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Voorwoord 1 

Beste lezer,   2 

 3 

Voor u ligt het beleidsplan van het 24e bestuur der studievereniging Postelein. Postelein is een 4 

studievereniging voor de studenten van de studies die vallen onder het onderwijsinstituut Pedagogische 5 

Wetenschappen en Onderwijskunde. Postelein is een vereniging voor en door leden.  6 

 Onze focus zal aankomend jaar liggen op ‘het creëren en behouden van een open sfeer’. Dit beleidsplan 7 

is erop gericht onze focus aan de hand van kernwaarden van Postelein te presenteren voor aankomend studiejaar. 8 

Daarnaast worden in dit beleidsplan de begroting voor het boekjaar 2018-2019 en de invulling van verschillende 9 

taken en commissies gepresenteerd en toegelicht.  10 

Aankomend jaar zal het bestand ‘Aanvullende aspecten beleidsplan’, geïntroduceerd door het bestuur 11 

2017-2018, worden voortgezet. Dit bestand is dit jaar uitgebreid met aspecten, die meer dan twee jaar op dezelfde 12 

wijze gedaan worden. 13 

Het 24e bestuur wordt een zeskoppig bestuur en bestaat uit vijf enthousiaste dames en één enthousiaste 14 

heer. Wij, het 24e bestuur, kijken met veel enthousiasme en een open blik uit naar aankomend jaar en hopen er 15 

samen met onze leden een leerzaam jaar vol gezelligheid van te maken!  16 

 17 

Het bestuur 2018-2019,  18 

 19 

Linda Bekedam   - Voorzitter 20 

Cilla Westerhuis   - Secretaris en vicevoorzitter 21 

Hugo van Bree   - Penningmeester 22 

Sofie van de Wijdeven   - Commissaris PR 23 

Marte Schepers   - Commissaris Onderwijs 24 

Kelsey Schilders   - Commissaris Activiteiten  25 
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1 Algemeen 1 

1.1 Kernwaarden 2 

In het bestuursjaar 2016-2017 is het bestand ‘Kernwaarden’ opgesteld. Dit bestand heeft als doel de 3 

kernwaarden van de vereniging constant te houden en nieuwe bestuurders een houvast te geven, om zo de 4 

continuïteit van de vereniging te waarborgen. De kernwaarden uit dit bestand zijn ‘balans tussen toegankelijkheid 5 

en professionaliteit’, ‘verbetering op basis van evaluatie’ en ‘transparante en efficiënte communicatie’. De 6 

kernwaarden zullen aankomend jaar opnieuw worden aangehouden, waarbij gefocust wordt op ‘het creëren en 7 

behouden van een open sfeer’. 8 

Aansluitend bij de kernwaarde ‘balans tussen toegankelijkheid en professionaliteit’ zal de volgende 9 

invulling gegeven worden aan ‘het creëren en behouden van een open sfeer’. Ten eerste zal ingezet worden op het 10 

vergroten van de toegankelijkheid op de Posteleinkamer door tijdens kamerdiensten de eigen werkzaamheden te 11 

laten liggen wanneer leden aanwezig zijn op de Posteleinkamer. Hierdoor kunnen bestuursleden zich focussen op 12 

het contact met alle leden. Daarnaast wordt gestreefd tijdens activiteiten in te zetten op het mengen met leden, 13 

waardoor het contact met leden tijdens deze activiteiten verbeterd wordt.  14 

Aansluitend bij de kernwaarden ‘balans tussen toegankelijkheid en professionaliteit’ en ‘transparante en 15 

efficiënte communicatie’ zal aankomend jaar gestreefd worden inbreng van leden van Postelein te vergroten. Om 16 

dit te bereiken zal aandacht worden besteed aan het extra promoten van de al bestaande ideeënbus op sociale media 17 

en in de nieuwsbrief. Verder zal aankomend jaar, met lustrumjaar 2019-2020 in het vooruitzicht, de lustrumbus 18 

worden geïntroduceerd. Op deze wijze hebben leden de mogelijkheid ideeën over de invulling van dat jaar te delen 19 

met het bestuur en de lustrumcommissie. Aanvullend zal zowel de ideeënbus als de lustrumbus in bestuursjaar 20 

2018-2019 op de Posteleinsite worden aangeboden. De ideeën- en lustrumbus en het online aanbieden hiervan 21 

dragen bij aan de toegankelijkheid van Postelein, omdat leden hun ideeën anoniem en elk gewenst moment kunnen 22 

delen. Daarnaast zal aankomend jaar € 500,00 worden begroot om een wedstrijd te organiseren omtrent de 23 

initiatieven van leden, waarbij leden initiatieven voor activiteiten of benodigdheden mogen bedenken. Minimaal 24 

één initiatief zal daadwerkelijk tot uitvoering worden gebracht. Tot slot zal het online reserveren, pinnen, versturen 25 

van een herinneringsmail voor het tijdig betalen, de jaarkalender op de website en de huisstijl worden doorgezet. 26 

Door deze continuïteit te waarborgen weten leden waar ze aan toe zijn zodat een meer toegankelijke en open sfeer 27 

ontstaat.  28 

Aan de kernwaarden ‘transparante en efficiënte communicatie’ en ‘verbetering op basis van evaluatie’ zal 29 

aankomend jaar allereerst gewerkt worden door leden in te zetten, in plaats van vaste contactpersonen, voor 30 

informatie over de verschillende studies binnen het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en 31 

Onderwijskunde. Afgelopen jaar is gebleken dat het efficiënter is op een lid af te stappen in plaats van vaste 32 

contactpersonen aan te stellen. Ten tweede zal aankomend jaar gedurende twee maanden een try-out plaatsvinden 33 

wat betreft het online inschrijven voor activiteiten. De inschrijflink op sociale media zal om 19.00 uur op dezelfde 34 

dag als het promoten van de activiteit openen. Leden hebben hierdoor de mogelijkheid na te denken en te 35 

overleggen met anderen of ze aan activiteiten willen deelnemen, waardoor gelijke kansen gecreëerd worden voor 36 

alle leden om deel te kunnen nemen aan activiteiten.  37 

Aan de derde kernwaarde, ‘verbetering op basis van evaluatie’, zal allereerst gewerkt worden door het 38 

opstarten van de (pre)mastercommissie. Deze is gevormd op basis van de evaluatie van de jaarlijkse enquête van 39 

bestuursjaar 2017-2018. Door middel van het organiseren van activiteiten specifiek voor premaster- en 40 
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masterstudenten wordt gestreefd naar meer toegankelijkheid van Postelein voor deze doelgroep. Ten tweede zal 1 

de PosteleinPost naar aanleiding van de jaarlijkse enquête niet meer gemaakt worden. Hiervoor in de plaats zullen 2 

extra artikelen, geschreven door de jaarboekcommissie, online en in de nieuwsbrief geplaatst worden.  3 

Tot slot wordt aankomend jaar vanuit de Radboud Universiteit aandacht besteed aan inzetten op 4 

duurzaamheid. Aankomend jaar is het streven te kijken naar mogelijkheden binnen de studievereniging om mee 5 

te werken aan deze verduurzaming. Hierbij wordt gedacht aan het aanschaffen van een afvalscheidingprullenbak 6 

en het ondertekenen van het duurzaamheidsconvenant. Dit convenant houdt in dat de Radboud Universiteit samen 7 

met Postelein gaat kijken naar de mogelijkheden wat betreft duurzaamheid binnen de studievereniging.   8 

 9 

1.2 Dagelijks bestuur 10 

In het bestuursjaar 2018-2019 zal de samenwerking binnen het dagelijks bestuur meer worden ingezet. 11 

Hiervoor is gekozen zo elkaar makkelijker en beter te kunnen ondersteunen in drukke periodes. Het dagelijks 12 

bestuur zal de taken rondom de bestuurswerving en sollicitaties voor het 25e bestuur samen oppakken, waarbij de 13 

voorzitter de eindverantwoordelijkheid zal dragen. Tevens zal het organiseren van activiteiten voor actieve leden 14 

en commissiehoofden worden uitgevoerd door het dagelijks bestuur, met ondersteuning van de commissarissen. 15 

