden van de activiteiten waar leden voor ingeschreven staan. 13 

  Gestreefd wordt naar het enthousiasmeren van leden voor de verschillende 14 

activiteiten die Postelein organiseert. Voor een aantal activiteiten geldt een maximum aantal 15 

deelnemers. Bij activiteiten waarbij leden dezelfde prijs betalen als niet-leden, zoals reizen, 16 

zullen leden voorrang krijgen op niet-leden bij de inschrijving.  17 

  Het kan voorkomen dat een lid zich toch wil afmelden na inschrijving. 18 

Wanneer het afmelden voor een activiteit te laat gebeurt en Postelein hierdoor kosten maakt, 19 

zijn deze kosten voor de deelnemer. Als Postelein geen kosten maakt door de afmelding, kan 20 

de deelnemer het geld van de inschrijving terug krijgen. Gestreefd wordt een vervangende 21 

deelnemer te zoeken, door middel van een reservelijst. De reservelijst is geïntroduceerd in 22 

bestuursjaar 2014-2015 en biedt leden die niet meer op de inschrijflijst passen de 23 

mogelijkheid om alsnog mee te doen aan een activiteit wanneer hiervoor plek vrijkomt. 24 

Afgelopen bestuursjaar is de reservelijst online geïntroduceerd en dit zal dit jaar doorgezet 25 

worden. 26 

 27 

1.10.2 Online reserveren 28 

  In bestuursjaar 2016-2017 is het online reserveren geïntroduceerd en dit zal dit 29 

jaar doorgezet worden. Naast inschrijven op de Posteleinkamer, kunnen leden zich ook online 30 

inschrijven via een inschrijflink vanuit Google Forms. Bij een gratis activiteit zal de online 31 

inschrijving bindend zijn. Dit zal naar leden gecommuniceerd worden in de beschrijving en 32 

voorwaarden voor het online inschrijven. Bij activiteiten waarvoor leden moeten betalen is de 33 

inschrijving slechts een reservering. Leden moeten binnen drie werkdagen, na de dag van 34 

inschrijven, op de Posteleinkamer betalen om de reservering definitief te maken. Gestreefd zal 35 

worden de deelnemers een dag voordat de reservering vervalt, een herinneringsmail te sturen 36 

met de boodschap dat ze nog moeten betalen. Na de laatste dag wordt de reservering 37 

vrijgegeven aan een ander lid dat reserveert/inschrijft.  38 

  Om de studenten van verschillende curricula te bereiken zal rekening gehouden 39 

worden met de tijden waarop de inschrijving online komt. Daarom zal gestreefd worden naar 40 

gunstige tijdstippen waarop de inschrijving voor een activiteit open gaat. De activiteit zal 41 

hierbij eerder online komen met een vermelding waarin staat hoe laat de inschrijving open 42 

gaat. 43 
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  Gestreefd wordt een online inschrijving twee werkweken voor de activiteit te 1 

openen. Over het algemeen krijgen leden tot twee werkdagen voor de activiteit de tijd om zich 2 

in te schrijven.  3 

 Ten slotte zal de inschrijving van de ski- en studiereis via Blackboard blijven 4 

verlopen. Inschrijving van het ledenweekend zal via Google Forms plaatsvinden. Leden 5 

worden hierover tijdig geïnformeerd. 6 

 7 

1.11 Betalingen 8 

 Afgelopen bestuursjaar is het pinnen op de Posteleinkamer ingevoerd als mogelijkheid 9 

tot betalen. Met behulp van een SmartPin kunnen leden naast contant betalen ook pinnen. De 10 

transacties die via de SmartPin worden gedaan, worden verwerkt in een Excelbestand. 11 

Bedragen die binnenkomen op de rekening worden opgesplitst in het boekhoudprogramma 12 

Conscribo.  13 

 Zowel uit de enquête van afgelopen bestuursjaar als door evaluatie van het vorige 14 

bestuur is gebleken dat het pinnen als fijn is ervaren. Naast de maandelijkse kosten aan de 15 

SmartPin zitten ook transactiekosten ad € 0,15 per transactie verbonden. Leden hebben in de 16 

jaarlijkse enquête aangegeven het niet erg te vinden deze extra kosten te betalen, daarom is 17 

gekozen om wederom de transactiekosten te laten betalen door de leden.  18 

 19 

1.12 Samenwerking 20 

 Gestreefd zal worden naar het uitbreiden van de samenwerking met Meesterlijk, 21 

gezien de groei van het aantal ALPO-studenten de afgelopen jaren. Daarnaast werkt Postelein 22 

samen met andere verenigingen voor het organiseren van verschillende activiteiten. Deze 23 

samenwerkingen staan vermeld onder de commissies die de activiteiten behorende bij deze 24 

samenwerkingen organiseren. 25 

 Naast de groei van het aantal ALPO-studenten is dit jaar ook een enorme groei in het 26 

aantal premaster- en masterstudenten. Om het activiteitenaanbod toegankelijker te maken 27 

voor deze doelgroep zal gezocht worden naar een student die contactpersoon wil zijn voor de 28 

premasterstudenten en een contactpersoon voor de masterstudenten. Daarnaast zal dit jaar een 29 

groep studenten starten met de nieuwe studie PWPO. Om de opname van deze nieuwe groep 30 

studenten zo goed mogelijk te laten verlopen, zal gezocht worden naar een contactpersoon 31 

vanuit de universiteit die over de groep PWPO gaat.  32 

 33 

1.13 LOOP, SOFv, FOSS en Kompanio 34 

 Dit jaar zullen, net als voorgaande jaren, de voorzitter en secretaris deelnemen aan de 35 

vergaderingen van het Samenwerkings Overleg der Faculteitsverenigingen (SOFv) en het 36 

Facultair Overleg Sociale Studieverenigingen (FOSS). Aan de vergaderingen van het LOOP 37 

zullen de voorzitter en commissaris Onderwijs deelnemen, gezien deze vooral studie 38 

gerelateerd zijn. Andere geïnteresseerden vanuit het bestuur kunnen ook participeren aan de 39 

verschillende vergaderingen.  40 

 In het bestuursjaar 2015-2016 is de Nijmeegse Koepelvereniging der Sociale 41 

Wetenschappen Kompanio opgericht: N.K.S.W. Kompanio. Komend jaar zal Kompanio voor 42 

het eerst een zelfstandig bestuur vormen en de organisatie van het S-feest op zich nemen. De 43 

voorzitter zal komend jaar de contactpersoon zijn met Kompanio. Vanuit Postelein zal dit jaar 44 
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een lid worden afgevaardigd om plaats te nemen in de S-feestcommissie en de commissaris 1 

Onderwijs is de afgevaardigde voor de arbeidsoriëntatiedag. 2 

 3 

1.14 Huisstijl 4 

 Aansluitend bij de kernwaarde 'toegankelijkheid en professionaliteit' zal komend jaar 5 

toegezien worden op de huisstijl van de vereniging. Het is professioneel om als bestuur een 6 

zelfde lijn aan te houden betreft communicatie met externen en representatie van de 7 

vereniging. Om deze reden zijn standaard aanheffen en afsluitingen voor de mail opgesteld, 8 

zodat ieder bestuurslid deze kan handhaven. Daarnaast zal gestreefd worden de nieuwsbrief 9 

dezelfde lay-out als de website te laten bevatten en zal één lijn getrokken worden wat betreft 10 

de lay-out van andere teksten en folders. 11 

 12 

1.15 Statuten 13 

 De huidige statuten van Postelein zijn wat verouderd, waardoor sommige zaken niet 14 

meer kloppen. Daarom zal dit jaar een advies geschreven worden voor een statutenwijziging. 15 

