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 2 

Beste lezer, 3 

 4 
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door ons opgestelde beleid gedurende het eerste halfjaar evalueren. Het eerste 7 

halfjaar is voorbij gevlogen en over het besturen van een studievereniging zijn we 8 

alle zes veel wijzer geworden. Wij kijken erg uit naar het komende halfjaar. 9 
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1. Inleiding 1 

Dit verslag omvat de halfjaarlijkse verantwoording over de bestuursperiode 2 

van 1 oktober 2012 tot 1 april 2013. Hierin zal de algemene bestuursverantwoording, 3 

een verantwoording van de penningmeester omtrent haar commissies, de 4 

verantwoording van de commissaris PR, de verantwoording van de commissaris 5 

formeel en de verantwoording van de commissaris informeel naar voren komen. 6 

Tevens heeft het bestuur bekeken in welke mate het beleidsplan ten uitvoer is 7 

gebracht en welke zaken mogelijk nog verbeterd kunnen worden. Daarnaast zullen 8 

ook de beleidsdoelen worden besproken en geëvalueerd.  9 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 22 april is er ook voor u, onze 10 

leden, de gelegenheid uw visie over het afgelopen halfjaar met ons te delen zodat wij 11 

in onze functies en uitvoering van het beleid kunnen blijven groeien. 12 

 13 

2. Algemene doelstellingen 14 

2.1 Speerpunten 15 

Het eerste speerpunt van dit bestuursjaar is de professionaliteit van de 16 

vereniging. Dit speerpunt omvat het vooraf invullen van de jaarplanning en het 17 

vinden van een nieuwe balans in activiteiten. Daarnaast zullen ook de vorderingen 18 

omtrent de eerste indruk en overige toepassingen van het speerpunt passeren. 19 

Gedurende de eerste maand van het bestuursjaar is de jaarplanning 20 

vormgegeven. Hoewel het bestuur en de commissies moesten wennen aan deze 21 

planning, zorgt het nu voor zekerheid en structuur binnen het bestuur en de 22 

commissies. Meer hierover kunt u lezen onder punt 2.3.1. Door de jaarplanning 23 

vooraf in te vullen werd ook duidelijk dat het vinden van een nieuwe balans in het 24 

aantal activiteiten erg belangrijk was. Door het nieuwe curriculum hebben de leden 25 

meer vrije weken waardoor het erg belangrijk is dat de activiteiten hier tactisch 26 

omheen gepland worden. Dat betekent concreet dat het gemiddeld aantal activiteiten 27 

per week omhoog is gegaan om op die manier de week voor de tentamenweken en 28 

de tentamenweken zo veel mogelijk te ontzien van activiteiten. Tot nu toe lijkt het dat 29 

het aantal activiteiten goed is ingeschat. Dit blijkt uit het feit dat er in de jaarplanning 30 

nauwelijks ruimte is voor niet-geplande activiteiten zonder andere activiteiten ten 31 

koste hiervan te laten gaan. Schuiven binnen de planning blijkt lastiger te gaan dan 32 

verwacht aangezien dit zo min mogelijk ten koste van activiteiten gaat. Een laatste 33 

evaluatie met de commissies aan het einde van het bestuursjaar 2012-2013 zal 34 

uitwijzen of zij ruimte zien voor meer activiteiten of dat de voorkeur uit gaat naar het 35 

verminderen van de activiteiten.  36 

  Naast de in het kader van professionaliteit is afgelopen halfjaar ook gewerkt 37 

aan de eerste indruk van studievereniging Postelein ten overstaande van leden, 38 

docenten en derden. Zo heeft de eerste kennismakingsborrel met de docenten 39 

plaatsgevonden op 17 oktober 2012. Ondanks de ongelukkige planning van de borrel 40 

werd de uitnodiging enthousiast in ontvangst genomen en was de kwaliteit hoger dan 41 

de kwantiteit. Zo stelden de aanwezige docenten veel vragen over Postelein en wat 42 

wij als bestuur dagelijks doen. Daarnaast werden herinneringen opgehaald over het 43 

studentenleven van de docenten en hun contact met Postelein. Omdat de interesse 44 

voor de kennismaking vanuit de docenten hoog was, wordt gekeken naar de 45 

mogelijkheid om de borrel te herhalen om de betrokkenheid van docenten vast te 46 

houden en/of verder te stimuleren.  47 

 Naast de docentenbetrokkenheid is gewerkt aan het sponsorpakket. Bedragen 48 

zijn bijgesteld en gedateerde informatie over de vereniging is bijgewerkt. Het pakket 49 
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moet alleen nog worden omgezet in folderformaat en worden gedrukt. Tot die tijd 1 

wordt nog gebruik gemaakt van het huidige sponsorpakket. Een onderdeel van het 2 

verbeteren van de eerste indruk naar derden wat helaas nog is blijven liggen, is de 3 

algemene folder. Tot op heden wordt er nog gebruik gemaakt van de oude folder. In 4 

het komend halfjaar zal er gewerkt worden aan de algemene folder die dezelfde lay-5 

out aangemeten zal krijgen als de actieve ledenfolder. Daarna zal deze worden 6 

verzonden naar de drukker. Tot slot is er een start gemaakt met het veranderen van 7 

de website. Hiervoor is het bestuur het afgelopen halfjaar op zoek gegaan naar een 8 

webdesigner/-programmeur. Gedetailleerdere informatie over de vorderingen is te 9 

lezen onder punt 2.5.2.  10 

Het afgelopen halfjaar heeft het bestuur het speerpunt professionaliteit breder 11 

kunnen toepassen dan alleen bovengenoemde punten. Professionaliteit is een 12 

speerpunt dat alle bestuursleden intussen hebben geïnternaliseerd. Dit uit zich in de 13 

open, eerlijke en kritische houding die het bestuur naar elkaar toe heeft ontwikkeld 14 

waaruit een professionelere houding is voortgekomen. Daarnaast speelt 15 

professionaliteit van de vereniging ook een rol in het maken van beslissingen. Zo 16 

heeft het bestuur besloten om het persoonlijke Facebookaccount van 17 

studievereniging Postelein te reactiveren. Wij achten het professioneler om voor 18 

activiteiten uitgenodigd te worden door de vereniging, dan door de bestuursleden. 19 

We zullen het komende halfjaar kijken of dit al dan niet ten koste gaat van het aantal 20 

aanwezige leden op activiteiten. Meer hierover kunt u lezen onder punt 2.5.5. De 21 

nieuwste commissie van studievereniging Postelein, de acquisitiecommissie, draagt 22 

ook bij aan het vergroten van de professionele uitstraling van Postelein. De leden 23 

van deze commissie zorgen voor inhoudelijk sterke contracten met externen, goede 24 

sponsordeals en houden het overzicht over de benaderde kroegen, cafés en 25 

restaurants. Meer hierover kunt u lezen in punt 4.4.  26 

Het tweede speerpunt van bestuursjaar 2012-2013 is openheid. Dit punt was 27 

onder te verdelen in openhartigheid, doorzichtigheid en toegankelijkheid. Als 28 

voorbeeld van openhartigheid werd in ons beleidsplan genoemd dat wij open zijn 29 

naar onze leden toe, zodat zij weten wie wij zijn als bestuur, als student, maar ook 30 

als mens. Dit wordt in de praktijk gebracht door, wanneer de studenten vragen 31 

hebben, te vertellen over eigen ervaringen. Dit gebeurt bij het verkopen van 32 

samenvattingen, op het moment dat er vragen worden gesteld (meestal studie-33 

/Posteleingerelateerd), maar ook tijdens activiteiten als de mogelijkheid zich voor 34 

doet. Het gaat hier voornamelijk over de openheid naar leden toe als bestuur en 35 

bestuurder en wat wij in de rol van medestudent en bestuur van de leden kunnen 36 

betenen. Om de toegankelijkheid te vergroten is het open-/gesloten bordje ingevoerd 37 

wat tot meer duidelijkheid heeft geleid onder leden omtrent de opening van de 38 

Posteleinkamer. Ook de openingstijden zijn opgehangen op de deur waar tevens 39 

zichtbaar gebruik van wordt gemaakt door onze leden. Tot slot probeert het bestuur 40 

met zo veel mogelijk leden een praatje aan te knopen als zij de Posteleinkamer 41 

bezoeken. Aanknopingspunten van gesprekken zijn veelal de vragen waarmee leden 42 

langskomen, tentamenperiodes, vakanties of activiteiten die nog op de planning 43 

staan. Door het tonen van interesse in de leden tracht het bestuur betrokkenheid te 44 

tonen en kan de interesse in en betrokkenheid naar de vereniging vanuit de leden 45 

toenemen. Het gaat in deze situatie voornamelijk over onze openheid als persoon. 46 

De speerpunten openheid en in zekere mate ook professionaliteit werden 47 

tijdens de bestuursvergaderingen (BV) het afgelopen halfjaar, voornamelijk kort, 48 

besproken tijdens het evalueren van activiteiten. Omdat dit er voor zorgde dat het 49 

expliciet evalueren van de speerpunten op de achtergrond raakte, is de nadruk op 50 
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los ingebouwde reflectiemomenten tijdens de bestuursvergadering afgehaald. De 1 

speerpunten zullen echter ongeveer per kwartaal alsnog expliciet worden besproken 2 

tijdens de BV. Om toch meerdere reflectiemomenten in te kunnen bouwen, worden 3 

de speerpunten tijdens evaluatiegesprekken van de bestuursleden met de voorzitter 4 

geëvalueerd. Deze evaluatiegesprekken vinden minimaal één keer tussen de 5 

kwartaalreflecties plaats, maar komen op aanvraag mogelijk vaker voor.  6 
 7 

2.2 Leden 8 

Op 31 maart 2013 telt studievereniging Postelein 1283 leden. Ten aanzien van 9 

17 september 2012 is dit verminderd daar studievereniging Postelein toentertijd een 10 

ledenaantal van 1470 telde. De afname kan toegeschreven worden aan leden die 11 

zijn gestopt met de studie en aan leden die afgestudeerd zijn en zich daartoe hebben 12 

uitgeschreven als lid bij studievereniging Postelein. Verwacht wordt dat het 13 

ledenaantal aan het begin van collegejaar 2013-2014 weer zal toenemen in verband 14 

met de aankomende eerstejaars studenten Pedagogische Wetenschappen en 15 

Onderwijskunde 16 

Op 31 maart 2013 telt studievereniging Postelein een aantal van 59 actieve leden. 17 