Verder zullen de penningmeester en de voorzitter ondersteuning bieden aan de secretaris bij de promotie in drukke 16 

periodes en zullen de secretaris en de voorzitter de penningmeester ondersteuning bieden bij het klaarzetten van 17 

de kassen. Ten slotte zal de nieuwsbrief worden geschreven door het dagelijks bestuur, waarbij de penningmeester 18 

de eindverantwoordelijkheid draagt. Voor waarborging van de uitvoer van de genoemde taken van het dagelijks 19 

bestuur zal de voorzitter de verantwoordelijkheid dragen over het overzicht houden van deze taken. 20 

  21 

1.3 Leden 22 

Op 1 oktober 2018 heeft Postelein 1170 leden.  23 

 24 

1.3.1 Actieve leden  25 

Nieuw aankomend jaar is dat actieve leden vanaf 5 december hun Sinterkerst- en Nieuwsok mogen 26 

ophangen op de Posteleinkamer. Dit is vervangend voor de sok die afgelopen jaar opgehangen kon worden 27 

tijdens kerst, zodat ook extra aandacht wordt besteed aan Sinterklaas en het nieuwe jaar. Actieve leden 28 

ontvangen in hun sok een presentje van het bestuur. 29 

In het bestuursjaar 2016-2017 is de commissiebattle geïntroduceerd en deze zal vanwege het succes 30 

aankomend jaar worden doorgezet. De commissiebattle spoort actieve leden aan naar activiteiten te komen en 31 

fanatieke commissies gaan met elkaar de strijd aan om commissie van het jaar te worden. Daarnaast versterkt 32 

deze battle ook de banden binnen de commissies. Commissies kunnen punten verdienen door aanwezig te zijn 33 

op activiteiten van Postelein en opdrachten uit te voeren voor extra punten. Deze opdrachten worden in de 34 

Facebookgroep van de actieve leden geplaatst. Het streven is elke maand een opdracht op Facebook te 35 

plaatsen. Daarnaast wordt gestreefd maandelijks een update te geven over de verdiende commissiepunten. 36 

Extra informatie en de maandelijkse update zullen worden weergegeven op sociale media en in de 37 

Posteleinkamer. 38 
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1.4 Vriend van Postelein  1 

Aankomend jaar is wederom mogelijk Vriend van Postelein te worden. Alle mensen die vanaf 2 

bestuursjaar 2018-2019 Vriend van Postelein worden betalen jaarlijks € 5,00. Als Vrienden van Postelein meer 3 

willen geven, dan wordt dit als een gift gezien. Voor huidige Vrienden van Postelein wordt een regel getroffen 4 

waarbij wordt berekend hoeveel maanden zij, op basis van hun betaalde bedrag, nog Vriend van Postelein mogen 5 

zijn.  6 

 De Vrienden van Postelein zullen de maandelijkse nieuwsbrief van Postelein ontvangen via de mail. Net 7 

als voorgaande jaren worden de Vrienden van Postelein uitgenodigd voor de maandelijkse activiteiten en dies-8 

activiteit. Aanvullend krijgen de Vrienden van Postelein toegang tot de georganiseerde workshops en lezingen 9 

door Postelein.  10 

 Naast de leden die zich hebben uitgeschreven en de docenten van de Radboud Universiteit, zal net als 11 

afgelopen jaar gestreefd worden oud-bestuursleden en docenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 12 

(HAN) te benaderen Vriend van Postelein te worden.  13 

 14 

1.5 Initiatieven leden  15 

In het bestuursjaar 2018-2019 zal gestreefd worden extra aandacht te besteden aan de initiatieven van 16 

leden. Zowel in de Posteleinkamer als op de site zullen de ideeënbus en de lustrumbus geïntroduceerd worden, 17 

zoals op pagina 7 regel 15 tot en met regel 23 beschreven is. Daarnaast zal een wedstrijd worden georganiseerd 18 

omtrent de initiatieven van leden, zoals op pagina 7 regel 23 tot en met regel 25 beschreven is.  19 

 20 

1.6 Docentencontact 21 

Net als afgelopen jaar wordt in bestuursjaar 2018-2019 gekozen voor functioneel contact met docenten. 22 

Dit wil zeggen dat elk bestuurslid zelf contact op zal nemen met een docent wanneer hij of zij deze docent nodig 23 

heeft. Hiervoor is gekozen, omdat verschillende docenten de afgelopen jaren hebben aangegeven dat zij het 24 

efficiënter vinden direct contact te hebben met de desbetreffende persoon die op dat moment informatie van hen 25 

nodig heeft.  26 

 27 

1.7 Periodieke planning 28 

De ALPO heeft bepaalde periodes zonder hoorcolleges. Voor benadering van deze groep in die periodes 29 

zal gestreefd worden langs te gaan bij de ALPO-klassen op de HAN.  30 

 31 

1.8 Dies  32 

Postelein is jarig op 21 juni 2019. Aankomend jaar wordt de diesactiviteit één week na de verjaardag 33 

gevierd. Deze keuze is gemaakt in verband met de planning van de tentamenweken op de universiteit. De activiteit 34 

zal georganiseerd worden door de dies- en lustrumcommissie. Aanvullend zal in dezelfde week een borrel en 35 

maandelijkse activiteit worden georganiseerd door de promotiecommissie. Deze activiteiten zullen in het teken 36 

staan van de verjaardag van Postelein.  37 
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1.9 Posteleinkamer 1 

1.9.1 Kamerdiensten 2 

Tijdens de kamerdiensten zal gestreefd worden meer nadruk te leggen op het enthousiast maken van 3 

leden en meer persoonlijke aandacht te geven aan leden die niet vaak op de Posteleinkamer komen, maar 4 

bijvoorbeeld alleen voor een samenvatting komen.  5 

 6 

1.9.2 Verjaardagswens 7 

Net als afgelopen jaar zullen digitale verjaardagskaarten naar actieve leden en Vrienden van Postelein 8 

verzonden worden en zal een presentje op de Posteleinkamer aanwezig zijn. 9 

 10 

1.10 Informatievoorzieningen 11 

1.10.1 Media  12 

Net als voorgaande jaren zal de secretaris de website, Brightspace en de Facebookpagina van 13 

Postelein onderhouden. Aanvullend zal de eerste twee maanden een try-out plaatsvinden wat betreft het 14 

inschrijven voor activiteiten, zoals op pagina 7 regel 33 tot en met regel 37 beschreven is.  15 

De LinkedInpagina van Postelein heeft als doel een netwerk van leden, alumni en andere 16 

geïnteresseerden te onderhouden. Aankomend jaar zal LinkedIn actief onderhouden worden door de 17 

commissaris Onderwijs. Gestreefd wordt formele activiteiten die Postelein organiseert op LinkedIn te 18 

plaatsen.  19 

Aankomend jaar zal het gebruik van Instagram actief worden voortgezet. Per week zullen maximaal 20 

drie foto’s geplaatst worden, uitgezonderd de weken waarin de reizen zullen plaatsvinden. In deze dagen zal 21 

gestreefd worden elke dag een update te geven over de reis.  22 

 23 

1.11 Deelname activiteiten 24 

1.11.1 Online reserveren 25 

Aankomend jaar zal net als voorgaande jaren het online reserveren voortgezet worden. Vanwege de 26 

nieuwe privacywetgeving kunnen leden zich vanaf aankomend bestuursjaar indien mogelijk online inschrijven 27 

via een inschrijflink vanuit de website van Postelein. Leden worden hier tijdig over geïnformeerd. De 28 

inschrijving voor reizen zal indien mogelijk via Brightspace verlopen.  29 

Om de studenten van verschillende curricula te bereiken zal rekening gehouden worden met de tijden 30 

waarop de inschrijving online komt. Daarom zal gestreefd worden naar een gunstig tijdstip waarop de 31 

inschrijving voor een activiteit open gaat. Dit betreft de try-out van twee maanden genoemd op pagina 7 regel 32 