Voor het schrijven van dit advies zullen de gehele statuten doorgenomen worden om te 16 

bekijken wat gewijzigd, geschrapt of toegevoegd zou moeten worden. Gestreefd wordt 17 

middels denktanks de leden hun meningen te laten delen. Het advies zal meegegeven worden 18 

aan het volgende bestuur, waarna zij kunnen besluiten de wijziging door te voeren.  19 

  20 
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2  Financiën 1 

2.1 Kascontrole  2 

Tweemaal per jaar wordt een kascontrole uitgevoerd door de kascontrolecommissie. 3 

Dit houdt in dat alle bonnetjes van die periode nagekeken worden en alle inkomsten en 4 

uitgaven van de vereniging worden gecontroleerd. Gestreefd wordt naar een 5 

kascontrolecommissie bestaande uit drie leden, exclusief de penningmeester.  6 

 7 

2.2  Jaarbegroting 8 

 Inkomsten Uitgaven Winst/Verlies 

Algemeen    
Contributie € 10.200,- € 0,- € 10.200,- 

Sponsoring € 3.500,- € 0,- € 3.500,- 

Rabobank € 150,- € -400,- € -250,- 

Smartpin € 50,- € -170,- € -120,- 

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

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

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

Boekhoudprogramma € 0,- € -173,80 € -173,80 

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

RAGweek € 100,- € -100,- € 0,- 

Drukwerk Posteleinkamer € 0,- € -2.500,- € -2.500,- 

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

Samenvattingenverkoop € 1.700,- € -200,- € 1.500,- 

Media € 0,- € -500,- € -500,- 

Vriend van Postelein € 50,- € 0,- € 50,- 

Sponsit € 0,- € -145,- € -145,- 

Totaal algemeen € 15.750,- € -6.498,80 € 9.251,20 

    
Bestuur    
Contributie koepelverenigingen € 0,- € -100,- € -100,- 

Kamerbenodigdheden  € 0,- € -1.650,- € -1.650,- 

Relaties € 0,- € -100,- € -100,- 

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

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

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

Dies € 0,- € -550,- € -550,- 

Lustrum € 0,- € -400,- € -400,- 

Alv € 0,- € -60,- € -60,- 

Totaal bestuur € 0,- € -4.470,- € -4.470,- 

    
Commissaris PR     
PosteleinPostcommissie € 0,- € -3.060,- € -3.060,- 

Introductiecommissie € 6.500,- € -6.500,- € 0,- 

Ledenweekend € 3.500,- € -3.500,- € 0,- 

Promotiecommissie € 1.000,- € -2.370,- € -1.370,- 

Representatie € 0,- € -1.300,- € -1.300,- 

Totaal commissaris PR  € 11.000,- € -16.730,- € -5.730,- 
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Formele activiteiten    
Lezingencommissie € 0,- € -450,- € -450,- 

Workshop- en excursiecommissie € 0,- € -550,- € -550,- 

Carrièrecommissie € 0,- € -485,- € -485,- 

Studiereis € 20.000,- € -20.000,- € 0,- 

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

Totaal formele activiteiten  € 21.485,- € -21.485,- € 0,- 

    
Informele activiteiten    
PUB-commissie € 0,- € -560,- € -560,- 

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

Feestcommissie € 1.600,- € 0,- € 1.600,- 

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

Mannencommissie € 0,- € -100,- € -100,- 

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

Skireiscommissie € 12.000,- € -12.000,- € 0,- 

Evenementencommissie € 50,- € -130,- € -80,- 

Totaal informele activiteiten  € 13.650,- € -13.770,- € -120,- 

    
Totaal    

Algemeen € 15.750,- € -6.498,80 € 9.251,20 

Bestuur € 0,- € -4.470,- € -4.470,- 

Commissaris PR € 11.000,- € -16.730,- € -5.730,- 

Formele activiteiten € 21.485,- € -21.485,- € 0,- 

Informele activiteiten € 13.650,- € -13.770,- € -120,- 

Totaal € 61.885,- € -62.953,80 € -1.068,80 

 1 

2.2.1  Toelichting op de jaarbegroting 2 

  Bovenstaande begroting gaat uit van de begrotingen en resultatenrekeningen 3 

van de jaren 2013-2014 tot en met 2016-2017. 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 te allen tijde worden gewaarborgd.  8 

 9 

 2.2.1.1  Contributie 10 

    De inkomsten op deze post zijn verhoogd wegens de 11 

contributieverhoging die is doorgevoerd in het boekjaar 2016-2017. Daarnaast wordt 12 

aankomend jaar een toename verwacht in het aantal leden. 13 

 14 

 2.2.1.2  Sponsoring 15 

    Gekeken is naar de resultaten van de afgelopen boekjaren. Op 16 

basis hiervan wordt een hogere sponsoring verwacht. 17 

 18 

  2.2.1.3  Rabobank 19 

    De kosten van de post ‘Rabobank’ komen voort uit de kosten die  20 

Postelein betaalt voor bijvoorbeeld transacties en de kosten voor het gebruik van de 21 
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Creditcard. De inkomsten daarentegen bestaan uit de rente die wordt ontvangen. Doordat het 1 

bedrag waarover rente wordt ontvangen in de afgelopen boekjaren is afgenomen, worden hier  2 

lagere inkomsten verwacht dan voorgaande boekjaren. 3 

 4 

2.2.1.4  SmartPin 5 

    De kosten op deze post komen voort uit de vaste kosten voor het 6 

abonnement van € 10,00 per maand. De overige € 50,00 is gebaseerd op de kosten die 7 

Postelein het afgelopen boekjaar kwijt was aan transacties met de SmartPin. De transacties 8 

worden verhaald op de leden, waardoor ook € 50,00 aan inkomsten ontstaat. Per transactie 9 

zijn de kosten € 0,15. 10 

 11 

 2.2.1.5 Actieve leden 12 

    Onder deze post vallen de kosten voor de Actieve Leden 13 

Kennismaking, het Actieve Leden Bedankje, het commissiehoofdenuitje, de benodigdheden 14 

voor de commissiehoofdentraining en de kerstactie. Deze bedragen zijn gebaseerd op kosten 15 

die de afgelopen jaren gemaakt zijn. 16 

 17 

2.2.1.6  Posteleintje van de Periode 18 

    Het concept uit het bestuursjaar 2014-2015 zal dit jaar doorgezet 19 

worden. Voor de presentjes wordt € 10,00 per periode begroot. 20 

 21 

 2.2.1.7  Boekhoudprogramma 22 

    De kosten voor deze post betreffen de abonnementskosten voor 23 

het boekhoudprogramma Conscribo. Doordat het abonnement duurder is geworden, zijn de 24 

kosten hoger dan de afgelopen boekjaren. De kosten komen uit op € 43,45 per kwartaal.  25 

 26 

 2.2.1.8  Kosten verzekering 27 

    De uitgaven onder deze post zijn gebaseerd op de 28 

daadwerkelijke uitgaven van het afgelopen boekjaar. 29 

 30 

 2.2.1.9  RAGweek 31 

    De inkomsten van deze post bestaan uit de eventuele verkoop 32 

van de RAGweek kalenders en de inkomsten van activiteiten die georganiseerd wordt voor de 33 

RAGweek. Alle winst worden gedoneerd, waardoor uitgaven en inkomsten gelijk zijn. 34 