Van hen zijn 15 actief in twee of meerdere commissies.  18 

 19 
2.2.1 Lid van de maand 20 

Vanaf collegejaar 2012-2013 is het concept Lid van de Maand geïntroduceerd 21 

bij studievereniging Postelein. Middels nominaties kunnen leden andere leden in het 22 

zonnetje zetten. Het bestuur kiest vervolgens wie Lid van de Maand wordt. Waar 23 

eerst was gekozen voor nomineren per mail en anoniem kiezen voor het Lid van de 24 

Maand blijkt in de praktijk dat nomineren via een poster aan de buitenzijde van de 25 

Posteleinkamer beter werkt. Dit betekent dat de nominaties en het kiezen van een 26 

Lid van de Maand niet meer anoniem gebeurt. Aan het eind van de maand wordt aan 27 

de hand van de poster en eventuele mails door het bestuur een nieuw Lid van de 28 

Maand gekozen. Per 1 november 2012 is elke maand een Lid van de Maand 29 

uitgeroepen. Dit waren afwisselend actieve leden en niet-actieve leden waardoor 30 

diverse leden Lid van de Maand zijn geweest. Wanneer een lid gekozen werd tot Lid 31 

van de Maand, kon deze een certificaat ophalen op de Posteleinkamer evenals een 32 

speciaal aangekochte mok waarop ‘Lid van de Maand’ geschreven is. Deze mok is 33 

gevuld met allerhande Posteleingadgets. Als bestuur bemerken wij erg enthousiaste 34 

reacties op het concept Lid van de Maand en we zien dat leden actief nomineren.  35 

 36 
2.2.2 Initiatieven van leden 37 

Aan het begin van het collegejaar 2012-2013 heeft het bestuur zich 38 

voorgesteld aan de leden tijdens colleges. Na het voorstellen zijn er briefjes 39 

uitgedeeld waarop de leden ideeën konden schrijven die zij graag uitgevoerd zouden 40 

zien door Postelein. Enkele van deze ideeën, zoals kerstdiner rouler en een 41 

Posteleinfeest zijn inmiddels georganiseerd en uitgevoerd door verschillende 42 

commissies. 43 

 44 

2.3 Planning 45 

2.3.1 Jaarplanning 46 

Voor de leden is de planning van activiteiten beschikbaar middels de agenda 47 

op de website van Postelein zodat zij tijdig op de hoogte zijn van de activiteiten die 48 

Postelein organiseert.  49 
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De jaarplanning van activiteiten is voor bestuur en commissiehoofden 1 

beschikbaar op de computer, welke aan het begin van het jaar is vormgegeven. 2 

Bestuur en commissiehoofden moesten eerst wennen aan deze vrij strakke planning, 3 

maar het blijkt veel zekerheid en structuur omtrent activiteiten te geven. Wederom 4 

blijkt dit jaar dat er veel (her)tentamenweken zijn doordat binnen de studie 5 

Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde twee curricula door elkaar lopen. 6 

Hoewel dit soms wat extra planning vergt, blijkt het grotendeels realiseerbaar 7 

activiteiten van Postelein eromheen te plannen. De planning van activiteiten over het 8 

gehele jaar is in overleg met de bestuursleden ingevoerd in de jaarplanning zodat 9 

een gedegen spreiding van activiteiten is ontstaan. Hiertoe hebben er afgelopen 10 

halfjaar een tot drie activiteiten per week plaatsgevonden, uitzonderingen 11 

daargelaten. Tot nu toe lijkt het erop dat het aantal activiteiten goed is ingeschat, 12 

echter een laatste evaluatie met de commissies ten einde van bestuursjaar 2012-13 

2013 zal uitwijzen of dit het hele jaar zo is gebleken. De activiteiten van komend 14 

halfjaar zijn reeds per week ingepland, zodat de lijn van spreiding van activiteiten kan 15 

worden voortgezet. 16 

 17 

2.3.2 Maandplanning 18 

Afgelopen halfjaar is de maandplanning aan het begin van elke maand 19 

kenbaar gemaakt bij de leden middels activiteitensheets, een maandposter, flyers 20 

van maandposter, houders in het DE-café en een sheet op de beeldschermen in het 21 

Spinozagebouw en TvA 4. De activiteitensheets zijn aan de leden gepresenteerd 22 

tijdens de pauzes van colleges en mondeling toegelicht door een bestuurslid. Hierbij 23 

is gepoogd bij elke jaarlaag de activiteitensheets te tonen. De flyers van 24 

maandposter zijn, wanneer boeken werden uitgedeeld, toegevoegd aan de tasjes 25 

met daarin de bestelde boeken van de leden.  26 

 27 
2.4 Posteleinkamer 28 

2.4.1 Post 29 

Op dit moment wordt gebruik gemaakt van de postvakken per functie en de 30 

postvakken in en uit. De laatste zijn voor inkomende en uitgaande post. De secretaris 31 

houdt deze bij en sorteert en/of verstuurt deze. 32 

 33 

2.4.2 E-mail 34 

De secretaris sorteert alle inkomende mails per functie en plaatst deze 35 

eventueel in het postvak IN van een desbetreffend bestuurslid. Bestuursleden 36 

sorteren zelf hun ontvangen mails over hun submappen. Het archiveren van de mail 37 

geschiedt op computer drie en is de eigen verantwoordelijkheid van de 38 

bestuursleden. 39 

 40 

2.4.3 Kamerdienst 41 

De Posteleinkamer is maandag tot en met donderdag geopend van 10.00 uur 42 

tot 16.00 uur. Op vrijdag is de Posteleinkamer geopend tussen 10.00 uur en 14.00 43 

uur. Op deze dagen worden twee kamerdiensten gedraaid, zodat er tijdens de 44 

openingstijden te allen tijde minimaal een bestuurslid aanwezig is op de 45 

Posteleinkamer. De ene kamerdienst is van 10.00 uur tot 14.00 uur, de andere 46 

kamerdienst is van 12.00 uur tot 16.00 uur. Tussen 12.00 uur en 14.00 uur is de deur 47 

van de Posteleinkamer open om zo de toegankelijkheid te vergroten. De overige tijd 48 

is de deur gesloten om tocht en lawaai van buiten de Posteleinkamer te vermijden. 49 
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Wanneer de Posteleinkamer geopend is, kunnen leden binnenlopen voor onder 1 

andere het kopen van samenvattingen, het aanmelden voor activiteiten, het drinken 2 

van thee, het maken van een praatje of het verrichten van commissiewerk op een 3 

van de computers. 4 

Om duidelijkheid te vergaren omtrent het al dan niet open zijn van de 5 

Posteleinkamer hangt er sinds 1 oktober 2012 een bordje met open dan wel gesloten 6 

op de deur van de Posteleinkamer. Daarnaast hangt er een briefje met 7 

openingstijden op de deur van de Posteleinkamer. Wanneer de Posteleinkamer door 8 

vakanties, feestdagen of activiteiten gesloten is, wordt dit vooraf aangekondigd op de 9 

website, op Facebook en tevens via een briefje op de deur van de Posteleinkamer. 10 

Tijdens de tentamenweken is de Posteleinkamer geopend van 10.00 uur tot 14.00 11 

uur. Hiervoor is gekozen, omdat het dan rustiger is op de universiteit, maar er wel 12 

leden aanwezig zijn vanwege de twee curricula die verschillen in tentamenweken. 13 

Tevens is hiervoor gekozen, omdat de Posteleinkamer drie weken gesloten zou 14 

kunnen zijn wanneer we, naar ons beleidsplan, tijdens de (her)tentamenweken 15 

gesloten zouden zijn. 16 

De dagelijkse werkzaamheden omtrent kamerdienst van de bestuursleden 17 

worden gevolgd volgens het protocol van bestuursjaar 2007-2008.  18 

 19 

 20 
2.4.4 Verjaardagsmail 21 

Sinds collegejaar 2012-2013 wordt de verjaardagsmail dagelijks verstuurd 22 

door de secretaris. Hiervoor is gekozen, omdat verwarring ontstond omtrent het 23 

versturen van de verjaardagsmail op dagen dat er geen kamerdienst was. Om een 24 

routine te ontwikkelen en te zorgen dat de verjaardagsmail elke dag zeker verstuurd 25 

werd, is besloten dat de secretaris dit doet. Wanneer een lid jarig is geweest, kan 26 

deze een verjaardagpresentje ophalen op de Posteleinkamer. Afgelopen halfjaar is 27 

het verjaardagspresentje vernieuwd en kunnen de leden momenteel een 28 

fotosleutelhanger met verjaardagswens en Posteleinlogo ontvangen. Op de balie van 29 

de Posteleinkamer staat een poster in een houder ter herinnering aan het ophalen 30 

van het verjaardagscadeautje. 31 
 32 

2.4.5 Bekendheid 33 

Evenals voorgaande jaren draagt het bestuur dit jaar wederom shirts of vesten 34 

met hun naam, functie en het logo van Postelein tijdens kamerdiensten en 35 

activiteiten. Het dragen van deze bestuurskleding zorgt ervoor dat herkenbaarheid 36 

van de bestuursleden wordt vergroot bij de leden. Formele bestuurskleding werd 37 

afgelopen halfjaar door het bestuur gedragen tijdens constitutieborrels, Algemene 38 