33 tot en met regel 37. 33 

 34 

1.12 Betalingen 35 

In tegenstelling tot afgelopen jaar zullen de transactiekosten ad € 0,15 per transactie via de SmartPin 36 

aankomend jaar door Postelein worden betaald. Hiervoor is gekozen op basis van de financiële status van Postelein 37 

en het aantal transacties in het bestuursjaar 2017-2018.  38 

 39 
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1.13 Samenwerking 1 

Net als afgelopen jaar zal gestreefd worden naar het uitbreiden van de samenwerking met Meesterlijk als 2 

ook met de Career Officer.  3 

Voor het organiseren van verschillende activiteiten heeft Postelein een samenwerking met verschillende 4 

verenigingen. De samenwerkingen zullen vermeld worden onder de commissies die deze activiteiten organiseren.  5 

 6 

1.14 LOOP, SOFv, FOSS en N.K.S.W. Kompanio  7 

De voorzitter, secretaris en eventueel andere belangstellende bestuursleden zullen net als voorgaande 8 

jaren deelnemen aan de vergaderingen van het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen (SOFv) en het 9 

Facultair Overleg Sociale Studieverenigingen (FOSS). Ook zullen net als afgelopen jaar de voorzitter en de 10 

commissaris Onderwijs deelnemen aan de vergaderingen van het Landelijk Overleg Onderwijskunde en 11 

Pedagogiek (LOOP). Daarnaast zullen de voorzitter en de commissaris Onderwijs aanwezig zijn bij vergaderingen 12 

van Postelein en het onderwijsinstituut (POWI). De voorzitter zal net als afgelopen jaar de contactpersoon zijn met 13 

N.K.S.W. Kompanio.  14 

 15 

1.15 Huisstijl  16 

Aankomend jaar zal het tweede jaar zijn dat gebruik wordt gemaakt van standaard aanheffingen en 17 

afsluitingen voor de mail. Daarnaast heeft de nieuwbrief dezelfde lay-out als de website en zal één lijn worden 18 

getrokken wat betreft de lay-out van andere teksten en folders. Aankomend jaar zal eenzelfde lijn aan worden 19 

gehouden wat betreft de communicatie met externen en de representatie van de vereniging. 20 

 21 

1.16 Statuten  22 

De huidige statuten zijn verouderd waardoor sommige zaken niet meer kloppen. Het afgelopen jaar is een 23 

advies geschreven voor een statutenwijziging. Naar aanleiding van dit advies wordt gestreefd de statuten te 24 

wijzigen. Bij het wijzigen van de statuten zal het geschreven advies van afgelopen jaar worden meegenomen.  25 
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2 Financiën 1 

2.1 Kascontrole 2 

Minimaal tweemaal per jaar wordt een kascontrole uitgevoerd door de kascontrolecommissie. Gestreefd 3 

wordt dit vaker te doen, zodat de controles minder tijd in beslag nemen. Doordat vaker gecontroleerd wordt, zijn 4 

eventuele fouten makkelijker terug te halen omdat het tijdsbestek tussen de controles korter is. Ook de 5 

samenwerking tussen de penningmeester en de commissie kan zo vergroot worden. Tijdens de kascontrole worden 6 

alle inkomsten en uitgaven van de vereniging gecontroleerd. Daarbij worden alle transacties van de betreffende 7 

periode gecontroleerd. Gestreefd wordt naar een commissie van drie leden, exclusief de penningmeester.  8 

 9 

2.2 Jaarbegroting 10 

  Inkomsten Uitgaven Winst/Verlies 

Algemeen       

Contributie  €  13.500,00   €                0   €       13.500,00  

Sponsoring  €    4.000,00   €                0    €         4.000,00  

Rabobank  €         30,00   €       400,00   €          -370,00  

SmartPin  €                0     €       257,00   €          -257,00  

Actieve Leden  €                0     €    1.850,00   €       -1.850,00  

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

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

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

Kosten verzekering  €                0    €       419,71   €          -419,71  

RAGweek  €       100,00   €       100,00   €                     0    

Drukwerk Posteleinkamer  €                0    €    2.050,00   €       -2.050,00  

Drukwerk Extern  €                0    €       125,00   €          -125,00  

Samenvattingenverkoop  €       500,00   €                0     €            500,00  

Media  €                0    €    1.129,00   €       -1.129,00  

Vriend van Postelein  €         25,00   €                0     €              25,00  

Initiatieven Leden  €                0    €       500,00   €          -500,00  

Duurzaamheid  €                0    €       100,00   €          -100,00  

Sponsit  €                0    €       145,20   €          -145,20  

Statuten  €                0    €       600,00   €          -600,00  

Totaal  €  18.155,00   €    8.389,71   €        9.765,29  

    
Bestuur       

Contributie koepelverenigingen  €                0     €       150,00   €          -150,00  

Kamerbenodigdheden  €                0    €    1.300,00   €       -1.300,00  

Relaties   €                0    €       100,00   €          -100,00  

Constitutieborrel  €                0    €       560,00   €          -560,00  

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

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

Tegemoetkoming bestuur  €                0    €       600,00   €          -600,00  

Dies  €                0    €       550,00   €          -550,00  

Lustrum  €                0    €       400,00   €          -400,00  

ALV   €                0    €         60,00   €            -60,00  

Totaal  €                0    €    4.770,00   €       -4.770,00  
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Commissaris PR       

Eerstejaarscommissie  €                0     €       300,00   €          -300,00  

Introductiecommissie  €    8.000,00   €    8.400,00   €          -400,00  

Jaarboekcommissie  €                0     €    1.200,00   €       -1.200,00  

Promotiecommissie  €       850,00   €    2.000,00   €       -1.150,00  

Representatie  €                0    €    1.300,00   €       -1.300,00  

Totaal   €    8.850,00   €  13.200,00   €       -4.350,00  

    
Formele activiteiten       

Carrièrecommissie  €                0     €       700,00   €          -700,00  

Lezingencommissie  €                0     €       450,00   €          -450,00  

Studiereiscommissie  €  20.000,00   €  20.000,00   €                    0    

Workshop- en Excursiecommissie  €                0     €       550,00   €          -550,00  

Subsidie Onderwijsinstituut  €    1.700,00   €                0     €        1.700,00  

Totaal  €  21.700,00   €  21.700,00   €                    0    

    
Informele Activiteiten       

Feestcommissie  €       800,00   €                0     €            800,00  

Galacommissie  €                0     €       500,00   €          -500,00  

Ledenweekendcommissie  €    3.500,00   €    3.550,00   €            -50,00  

Mannencommissie  €                0     €       100,00   €          -100,00  

Postelein Actief-commissie  €                0     €       600,00   €          -600,00  

(Pre-)mastercommissie  €                0     €       150,00   €          -150,00  

PUB-commissie  €                0     €       600,00   €          -600,00  

Skireiscommissie  €  12.000,00   €  12.000,00   €                     0    

Totaal  €  16.300,00   €  17.500,00   €       -1.200,00  

    
Totaal       

Algemeen  €  18.155,00   €    8.389,71   €         9.765,29  

Bestuur  €                0     €    4.770,00   €       -4.770,00  

Commissaris PR  €    8.850,00   €  13.200,00   €       -4.350,00  

Formele Activiteiten  €  21.700,00   €  21.700,00   €                     0    

Informele Activiteiten  €  16.300,00   €  17.500,00   €       -1.200,00  

Totaal  €  65.005,00   €  65.559,71   €          -554,71  
 
 

2.3 Toelichting op de jaarbegroting 1 

Bovenstaande begroting is gebaseerd op de begrotingen en resultatenrekening van de jaren 2015-2016 2 

tot en met 2017-2018. Voornamelijk is naar de begroting en halfjaarlijkse verantwoording van het jaar 2017-3 

2018 gekeken en daarbij is het advies van de penningmeester van het jaar 2017-2018 meegenomen. Tot slot 4 

heeft het bestuur zelf gekeken naar wat zij wil bereiken aankomend jaar.  5 
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2.3.1 Algemeen 1 

2.3.1.1 Contributie 2 

De inkomsten op deze post zijn toegenomen ten opzichte van afgelopen jaar. Deze schatting is 3 

gemaakt naar aanleiding van het huidig aantal leden bij studievereniging Postelein.  4 