 35 

 2.2.1.10 Drukwerk Posteleinkamer 36 

    De kosten van deze post bestaan uit de kosten van het drukwerk 37 

op de Posteleinkamer, zoals posters en samenvattingen. Vanwege een nieuwe en voordeligere 38 

printer zijn de kosten sterk gedaald. 39 

 40 

 2.2.1.11 Drukwerk extern 41 

    Deze post wordt gebruikt voor het drukwerk dat niet op de 42 

Posteleinkamer gedaan kan worden, zoals het drukken van de kerstkaarten en de 43 

uitnodigingen voor de constitutieborrel. De hoogte van de kosten is gebaseerd op de kosten 44 

van de voorgaande boekjaren. 45 

 46 
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2.2.1.12 Samenvattingenverkoop 1 

    De kosten van de post ‘Samenvattingenverkoop’ komen voort 2 

uit de kosten die gemaakt worden voor de aankoop van nieuwe samenvattingen. De 3 

inkomsten komen voort uit de verkoop van samenvattingen. De kosten zullen dit jaar lager 4 

zijn dan afgelopen boekjaar, omdat verwacht wordt dat minder samenvattingen aangekocht 5 

zullen worden. Ondanks dat nieuwe samenvattingen zijn aangeschaft, wordt op basis van 6 

inkomsten van het boekjaar 2016-2017 verwacht dat de inkomsten lager zullen zijn dan 7 

voorgaande boekjaren. Dit is gebaseerd op de resultaten van afgelopen boekjaar. Daarnaast 8 

zullen ook dit jaar samenvattingen komen te vervallen vanwege het nieuwe curriculum.  9 

 10 

 2.2.1.13 Media 11 

    De kosten van de post ‘Media’ komen onder andere voort uit de 12 

kosten voor de websitehost. Vanwege een nieuwe websitehost, zullen deze kosten lager 13 

worden. De kosten zullen € 32,99 exclusief BTW per maand bedragen. Daarnaast zal € 50,00 14 

worden begroot voor attributen, zoals een green screen voor de mediacommissie, om de 15 

professionaliteit te vergroten.   16 

  17 

 2.2.1.14 Vriend van Postelein 18 

    Dit jaar zal extra geïnvesteerd worden in de relaties met oud 19 

bestuursleden en docenten van de Radboud Universiteit en de HAN. Op basis hiervan worden 20 

inkomsten van € 50,00 verwacht.  21 

 22 

 2.2.1.15  Sponsit 23 

    De kosten op de post ‘Sponsit’ betreffen de abonnementskosten 24 

voor het gebruik van het relatiebeheerprogramma Sponsit.  25 

 26 

2.2.1.16  Contributie koepelverenigingen 27 

    De kosten van deze post hebben betrekking op de € 50,00 aan 28 

contributie voor het SOFv en € 50,00 aan de contributie voor Kompanio.  29 

 30 

 2.2.1.17 Kamerbenodigdheden  31 

    De kosten van de post ‘Kamerbenodigdheden’ bestaan uit  32 

€ 300,00 voor de aanschaf van kamerbenodigdheden. Dit is gebaseerd op de kosten van het 33 

afgelopen boekjaar. Wegens de aanschaf van twee nieuwe desktops en software voor op de 34 

desktops zijn de kosten op deze post verhoogd. Verwacht wordt hier rond de € 1.350,00 aan 35 

uit te geven. Vanwege het eigen vermogen van Postelein is ervoor gekozen het bedrag voor de 36 

nieuwe desktops in een keer af te schrijven.  37 

 38 

 2.2.1.18  Relaties 39 

    De post ‘Relaties’ wordt gebruikt om derden die een bijzondere 40 

dienst hebben bewezen aan Postelein te bedanken met een wederdienst. De kosten die aan 41 

deze wederdienst verbonden zijn, worden gefinancierd vanuit de post ‘Relaties’. Een 42 

voorbeeld is het bedankje voor de werkgroep Kernwaarden. De hoogte van dit bedrag is 43 

gebaseerd op de kosten van voorgaande boekjaren. 44 

 45 

 2.2.1.19 Constitutieborrel  46 

    De kosten van de constitutieborrel zijn gebaseerd op de kosten 47 

 van het voorgaande boekjaar. 48 
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 1 

 2.2.1.20 Bestuurskleding 2 

    Per jaar wordt vanuit de post ‘Bestuurskleding’ € 150,00 per 3 

bestuurslid gefinancierd voor de aanschaf van bestuurskleding. Doordat het bestuur dit jaar uit 4 

zes personen bestaat in plaats van vijf, zijn de kosten op deze post omhoog gegaan. 5 

 6 

 2.2.1.21 Bestuursuitje 7 

    Elk jaar wordt vanuit de post ‘Bestuursuitje’ € 25,00 per 8 

bestuurslid gereserveerd voor een bestuursuitje. Doordat het bestuur dit jaar uit zes personen 9 

bestaat in plaats van vijf, zijn de kosten op deze post omhoog gegaan. 10 

 11 

 2.2.1.22 Dies 12 

    Gekeken zal worden naar mogelijkheden om een maandelijkse 13 

activiteit en een borrel in het teken van de dies te laten plaatsvinden. Het bedrag op deze post 14 

is bedoeld om één andere gratis activiteit te organiseren om de verjaardag van Postelein te 15 

kunnen vieren. De kosten op deze post zijn hoger ten opzichte van het afgelopen boekjaar.  16 

Afgelopen jaar bleek het animo voor de diesactiviteit vrij hoog, terwijl het budget slechts 17 

ruimte bood voor een beperkt aantal plaatsen. Om ruimte te creëren voor meer leden is het 18 

budget voor de activiteit verhoogd. 19 

 20 

 2.2.1.23 Lustrum 21 

    De kosten van de post ‘Lustrum’ zijn een reservering, opdat het 22 

bestuur in 2019-2020 het 25-jarig bestaan van Postelein kan vieren. Deze reservering is 23 

gemaakt om de balans gedurende komende jaren stabiel te houden en een tekort in het 24 

lustrumjaar te voorkomen. 25 

 26 

 2.2.1.24 Algemene ledenvergadering 27 

    De kosten van de post ‘Algemene ledenvergadering’ bestaan uit 28 

de kosten van hapjes tijdens de algemene ledenvergaderingen. Deze begrote kosten zijn 29 

gebaseerd op de kosten van afgelopen boekjaar. 30 

 31 

 2.2.1.25  PosteleinPostcommissie 32 

    De kosten van de post ‘PosteleinPostcommissie’ bestaan uit de 33 

kosten voor het drukwerk van de PosteleinPost bij BladNL en voor het drukken van de 34 

programmaboekjes van de introductie. De kosten zijn hoger dan afgelopen boekjaar, omdat 35 

rekening is gehouden met eventuele inflatie. Deze kosten zijn vastgelegd in een contract. 36 

 37 

 2.2.1.26 Introductiecommissie 38 

    De kosten en opbrengsten op deze post zijn gebaseerd op de 39 

kosten en uitgaven van voorgaande boekjaren.  40 

 41 

 2.2.1.27 Ledenweekend 42 

    De kosten en opbrengsten op deze post zijn gebaseerd op de 43 

kosten en uitgaven van voorgaand boekjaar.  44 

 45 

 2.2.1.28  Promotiecommissie 46 

    De kosten op deze post zijn deels gebaseerd op de kosten van 47 

het afgelopen boekjaar. De kosten voor de student-docent activiteit zijn hierbij niet 48 
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meegenomen, omdat deze dit jaar onder de evenementencommissie valt. Verder is besloten de 1 

kosten van € 1.000,00 die gemaakt worden voor de familiedag onder deze post te laten vallen. 2 