Ledenvergaderingen en Propedeuse- en Bacheloruitreikingen.  39 

 Om bekendheid onder leden te vergroten heeft het bestuur aan het begin van 40 

collegejaar 2012-2013 een voorstelpraatje gehouden tijdens colleges van meerdere 41 

jaarlagen bij de studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Tevens is 42 

op 17 oktober 2012 een borrel voor docenten van de studie Pedagogische 43 

Wetenschappen en Onderwijskunde gehouden. Hoewel de opkomst niet hoog lag 44 

vanwege de herfstvakantie, was het wel een geslaagde borrel daar op informele 45 

wijze kennis is gemaakt met enkele docenten.  46 

 47 

2.4.6 Toegankelijkheid 48 

Om de leden te betrekken bij Postelein is geprobeerd de toegang tot Postelein 49 

zo laagdrempelig mogelijk te houden met betrekking tot ons speerpunt. Dit werd 50 
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uitgevoerd door leden die binnenkomen bij de Posteleinkamer wat drinken aan te 1 

bieden of een praatje te maken. Op de deur van de Posteleinkamer hangt dit jaar 2 

een open-/gesloten bordje waarop staat of de Posteleinkamer al dan niet open is. 3 

Daarnaast zijn vanuit de promotiecommissie maandelijkse activiteiten en twee open 4 

kamers georganiseerd zodat het voor leden laagdrempelig wordt om de 5 

Posteleinkamer binnen te lopen. De open kamer in oktober had tevens het doel 6 

kennis te maken met het bestuur. De open kamer in maart heeft plaatsgevonden met 7 

als doel bestuurswerving. Hiernaast wordt toegankelijkheid gehandhaafd door leden 8 

mee te laten denken met het activiteitenaanbod van Postelein. Dit kan door briefjes 9 

te deponeren in de ideeënbus en door actief lid te zijn en mee te denken in 10 

commissies. Tevens is geprobeerd de activiteiten af te stemmen op het studierooster 11 

van de leden. 12 

 13 

2.5 Informatievoorziening 14 

2.5.1 Algemeen 15 

Afgelopen halfjaar heeft de informatievoorziening van studievereniging 16 

Postelein plaatsgevonden middels de website, Facebook, de nieuwsbrief, de 17 

Blackboardcommunity, de activiteitensheets tijdens colleges, de maandposter, de 18 

posters per activiteit en de PosteleinPost. Hierbij is, voor zover mogelijk, een lijn 19 

getrokken in de berichten over de activiteiten door grotendeels dezelfde teksten te 20 

gebruiken en de informatie gelijktijdig naar buiten te brengen. Deze manieren van 21 

informatievoorziening zullen aankomend halfjaar voortgezet worden. 22 

De activiteitensheets worden aan het begin van elke maand tijdens de colleges 23 

getoond. De nieuwsbrief wordt elke maand halverwege de maand verstuurd. Voor 24 

deze spreiding is gekozen daar zo elke activiteit in ieder geval via een van deze 25 

wegen kenbaar wordt gemaakt aan de leden. 26 

 27 
2.5.2 Website  28 

Het afgelopen halfjaar heeft de secretaris de website onderhouden en gezorgd 29 

dat deze up to date was, algemene berichten te plaatsen en het gastenboek te 30 

beantwoorden. De commissarissen zijn zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van 31 

de activiteiten van hun commissies op de website. 32 

Momenteel houdt het bestuur zich bezig met het vernieuwen van de website. 33 

Hiervoor is afgelopen halfjaar op zoek gegaan naar een webdesigner/-programmeur. 34 

Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende personen waarmee de mogelijkheden 35 

en ideeën omtrent het realiseren van een nieuwe website van Postelein zijn 36 

besproken. Er is tevens contact opgenomen met de huidige webmaster. Naar 37 

aanleiding hiervan zal een webprogrammeur worden gekozen die de website van 38 

Postelein zal ontwerpen. Het streven is om de nieuwe website voor collegejaar 2013-39 

2014 gerealiseerd te hebben.  40 

 41 

2.5.3 Blackboard 42 

De Blackboardcommunity is afgelopen halfjaar onderhouden door de 43 

voorzitter. Deze heeft ervoor gezorgd dat de agenda, nieuwspunten en 44 

mededelingen geplaatst worden. De commissarissen zijn zelf verantwoordelijk voor 45 

het doorgeven van activiteiten die op Blackboard geplaatst moeten worden.  46 

Naast de functie als informatievoorziening, heeft Blackboard voor Postelein dit 47 

jaar ook de functie als inschrijving voor reizen. De eerste keer dat hier gebruikt van 48 

werd gemaakt was omtrent de skireis. Hoewel hierbij iets fout ging met de 49 

instellingen, bleek de inschrijvingen van het weekendje weg en de studiereis 50 
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vlekkeloos verliepen via Blackboard. Voor het maken van een inschrijving via 1 

Blackboard is een Blackboard-protocol opgesteld waarin het opstellen en het sluiten 2 

van een groep, het openen van een reservelijst op het forum en welke instellingen 3 

moeten worden nagegaan, staat uitgelegd. 4 

 5 

2.5.4 LinkedIn 6 

De LinkedIn-pagina van studievereniging Postelein is het afgelopen halfjaar 7 

wederom door de voorzitter onderhouden. LinkedIn wordt binnen Postelein gebruikt 8 

als alumnibestand.  9 

 10 

2.5.5 Facebook 11 

De Facebookpagina van Postelein is afgelopen halfjaar gecoördineerd door de 12 

voorzitter. Deze plaatst algemene berichten en reageert op eventuele berichten van 13 

leden. De commissarissen zijn zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van berichten 14 

over de activiteiten van hun commissies op Facebook evenals zij verantwoordelijk 15 

zijn voor het maken van een evenement voor deze activiteiten. Binnen het bestuur 16 

wordt contact gehouden over het plaatsen van berichten op de Facebook,  zodat niet 17 

meer dan een bericht per dag wordt geplaatst en het plaatsen van berichten 18 

gedoseerd wordt, uitzonderingen daargelaten. Op de Facebook worden voornamelijk 19 

aankondigingen van activiteiten geplaatst. Leden kunnen zich niet via Facebook 20 

inschrijven voor activiteiten. 21 

Afgelopen halfjaar is het persoonlijke Facebookaccount van studievereniging 22 

Postelein opnieuw geactiveerd. Hiertoe kunnen leden vrienden worden met dit 23 

account. Met deze persoonlijke Facebook kunnen de bevriende leden worden 24 

uitgenodigd voor evenementen van studievereniging Postelein, zodat dit niet meer 25 

geschiedt via de persoonlijke profielen van bestuursleden. Daarnaast kunnen leden 26 

zich ontvrienden met de persoonlijke Facebookaccount van Postelein wanneer zij 27 

niet meer willen worden uitgenodigd voor evenementen.  28 

 29 
2.6 Samenwerking 30 

De meeste samenwerkingsverbanden met andere verenigingen zijn afgelopen 31 

halfjaar voortgezet. Het samenwerkingsverband omtrent het gala is gestopt daar 32 

gekozen is voor een andere invulling van het gala. Het bestuur vindt het belangrijk 33 

om contacten met andere verenigingen te onderhouden daar je samen sterker staat, 34 

het nuttig kan zijn om van de expertise van andere verenigingen gebruik te maken en 35 

er eventueel nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. 36 

 37 

2.7 Ragweek 38 

Vanaf dinsdag 5 maart tot en met dinsdag 12 maart heeft de Ragweek 39 

plaatsgevonden met als goede doelen Beatrice Foundation en Stichting Metakids. 40 

Het bestuur van Postelein heeft zich hiervoor ingezet op meerdere vlakken. 41 

Allereerst heeft het bestuur meegedaan met de Ragweek bestuurskalender. Op 42 

dinsdag 5 maart heeft het bestuur lunches gemaakt welke werden verkocht aan 43 

docenten van de studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde die van 44 

te voren een lunch hadden besteld. Er zijn 35 lunches verkocht. De lunch is in het 45 

geheel gesponsord door de Albert Heijn waarbij de helft van de bestuursleden als 46 

tegenprestatie enkele uren zal werken bij de Albert Heijn. Op woensdag 6 maart 47 

heeft het bestuur snoepzakken verkocht in de hal van het Spinozagebouw en vanuit 48 

de Posteleinkamer. Er zijn ongeveer honderd snoepzakken verkocht. Donderdag 7 49 

maart heeft het kroegcollege, gegeven door oud-onderwijsdirecteur J. Janssens, 50 
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plaatsgevonden in het CultuurCafé. Hierbij waren 69 personen aanwezig. Op 1 

donderdag 14 maart heeft het Euphoriafeest plaatsgevonden bij café Van Buren in 2 

samenwerking met andere studieverenigingen. De helft van de winst werd 3 

geschonken aan de Ragweek. Daarnaast heeft het bestuur van Postelein besloten 4 

de eigen winst tevens aan de Ragweek te schenken. Daarnaast is geld opgehaald 5 

middels een collectebus die op de Posteleinkamer heeft gestaan gedurende de 6 

Ragweek en heeft Postelein een bedrag van vijftig euro geschonken.  7 

 8 
2.8 LOOP, SOFv en FOS 9 

Afgelopen halfjaar is wederom deelgenomen aan het Landelijk Overleg 10 

Onderwijskunde en Pedagogiek (LOOP), het Samenwerkings Overleg der 11 

Faculteitsverenigingen (SOFv) en het Facultair Overleg Studieverenigingen (FOS). 12 