 5 

2.3.1.2 Sponsoring 6 

Gekeken is naar de resultaten van afgelopen jaren. Op basis hiervan wordt een toename op de post 7 

‘Sponsoring’ verwacht. 8 

 9 

2.3.1.3 Rabobank 10 

De kosten van de post ‘Rabobank’ komen onder andere voort uit de kosten die Postelein betaalt 11 

voor de creditcard en de transacties. De inkomsten op deze post komen voort uit de rente die wordt 12 

ontvangen. Omdat de rentepercentages naar beneden zijn gegaan, worden hier lagere inkomsten verwacht. 13 

 14 

2.3.1.4 SmartPin 15 

De kosten op deze post komen voort uit de vaste kosten voor het abonnement van € 11,00 per 16 

maand. De overige € 125,00 euro is gebaseerd op de verwachting van de pinkosten die Postelein zal betalen 17 

voor de pintransacties. Aankomend jaar worden meer transacties verwacht, omdat het aantal transacties is 18 

toegenomen in het afgelopen jaar en dit naar verwachting aankomend jaar zal blijven stijgen. 19 

 20 

2.3.1.5 Actieve leden 21 

Onder deze post vallen de kosten voor de Actieve Leden Kennismaking, het Actieve Leden 22 

Bedankje, het commissiehoofden uitje, de benodigdheden voor de commissiehoofden training en de 23 

Sinterkerst- en Nieuwsok. De kosten zijn toegenomen ten opzichte van afgelopen jaar, om meer te kunnen 24 

bieden aan actieve leden. Dit is onder andere gebaseerd op het bedrag wat andere verenigingen begroten 25 

voor de actieve leden.  26 

 27 

2.3.1.6 Posteleintje van de Periode 28 

Het concept uit het bestuursjaar 2014-2015 zal aankomend jaar doorgezet worden. Voor de 29 

presentjes wordt € 10,00 per periode begroot. 30 

 31 

2.3.1.7 Boekhoudprogramma 32 

De kosten van deze post zijn de abonnementskosten van het boekhoudprogramma Conscribo. De 33 

kosten komen uit op € 43,45 per kwartaal. 34 

 35 

2.3.1.8 Kosten Verzekering 36 

De verzekering kost € 34,27 per maand. Een maand zijn deze kosten € 42,74. Dit komt uit op het 37 

bedrag van € 419,71. 38 
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2.3.1.9 RAGweek 1 

De inkomsten van deze post komen voort uit de inkomsten van de georganiseerde activiteiten in de 2 

RAGweek en de eventuele verkoop van RAGweek kalenders. Alle inkomsten worden gedoneerd aan 3 

RAGweek, waardoor de uitgaven gelijk zullen zijn aan de inkomsten. 4 

 5 

2.3.1.10 Drukwerk Posteleinkamer 6 

De kosten onder deze post komen voort uit het drukwerk op de Posteleinkamer. Gekeken is naar de 7 

uitgaven van het afgelopen jaar. Omdat de kosten lager uitvielen dan verwacht, is deze post omlaag gezet.  8 

 9 

2.3.1.11 Drukwerk Extern 10 

Deze post wordt gebruikt voor drukwerk buiten de Posteleinkamer. Hieronder vallen de druk van 11 

de kerstkaarten en de uitnodigingen voor de constitutieborrel. De hoogte van deze post is omlaag gezet 12 

omdat deze post vaak lager uitvalt dan begroot. 13 

 14 

2.3.1.12 Samenvattingenverkoop 15 

De inkomsten op de post ‘Samenvattingenverkoop’ is naar beneden gezet, omdat een nieuwe 16 

samenwerking zal worden aangegaan met AthenaSummary. Deze samenwerking zal verder worden 17 

toegelicht onder kopje 5.1 ‘Samenvattingenverkoop’. Hierdoor zal Postelein minder winst maken op de 18 

samenvattingenverkoop. Het minimumbedrag dat ontvangen zal worden voor een volledig jaar is € 400,00. 19 

 20 

2.3.1.13 Media 21 

De kosten van de post ‘Media’ komen onder andere voort uit de kosten voor de websitehost. Deze 22 

kosten zullen € 119,75 per kwartaal bedragen. De overige € 650,00 is begroot om te investeren in het 23 

verbeteren van de website. Hierbij wordt gekeken naar het gebruiksvriendelijker maken van de website, 24 

bijvoorbeeld door het verbeteren van de ledenadministratie, het contactformulier en de knop ‘wachtwoord 25 

vergeten’. Daarnaast wordt er gestreefd de ideeënbus en de lustrumbus via de website aan te bieden.  26 

 27 

2.3.1.14 Vriend van Postelein 28 

Aankomend jaar zal een nieuwe regeling getroffen worden, waarbij alle vrienden van Postelein een 29 

jaarlijkse bijdrage zullen leveren van € 5,00.  30 

 31 

2.3.1.15 Initiatieven leden 32 

De kosten onder deze post zijn begroot voor het investeren in initiatieven van leden.  33 

 34 

2.3.1.16 Duurzaamheid 35 

De kosten onder deze post zijn voor het aanschaffen van een scheidingsprullenbak.  36 
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2.3.1.17 Sponsit 1 

De kosten onder deze post zijn de abonnementskosten van het programma Sponsit. 2 

 3 

2.3.1.18 Statutenwijziging 4 

De kosten onder deze post zijn begroot om de statutenwijziging te financieren, waar aankomend 5 

jaar naar gestreefd wordt plaats te laten vinden.  6 

 7 

2.3.2 Bestuur 8 

2.3.2.1 Contributie Koepelverenigingen 9 

De kosten voor deze post zijn de contributies die Postelein betaalt aan het SOFv (€ 50,00), 10 

N.K.S.W. Kompanio (€ 50,00) en sinds aankomend jaar ook LOOP (€ 50,00). De contributie aan het LOOP 11 

wordt betaald voor het organiseren van activiteiten.  12 

 13 

2.3.2.2 Kamerbenodigdheden 14 

De kosten onder deze post bestaan uit € 300,00 voor de aanschaf van kamerbenodigdheden. 15 

Hieronder vallen onder andere de thee, koffie en koekjes die aangeboden worden op de Posteleinkamer. 16 

Deze kosten zijn gebaseerd op de afgelopen jaren. Daarnaast is € 500,00 begroot voor het vervangen van de 17 

derde computer op de Posteleinkamer. Deze kosten zijn gebaseerd op de kosten van afgelopen jaar. Tot slot 18 

is € 500,00 begroot voor een nieuwe Posteleincamera, zodat betere foto’s gemaakt kunnen worden en met 19 

oog op het komende lustrumjaar. 20 

 21 

2.3.2.3 Relaties 22 

De post ‘Relaties’ wordt gebruikt om derden, die een bijzondere dienst hebben verleend aan 23 

Postelein, te bedanken. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op de kosten van voorgaande jaren. 24 

 25 

2.3.2.4 Constitutieborrel 26 

De kosten van de constitutieborrel zijn gebaseerd op de kosten van voorgaande jaren. 27 

 28 

2.3.2.5 Bestuurskleding 29 

Per jaar wordt € 150,00 per bestuurslid gefinancierd voor de aanschaf van bestuurskleding. 30 

 31 

2.3.2.6 Bestuursuitje 32 

Per jaar wordt € 25,00 per bestuurslid gefinancierd voor een bestuursuitje. 33 

 34 

2.3.2.7 Tegemoetkoming bestuur 35 

De kosten onder deze post zijn een tegemoetkoming voor de bestuursleden, omdat zij in principe 36 

zullen deelnemen aan alle activiteiten. Hiervoor is uitgegaan van een bedrag van € 100,00 per bestuurslid. 37 

Dit bedrag is gebaseerd op het bestede geld aan activiteiten van de afgelopen bestuursjaren.  38 
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2.3.2.8 Dies 1 

De kosten op de post ‘Dies’ zijn gereserveerd voor het organiseren van één gratis activiteit voor de 2 

verjaardag van Postelein. 3 

 4 

2.3.2.9 Lustrum 5 

Elk jaar wordt € 400,00 opzijgezet voor het lustrum. Dit is gedaan om te zorgen dat de balans 6 

gedurende de jaren stabiel blijft en te voorkomen dat een tekort in het lustrumjaar ontstaat. 7 