Hier is voor gekozen, omdat de familiedag bedoeld is om Postelein te promoten bij 3 

familieleden. De inkomsten hebben betrekking op de inkomsten van de familiedag.  4 

 5 

 2.2.1.29 Representatie 6 

    De post ‘Representatie’ heeft betrekking op cadeaus voor leden, 7 

zoals de rozen bij de propedeuse- en bachelor uitreikingen. Daarnaast heeft de post 8 

‘Representatie’ betrekking op cadeaus voor leden die bijzonder betrokken zijn of zijn geweest 9 

bij Postelein zoals het oud-bestuur, het nieuwe bestuur en de Raad van Advies. De kosten op 10 

deze post zijn verhoogd, omdat gekozen is om de commissiekleding onder de post 11 

‘Representatie’ te laten vallen. Hiervoor is gekozen omdat commissiekleding deel uitmaakt  12 

van de representatie van de vereniging naar buiten toe. Door het plaatsen van 13 

commissiekleding onder één post, is het voor leden duidelijker te zien hoeveel geld naar de 14 

activiteiten van de betreffende commissie gaat. De kosten voor commissiekleding worden niet 15 

meer apart begroot onder de verschillende commissies. De volgende commissies dragen 16 

volgend jaar commissiekleding: de carrièrecommissie, workshops- en excursiecommissie, 17 

feestcommissie, introductiecommissie, studiereiscommissie, promotiecommissie, 18 

ledenweekendcommissie en de skireiscommissie. Gekozen is om commissies die met 19 

externen werken buiten Nijmegen en/of in het werkveld, en daarom een goede herkenbaarheid 20 

nodig hebben, commissiekleding te laten dragen. Hierbij is ook gekeken naar de kernwaarde 21 

met betrekking tot toegankelijkheid en professionaliteit. Bij overige commissies kan de 22 

herkenbaarheid op een andere manier gewaarborgd worden door bijvoorbeeld een 23 

posteleinsticker of een naamsticker. Voor de introductiecommissie en de studiereiscommissie 24 

is € 20,00 begroot per persoon en voor de overige commissies € 10,00 per persoon. Verder 25 

draagt de bestuursverantwoordelijke een commissieshirt of -trui bij de introductiecommissie, 26 

studiereiscommissie, ledenweekendcommissie en skireiscommissie.  27 

 2.2.1.30 Lezingencommissie 28 

    De kosten op deze post zijn gebaseerd op de kosten van 29 

voorgaande boekjaren voor lezingen. Gestreefd wordt zowel kleinere lunchlezingen als 30 

grotere avondlezingen lezingen te organiseren.  31 

 32 

 2.2.1.31 Workshop- en excursiecommissie  33 

    De kosten op deze post zijn gebaseerd op de kosten van 34 

voorgaande boekjaren voor workshops en excursies. 35 

 36 

 2.2.1.32 Carrièrecommissie 37 

    De kosten van deze post zijn voor het organiseren van de NVO-38 

praktijkavond, de sollicitatietraining en een activiteit die gericht is op de voorbereiding van 39 

studenten op het werkveld. De kosten voor de NVO-praktijkavond en de sollicitatietraining 40 

zijn gebaseerd op de kosten van afgelopen boekjaren. De overige kosten hebben betrekking 41 

op de kosten voor het organiseren van een activiteit die gericht is op de voorbereiding van 42 

studenten op het werkveld. 43 

 44 
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 2.2.1.33 Studiereis 1 

    De kosten en opbrengsten op deze post zijn gebaseerd op de 2 

kosten en uitgaven van voorgaande boekjaren.  3 

 4 

 2.2.1.34 Subsidie onderwijsinstituut 5 

    Postelein zal streven naar een subsidie vanuit het 6 

onderwijsinstituut die kostendekkend is voor de formele activiteiten die georganiseerd worden 7 

door de lezingencommissie, workshop- en excursiecommissie en carrièrecommissie. De 8 

subsidie die ontvangen zal worden vanuit het onderwijsinstituut voor de briefpost, introductie, 9 

studiereis en promotiecommissie zijn niet in deze post meegenomen.  10 

 11 

 2.2.1.35 PUB-commissie 12 

    De kosten voor deze post zijn lager dan voorgaande boekjaren. 13 

Dit komt doordat geen commissieshirts meer begroot zijn voor deze commissie. Daarnaast 14 

wordt de (pre)master activiteit niet meer door de PUB-commissie georganiseerd.  15 

 16 

 2.2.1.36 Eerstejaarscommissie 17 

    De kosten zijn gebaseerd op de kosten van het afgelopen 18 

boekjaar.  19 

 20 

 2.2.1.37 Feestcommissie 21 

    De inkomsten bestaan uit de opbrengsten van BaMyPo en 22 

Inglorious feesten. Door tegenvallende opbrengsten van afgelopen boekjaar is gekozen voor 23 

het begroten van minder opbrengsten.  24 

 25 

 2.2.1.38 Galacommissie 26 

    Op deze post is € 400,00 begroot. Dit is een vastgesteld bedrag 27 

in overleg met de andere verenigingen waarmee Postelein het gala organiseert.  28 

 29 

 2.2.1.39 Mannencommissie 30 

    De kosten van deze post zijn omlaag gegaan. Afgelopen jaar is 31 

gebleken dat de commissie voor weinig geld activiteiten van goede kwaliteit kan leveren. 32 

  33 

 2.2.1.40 Postelein Actief-commissie 34 

    Deze kosten zijn omhoog gegaan, waardoor geld vrijgemaakt 35 

kan worden om mogelijk een grotere activiteit te organiseren. 36 

 37 

 2.2.1.41 Skireiscommissie 38 

    De kosten en opbrengsten op deze post zijn verhoogd op basis 39 

van de kosten en uitgaven van voorgaande boekjaren.  40 

 41 

 2.2.1.42 Evenementencommissie 42 

    De kosten van deze post zijn voor het organiseren van de 43 

(pre)master activiteit en de student-docent activiteit. De kosten zijn gebaseerd op de begrote 44 

kosten van afgelopen boekjaar. De inkomsten op deze post komen voort uit de subsidie van 45 

het onderwijsinstituut voor de student-docent activiteit.  46 
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3  Voorzitter 1 

 2 

De voorzitter zal voornamelijk het overzicht houden over alles wat speelt binnen 3 

Postelein en het bestuur aansturen en ondersteunen. Dit gebeurt middels de wekelijkse 4 

bestuursvergaderingen, maar ook middels wekelijks individueel contact. Tevens zal de 5 

voorzitter toezien op het beleid en de gang van zaken verantwoorden tijdens de algemene 6 

ledenvergaderingen. Daarnaast zal de voorzitter contactpersoon zijn van Kompanio en de 7 

vergaderingen van het LOOP, FOSS, SOFv en POWI bijwonen. Iets wat nieuw is dit jaar 8 

voor de voorzitter is het dragen van verantwoordelijkheid voor de evenementencommissie. 9 

Ten slotte behoudt de voorzitter de sollicitatiecommissie en zal een Actieve Leden 10 