Bij deze vergaderingen is steeds minimaal een algemeen bestuurslid, het liefst twee 13 

bestuursleden, aanwezig geweest.  14 

 15 
2.8.1 LOOP 16 

Afgelopen halfjaar hebben vier vergaderingen van het LOOP plaatsgevonden. 17 

Hierin is onder andere gesproken over actieve ledenwerving, georganiseerde 18 

activiteiten, bestuurswerving, boekverkoop en beleidsvoering. 19 

 20 

2.8.2 SOFv 21 

Afgelopen halfjaar hebben vijf vergaderingen van het SOFv plaatsgevonden. 22 

Hierin is gesproken over de vorderingen van de Universitaire StudentenRaad, 23 

introductie en andere zaken die besturen van studieverenigingen aangaan. 24 

Daarnaast zijn er verschillende sprekers geweest die onder andere over het juridisch 25 

beleid en het schrijven van pakkende teksten hebben gesproken. 26 

 27 

2.8.3 FOS 28 

Afgelopen halfjaar hebben drie vergaderingen van het FOS plaatsgevonden. 29 

Hieraan nemen alle studieverenigingen van de sociale faculteit, de facultaire 30 

studentenraad en de assessor van de faculteit sociale wetenschappen deel. Er is 31 

onder andere gesproken over zaken die spelen binnen de studieverenigingen van 32 

sociale wetenschappen evenals zaken die binnen de faculteit sociale wetenschappen 33 

spelen. 34 

 35 
2.9 Raad van Advies 36 

De Raad van Advies bestond tot 31 december 2012 uit de volgende personen: 37 

- E. Nizet    38 

- L. Oosterveld   39 

- L. Steeg    40 

De Raad van Advies bestaat sinds 1 januari 2013 uit de volgende personen: 41 

- J. Free    42 

- A. Janssen    43 

- L. Steeg  44 

   45 

De Raad van Advies is een onafhankelijk orgaan dat het bestuur advies geeft 46 

Omtrent de beslissingen die gemaakt worden gedurende het bestuursjaar. Daarnaast 47 

kan het bestuur advies inwinnen bij de Raad van Advies over verschillende 48 
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vraagstukken. De Raad van Advies wordt aangesteld door het bestuur. De Raad van 1 

Advies wordt per kalenderjaar opnieuw aangesteld. 2 

 3 

2.10 Actieve Leden 4 

2.10.1 Actieve Leden Activiteit (ALA) 5 

Donderdag 20 december 2012 heeft de Actieve Leden Activiteit 6 

plaatsgevonden. Deze avond is speciaal georganiseerd voor de actieve leden om 7 

hen kennis te laten maken met elkaar en met het bestuur. Op de activiteit waren 24 8 

actieve leden aanwezig. De avond bestond uit verschillende spellen bij verschillende 9 

kroegen. Hierbij konden de aanwezigen hints krijgen om een munt te vinden. De 10 

zoektocht leidde naar Café De Fuik waar de avond gezamenlijk werd afgesloten. De 11 

leden werden bij de kroegen getrakteerd op drie drankjes per persoon. De winnaars 12 

van het spel ontvingen een cocktail.  13 

 14 

2.10.2 Commissiehoofdenuitje 15 

Postelein telt op het moment veertien commissiehoofden. Zij zullen later dit 16 

jaar worden bedankt voor hun inzet en betrokkenheid middels een gratis etentje. 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 
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3. Financiën 1 

3.1 Kascontrole commissie 2 

Op 18 december 2012 is de kascontrolecommissie voor boekjaar 2012-2013 3 

geïnstalleerd en deze bestaat uit: 4 

- M. van Asten 5 

- C. Bleijenberg 6 

- M. Ras 7 

 8 

3.2 Samenvattingen 9 

3.2.1 Samenvattingenverkoop 10 

Leden hebben de mogelijkheid om van maandag tot en met donderdag tussen 11 

10.00 uur en 16.00 uur en op vrijdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur samenvattingen 12 

te kopen op de Posteleinkamer. Uitzondering hierop zijn de dagen in de tentamen- 13 

en vakantieperiodes en de dagen dat leden hun bestelde boeken op kunnen halen. 14 

Wederom is gekozen om de samenvattingen voor de boeken die dit jaar niet in de 15 

studiegids voor het academisch jaar 2012-2013 zijn opgenomen uit het overzicht in 16 

de Posteleinkamer en op de website te verwijderen. Mocht een van de leden 17 

desondanks vragen om een van deze samenvattingen, zal de gevraagde 18 

samenvatting alsnog worden verkocht. 19 

In de eerste helft van het bestuursjaar 2012-2013 zijn in het totaal 976 20 

samenvattingen verkocht, waarvan in totaal 463 samenvattingen van verschillende 21 

boeken voor het vak Gehandicaptenzorg. Het financieel halfjaarverslag zal toelichting 22 

geven op zowel de uitgaven als de inkomsten met betrekking tot de 23 

samenvattingenverkoop. 24 

  25 

 Titel boek Vak Verkocht 

1.1 Handbook of socialization: 
Theory and Research 

Algemene pedagogiek 133 

1.2 Handboek orthopedagogische  
hulpverlening 1 

Inleiding leren & ontwikkeling 0 

1.3 An Introduction to Child 
Development 

Ontwikkelingspsychologie I 0 

1.4 Eldering Gender & etniciteit 0 

1.5 Gazzaniga Psychologie 0 

1.6 Marconis & Plummer Sociologie 0 

1.7 Ogen doen onderzoek Onderzoeksmethoden 97 

1.8 Basisboek kwalitatief 
onderzoek 

Onderzoeksmethoden 84 

1.9 Handboek jeugdzorg deel 1: 
Stromingen en specifieke 
doelgroepen 

Inleiding gezin & gedrag 0 

1.10 Toegepaste statistiek: 
beschrijvende technieken 

Beschrijvende statistiek 47 

2.1 Handboek Psychodiagnostiek 
van de hulpverlening aan 
kinderen 

Algemene psychodiagnostiek 51 

2.2 Neuropsychology Neuropsychologie 4 

3.1 Gedragsanalyse en –therapie 
bij mensen met een 

Gehandicaptenzorg / 
Behandelingsmethodiek 

158 
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verstandelijke beperking 

3.2 The handbook of child and 
adolescent clinical psychology 

Ontwikkelings- 
psychopathologie 1 

67 

3.3 De diagnostische cyclus. Een 
praktijkleer 

Methodiek van de 
psychodiagnostiek 

30 

3.4 Language development and 
social interaction in blind 
children 

Gehandicaptenzorg 108 

3.5 One-to-one training Gehandicaptenzorg / 
Behandelinsmethodiek 

112 

3.6 Educating deaf students Gehandicaptenzorg 85 
Totaal   976 

 1 

3.2.2  Samenvattingencommissie 2 

De samenvattingencommissie bestaat in bestuursjaar 2012-2013 uit: 3 

- F. Belterman 4 

- N. van Dommelen 5 

 6 

Er zijn in de eerste helft van het boekjaar 2012-2013 drie samenvattingen 7 

aangekocht, voor beschrijvende statistiek: ‘Van der Peet & Wittenboer, Toegepaste 8 

statistiek: Beschrijvende technieken’, voor gehandicaptenzorg en 9 

behandelingsmethodiek: ‘Duker, Didden & Sigafoos, One-to-one training’ en voor 10 

gehandicaptenzorg: ‘Marschark, Lang & Albertini, Educating Deaf Students’. 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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4. Commissaris PR 1 

4.1 PosteleinPostcommissie 2 

De PosteleinPostcommissie bestaat dit jaar uit acht commissieleden inclusief 3 

de commissaris PR. De commissie bestaat dit jaar uit: 4 

- J. Salfischberger (bestuursverantwoordelijke) 5 

- D. Sinke (commissiehoofd) 6 

- N. Bakkum 7 

- D. van Heumen 8 

- S. van Moorsel 9 

- F. Potgieter 10 

- E. Sommers 11 

- H. Wijkhuijs 12 

 13 

De eindredactie wordt verzorgd door de bestuursverantwoordelijke en het 14 

commissiehoofd. Daarnaast wordt de eindredactie ondersteund door een 15 

commissielid. Dit commissielid zorgt ervoor dat alle stukken gecontroleerd worden op 16 

spelling en formulering. 17 

Aangezien vorig jaar bij een oplage van duizend stuks een groot aantal 18 

exemplaren van de PosteleinPost onbenut bleef, is in het beleidsplan 2012-2013 19 

aangegeven dat gekeken zou worden naar de mogelijkheden de PosteleinPost in 20 

een oplage van 750 stuks te laten drukken. Bij het verspreiden van de eerste uitgave 21 

bleek dat er toch meer dan 750 stuks uitgedeeld werden, waardoor gekozen is om de 22 

oplage op duizend stuks te houden. Bij het verspreiden van de tweede uitgave waren 23 

minder exemplaren uitgedeeld. De reden hiervan was hoogstwaarschijnlijk dat de 24 

tweedejaarsstudenten deze periode veel keuzevakken hadden en doordat zij 25 

hierdoor op verschillende plaatsen en tijden college hadden, konden niet alle 26 

tweedejaarsstudenten bereikt worden. De derdejaarsstudenten hadden deze periode 27 

geen college, alleen werkgroepen, waardoor zij ook niet allemaal bereikt konden 28 

worden. Geprobeerd is om studenten van verschillende werkgroepen de 29 

PosteleinPost te laten verspreiden in hun werkgroep, maar hoogstwaarschijnlijk 30 

konden hierdoor niet alle derdejaarsstudenten bereikt worden. Mocht dit de volgende 31 

periode wederom voorkomen, dan zal gezorgd worden dat de PosteleinPost bij de 32 

colleges van de verschillende keuzevakken wordt uitgedeeld. Daarnaast zal beter 33 

uitgezocht worden wanneer welke werkgroepen zijn, zodat zoveel mogelijk tweede- 34 

en derdejaarsstudenten bereikt kunnen worden. Bij de volgende uitgaven zal 35 

getracht worden het aantal verspreidde exemplaren wederom boven de 750 stuks te 36 

krijgen. 37 

In het kader van het speerpunt professionaliteit zou afgelopen halfjaar 38 

gekeken worden naar de mogelijkheden de PosteleinPost een professionelere 39 

uitstraling te geven. Om hiervoor inspiratie op te doen is veel gekeken naar de lay-40 

out en inhoud van andere (verenigings-)bladen. Aan de hand hiervan zijn nieuwe 41 

ideeën tot stand gekomen om de inhoud en lay-out van de PosteleinPost te 42 

veranderen. Zo is er een aantal nieuwe rubrieken toegevoegd en is besloten meer 43 

gebruik te maken van functioneel wit. Dit houdt in dat er minder tekst op een pagina 44 

komt te staan en er meer ruimte is voor bijvoorbeeld foto’s. De rubrieken die zijn 45 