 8 

2.3.2.10 Algemene Ledenvergadering 9 

De kosten onder deze post bestaan uit de kosten voor iets lekkers tijdens de algemene 10 

ledenvergaderingen. 11 

 12 

2.3.3 Commissaris PR 13 

2.3.3.1 Eerstejaarscommissie 14 

Voor de eerstejaarscommissie is voor aankomend jaar € 300,00 begroot. Dit is gebaseerd op 15 

afgelopen jaren. 16 

 17 

2.3.3.2 Introductiecommissie 18 

De kosten en opbrengsten op deze post zijn gebaseerd op de daadwerkelijke uitgaven van afgelopen 19 

jaar. De minbegroting op deze post zal ontstaan door het drukken van de introductieboekjes. De kosten van 20 

de introductieboekjes vielen afgelopen jaren onder hetzelfde contract als de PosteleinPost. 21 

 22 

2.3.3.3 Jaarboekcommissie 23 

Voor deze nieuwe commissie hebben we een bedrag van € 1.200,00 begroot. Dit is gebaseerd op 24 

200 jaarboeken. Deze jaarboeken zijn bedoeld voor alle actieve leden, de andere verenigingen van de 25 

faculteit en zusterverenigingen. Daarnaast kunnen niet actieve-leden aangeven of zij een jaarboek willen 26 

ontvangen. Na twee weken kunnen overige geïnteresseerden de eventueel overgebleven jaarboeken ophalen. 27 

De kosten van een jaarboek worden geschat op € 6,00 per stuk.  28 

 29 

2.3.3.4 Promotiecommissie 30 

De kosten van deze post zijn gebaseerd op het afgelopen jaar. Daarbij meegenomen is weer de 31 

student-docent activiteit, die aankomend jaar door de promotiecommissie zal worden georganiseerd in plaats 32 

van de evenementencommissie. Hiervoor krijgt Postelein ook € 50,00 aan inkomsten. De overige inkomsten 33 

behoren tot de familiedag. 34 

 35 

2.3.3.5 Representatie 36 

De kosten onder de post ‘Representatie’ zijn omhoog gezet ten opzichte van afgelopen jaar. 37 

Gestreefd wordt aankomend jaar meer te investeren in commissiekleding. Dit zal bijdragen aan een 38 

verhoging van de professionaliteit van Postelein. Onder deze post vallen onder andere de rozen voor de 39 

propedeuse- en bacheloruitreikingen, de bedankjes voor het oud-bestuur en de RvA, de inwerkdag voor het 40 
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kandidaatsbestuur en de commissiekleding van de volgende commissies: de carrièrecommissie, de 1 

feestcommissie, de ledenweekendcommissie, de lezingencommissie, de promotiecommissie, de PUB-2 

commissie, de skireiscommissie, de studiereiscommissie en de workshop- en excursiecommissie. De shirts 3 

van de introductiecommissie zijn afgelopen jaren gesponsord door Café de Fuik en verwacht wordt dat dit 4 

aankomend jaar ook zo zal zijn. Daarom zullen deze niet onder deze post vallen.  5 

 6 

2.3.4 Formele Activiteiten 7 

2.3.4.1 Carrièrecommissie 8 

De kosten onder deze post zijn begroot voor het organiseren van een NVO-praktijk avond, een 9 

sollicitatietraining en een derde activiteit.  10 

 11 

2.3.4.2 Lezingencommissie 12 

De kosten van aankomend jaar zijn gebaseerd op de kosten en uitgaven van afgelopen jaar. Het 13 

bedrag is gelijk gebleven omdat wordt gestreefd naar het opzetten van één grote lezing. 14 

 15 

2.3.4.3 Studiereiscommissie 16 

De kosten en opbrengsten van deze post zijn gebaseerd op het afgelopen jaar. 17 

 18 

2.3.4.4 Workshop- en excursiecommissie 19 

De kosten voor deze post zijn gebaseerd op het afgelopen jaar. 20 

 21 

2.3.4.5 Subsidie Onderwijsinstituut 22 

Postelein streeft naar het ontvangen van een subsidie vanuit het onderwijsinstituut die 23 

kostendekkend is voor de formele activiteiten die georganiseerd worden. 24 

 25 

2.3.5 Informele Activiteiten 26 

2.3.5.1 Feestcommissie 27 

De opbrengsten van deze post zijn omlaag gezet, omdat minder BaMyPo’s zullen plaatsvinden. 28 

Ook waren bij de feesten van afgelopen jaar minder inkomsten. De nieuwe samenwerking, die besproken zal 29 

worden bij kopje 8.1.3, zal voor Postelein noch inkomsten noch kosten brengen. 30 

 31 

2.3.5.2 Galacommissie 32 

De kosten voor het gala zijn aankomend jaar wat omhoog gezet. Dit komt omdat vanaf dit jaar 33 

wordt gekeken naar het aantal kaarten wat door de studieverenigingen wordt verkocht. Op basis daarvan 34 

worden de kosten bepaald.  35 

 36 

2.3.5.3 Ledenweekendcommissie 37 

De opbrengsten en kosten zijn gebaseerd op het afgelopen jaar. De kosten van deze post leiden tot 38 

een minbegroting van € 50,00, dit is in verband met het aanschaffen van munten.  39 

 40 
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2.3.5.4 Mannencommissie 1 

De kosten op deze post zijn gebaseerd op het afgelopen jaar. 2 

 3 

2.3.5.5 Postelein Actief-commissie 4 

Deze kosten zijn omhoog gezet ten opzichte van afgelopen jaar, waardoor er geld is om mogelijk 5 

een grotere activiteit te organiseren en eventueel de deelnameprijzen te verlagen.  6 

 7 

2.3.5.6 (Pre)mastercommissie 8 

Deze kosten zijn gebaseerd op het organiseren van drie activiteiten voor (pre)masters.  9 

 10 

2.3.5.7 PUB-commissie 11 

Deze post is omhoog gezet om meer geld te kunnen steken in deze activiteiten en eventueel de 12 

deelnameprijzen te verlagen.  13 

 14 

2.3.5.8 Skireiscommissie 15 

De kosten en opbrengsten zijn gebaseerd op de inkomsten en uitgaven het afgelopen jaar. 16 
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3 Voorzitter 1 

De voorzitter zal aankomend jaar de verantwoordelijkheid dragen voor het houden van overzicht over de 2 

bezigheden binnen Postelein, waarbij zij de andere bestuursleden aansturing en ondersteuning biedt. De voorzitter 3 

zal hiervoor de wekelijkse bestuursvergaderingen voorbereiden en voorzitten en tevens individuele 4 

(evaluatie)gesprekken voeren met de andere bestuursleden over hun functioneren en welzijn. Verder zal de 5 

voorzitter verantwoording afleggen tijdens de algemene ledenvergaderingen over de gang van zaken binnen 6 

Postelein. Tevens zal de voorzitter, in het kader van representativiteit, aanwezig zijn bij de introductie, na-introdag, 7 

PW preview en propedeuse- en bacheloruitreikingen. De voorzitter zal verder de verantwoordelijkheid dragen 8 

voor de bestuurswerving, het samenstellen van de sollicitatiecommissie en de sollicitaties voor het 25e bestuur der 9 

studievereniging Postelein. Tot slot zal de voorzitter aankomend jaar de bestuursverantwoordelijke worden van de 10 

nieuwe dies- en lustrumcommissie.  11 

 12 

3.1 Dies- en lustrumcommissie 13 

De dies- en lustrumcommissie zal in het bestuursjaar 2018-2019 de diesactiviteit organiseren. Daarnaast 14 

zullen zij zich oriënteren en voorbereiden op activiteiten voor het lustrumjaar 2019-2020. Dit houdt in dat de 15 

commissie ideeën bedenkt en verschillende mogelijkheden zo concreet mogelijk zal uitwerken. Gestreefd zal 16 

worden een commissie samen te stellen bestaande uit vier à vijf leden, exclusief de voorzitter. Daarnaast zal 17 

gestreefd worden naar een tweejarige commissie. De reden dat voor de dies-activiteit en de lustrumactiviteiten een 18 

aparte commissie wordt opgesteld, is meer aandacht te besteden aan de dies-activiteit en ervoor te zorgen dat 19 

voldoende aandacht besteed wordt aan de organisatie van de activiteiten voor het lustrum.  20 