Kennismaking, Actieve Leden Bedankje en commissiehoofdenuitje georganiseerd worden 11 

door de voorzitter met eventueel ondersteuning van een ander bestuurslid. 12 

 13 

3.1 Evenementencommissie 14 

 De evenementencommissie zal in bestuursjaar 2017-2018 verschillende bijzondere 15 

evenementen organiseren. Dit jaar zullen dat de student-docent activiteit, de dies-activiteit en 16 

de (pre)masteractiviteit zijn. Gestreefd zal worden om een commissie samen te stellen 17 

bestaande uit vier à vijf leden, exclusief de voorzitter. De reden om voor deze activiteiten een 18 

aparte commissie op te starten is om grotere activiteiten neer te kunnen zetten en vanwege het 19 

feit dat deze activiteiten voorheen niet specifiek onder een commissie pasten. Gekozen is om 20 

de Actieve Leden Kennismaking, het Actieve Leden Bedankje en het commissiehoofdenuitje 21 

bewust niet onder deze commissie te laten vallen Dit zijn namelijk speciale activiteiten voor 22 

actieve leden, waarbij vanuit het bestuur de behoefte is hen te bedanken voor hun extra inzet 23 

en dit logischerwijs niet door de actieve leden zelf georganiseerd wordt.  24 

 25 

3.2 Sollicitatiecommissie 26 

 De sollicitaties voor het samenstellen van een nieuw bestuur zullen op dezelfde manier 27 

verlopen als afgelopen jaren.  28 

 29 

3.3 Contact Kompanio 30 

 Afgelopen twee jaren nam de voorzitter vanuit Postelein plaats in het bestuur van 31 

Kompanio. Kompanio zal dit jaar voor het eerst een zelfstandig bestuur hebben, waardoor 32 

deze taak komt te vervallen. Om toch op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen 33 

Kompanio zal de voorzitter dit jaar fungeren als contactpersoon tussen Kompanio en 34 

Postelein. Waarbij frequent contact is met een bestuurslid van Kompanio. Gestreefd wordt in 35 

ieder geval voor elke algemene ledenvergadering van Postelein contact te hebben om zo 36 

iedere algemene ledenvergadering een update te kunnen geven over Kompanio, net als in 37 

afgelopen twee jaren gedaan is.  38 
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4 Secretaris 1 

 De secretaris zal het komende jaar de verantwoordelijkheid dragen voor de 2 

ledenadministratie, wat inhoudt dat alle nieuwe leden worden ingeschreven en oude leden uit 3 

het ledenbestand worden gehaald. De secretaris is ook verantwoordelijk voor het bijhouden 4 

van de website, Facebook en Blackboard. Tevens zal zij de maandelijkse nieuwsbrief maken 5 

en versturen. De secretaris zal de notulen maken van de algemene ledenvergaderingen en de 6 

wekelijkse bestuursvergaderingen. Daarnaast zal de secretaris deelnemen aan vergaderingen 7 

van het SOFv en van het FOSS en is zij verantwoordelijk voor de LinkedIn. Tot slot zal de 8 

secretaris verantwoordelijkheid dragen voor de mediacommissie. 9 

Tevens is de secretaris aankomend jaar de vicevoorzitter van de vereniging. Als 10 

vicevoorzitter wordt verwacht dat zij de taken van de voorzitter overneemt wanneer deze 11 

wegvalt of wanneer de taken teveel zijn. Daarnaast zal de vicevoorzitter komend jaar 12 

eenzelfde soort evaluatiegesprekjes voeren met de voorzitter als dat de voorzitter voert met de 13 

andere bestuursleden. Dit om de aanvullende rol van voorzitter aan te nemen en overzicht te 14 

houden over de taken van de voorzitter.  15 

 16 

4.1 Mediacommissie 17 

 De mediacommissie is verantwoordelijk voor al het promotiemateriaal dat door 18 

Postelein gebruikt wordt. De commissie zal bestaan uit zes à zeven leden, exclusief de 19 

secretaris. Na het samenstellen van de commissie zullen alle commissieleden een contract 20 

ondertekenen waarin zij instemmen met de geheimhouding van de activiteiten, omdat zij al 21 

eerder op de hoogte zijn van een activiteit dan het moment waarop deze in de promotie gaat. 22 

Gestreefd wordt naar een open houding binnen de commissie, zodat de commissieleden 23 

onderling kunnen brainstormen over het maken van promotiemateriaal.  24 

 Dit jaar zal gestreefd worden een activiteit te organiseren vanuit de mediacommissie. 25 

Het zal gaan om een cursus, waarbij leden de basis leren kennen van het programma Adobe 26 

Photoshop. Naast de nieuwe mediacommissie zal de mediacommissie van het jaar 2016-2017 27 

benaderd worden om tijdens de activiteit te ondersteunen.  28 

Afgelopen jaar zijn verschillende formats gebruikt om activiteiten van Postelein op 29 

een zo efficiënt mogelijke manier weer te geven. Uiteindelijk is Posteleinjournaal ontstaan 30 

wat een combinatie is van het oude Postelein TV, waarbij leden vragen werden gesteld, en 31 

van Postelein Nieuwsflits, waarbij korte sfeerimpressies werden gegeven van activiteiten. Het 32 

Posteleinjournaal zal één keer per periode uitgezonden worden en zal daarnaast een extra 33 

editie hebben rondom de introductie van Postelein. Een zogenoemd ‘introjournaal’ zal 34 

gemaakt worden om de betrokkenheid bij de eerstejaars te vergroten en ze alvast een kort 35 

beeld te geven van Postelein. Om de leden beter te bereiken en ze de filmpjes te laten kijken 36 

zal gestreefd worden naar het maken van previews, zodat leden nieuwsgierig worden naar de 37 

rest van het filmpje.  38 
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5 Penningmeester 1 

 De penningmeester draagt de verantwoordelijkheid voor alle geldzaken van Postelein. 2 

Zo beheert de penningmeester de resultatenrekening en balans, controleert en betaalt facturen 3 

en maakt begrotingen voor de vereniging en commissies. Ook zal de penningmeester 4 

verantwoording afleggen naar de ALV over het financieel halfjaar- en jaarverslag. Daarnaast 5 

zal de penningmeester de verantwoordelijkheid gaan dragen voor de 6 

samenvattingencommissie, de samenvattingenverkoop en de boekenverkoop.  7 

 8 

5.1  Samenvattingencommissie  9 

 De taken van de samenvattingencommissie zijn hetzelfde als voorgaande jaren. Dit 10 

jaar zal de samenvattingencommissie bestaan uit drie à vier commissieleden, exclusief de 11 

penningmeester.  12 

 13 

5.2 Boekenverkoop 14 

 De boekenverkoop valt dit jaar onder de penningmeester met ondersteuning van de 15 

commissaris Onderwijs. Hierbij zal de penningmeester het administratieve deel van de 16 

boekenverkoop en het contact met Studystore op zich nemen.   17 
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6 Commissaris PR 1 