toegevoegd zijn: Column, Quiz, ‘In de Spotlight’ en ‘De studentenkamer van…’. 46 

Tevens is contact geweest met de drukker van de Nijmeegs studentenblad Vox 47 

waarbij is gekeken naar de mogelijkheden de PosteleinPost net zo’n uitstraling te 48 

geven als dit blad. Hoewel we erg enthousiast waren over de mogelijkheden van 49 

deze drukker, waren deze budgettair gezien helaas niet mogelijk dit jaar. Besloten is 50 
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de ervaring en mogelijkheden van deze drukker door te geven aan het bestuur van 1 

volgend jaar, zodat zij wellicht hun begroting hierop aan kunnen passen. 2 

Het thema van iedere PosteleinPost is bepaald in samenspraak met de 3 

commissie. Er is geprobeerd iedere uitgave een thema te geven dat op veel 4 

verschillende manieren ingevuld kon worden, zodat er genoeg variatie aan artikelen 5 

zou zijn. Zo was het thema van de eerste uitgave ‘Meer naast je studie’. Hierin werd 6 

getoond wat studenten aan mogelijkheden hebben om ervaring op te doen naast hun 7 

studie. Dit varieerde van bijbaantjes tot vrijwilligerswerk. De tweede uitgave had als 8 

thema ‘Sport en gezondheid’. Hierin werden tips gegeven over gezond eten en 9 

drankgebruik, maar ook werd dit gerelateerd aan de studie door bijvoorbeeld een 10 

artikel te plaatsen over paardrijden voor kinderen met een beperking. 11 

De eerste uitgave is, zoals aangegeven in het beleidsplan, voor de 12 

kerstvakantie verspreid. De tweede uitgave is een aantal weken na de tweede 13 

tentamenperiode uitgegeven. De derde uitgave zal daarom ook een aantal weken na 14 

de derde tentamenperiode uitgegeven worden, maar voor de vierde 15 

tentamenperiode. De introductie-uitgave zal tijdens de introductie worden uitgegeven 16 

en de laatste editie in september. 17 

Het verspreiden van de PosteleinPost verliep zoals aangegeven in het 18 

beleidsplan: Bij de collegezalen voorafgaand of na afloop van de colleges van de 19 

studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, in de postvakken van 20 

de docenten van de afdelingen Orthopedagogiek en Onderwijskunde op de vierde, 21 

vijfde en zesde verdieping van het Spinozagebouw en de PosteleinPost is gestuurd 22 

naar relaties binnen de Faculteit der Sociale wetenschappen, zusterverenigingen en 23 

sponsoren. Daarnaast werd een exemplaar toegestuurd aan externen die hebben 24 

meegewerkt aan de inhoud van de PosteleinPost. Tot slot kon de PosteleinPost 25 

worden afgehaald op de Posteleinkamer en in de standaard bij de ingang van het 26 

Spinozagebouw. 27 

  28 
4.2 Introductiecommissie 29 

De introductiecommissie bestaat dit jaar uit zes commissieleden inclusief de 30 

commissaris PR. De commissie bestaat dit jaar uit: 31 

- J. Salfischberger (bestuursverantwoordelijke) 32 

- J. Guldenaar (commissiehoofd) 33 

- F. van den Eerenbeemt 34 

- M. Peijnenburg 35 

- M. Weijermars (gestart per maart 2013) 36 

- M. Willems 37 

 38 

De introductie zal dit jaar plaatsvinden van 18 tot en met 26 augustus 2013. 39 

Zoals aangegeven in het beleidsplan is een extra dag aan het programma 40 

toegevoegd, zodat na het weekend nog een goede afsluiting kan plaatsvinden en om 41 

wat meer ruimte in het programma te creëren. Naar aanleiding van een gesprek met 42 

R. Vaessen, die de introductie organiseert vanuit de universiteit, is besloten het 43 

programma beter af te stemmen op het programma dat vanuit de universiteit 44 

georganiseerd wordt. Besloten is om de universiteitsdag, vergeleken met vorig jaar, 45 

eerder in de week plaats te laten vinden, zodat de eerstejaarsstudenten op deze dag 46 

beter in staat zijn op te letten en de dag effectiever zal zijn. Na positieve reacties van 47 

afgelopen jaar is besloten de wake-up party wederom in het programma op te 48 

nemen. Er is voor gekozen de wake-up party dit jaar op één ochtend te laten 49 

plaatsvinden, omdat dit beter in het programma past. De eerste groep zal het eerste 50 
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deel van de ochtend naar de wake-up party gaan en de tweede groep het tweede 1 

deel van de ochtend. Uit de enquête van de introductie 2012 is gebleken dat de 2 

deelnemers het programma te vol vonden en dat er te weinig ruimte was voor vrije 3 

tijd. Er is daarom gekozen om op woensdag een vrijetijdsmiddag in te plannen. 4 

Tijdens deze middag hebben de studenten de tijd om even bij te komen en elkaar en 5 

de stad beter te leren kennen. Deze middag vindt RU-in-town plaats, dit zijn 6 

workshops die georganiseerd worden vanuit de universiteit. De deelnemers hebben 7 

op deze manier de mogelijkheid aan deze workshops deel te nemen, maar worden 8 

hier niet toe verplicht. Aangezien aantrekkelijke workshops worden georganiseerd 9 

vanuit de universiteit is besloten de workshops uit het programma van Postelein te 10 

halen. Tot slot is de maandag na het weekend aan het programma toegevoegd. Op 11 

deze dag zal de mentorenevaluatie, de mentorverwendag en het Proud-to-be-Fout-12 

feest plaatsvinden. Op deze manier worden de deelnemers gestimuleerd om mee te 13 

gaan op het introductieweekend en worden zij gemotiveerd na het weekend 14 

gezamenlijk de introductie af te sluiten. Op dinsdag zal aansluitend de na-introdag 15 

plaatsvinden, zodat studenten na de introductie niet speciaal later in de week naar 16 

Nijmegen hoeven terug te komen om hun boeken op te halen. 17 

Dit jaar zal de introductie wederom gekoppeld zijn aan een thema. Het thema 18 

van dit jaar is ‘Around the world’. Elk groepje zal de naam van een land toegewezen 19 

kregen. Het thema zal niet alleen terugkomen op het Proud-to-be-Fout-feest maar 20 

tevens in de spellen van het GONS en de kroegentocht en gedurende andere 21 

activiteiten tijdens de introductie. Besloten is om bij de spellen van het GONS en de 22 

kroegentocht de nadruk te leggen op de objectiviteit van de spellen. Op die manier is 23 

er weinig mogelijkheid tot discussie over de scores die behaald worden op de 24 

verschillende spellen. 25 

Enkele weken geleden heeft de aanmelding voor het mentorouderschap 26 

plaatsgevonden. Om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden mentorouder te 27 

worden en om de meest enthousiaste mentorouders te kunnen selecteren, is 28 

besloten dat er geen limiet zou zijn op het aantal aanmeldingen voor mentorouders. 29 

Er zijn 34 groepsaanmeldingen binnen gekomen. De potentiële mentorouders werd 30 

gevraagd op een zo origineel mogelijke manier te motiveren waarom zij mentorouder 31 

wilden worden. Er zijn veel creatieve inzendingen binnengekomen. Met behulp van 32 

een scoreformulier hebben de commissieleden de motivaties onafhankelijk van 33 

elkaar beoordeeld. Op het scoreformulier konden vijf punten behaald worden op 34 

originaliteit en vijf punten op kwaliteit van de argumenten om mentorouder te worden. 35 

Hieruit kwam per groep een rapportcijfer tussen de nul en de tien. De 36 

mentorgroepjes die unaniem een eindcijfer tussen de acht en de tien scoorden zijn 37 

direct op de lijst gezet. Vervolgens zijn de motivaties die unaniem onvoldoende 38 

scoorden weggestreept. Tot slot is van de motivaties waar verdeeldheid over was 39 

binnen de commissie het gemiddelde cijfer berekend. De mentorgroepjes die hierbij 40 

het hoogst scoorden zijn op de lijst gezet, tot er in totaal zestien mentorgroepjes 41 

waren. Na deze selectie bleek dat één motivatie in een verkeerde map in de mail 42 

terecht was gekomen, waardoor deze motivatie niet is meegenomen in de 43 

beoordeling. De motivatie zal alsnog beoordeeld worden, dit groepje zal aan de hand 44 

van het eindcijfer op de reservelijst worden geplaatst. Op deze manier hebben zij 45 

toch een kleine kans alsnog mentorouder te worden. Om de mentoren onderling 46 

kennis te laten maken en enthousiast te maken over Postelein zal gecombineerd met 47 

de informatie nog een extra kennismakingsactiviteit worden georganiseerd. 48 

Op dit moment is de commissie voornamelijk bezig met het uitwerken van de 49 

spellen voor het GONS en de Kroegentocht, het regelen van de sponsoring en het 50 
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organiseren van de mentorenactiviteit. Wat de sponsoring betreft wordt momenteel 1 

onderhandeld met café De Fuik over het sponsoren van de shirts voor de 2 

deelnemers aan de introductie, de mentorenshirts en de commissiekleding. Voor 3 

sponsoring tijdens de kroegentocht zijn tot nu toe afspraken gemaakt met: café De 4 