 21 

3.2 Sollicitatiecommissie 22 

De voorzitter zal de bestuursverantwoordelijke zijn wat betreft de sollicitaties voor het samenstellen van 23 

een nieuw bestuur. Het bestuur doet actief mee met de werving van nieuwe bestuursleden. De sollicitaties voor het 24 

samenstellen van een nieuw bestuur zullen op dezelfde manier verlopen als afgelopen jaren.  25 

 26 

3.3 Contact N.K.S.W. Kompanio  27 

N.K.S.W. Kompanio zal aankomend jaar voor het tweede jaar een zelfstandig bestuur hebben. De 28 

voorzitter van het 24e bestuur der studievereniging Postelein zal fungeren als de contactpersoon tussen N.K.S.W. 29 

Kompanio en Postelein, om zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen N.K.S.W. Kompanio. 30 

Gestreefd zal worden bij elke algemene ledenvergadering een update te geven over N.K.S.W. Kompanio.  31 
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4 Secretaris 1 

De secretaris zal aankomend jaar de verantwoordelijkheid dragen voor de ledenadministratie. Dit houdt 2 

in dat de secretaris ervoor zorgt dat nieuwe leden worden ingeschreven en oude leden uit het ledenbestand worden 3 

gehaald. Daarnaast zal de secretaris de verantwoordelijkheid dragen voor het bijhouden van de website Facebook, 4 

Instagram, Snapchat en Brightspace van Postelein. Het dagelijks bestuur zal hier indien nodig ondersteuning 5 

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

Daarnaast zal de secretaris de verantwoordelijkheid dragen voor de mediacommissie en de (pre)mastercommissie.  7 

De secretaris heeft aankomend jaar tevens de functie van de vicevoorzitter van Postelein. De 8 

vicevoorzitter zal taken van de voorzitter overnemen wanneer taken te veel zijn of wanneer deze wegvalt. Om de 9 

aanvullende rol van voorzitter aan te nemen en overzicht te houden over de taken, zal de vicevoorzitter eenzelfde 10 

soort evaluatiegesprekjes voeren met de voorzitter als de voorzitter voert met andere bestuursleden.  11 

 12 

4.1 Mediacommissie 13 

De mediacommissie zal aankomend jaar bestaan uit zes à zeven leden, exclusief de secretaris. Zij dragen 14 

verantwoordelijkheid voor het promotiemateriaal dat door Postelein gebruikt wordt. Binnen de commissie zal 15 

gestreefd worden naar een open houding en grote inzet van de leden waardoor optimaal gebrainstormd kan worden 16 

over het maken van promotiemateriaal.  17 

Afgelopen jaar is een cursus Adobe Photoshop georganiseerd door de mediacommissie. Wegens weinig animo 18 

maar wel enthousiaste reacties van de leden, wordt gestreefd naar het organiseren naar een media activiteit waar 19 

meer animo voor zal zijn. De mediacommissie uit het jaar 2017-2018 kan gevraagd worden te ondersteunen bij de 20 

activiteit die georganiseerd wordt door de nieuwe mediacommissie.   21 

Aankomend jaar zal in plaats van het Posteleinjournaal elke periode een aftermovie van de bezigheden binnen 22 

Postelein worden gemaakt. Zo worden door middel van sfeerimpressies de activiteiten van deze periode 23 

weergegeven. De leden die een van deze activiteiten hebben gevolgd, kunnen de activiteiten herleven en anderen 24 

kunnen zien hoe de activiteit is verlopen en/of bekijken of een activiteit wat voor hen is. Van elke periode zal een 25 

aftermovie gemaakt en gepubliceerd worden op Facebook en de Posteleinwebsite. Tijdens de introductie, het 26 

ledenweekend en de reizen zal ook gefilmd worden en zal een aparte aftermovie gemaakt worden.  27 

  28 

4.2 (Pre)mastercommissie 29 

In bestuursjaar 2018-2019 zal de (pre)mastercommissie worden opgericht.  De commissie zal bestaan uit 30 

drie à vier leden, exclusief de secretaris. De (pre)mastercommissie zal drie activiteiten organiseren, waarvan één 31 

tijdens de introductieweek. Gestreefd wordt naar een commissie met een mix tussen premaster- en 32 

masterstudenten. Doordat de activiteiten voor en door premaster- en masterstudenten wordt georganiseerd, zal 33 

gestreefd worden naar activiteiten die aansluiten bij de behoeften van premaster- en masterstudenten. 34 
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5 Penningmeester 1 

De penningmeester zal aankomend jaar de verantwoordelijkheid dragen voor alle financiën van Postelein. 2 

De penningmeester zal ook verantwoording afleggen aan de algemene ledenvergadering over het financieel 3 

halfjaar- en jaarverslag. Daarnaast zal de penningmeester de verantwoordelijkheid dragen voor de 4 

samenvattingenverkoop, de boekenverkoop en de mannencommissie. De boekenverkoop zal geregeld worden in 5 

samenwerking met de commissaris Onderwijs. 6 

 7 

5.1 Samenvattingenverkoop 8 

Vanaf aankomend jaar gaat Postelein een samenwerking aan met AthenaSummary. AthenaSummary 9 

levert samenvattingen aan Postelein, die op de Posteleinkamer zullen worden verkocht. Hierdoor is het niet langer 10 

nodig om een samenvattingencommissie te hebben binnen Postelein. Deze zal daarom in bestuursjaar 2018-2019 11 

worden opgeheven.  12 

Postelein is de samenwerking met AthenaSummary aangegaan, zodat de kwaliteit van de samenvattingen 13 

zal verbeteren. AthenaSummary zal de samenvattingen zowel taalkundig als inhoudelijk controleren. Daarnaast 14 

wordt gestreefd voor elk vak een samenvatting aan te bieden en zal gekeken worden naar de mogelijkheden 15 

samenvattingen van hoorcolleges, werkcolleges en artikelen aan te bieden. De prijzen van de samenvattingen 16 

zullen minimaal € 6,95 en maximaal € 9,95 zijn.  17 

 18 

5.2 Mannencommissie  19 

Aankomend jaar zal gestreefd worden naar een commissie bestaande uit drie à vier leden exclusief de 20 

penningmeester. De mannencommissie zal aankomend jaar streven naar het organiseren van minimaal vier 21 

activiteiten. Daarnaast zal gestreefd worden naast de verbinding tussen de mannen op deze activiteiten ook te 22 

zorgen voor meer betrokkenheid van mannen bij de reguliere activiteiten van Postelein. Hierbij kan gedacht 23 

worden aan een mannenactiviteit voorafgaand aan een van de feesten.   24 
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6 Commissaris PR 1 

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

commissies, namelijk de acquisitiecommissie, eerstejaarscommissie, introductiecommissie, jaarboekcommissie en 3 

promotiecommissie. Daarnaast zal de commissaris PR samen met de voorzitter verantwoordelijkheid dragen voor 4 

het verzorgen van de representatie van Postelein op propedeuse- en bacheloruitreikingen. In lijn met het afgelopen 5 

bestuursjaar, en onder het mom van samenwerking met externen, zal Postelein in het aankomend bestuursjaar ook 6 

weer aanwezig zijn op de HAN tijdens de ALPO-uitreikingen. De commissaris PR is verantwoordelijk voor het 7 

verzorgen van de verschillende Posteleinfolders, uitnodigingen voor de constitutieborrel en kerstkaarten. Tot slot 8 

zal de commissaris PR de verantwoordelijkheid dragen voor de posteleincamera.  9 

 10 

6.1 Acquisitiecommissie  11 

Gestreefd wordt naar een acquisitiecommissie bestaande uit vier à vijf leden, exclusief de commissaris 12 