  De commissaris PR zal aankomend jaar de verantwoordelijkheid dragen voor het 2 

aansturen van vijf commissies, namelijk de PosteleinPostcommissie, de introductiecommissie, 3 

de ledenweekendcommissie, de promotiecommissie en de acquisitiecommissie. Daarnaast zal 4 

de commissaris PR samen met de voorzitter de representatie op propedeuse- en bachelor 5 

uitreikingen verzorgen. Dit jaar zal Postelein ook aanwezig zijn op de ALPO-uitreikingen. De 6 

commissaris PR is verantwoordelijk voor het verzorgen van de Posteleinfolders en 7 

kerstkaarten. Tot slot zal de commissaris PR foto’s maken op activiteiten en deze op de site 8 

plaatsen.  9 

 10 

6.1  PosteleinPostcommissie 11 

  De PosteleinPostcommissie zal aankomend jaar bestaan uit zeven à acht leden, 12 

exclusief de commissaris PR. De PosteleinPost zal in het bestuursjaar 2017-2018 viermaal 13 

verschijnen: in december, februari, mei en in september. Daarnaast zal een editie worden 14 

besteed aan het programmaboekje van de introductie. De laatste editie zal een jaarboekeditie 15 

worden. In deze jaarboekeditie zal een samenvatting gegeven worden van het afgelopen jaar 16 

met behulp van leuke foto’s, quotes, verhalen en activiteiten. Voor deze laatste editie is het 17 

mogelijk om het bladzijdeaantal te verhogen, zonder een nieuw contract te starten. 18 

Posteleinleden kunnen deze jaarboekeditie gratis ophalen op de Posteleinkamer.  19 

  Vorig jaar is ervoor gekozen om alleen in december de Posteleinpost door middel van 20 

het postvakje aan iedere docent aan te bieden. De rest van het jaar werd een stapel van de 21 

PosteleinPost in de pantry gelegd. Aankomend jaar zal ervoor gekozen worden om de eerste 22 

editie van de PosteleinPost persoonlijk aan te bieden aan docenten. Dit sluit aan bij de focus 23 

‘promotie gericht op het vergroten van betrokkenheid.’ Tijdens het uitdelen zal gekeken 24 

worden naar de reactie van docenten. Op basis hiervan zal besloten worden of het persoonlijk 25 

uitdelen doorgezet zal worden of dat voortaan een stapel PosteleinPost in de pantry komt te 26 

liggen.  27 

  Dit jaar is ervoor gekozen om ook Vrienden van Postelein een papieren versie van de 28 

PosteleinPost aan te bieden. Voorheen kregen zij enkel de digitale versie van de 29 

PosteleinPost.  30 

   31 

6.2  Introductiecommissie 32 
  De introductiecommissie zal bestaan uit zes à zeven leden, exclusief de commissaris 33 

PR. Deze commissie organiseert de introductie. De organisatie van de introductie voor 34 

aankomende studenten PW, ALPO en premaster verloopt in samenwerking met de algemene 35 

organisatie van de introductie vanuit de Radboud Universiteit.  36 

    37 

6.3  Ledenweekendcommissie 38 

  Vorig jaar heeft het eerste ledenweekend van Postelein plaatsgevonden. Vanwege 39 

goede reacties en ervaringen is gekozen om ook dit jaar weer een driedaags ledenweekend te 40 

organiseren. De commissie zal bestaan uit zes à zeven leden, exclusief de commissaris PR. 41 

Uit de enquête van bestuursjaar 2016-2017 is gebleken dat veel leden dachten dat het 42 

weekend enkel voor actieve leden bedoeld was. Tijdens de promotie van het ledenweekend 43 

zal ernaar gestreefd worden duidelijk te maken, dat het weekend bedoeld is voor alle leden 44 

van Postelein. Dit sluit aan bij de focus ‘promotie gericht op het vergroten van 45 

betrokkenheid’.   46 

 47 
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6.4 Promotiecommissie 1 
  Dit jaar zal de promotiecommissie uit negen à elf leden bestaan, exclusief de 2 

commissaris PR. De promotiecommissie heeft als doel om Postelein onder de aandacht te 3 

brengen bij studenten PW, ALPO en (pre)master. 4 

   5 

6.4.1  Borrel 6 
   Gestreefd wordt om elke zes á zeven weken een borrel te organiseren. Bij de 7 

borrels zal, in samenwerking met Café de Fuik, een actie voor de leden van Postelein geregeld 8 

worden. 9 

 10 

6.4.2  Maandelijkse activiteit 11 
   De twee activiteiten in het teken van bestuurskennismaking en 12 

bestuurswerving, voorheen bekend als open kamers, worden voortaan ook aangeduid als 13 

maandelijkse activiteiten. Deze keuze is gemaakt, omdat verwarring bestond tussen de twee 14 

aanduidingen, terwijl beiden hetzelfde inhouden.  15 

 16 

6.4.3  Tentamenactie 17 

  Aankomend jaar krijgt de promotiecommissie de mogelijkheid om te 18 

brainstormen over een andere opzet van de tentamenactie. Belangrijk is hierbij dat het doel 19 

van de tentamenactie gewaarborgd blijft. Wanneer geen nieuwe ideeën geopperd worden, 20 

blijft de tentamenactie zoals deze is. 21 

 22 

 6.4.4  Familiedag  23 

   Vorig jaar is de ‘ouderdag’ vervangen door de ‘familiedag’. Ook dit jaar wordt 24 

een familiedag georganiseerd. Gebleken is dat een familiedag toegankelijker is en dus voor 25 

een meer gevarieerde opkomst zorgde.  26 

 27 

6.4.5 Posteleinkleding  28 

   Dit jaar wordt ook gekeken of er animo is voor een ander kledingstuk dan de 29 

Posteleintrui. Binnen de promotiecommissie zal gebrainstormd worden over een nieuw 30 

kledingstuk.  31 

 32 

6.5  Acquisitiecommissie  33 

  Gestreefd wordt naar een commissie bestaande uit vier à vijf leden, exclusief de 34 

commissaris PR. De acquisitiecommissie is verantwoordelijk voor het werven en 35 

onderhouden van contact met sponsoren van Postelein. 36 

 37 

6.5.1  Algemene sponsoring 38 

   Net als voorgaande jaren is een target vastgesteld voor de acquisitiecommissie. 39 

Dit is een minimumbedrag aan algemene sponsoring. Dit jaar is het target met € 500,00 40 

verhoogd. Uit voorgaande jaren is namelijk gebleken dat constant sprake was van bedragen 41 

ver boven het target.  42 

 43 

6.5.2  Specifieke sponsoring 44 

   Deze sponsoring, die is bestemd voor specifieke commissies binnen Postelein, 45 

zal hetzelfde gaan als afgelopen jaren.  46 

 47 
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6.5.3 PosteleinPas  1 

 De PosteleinPas bevat deals die speciaal gelden voor Posteleinleden. Via de 2 

Posteleinpas lopen tien contracten met verschillende bedrijven in en rondom Nijmegen.  3 

 4 

6.6  Propedeuse-, bachelor- en masteruitreikingen 5 

  Bij propedeuse- en bachelor uitreikingen van studenten PW en ALPO zullen twee 6 

bestuursleden aanwezig zijn. Afgelopen jaren is Postelein niet altijd aanwezig geweest bij 7 

ALPO-uitreikingen. Dit jaar zal hier wel naar worden gestreefd. Tijdens ALPO-uitreikingen 8 

krijgen studenten al een roos vanuit de HAN, daarom zal gezocht worden naar een ander 9 

presentje vanuit Postelein. Met de HAN zullen hier afspraken over gemaakt worden, zodat dit 10 

in de volgende jaren kan worden voortgezet.  11 

 12 

6.7 Folders  13 

  6.7.1 Algemene folder 14 
  De algemene folder gemaakt in bestuursjaar 2015-2016 is nu bijna op en 15 

daarom zal de folder aankomend jaar vernieuwd en opnieuw gedrukt worden.  16 

   17 

 6.7.2  Sponsorfolder 18 

    Aankomend jaar zal een nieuwe sponsorfolder worden ontworpen en 19 

verspreid.  20 

   21 

 6.7.3  Actieve ledenfolder  22 

   De actieve ledenfolder wordt aankomend jaar, zoals elk jaar, aangepast.  23 

 24 

6.8 Kerstkaarten 25 
   Het proces rondom het versturen van kerstkaarten zal op dezelfde manier plaatsvinden 26 

als voorgaande jaren. 27 

  28 
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7 Commissaris Onderwijs 1 