Verdieping, Absolute Zero en café Twee Keer Bellen. Er wordt momenteel nog 5 

onderhandeld met café Van Buren, café Sjors & Sjimmie, de Billabong en café De 6 

Fuik. 7 

Het conceptprogramma voor de introductie 2013 ziet er op dit moment als 8 

volgt uit (zwartgedrukte tekst geeft programmaonderdelen weer georganiseerd door 9 

de introductiecommissie): 10 

Zondag 11 

- Verzamelen en inschrijven 12 

- Eten bij Van Buren. 13 

- Kick-off party Molenstraat. 14 

  15 

Maandag 16 

- Universiteitsdag  + Praktijklezing 17 

- Informatiemarkt 18 

- Bowlen + eten bij Ollround 19 

- Introglorius. 20 

 21 

Dinsdag: 22 

- Sportdag 23 

- Eten op eigen gelegenheid 24 

- ALPO-borrel 25 

- Mannenavond 26 

- BaMyPo. 27 

  28 

Woendag 29 

- Wake-up Party 30 

- RU in Town 31 

- (Succesvol studeren) 32 

- Eten op eigen gelegenheid 33 

- Kroegentocht 34 

  35 

Donderdag: 36 

- GONS 37 

- Eten op eigen gelegenheid 38 

- Vijf Verenigingenfeest 39 

  40 

Vrijdag tot en met Zondag 41 

- Introductieweekend. 42 

 43 

Maandag: 44 

- Mentorenevaluatie + ontbijt 45 

- Mentorverwendag 46 

- Proud to be Fout. 47 

  48 
4.3 Promotiecommissie 49 
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De promotiecommissie bestaat dit jaar uit tien commissieleden inclusief de 1 

commissaris PR. De commissie bestaat dit jaar uit: 2 

- J. Salfischberger (bestuursverantwoordelijke) 3 

- A. Janssen (commissiehoofd) 4 

- N. Bakkum 5 

- N. van Dommelen 6 

- B. van Enckevort 7 

- E. Gerards 8 

- D. van Heumen 9 

- S. Lexmond 10 

- E. Mulder 11 

- V. Weijnen 12 

 13 

4.3.1 Posteleinborrels 14 

De borrels vinden dit jaar plaats in café De Fuik. Om de exclusiviteit van de 15 

borrels te bewaren is ervoor gekozen de borrel slechts om de maand te laten 16 

plaatsvinden. De borrels worden dit jaar niet meer gekoppeld aan een specifiek 17 

thema. Er worden tijdens de borrels verschillende drankacties aangeboden, zoals 18 

een gratis fust en gratis shotjes. Tot nu toe zorgen deze acties, de nieuwe locatie en 19 

het minder vaak laten plaatsvinden van de borrels voor een hogere opkomst dan 20 

voorgaande jaren. 21 

Op dinsdag 20 november 2012 heeft de eerste ‘vernieuwde’ Posteleinborrel 22 

plaatsgevonden. Om de borrel dit jaar gelijk goed in beeld te brengen bij de 23 

studenten, is gekozen de borrel extra te promoten met behulp van flyers. Deze flyers 24 

zijn uitgedeeld bij de colleges van studenten Pedagogische Wetenschappen en 25 

Onderwijskunde en tevens aan de boekenpakketten toegevoegd. Op de 26 

borrel werd een gratis fust aangeboden en werden gratis shotjes uitgedeeld. De 27 

flyers, de shotjes en een deel van het fust werden gesponsord door café De Fuik. Er 28 

waren 63 leden aanwezig op de borrel. 29 

De tweede Posteleinborrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 15 januari 2013. 30 

Om te proosten op het nieuwe jaar werden gratis glaasjes prosecco uitgedeeld aan 31 

de leden. Daarnaast werd wederom een gratis fust aangeboden. In verband met de 32 

tentamens was de opkomst bij deze borrel lager dan de vorige keer. Er waren dertig 33 

leden aanwezig. Dit minder hoge aantal was mogelijk te wijten aan het feit dat zowel 34 

de eerste- als tweedejaars in januari een collegevrije periode en tentamens hadden, 35 

waardoor zij minder op de universiteit aanwezig waren en de promotie niet 36 

voldoende hebben meegekregen. De prosecco en een deel van het fust is wederom 37 

gesponsord door café De Fuik. Volgend jaar zou ervoor gekozen kunnen worden de 38 

borrels anders over het jaar te verspreiden, om zo de maand januari te kunnen 39 

vermijden 40 

Op dinsdag 12 maart 2013 heeft de derde Posteleinborrel plaatsgevonden. 41 

Tijdens deze borrel werd wederom een gratis fust aangeboden. Een deel van dit fust 42 

werd opnieuw gesponsord door café De Fuik. Er waren 57 leden aanwezig. 43 

  44 

4.3.2 Maandelijkse activiteiten 45 

Evenals voorgaand jaar is gekozen een maandelijkse activiteit op de 46 

Posteleinkamer te organiseren. Er wordt geprobeerd af te wisselen tussen acties 47 

waarbij enkel iets te eten wordt uitgedeeld en acties waarbij leden meer uitgenodigd 48 

worden om op de Posteleinkamer te komen en een praatje te maken. 49 
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Op woensdag 7 november 2012 heeft de eerste open kamer plaatsgevonden. 1 

Het thema van de open kamer was ‘Pimp your salad’. Leden konden op de 2 

Posteleinkamer met verschillende ingrediënten hun eigen salade samenstellen. De 3 

open kamer stond in het teken van actieve ledenwerving en kennismaking met het 4 

bestuur. Om leden enthousiast te maken voor het actief lidmaatschap, hebben 5 

bestuursleden hier met leden over gesproken en was er voor leden de mogelijkheid 6 

zich in te schrijven voor de commissies. Daarnaast werd de actieve ledenfolder 7 

verspreid, zodat leden hier informatie uit konden halen over het actief lidmaatschap 8 

en de verschillende commissies. Er waren honderd leden aanwezig. 9 

De eerste maandelijkse activiteit heeft plaatsgevonden op donderdag 6 10 

december 2012. Het thema van deze maandelijkse activiteit was ‘Broodje knakworst’. 11 

Er zijn tweehonderd broodjes knakworst uitgedeeld. Aan het eind van de activiteit 12 

waren nog enkele broodjes knakworst over welke zijn uitgedeeld aan de docenten 13 

van de opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. De 14 

maandelijkse activiteit vond eerder altijd tussen 12.00 en 14.00 uur plaats. Bij de 15 

open kamer werd ondervonden dat na 13.30 uur nog maar weinig leden 16 

langskwamen. Daarom werd besloten dat de toekomstige maandelijkse activiteiten 17 

plaats zouden vinden tussen 12.00 uur en 13.30 uur. 18 

Op woensdag 9 januari 2013 heeft de tweede maandelijkse activiteit 19 

plaatsgevonden met als thema´Taart´. De commissie had verschillende taarten 20 

gemaakt waarvan stukken werden uitgedeeld. Er zijn 108 stukken taart uitgedeeld. 21 

De derde maandelijkse activiteit heeft plaatsgevonden op donderdag 21 22 

februari 2013. Deze keer werden er tosti’s uitgedeeld. Er zijn 140 tosti’s uitgedeeld. 23 

De opkomst was hoger dan verwacht, waardoor een aantal leden geen tosti hebben 24 

kunnen krijgen. 25 

Op vrijdag 22 maart 2013 heeft de tweede open kamer plaatsgevonden. Het 26 

thema van deze open kamer was ´Chocoladefondue´. Deze open kamer stond 27 

tevens in het teken van bestuurswerving. Leden die geïnteresseerd waren in het 28 

bestuur konden langskomen om hun vragen hierover te stellen. Daarnaast waren 29 

documenten met informatie over de verschillende bestuursfuncties aanwezig. Er zijn 30 

43 leden langs geweest op deze open kamer. Een mogelijke reden voor een lage 31 

opkomst was dat er enkel responsiecolleges voor studenten Pedagogische 32 

Wetenschappen en Onderwijskunde waren en een komende tentamenweek, 33 

waardoor maar weinig studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 34 

op de universiteit aanwezig waren. In het vervolg zou beter gekeken kunnen worden 35 

wat voor soort colleges er precies zijn op de dag van de activiteit, zodat meer 36 

rekening gehouden kan worden met het aantal leden dat op de universiteit aanwezig 37 

is. Het doel van de open kamer is bereikt aangezien meerdere mensen langs zijn 38 

geweest om vragen te stellen over het bestuur. 39 

  40 
4.3.3 Tentamenacties 41 

In oktober 2012 is de eerste tentamenactie uitgedeeld aan de eerste-, tweede-42 

derdejaars en de masterstudenten Pedagogische Wetenschappen en 43 

Onderwijskunde. De slogan van deze tentamenactie was ‘Een hart onder de riem 44 

steken’. De studenten kregen twee, in folie verpakte, snoephartjes met een strikje 45 

eromheen. De reacties van leden waren erg positief. 46 

De tweede tentamenactie werd in december 2012 uitgedeeld aan de eerste- 47 

en tweedejaars studenten en aan de masterstudenten van Pedagogische 48 

Wetenschappen en Onderwijskunde. In januari 2013 werd deze tentamenactie 49 

uitgedeeld aan de derdejaars studenten Pedagogische Wetenschappen en 50 
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Onderwijskunde. Er werden gelukspoppetjes uitgedeeld, voorzien van een kaartje 1 

met de slogan: ‘Met dit poppetje van geluk, kan je tentamen niet meer stuk’. De 2 

reacties op deze actie waren erg positief. 3 

In maart 2013 werd de derde tentamenactie uitgedeeld aan de eerste- en 4 

tweedejaars studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. 5 

Er werd geen tentamenactie uitgedeeld aan de derdejaars- en masterstudenten 6 

aangezien zij geen tentamens hadden deze periode. Er werden zakjes oploskoffie 7 

uitgedeeld met daarbij op een kaartje de slogan: ‘Voor na het tentamen in je kloffie, 8 

een lekker bakkie koffie’. De reacties waren over het algemeen positief, sommige 9 

studenten namen het niet aan, omdat zij geen koffie lustten. 10 
 11 

4.3.4 Posteleintruien 12 

In december 2012 werden de leden in de gelegenheid gesteld een 13 

Posteleintrui te bestellen. De truien werden gesponsord door café De Fuik, 14 

aangezien café De Fuik meer sponsoring bood dan universiteitscafé Piecken. 15 

Hierdoor was de prijs van de trui voor de leden lager dan vorig jaar. De Posteleintrui 16 

was wederom in twee verschillende kleuren te bestellen. Net als vorig jaar was er de 17 

rode trui met witte opdruk en daarnaast kon voor een navy trui met eveneens een 18 

witte opdruk worden gekozen. In totaal zijn er 59 truien besteld, waarvan 12 rode en 19 