PR.  13 

 14 

6.1.1 Algemene sponsoring 15 

In het aankomende bestuursjaar zal het target van de algemene sponsoring € 4000,00 zijn. Uit eerdere 16 

jaren is namelijk gebleken dat lagere targets met gemak behaald werden.  17 

 18 

6.1.2 Specifieke sponsoring 19 

De specifieke sponsoring zal op eenzelfde manier als de afgelopen jaren verlopen. 20 

 21 

6.1.3 Posteleinpas  22 

Via de PosteleinPas lopen meerdere contracten met verschillende bedrijven in en rondom Nijmegen. 23 

De PosteleinPas zal op dezelfde wijze als afgelopen jaar vernieuwd worden.  24 

 25 

6.2 Eerstejaarscommissie 26 

Door veel positieve reacties van eerstejaars en door het feit dat de eerstejaarscommissie de stap naar 27 

commissiewerk voor deze doelgroep toegankelijker maakt, is gekozen om de commissie voort te zetten. De 28 

eerstejaarscommissie valt aankomend jaar onder de commissaris PR omdat de eerstejaarscommissie mede 29 

bijdraagt aan het promoten van Postelein bij de eerstejaars. Gestreefd wordt naar een commissie bestaande uit vier 30 

à vijf eerstejaarsstudenten, exclusief de commissaris PR. Daarnaast wordt gestreefd naar het organiseren van drie 31 

activiteiten waarbij één activiteit zal worden gepland direct na de introductie voor alle nieuwe eerstejaarsstudenten 32 

die starten in collegejaar 2019-2020.  33 

 34 

6.3 Introductiecommissie 35 

Net als in het afgelopen bestuursjaar zal gestreefd worden naar een introductiecommissie bestaande uit 36 

zes à zeven leden, exclusief de commissaris PR. De introductie is een eerste kans voor het bestuur om de 37 

toegankelijkheid van Postelein en Postelein zelf, te promoten bij alle aankomende studenten van de opleidingen 38 

PW, ALPO, PWPO en premaster. 39 
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6.4 Jaarboekcommissie 1 

In het bestuursjaar 2018-2019 zal de jaarboekcommissie worden opgericht. De jaarboekcommissie zal 2 

aankomend jaar vervangend zijn voor de PosteleinPostcommissie. Uit de jaarlijkse enquête is namelijk gebleken 3 

dat veel leden de PosteleinPost niet, of maar enkele bladzijden lezen. Daarom is voor een nieuwe invulling 4 

gekozen. De jaarboekcommissie zal aankomend jaar bestaan uit vijf à zes leden, exclusief de commissaris PR. De 5 

commissie zal aan het einde van het studiejaar een jaarboek uitbrengen. Het jaarboek zal bestaan uit een 6 

samenvatting van het afgelopen jaar met behulp van leuke foto’s, quotes, verhalen en activiteiten.  7 

 8 

6.5 Nieuwsbrief 9 

Aanvullend zal de jaarboekcommissie maandelijks twee artikelen posten op de Posteleinsite. Ook in de 10 

nieuwsbrief zullen van deze artikelen links geplaatst worden. Zo zijn leden optimaal op de hoogte om de 11 

nieuwsbrief met aanvullende artikelen te lezen.  12 

Op de docentenborrel zal aangekondigd worden dat de PosteleinPost vervangen wordt door de 13 

nieuwsbrief met aanvullende artikelen. Docenten kunnen op deze gelegenheid aangeven of zij geïnteresseerd zijn 14 

in het digitaal ontvangen van de nieuwsbrief. Daarnaast zal een mail verzonden worden met de vraag of docenten 15 

geïnteresseerd zijn in het ontvangen van de digitale nieuwsbrief. Tot slot zullen de Vrienden van Postelein een 16 

digitale versie ontvangen van de nieuwsbrief met de aanvullende artikelen.  17 

Door het vervangen van de PosteleinPost door online artikelen wordt ingespeeld op zowel de kernwaarde 18 

‘verbeteren door middel van evaluatie’ als op duurzaamheid.  19 

 20 

6.6 Promotiecommissie 21 

Net als afgelopen bestuursjaar wordt gestreefd naar een promotiecommissie bestaande uit negen à elf 22 

leden, exclusief de commissaris PR. De promotiecommissie zal Postelein op verscheidene manieren onder de 23 

aandacht brengen bij studenten van de studies die vallen onder het onderwijsinstituut Pedagogische 24 

Wetenschappen en Onderwijskunde. 25 

 26 

6.6.1 Borrels 27 

Gestreefd zal worden elke zes à zeven weken een borrel te organiseren.  28 

 29 

6.6.2 Eetacties  30 

Gestreefd zal worden elke zes à zeven weken een eetactie te organiseren.  31 

 32 

6.6.3 Tentamenactiviteit 33 

De promotiecommissie 2018-2019 zal streven naar een nieuwe invulling van de tentamenacties met 34 

behulp van de ideeën van de promotiecommissie 2017-2018. 35 

 36 

6.6.4 Familiedag 37 

In lijn met het afgelopen bestuursjaar zal aankomend jaar opnieuw een familiedag georganiseerd 38 

worden.   39 
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6.6.5 Student-docent activiteit 1 

Het afgelopen bestuursjaar werd de student-docent activiteit georganiseerd door de 2 

evenementencommissie. Er was echter niet veel animo voor de student-docent activiteit. Gestreefd wordt naar 3 

meer mensen op de student-docent activiteit. Doordat de promotiecommissie een actieve commissie is 4 

bestaande uit meerdere leden, die met name bezig zijn met het promoten van Postelein, wordt verwacht dat er 5 

meer ruimte en een groter bereik zal zijn voor mondelinge reclame. 6 

 7 

6.6.6 Posteleinkleding  8 

In het aankomende bestuursjaar wordt gestreefd naar een alternatief kledingstuk naast de 9 

Posteleintrui.  10 

 11 

6.7 Propedeuse-, bachelor- en masteruitreikingen  12 

De commissaris PR zal samen met de voorzitter zorg dragen voor de representatie van Postelein bij de 13 

propedeuse- en bachelor uitreikingen door aanwezig te zijn en rozen uit te delen. 14 

In het aankomende bestuursjaar zal gekeken worden of een samenwerking met de HAN kan plaatsvinden 15 

met betrekking tot het uitdelen van rozen tijdens de uitreikingen.  16 

 17 

6.8 Folders 18 

De commissaris PR draagt zorg voor de folders die Postelein verstrekt. 19 

 20 

6.8.1 Algemene folder 21 

In het afgelopen bestuursjaar is de algemene folder vernieuwd en voldoende afgedrukt. Wanneer 22 

deze bijna op zijn, zorgt de commissaris PR ervoor dat deze weer aangevuld worden.  23 

 24 

6.8.2 Sponsorfolder 25 

Aankomend jaar zal een nieuwe sponsorfolder worden ontworpen en verspreid in verband met het` 26 

opheffen van de PosteleinPost. 27 

 28 

6.8.3 Actieve ledenfolder 29 

De actieve ledenfolder wordt aankomend bestuursjaar, zoals elk jaar, aangepast. 30 

 31 

6.9 Kerstkaarten  32 

Het proces rondom het versturen van kerstkaarten zal op dezelfde manier plaatsvinden als voorgaande 33 

jaren.  34 
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7 Commissaris Onderwijs 1 

De commissaris Onderwijs zal aankomend jaar de verantwoordelijkheid dragen voor vier commissies, 2 

namelijk de carrièrecommissie, de lezingencommissie, de studiereiscommissie en de workshop- en 3 

excursiecommissie. Daarnaast regelt de commissaris Onderwijs samen met de penningmeester de boekenverkoop, 4 

heeft de commissaris de verantwoordelijkheid voor de bijlessen, de verantwoordelijkheid voor de LinkedInpagina 5 

van Postelein, contact met de contactpersoon van de opleidingscommissie (OLC), contact met de Career Officer 6 

en studievereniging Meesterlijk. De commissaris Onderwijs is tevens afgevaardigde voor de 7 

arbeidsoriëntatiecommissie van N.K.S.W. Kompanio.  8 

Voor zowel de carrièrecommissie, lezingencommissie, studiereiscommissie als workshop- en 9 

excursiecommissie zal in het begin van het bestuursjaar een subsidieaanvraag worden ingediend. Deze subsidie 10 

zal in samenwerking met de penningsmeester worden aangevraagd.  11 

 12 

7.1 Carrièrecommissie 13 

Wegens succesvolle activiteiten van deze commissie in het afgelopen jaar, zal de carrièrecommissie 14 

aankomend jaar worden voortgezet. De commissie zal bestaan uit drie à vier leden, exclusief de commissaris 15 