 De commissaris Onderwijs zal de verantwoordelijkheid gaan dragen voor vier 2 

commissies: de lezingencommissie, de workshop- en excursiecommissie, de 3 

carrièrecommissie en de studiereiscommissie. Daarnaast heeft de commissaris Onderwijs een 4 

ondersteunende rol bij de boekenverkoop, de verantwoordelijkheid voor de bijlessen en het 5 

contact met de docenten van de RU en de HAN, het contact met de contactpersoon van de 6 

OLC en met studievereniging Meesterlijk. De commissaris Onderwijs neemt deel aan de 7 

vergaderingen van het LOOP en is tevens afgevaardigde voor de arbeidsoriëntatiecommissie 8 

van N.K.S.W. Kompanio.  9 

Voor zowel de lezingencommissie, de workshop- en excursiecommissie, de 10 

carrièrecommissie en de studiereiscommissie zal in het begin van het bestuursjaar een 11 

subsidieaanvraag worden ingediend. De commissaris Onderwijs houdt zich daarom samen 12 

met de penningmeester bezig met het aanvragen van subsidies.  13 

 14 

7.1 Boekenverkoop 15 

De boekenverkoop zal dit jaar vallen onder de penningmeester en de commissaris 16 

Onderwijs. De commissaris Onderwijs zal een ondersteunende rol spelen bij de 17 

boekenverkoop, waarbij het docentencontact centraal staat. De commissaris Onderwijs zal 18 

verantwoordelijk zijn voor het controleren van de actualiteit van de boekenlijst. Hiervoor is 19 

gekozen, omdat de commissaris Onderwijs het vaste aanspreekpunt wordt voor docenten. Dit 20 

zorgt voor intensief contact vanuit één bestuurslid, die de docenten beter kent en 21 

gemakkelijker kan benaderen.  22 

 23 

7.2 Lezingencommissie  24 

Gestreefd zal worden de commissie te laten bestaan uit vier à zes commissieleden, 25 

exclusief de commissaris Onderwijs. Gestreefd wordt naar minimaal zes lezingen, waarvan 26 

minimaal vier lunchlezingen en minimaal twee grotere lezingen in de avond.  27 

Eveneens wordt gekeken naar mogelijkheden om lezingen te organiseren in 28 

samenwerking met andere verenigingen. Hierdoor wordt de mogelijkheid gegeven vanuit een 29 

andere hoek te kijken naar een bekend onderwerp.  30 

Gestreefd wordt dit jaar meer rekening te houden met de stagedagen van studenten in 31 

de planning van de lunchlezingen. Hiervoor is gekozen, omdat uit de ledenenquête van 32 

afgelopen jaar bleek dat masterstudenten aangaven dat het hen betreurde dat ze niet aanwezig 33 

konden zijn tijdens de lezingen gedurende de lunchtijd in verband met stage.  34 

 35 

7.3 Workshop- en excursiecommissie 36 

De commissie zal bestaan uit vier à zes commissieleden, exclusief de commissaris 37 

Onderwijs. Gestreefd wordt naar het organiseren van minimaal zes activiteiten.  38 

De Postelein voor Kinderen-activiteiten die voorheen door de Postelein voor 39 

Kinderen-commissie werden georganiseerd, zullen, indien de mogelijkheid tot het organiseren 40 

van een dergelijke activiteit zich voordoet, onder deze commissie vallen.  41 

Bij het organiseren van excursies zal rekening worden gehouden met de verschillende 42 

curricula en stagedagen zodat voldoende studenten kunnen deelnemen. Dit is cruciaal, omdat 43 

excursies meer conflicteren met verplicht onderwijs door de vaak langere tijdsduur. Gestreefd 44 

wordt om gebruik te maken van netwerken van docenten bij het organiseren van workshops.   45 
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7.4 Carrièrecommissie 1 

Dit jaar zal de carrièrecommissie worden opgericht. Gestreefd zal worden minimaal 2 

drie activiteiten te organiseren. Deze commissie zal verantwoordelijk worden voor de reeds 3 

bestaande activiteiten: NVO praktijkavond en de sollicitatietraining. Voor een derde activiteit 4 

kan worden gedacht aan een carrière-avond waar net-afgestudeerden, masterstudenten en 5 

vakdeskundigen lezingen geven die samenhangen met het thema carrière. Gestreefd wordt een 6 

grote activiteit op te zetten met als doel voorbereiding op het werkveld.  7 

De commissie zal bestaan uit drie à vier commissieleden, exclusief de commissaris 8 

Onderwijs. Bij het organiseren van deze activiteiten zal rekening worden gehouden met zowel 9 

bachelor studenten als masterstudenten, zodat voldoende studenten kunnen deelnemen. 10 

Aangezien N.K.S.W. Kompanio een activiteit organiseert die gericht is op arbeidsoriëntatie, 11 

zal de derde activiteit hierop afgestemd worden.  12 

  13 

7.5 Studiereiscommissie 14 

Dit jaar is besloten om de verantwoordelijkheid voor deze commissie te geven aan de 15 

commissaris Onderwijs, in plaats van aan de commissaris Activiteiten. Hiervoor is gekozen 16 

omdat de studiereis veel onderwijs gerelateerde activiteiten bevat en hiervoor middels een 17 

opdracht  studiepunten behaald kunnen worden. De commissie zal bestaan uit zeven à acht 18 

commissieleden, exclusief de commissaris Onderwijs.  19 

 20 

7.6 Samenwerking 21 

7.6.1 Contactpersoon OLC 22 

Komend jaar wordt gestreefd samen te werken met een contactpersoon binnen 23 

de opleidingscommissie (OLC). Getracht wordt bij vergaderingen van de OLC aanwezig te 24 

zijn. De commissaris Onderwijs zal geen stemrecht hebben over het onderwijs en 25 

examenreglement (OER), maar kan wel haar mening uiten en meer inzicht geven over de 26 

meningen van studenten in bepaalde kwesties. Voor Postelein is het een mooie mogelijkheid 27 

om op de hoogte te blijven van de lopende kwesties die binnen de OLC spelen.  28 

  29 
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8 Commissaris Activiteiten  1 

De commissaris Activiteiten zal de verantwoordelijkheid gaan dragen voor het 2 

aansturen van zeven commissies die niet-onderwijs gerelateerde activiteiten zullen 3 

organiseren. Deze commissies zijn: de Pedagogen Uit de Banken-commissie, de 4 

eerstejaarscommissie, de feestcommissie, de galacommissie, de mannencommissie, de 5 

Postelein Actief-commissie en de skireiscommissie. In het kader van de kernwaarde 6 

‘transparante en efficiënte communicatie’ zal de commissaris Activiteiten intensief contact 7 

onderhouden met commissiehoofden. Zo wordt de commissaris op de hoogte gehouden van 8 

de vorderingen van een commissie. 9 

Daarnaast zal de commissaris Activiteiten verantwoordelijk zijn voor het organiseren 10 

van activiteiten in het teken van de RAGweek. De organisatie van de RAGweek is passend 11 

binnen deze functie, omdat de commissaris Activiteiten gedurende het bestuursjaar 12 

voornamelijk bezig is met het organiseren van soortgelijke activiteiten.  13 

 14 

8.1  Pedagogen Uit de Banken-commissie (PUB) 15 

Gestreefd zal worden de commissie te laten bestaan uit vijf à zes leden, exclusief de 16 

commissaris Activiteiten. Gestreefd wordt naar het organiseren van minimaal vijf activiteiten. 17 