47 navy truien. 20 

 21 
4.4 Acquisitiecommissie 22 

De acquisitiecommissie bestaat dit jaar uit drie commissieleden inclusief de 23 

commissaris PR. De commissie bestaat dit jaar uit: 24 

- J. Salfischberger (bestuursverantwoordelijke) 25 

- L. Niënhuis (commissiehoofd) 26 

- M. Monteiro 27 

 28 

  De acquisitiecommissie is dit jaar nieuw opgesteld om het overzicht te houden 29 

over alle sponsoring van studievereniging Postelein. Het doel van de 30 

acquisitiecommissie is het werven van nieuwe sponsoring. Postelein kende twee 31 

soorten sponsoring, namelijk algemene sponsoring en specifieke sponsoring. 32 

Algemene sponsoring is de sponsoring die niet voor een specifiek vooraf opgesteld 33 

doel wordt binnengehaald, maar algemeen voor studievereniging Postelein. Het 34 

bestuur bepaalt waar dit geld aan besteed zal worden. Met specifieke sponsoring 35 

wordt de sponsoring bedoeld die wel voor een specifiek vooraf opgesteld doel wordt 36 

binnengehaald. Dit sponsorgeld wordt binnengehaald voor een specifieke activiteit 37 

die georganiseerd wordt door een commissie. Er is door de commissaris PR een 38 

beleid opgesteld om voor zowel het bestuur als voor commissieleden duidelijkheid te 39 

creëren omtrent het doel en de aanpak van de acquisitiecommissie.  40 

In de opstartfase van de acquisitiecommissie is voornamelijk gekeken naar de 41 

aanpak en het beleid van de commissie. Wat betreft de algemene sponsoring is 42 

vervolgens gekeken naar onderhandelingstechnieken en naar organisaties die 43 

benaderd zouden kunnen worden. Er zal nog een moment worden gepland waarop 44 

verschillende organisaties benaderd zullen worden om na te gaan wat de 45 

mogelijkheden zijn wat betreft sponsoring. 46 

Wat betreft de specifieke sponsoring is de acquisitiecommissie bij 47 

verschillende commissies betrokken geweest om te ondersteunen bij het werven van 48 

sponsoring voor verschillende activiteiten. Samen met de PUB-commissie is gekeken 49 

naar de contracten voor het kerstdiner rouler. In samenwerking met de 50 



25 

 

skireiscommissie is voor de skireis sponsoring geregeld bij café De Fuik. Samen met 1 

de studytripcommissie is er bij café De Fuik sponsoring geregeld voor het weekend 2 

naar Berlijn. 3 

Momenteel worden, in samenwerking met de PUB-commissie, met 4 

verschillende kroegen afspraken gemaakt over de kroegentocht. Tevens wordt 5 

gekeken naar sponsormogelijkheden voor de studiereis naar Boekarest. Daarnaast 6 

wordt in samenwerking met de introductiecommissie overlegd met café De Fuik over 7 

de sponsormogelijkheden voor de introductie. Naast het werven van sponsoring is er 8 

door de acquisitiecommissie gewerkt aan verbetering van de sponsorfolder. Deze is 9 

inhoudelijk inmiddels verbeterd, maar moet nu alleen qua ontwerp nog aangepast 10 

worden zodat een nieuwe folder gedrukt kan worden. 11 

  Hoewel zowel het bestuur als de commissieleden ingespeeld moeten raken op 12 

dit nieuwe beleid, is vanuit verschillende commissies positief gereageerd op de 13 

ondersteuning door de acquisitiecommissie. 14 
 15 

4.5 Sponsoring 16 

Zoals aangegeven in het beleidsplan is gekozen op zoek te gaan naar een 17 

nieuwe stamkroeg. Besloten is daarom het contract met Absolute Zero niet te 18 

verlengen. Aangezien Absolute Zero hoofdsponsor was van studievereniging 19 

Postelein, moest tevens gezocht worden naar een nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe 20 

hoofdsponsor is café De Fuik geworden. Naast het feit dat de Posteleinborrels bij 21 

café De Fuik worden gehouden, bieden zij algemene sponsoring en specifieke 22 

sponsoring voor activiteiten zoals de Posteleinborrel, de skireis, de studytrip, de 23 

studiereis en de introductie. 24 

In oktober is het contract met Stichting SOOS verlengd. Dit jaar zal 25 

studievereniging Postelein wederom in alle vijf de uitgaven van de Posteleinpost en 26 

in het programmaboekje van de introductie een advertentie plaatsen van stichting 27 

SOOS. Daarnaast zal het logo van stichting SOOS gedurende het hele jaar op de 28 

website van studievereniging Postelein geplaatst staan. In ruil hiervoor betaalt 29 

stichting SOOS sponsorgeld. 30 

In november is een contract afgesloten met Dress Me Clothing. In dit contract 31 

is vastgelegd dat leden van studievereniging Postelein 10% korting krijgen op de 32 

prijzen voor bedrukking en het borduren van kleding. Daarnaast ontvangt 33 

studievereniging Postelein een sponsorbedrag van Dress Me Clothing In ruil hiervoor 34 

voegt studievereniging Postelein eenmalig een advertentie van Dress Me Clothing 35 

toe aan de nieuwsbrief en beveelt het deze organisatie aan bij haar leden. 36 

Er is in november een contract afgesloten met bloemenwinkel De 37 

Vernieuwing. In dit contract is vastgelegd dat studievereniging Postelein korting krijgt 38 

indien het gedurende het hele jaar de rozen voor de Propedeuse- en 39 

Bacheloruitreikingen bij De Vernieuwing besteld. 40 

In december is een contract afgesloten met zomerjobs.nl. In ruil voor 41 

sponsoring plaatst studievereniging Postelein gedurende dit bestuursjaar een banner 42 

op de website. 43 

            44 

4.6 Propedeuse-, Bachelor en Masteruitreikingen 45 

Net als de afgelopen jaren is studievereniging Postelein aanwezig tijdens de 46 

Propedeuse- en Bacheloruitreikingen van de studie Pedagogische Wetenschappen 47 

en Onderwijskunde om leden te feliciteren met het behalen van hun diploma. Op 48 

woensdag 26 september 2012 heeft de Propedeuse-uitreiking plaatsgevonden. 49 

Tijdens deze uitreiking zijn 110 rozen uitgedeeld met daaraan een kaartje ter 50 

http://zomerjobs.nl/
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felicitatie. Op donderdag 25 oktober heeft de Bachelor-uitreiking plaatsgevonden. 1 

Tijdens deze uitreiking zijn 150 rozen uitgedeeld met daaraan een kaartje. De 2 

masterstudenten hebben, na het behalen van hun masterdiploma, een kaart 3 

ontvangen met hierop de felicitaties namens Postelein.  4 

  5 

4.7 Folders 6 

In oktober 2012 is de folder met informatie over het actief lidmaatschap bij 7 

Postelein aangepast. De folder met algemene informatie over studievereniging 8 

Postelein is nog niet aangepast. De reden hiervan is dat andere bestuurszaken tot nu 9 

toe prioriteit hadden. Afgesproken is dat deze folder het komend halfjaar aangepast 10 

en gedrukt zal worden. 11 
        12 

4.8 Kerstkaarten 13 

In december 2012 is de kerstkaart gemaakt. In verband met tijdgebrek en 14 

wegens ziekte, is dit uitbesteed aan de voorzitter. In het beleidsplan is aangegeven 15 

dat de kerstkaart geprint zou worden op stevig papier. Na het printen van een aantal 16 

kerstkaarten, bleek dat de kwaliteit van de afdruk steeds slechter werd. Besloten is 17 

om de goed geprinte kerstkaarten te versturen naar actieve leden, sponsoren en 18 

zusterverenigingen. De niet-actieve leden en overige relaties binnen de universiteit 19 

hebben de kerstkaart digitaal ontvangen. 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 
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5. Commissaris Formeel 1 

 2 
5.1 PiP-commissie 3 

De PWO in Praktijkcommissie (PiP-commissie) bestaat dit jaar uit zes leden, 4 

inclusief commissaris formeel. 5 

- L. van den Heuvel (bestuursverantwoordelijke) 6 

- S. Lexmond (commissiehoofd) 7 

- F. van den Eerenbeemt 8 

- T. Horstman 9 

- L. Nienhuis 10 

- A. van Knegsel 11 

 12 

De PiP-commissie heeft zich het afgelopen half jaar bezig gehouden met het 13 

organiseren van excursies, lezingen en workshops.  14 

 15 
5.1.1 Lezingen 16 

Er hebben tot dusver twee lezingen plaatsgevonden. Beide lezingen werden 17 

gegeven van 12.45 tot 13.30 uur.  18 

 Op 9 oktober heeft de lezing over zelfbeschadiging plaatsgevonden. Deze 19 

lezing werd gegeven door S. Janssen. Zij vertelde over haar eigen ervaringen met 20 

zelfbeschadiging en welke hulp zij hiervoor heeft gehad. Hierbij waren 62 21 

aanwezigen, waarvan 56 leden en 6 niet-leden. Bij deze lezing werd de aanwezigen 22 

thee aangeboden.  23 

 Op 25 februari is een lezing gegeven door een man met stemmen in zijn 24 

hoofd. Hij vertelde over hoe hij omgaat met de stemmen in zijn hoofd. Hierbij waren 25 

25 leden aanwezig. Er waren geen niet-leden.Bij deze lezing werd geen thee 26 

aangeboden, daar de commissaris formeel niet bijtijds aanwezig kon zijn om dit te 27 

regelen.  28 

 Op vrijdag 1 maart zou een lezing door de Nederlandse Vereniging van 29 

pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) plaatsvinden. Hier zou informatie gegeven 30 

worden over de registraties die je als orthopedagoog kunt halen. Met L. van der 31 