Onderwijs. Gestreefd wordt minimaal drie activiteiten te organiseren, die raakvlakken hebben met het thema 16 

carrière. Allereerst de sollicitatietraining, die steun biedt in de (toekomstige) carrière van de deelnemer. Wegens 17 

matig enthousiasme over de sollicitatietraining van afgelopen jaar zal kritisch gekeken worden naar de invulling 18 

van de sollicitatietraining. Daarnaast zal de NVO-praktijkavond georganiseerd worden, dit geeft de deelnemers de 19 

kans kennis te maken met het werkveld en met de carrière en ervaring van vakdeskundigen. Ten derde zal wegens 20 

groot succes van de carrièreavond getracht worden een soortgelijke activiteit aankomend jaar opnieuw te 21 

organiseren. Gestreefd wordt deelnemers meer inzicht te geven in de carrièremogelijkheden. Bij de organisatie 22 

van de activiteiten zal rekening gehouden worden met de verschillende curricula.  23 

 24 

7.2 Lezingencommissie 25 

Gestreefd zal worden naar een commissie bestaande uit vier à zes leden, exclusief de commissaris 26 

Onderwijs. Gestreefd wordt naar het organiseren van minimaal zes lezingen, waarvan vier lunchlezingen en twee 27 

avondlezingen.  28 

Bij het organiseren van lezingen zal gekeken worden naar mogelijkheden samen te werken met andere 29 

verenigingen. Door een mogelijke samenwerking kan vanuit verschillende invalshoeken gekeken worden naar een 30 

bepaald onderwerp en kan gezorgd worden voor een gevarieerde opkomst.  31 

 32 

7.3 Studiereiscommissie 33 

Deze commissie zal de studiereis organiseren. Gestreefd zal worden naar een commissie bestaande uit 34 

zeven à acht leden, exclusief de commissaris Onderwijs.   35 

 36 

7.4 Workshop- en excursiecommissie 37 

De workshop- en excursiecommissie zal net als afgelopen jaar bestaan uit vier à vijf leden, exclusief de 38 

commissaris Onderwijs. Gestreefd wordt naar het organiseren van minimaal zes activiteiten, waarbij leden van 39 

Postelein naar een bedrijf of instantie gaan of een bedrijf of instantie naar de universiteit komt om een workshop 40 
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te geven. Bij de organisatie van de workshops en excursies zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de 1 

verschillende curricula. 2 

 3 

7.5 Samenwerking 4 

7.5.1 Contactpersoon OLC 5 

De commissaris Onderwijs zal aankomend jaar de contactpersoon zijn tussen Postelein en de 6 

opleidingscommissie (OLC). 7 

 8 

7.5.2 Career Officer  9 

Wegens een succesvolle beginnende samenwerking met de Career Officer afgelopen jaar, zal 10 

aankomend jaar gestreefd worden naar een meer actieve en regelmatige samenwerking. Door deze 11 

samenwerking kan advies gevraagd worden aan een persoon in het werkveld en toegang verleend worden tot 12 

een breder netwerk.  13 
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8 Commissaris Activiteiten 1 

De commissaris Activiteiten zal aankomend jaar de verantwoordelijkheid dragen voor zes commissies, 2 

namelijk de feestcommissie, galacommissie, ledenweekendcommissie, Postelein Actief-commissie, PUB-3 

commissie en de skireiscommissie. Daarnaast zal de commissaris Activiteiten verantwoordelijk zijn voor het 4 

organiseren van activiteiten in het teken van de RAGweek. De organisatie van de RAGweek is passend binnen 5 

deze functie, omdat de commissaris Activiteiten gedurende het bestuursjaar zich voornamelijk bezighoudt met het 6 

organiseren van soortgelijke activiteiten. 7 

 8 

8.1 Feestcommissie 9 

In het aankomende bestuursjaar zal gestreefd worden naar een feestcommissie bestaande uit vier à vijf 10 

leden, exclusief de commissaris Activiteiten. Hierbij zal gestreefd worden naar de volgende invulling: twee 11 

commissieleden zullen verantwoordelijk zijn voor de BaMyPo feesten, één commissielid zal verantwoordelijk zijn 12 

voor Inglorious en één commissielid zal verantwoordelijk zijn voor het feest behorend tot de nieuwe 13 

samenwerking. 14 

Net als in het afgelopen bestuursjaar zal voor de afgevaardigde van de S-feesten een aparte inschrijflijst 15 

aanwezig zijn op de commissiemarkt. Indien niemand zich inschrijft wordt gekeken of binnen de feestcommissie 16 

een afgevaardigde kan komen voor de S-feesten.  17 

 18 

8.1.1 BaMyPo 19 

Aankomend bestuursjaar zullen vier BaMyPo feesten georganiseerd worden. Hierbij zal één feest 20 

plaatsvinden tijdens de introductie.  21 

 22 

8.1.2 Inglorious  23 

Aankomend bestuursjaar zullen drie Inglorious feesten georganiseerd worden. Hierbij zal één feest 24 

plaatsvinden tijdens de introductie.  25 

 26 

8.1.3 Nieuwe samenwerking 27 

Postelein zal aankomend jaar een nieuwe samenwerking aangaan met ismus, Mycelium, Umoja, de 28 

ESV, Den Geitenwollen Soc., BOW en Mundus. Een groot feest zal georganiseerd worden in 2018-2019. De 29 

naam van de nieuwe samenwerking is nog onder voorbehoud. 30 

 31 

8.2 Galacommissie 32 

In het aankomende bestuursjaar zal gestreefd worden naar een galacommissie bestaande uit één à twee 33 

leden, exclusief de commissaris Activiteiten. Net als in voorgaande bestuursjaren zal een samenwerkingsverband 34 

worden aangegaan voor het gala. Aankomend jaar zal dit zijn met de studieverenigingen BOW en Mundus.  35 

 36 

8.3 Ledenweekendcommissie 37 

In het aankomende bestuursjaar zal gestreefd worden naar een ledenweekendcommissie bestaande uit zes 38 

à zeven leden, exclusief de commissaris Activiteiten. Het verplaatsten van de ledenweekendcommissie van de 39 
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commissaris PR naar de commissaris Activiteiten wordt gedaan, omdat deze activiteit in lijn ligt bij de activiteiten 1 

die de commissaris Activiteiten reeds organiseert. 2 

 3 

8.4 Postelein Actief-commissie 4 

Aankomend jaar zal gestreefd worden naar een Postelein Actief-commissie bestaande uit vier à zes leden, 5 

exclusief de commissaris Activiteiten. Gestreefd wordt naar minimaal vijf activiteiten, waarvan minimaal één 6 

grote activiteit. Net als afgelopen jaar zal indien mogelijk deelgenomen worden aan de Batavierenrace.  7 

 8 

8.5 Pedagogen Uit de Banken-commissie (PUB) 9 

De PUB-commissie zal aankomend jaar bestaan uit vijf à zes leden, exclusief de commissaris Activiteiten. 10 

Gestreefd zal worden naar het organiseren van minimaal vijf activiteiten. 11 

 12 

8.6 Skireiscommissie 13 

In het aankomende bestuursjaar zal gestreefd worden naar een skireiscommissie bestaande uit vier à zes 14 

leden, exclusief de commissaris Activiteiten. De skireiscommissie van het jaar 2018-2019 zal aan het einde van 15 

het studiejaar de offertes opvragen en een beslissing maken over de bestemming voor de skireis van het jaar 2019-16 

2020. 17 

 18 

8.7 RAGweek 19 

Aankomend bestuursjaar zal de commissaris Activiteiten zich naast het aansturen van haar commissies 20 

ook bezighouden met het organiseren van twee activiteiten in het teken van de RAGweek.  21 