Doordat de evenementencommissie dit jaar een activiteit zal verzorgen voor 18 

(pre)masterstudenten zal de inschrijving voor deze vijf PUB activiteiten open zijn voor 19 

studenten uit alle leerjaren.  20 

 21 

8.2  Eerstejaarscommissie 22 

In het bestuursjaar 2016-2017 is de eerstejaarscommissie opgezet. Uit de evaluatie met 23 

de commissieleden is gebleken dat deze commissie de stap naar commissiewerk voor 24 

eerstejaarsstudenten verkleint, waardoor besloten is de commissie voort te zetten. Gestreefd 25 

zal worden naar een commissie bestaande uit vier à vijf eerstejaarsstudenten, exclusief de 26 

commissaris Activiteiten. De commissie zal streven naar het organiseren van minimaal drie 27 

laagdrempelige activiteiten, waarvan één activiteit bestemd zal zijn voor de nieuwe 28 

eerstejaarsstudenten die starten in collegejaar 2018-2019.  29 

 30 

8.3  Feestcommissie 31 

Gestreefd zal worden naar een commissie van vier leden, exclusief de commissaris 32 

Activiteiten. Drie van de commissieleden zijn verantwoordelijk voor de BaMyPo feesten, één 33 

commissielid is verantwoordelijk voor de Inglorious feesten. De organisatie van het S-feest 34 

zal dit jaar wederom onder Kompanio vallen. In tegenstelling tot vorig jaar zal geen lid van de 35 

feestcommissie worden afgevaardigd, maar zal voor de S-feestcommissie een aparte 36 

inschrijflijst zijn op de commissiemarkt. Hier is voor gekozen omdat de S-feest commissie 37 

niet aangestuurd wordt door de commissaris Activiteiten van Postelein, maar door de 38 

commissaris Informeel van Kompanio. Indien niemand zich inschrijft op deze inschrijflijst zal 39 

binnen de feestcommissie gekeken worden naar de mogelijkheid om toch iemand uit de 40 

feestcommissie af te vaardigen. Tijdens het bepalen van de data voor de feesten zal rekening 41 

worden gehouden met de verschillende curricula van zowel de ALPO als reguliere studenten 42 

en de verschillende verenigingen, om zo waar mogelijk het bezoekersaantal te vergroten.  43 

 44 
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8.3.1 BaMyPo 1 

 Het organiseren van de BaMyPo feesten in samenwerking met 2 

studievereniging Babylon en studievereniging Mycelium zal worden voortgezet. In het 3 

bestuursjaar 2017-2018 zullen zes BaMyPo feesten plaatsvinden, waarvan één tijdens de 4 

introductie. In een gesprek met de leidinggevende van de El Sombrero zal gezocht worden 5 

naar maatregelen die getroffen kunnen worden om het bezoekersaantal op de BaMyPo feesten 6 

te laten stijgen.  7 

 8 

8.3.2  Inglorious  9 

 Het organiseren van de Inglorious feesten in samenwerking met de 10 

studieverenigingen Babylon, de ESV, GSV Excalibur, Mycelium en SVN zal worden 11 

voortgezet. In het bestuursjaar 2017-2018 zullen drie Inglorious feesten plaatsvinden, 12 

waarvan één tijdens de introductie.  13 

 14 

8.4  Galacommissie 15 

Voor de organisatie van het gala zal wederom een samenwerkingsverband worden 16 

aangegaan, echter dit jaar met de studieverenigingen Babylon, BOW en Mundus. Gestreefd 17 

zal worden ook met de eigen commissie te vergaderen, zodat gekeken kan worden naar 18 

mogelijkheden voor een galadiner en zodat geëvalueerd kan worden.  19 

 20 

8.5  Mannencommissie 21 

Gestreefd zal worden naar een commissie bestaande uit drie à vier commissieleden. 22 

Uit de evaluaties met mannelijke leden is gebleken dat zij behoefte hadden aan meer 23 

activiteiten, daarom is besloten te streven naar het organiseren van vijf activiteiten. Eén van 24 

deze activiteiten zal plaatsvinden tijdens de introductie. Geprobeerd zal worden om naast 25 

verbinding tussen de mannen op deze activiteiten ook te zorgen voor meer betrokkenheid van 26 

mannen bij reguliere activiteiten van Postelein. Gedacht kan worden aan een mannenactiviteit 27 

voorafgaand aan een van de BaMyPo- of Inglorious-feesten.  28 

 29 

8.6  Postelein Actief-commissie 30 

Gestreefd zal worden naar het vormen van een commissie bestaande uit vier tot zes 31 

leden, exclusief de commissaris Activiteiten. Dit bestuursjaar zal gestreefd worden naar het 32 

organiseren van minimaal vier activiteiten, waarvan één groter opgezette activiteit. De 33 

invulling van deze activiteiten is aan de commissie.  34 

 35 

8.7  Skireiscommissie  36 

Gestreefd zal worden naar een commissie bestaande uit vijf à zes leden, exclusief de 37 

commissaris Activiteiten. In het bestuursjaar 2017 – 2018 zal de skireiscommissie op een 38 

andere manier te werk gaan dan voorheen. In het bestuursjaar 2016 – 2017 is het niet gelukt 39 

om de skireiscommissie voor het jaar 2017 – 2018 al voor de zomervakantie op te starten. 40 

Daardoor is besloten de skireiscommissie van het jaar 2016 – 2017 offertes op te laten vragen 41 

voor de skireis van het jaar 2017 – 2018 op dezelfde manier als dat gepland was voor een 42 

nieuwe commissie. Gestreefd zal worden voor het opstarten van een nieuwe commissie al 43 

akkoord te gaan met één van de opgevraagde offertes. Op deze manier wordt geprobeerd een 44 

goedkopere reis samen te stellen en wordt gehoopt keuze te hebben uit meer beschikbare 45 
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accommodaties en skigebieden. De nieuwe skireiscommissie kan dan de verdere invulling van 1 

de skireis verzorgen en zal aan het eind van de zomervakantie beginnen met het opvragen van 2 

de offertes voor de skireis van het bestuursjaar 2018-2019 in samenwerking met de 3 

commissaris Activiteiten van het bestuursjaar 2017-2018. Zo zal de skireiscommissie van het 4 

bestuursjaar 2017-2018 de bestemming mogen bepalen van de skireis in het bestuursjaar 5 

2018-2019. Deze nieuwe manier van werken zal aan de geïnteresseerden voor deze commissie 6 

kenbaar gemaakt worden in de informatiefolder en tijdens de eerste vergadering. 7 

 8 

8.8  RAGweek  9 

Aankomend bestuursjaar zal de commissaris Activiteiten zich naast het aansturen van 10 

commissies ook bezig houden met het organiseren van twee activiteiten in het teken van de 11 

RAGweek. Aangezien voor het organiseren van de RAGweek contact met externen vereist is, 12 

is dit een taak die goed bij de commissaris Activiteiten past. Daarnaast worden de functies 13 

binnen het bestuur op deze manier meer in evenwicht gehouden en wordt een extra uitdaging 14 

gecreëerd voor de commissaris Activiteiten.  15 