Linden, contactpersoon van de NVO, was afgesproken dat de lezing door zou gaan 32 

wanneer er minimaal 40 aanmeldingen waren.  Er waren slechts 26 aanmeldingen, 33 

waardoor de lezing is afgelast. 34 

 Komend halfjaar zal de commissie nog één lezing organiseren. 35 

 36 
5.1.2 Excursies 37 

Tot nu toe hebben er 5 excursies plaatsgevonden.  38 

 Op 2 oktober heeft de excursie naar Oosterpoort plaatsgevonden. Oosterpoort 39 

is een instelling die jeugdigen en gezinnen helpt die problemen hebben met 40 

opgroeien en opvoeden. Hier kregen de deelnemers een rondleiding en werd verteld 41 

hoe de instelling in elkaar zit. Er waren 23 deelnemers.  42 

 Op 7 november heeft een excursie naar De Winckelsteegh plaatsgevonden. 43 

Deze instelling ondersteunt jongeren en volwassenen met complexe zorgvragen door 44 

hulp te bieden op het gebied van wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd. De 45 

deelnemers kregen hier een voorlichting over hoe de instelling te werk gaat. Door 46 

een heersend virus op de afdeling kon helaas geen rondleiding plaatsvinden. Bij 47 

deze excursie waren 23 deelnemers aanwezig. 48 
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 Op 28 november zou een excursie naar De Hunnerberg plaatsvinden. De 1 

Hunnerberg is een justitiële jeugdinrichting voor jongeren die wegens strafrechtelijke 2 

bepalingen zijn opgenomen. Er waren 20 plekken voor deze excursie, maar er waren 3 

meer aanmeldingen. De excursie was erg in trek. Op initiatief van De Hunnerberg is 4 

deze excursie echter afgelast. Zij waren het niet eens met de manier van promoten 5 

via Facebook en de website van Postelein, omdat dit voor iedereen te zien was en zij 6 

bang waren voor een Project X-taferelen bij de poort van de Hunnerberg. In eerste 7 

instantie moesten we alleen het evenement van Facebook en de website halen, wat 8 

direct gedaan is. Vervolgens hebben zij onderwijsdirectrice A. Bosman ingelicht. 9 

Daarop volgde een mail van de Hunnerberg dat de excursie niet door zou gaan. In 10 

januari heeft een gesprek plaatsgevonden met de directeur van de Hunnerberg, 11 

samen met A. Bosman, om onze kant van het verhaal toe te lichten. Hieruit kwam 12 

hetzelfde naar voren wat betreft promotiewijze. Als gevolg hiervan is met de PiP-13 

commissie de afspraak gemaakt dat instellingen op de hoogte worden gebracht van 14 

onze manier van promoten, zodat hen de mogelijkheid wordt geboden aan te geven 15 

of zij het daarmee eens zijn. Begin maart ontvingen wij via A. Bosman het bericht dat 16 

10 studenten intern geselecteerd mochten worden voor een open dag bij De 17 

Hunnerberg op 20 april. Hiervoor zijn de oorspronkelijke deelnemers benaderd met 18 

de vraag of zij erheen wilden. Uit deze reacties is een selectie van 10 studenten 19 

gemaakt door middel van loting. .  20 

 Op 16 januari heeft een excursie naar het muZIEum plaatsgevonden. Het 21 

muZIEum is een ervaringsmuseum over zien en niet zien in Nijmegen. Er waren 15 22 

deelnemers die in kleine groepjes begeleid werden door een gids met een ernstige 23 

visuele beperking. De deelnemers waren erg positief over deze excursie en vonden 24 

het een bijzondere ervaring.   25 

 Op 15 maart heeft de excursie naar Paardenwijs plaatsgevonden. Dit is een 26 

praktijk die hulpverlening biedt aan volwassenen en kinderen met behulp van 27 

equitherapie en begeleiding. Hierbij worden paarden voor therapeutische doeleinden 28 

ingezet. Tijdens de excursie kregen de deelnemers meer informatie over wat 29 

equitherapie inhoudt. Bij deze excursie was één lid aanwezig. Gekozen is om deze 30 

excursie door te laten gaan, omdat verschillende eerdere activiteiten ook al 31 

afgeblazen waren. 32 

 De commissie zal nog tot en met oktober excursies organiseren, zodat de 33 

nieuwe commissie rustig kan opstarten. Dit betekent dat er nog drie excursies 34 

georganiseerd zullen worden.  35 

 36 
5.1.3 Workshops 37 

Tot dusver heeft er één workshop plaatsgevonden. 38 

 Op 8 januari heeft oud-studente E. Nizet een workshop gebarentaal gegeven. 39 

Hierbij werd het alfabet en enkele korte zinnen aangeleerd in gebarentaal. De 40 

deelnemers waren enthousiast over de manier waarop de workshop werd 41 

aangeboden en de inhoud ervan. Er waren 21 deelnemers. 42 

 Er zullen dit jaar nog twee workshops georganiseerd worden.  43 

 44 

5.2 Voorlichtingen- en meeloopdagencommissie 45 

De voorlichtingen- en meeloopdagencommissie bestaat dit jaar uit dertien leden, 46 

inclusief commissaris formeel.  47 

- L. van den Heuvel (bestuursverantwoordelijke) 48 

- E. Herrings (commissiehoofd) 49 

- E. Mulder (commissiehoofd) 50 
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- A. Janssen 1 

- S. Lexmond 2 

- N. van Dommelen 3 

- T. Evora 4 

- E. Sommers 5 

- M. van der Made 6 

- D. van Heumen 7 

- C. Krupers 8 

- D. Peeters 9 

- M. Kuntzelaers 10 

 11 

De voorlichtingen- en meeloopdagencommissie heeft zich het eerste half jaar 12 

bezig gehouden met het geven van voorlichtingen op middelbare scholen, het 13 

begeleiden van meeloopdagen, de Nijmeegse Tweedaagse, de 14 

bachelorvoorlichtingsdag en het organiseren van de ouderdag. Er is bij deze 15 

commissie gekozen voor twee commissiehoofden, omdat E. Mulder drie maanden 16 

afwezig zou zijn en E. Herrings het op deze manier voor haar op kon vangen.  17 

 18 
5.2.1 Voorlichtingen 19 

De aanvragen voor voorlichtingen kwamen via Dienst Studentenzaken bij de 20 

commissaris formeel, die ze doorspeelde naar het commissiehoofd. In totaal zijn er 21 

12 voorlichtingen gegeven. Hiervan zijn 11 voorlichtingen door commissieleden 22 

gegeven en één door M. Heijmans. Wanneer een voorlichting had plaatsgevonden, 23 

werd deze in de eerstvolgende vergadering geëvalueerd. Dit om eventuele 24 

problemen te bespreken en een volgende keer te kunnen voorkomen. De 25 

voorlichtingen werden gegeven door twee commissieleden, aan de hand van een 26 

powerpointpresentatie. 27 

De volgende voorlichtingen hebben het afgelopen half jaar plaatsgevonden: 28 

- 4 oktober: Jan Tinbergen College te Roosendaal 29 

- 29 oktober: ROC Graafschap College te Doetinchem 30 

- 2 november: Mencia de Mendoza Lyceum te Breda 31 

- 8 november: Blariacum College te Venlo 32 

- 22 november: Geldergroep te Apeldoorn 33 

- 26 november: Graaf Huyn College te Geleen 34 

- 29 november: Mgr. Frenckencollege te Oosterhout 35 

- 2 december: Rythovius College te Eersel 36 

- 28 januari: Raayland College te Venray 37 

- 29 januari: Decanenkring op de HAN te Nijmegen 38 

- 6 februari: Sint-Janslyceum te Den Bosch 39 

- 7 februari: Decanenkring Eindhoven 40 

 41 

5.2.2 Meeloopdagen 42 

De commissie heeft dit jaar tevens meeloopdagen voor aankomend studenten 43 

verzorgd. Eveneens is dit jaar ervoor gekozen dat scholieren alleen meedoen aan 44 

een meeloopdag wanneer zij reeds hebben deelgenomen aan een andere 45 

voorlichtingsactiviteit bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen en 46 

Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit. Dit vanwege het feit dat het aantal 47 

aanmeldingen op deze manier beter bij te houden is.  De meeloopdagen zijn 48 

verdeeld in een ochtend- en middagdeel die beide door twee commissieleden 49 
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worden begeleid. Het reguliere (PWO) programma bestaat uit een welkomstpraatje, 1 

een helft van een college, een rondleiding, een lunch in de Refter op kosten van 2 

Postelein, een werkgroep beroepsvaardigheden gegeven door M. Heijmans en een 3 

drankje in het Cultuurcafé op kosten van Postelein. Tot nu toe heeft de commissie 4 

zes reguliere meeloopdagen begeleid.  5 

 Ook dit jaar hebben er meeloopdagen bij de ALPO plaatsgevonden. Deze 6 

worden in samenwerking met de Pabo georganiseerd. De meeloopdagen bestaan uit 7 

een voorlichtingspraatje, twee proeflessen van de Pabo, een lunch op de HAN, een 8 

rondleiding over de campus van de RU, een helft van een college van Pedagogische 9 

Wetenschappen en Onderwijskunde en een drankje in het Cultuurcafé op de RU. De 10 

aanmeldingen voor de meeloopdagen komen sinds dit jaar alleen via de RU binnen 11 

en niet meer via de HAN, om het overzicht te kunnen houden over het aantal 12 

aanmeldingen. Er hebben tot nu toe twee ALPO-meeloopdagen plaatsgevonden.  13 

 Komend halfjaar zullen nog twee reguliere meeloopdagen en één ALPO-14 

meeloopdag plaatsvinden.  15 

 16 
5.3 Studytripcommissie  17 

De studytripcommissie bestaat dit jaar uit zeven leden, inclusief commissaris 18 

formeel. 19 

- L. van den Heuvel (bestuursverantwoordelijke) 20 

- L. Pape (commissiehoofd) 21 

- K. Huis in ’t Veld (penningmeester) 22 

- S. van der Heijden 23 

- A. Janssen 24 

- M. Keizers 25 

- M. Weijermars 26 

 27 

Het weekendje weg naar Berlijn heeft plaatsgevonden op vrijdag 1, zaterdag 2 28 

en zondag 3 maart 2013. Voor de inschrijvingen is het Blackboardprincipe gebruikt. 29 

Hiervoor is gekozen, omdat leden op deze manier direct zien of ze mee kunnen en 30 

zich eventueel weer uit kunnen schrijven wanneer bijvoorbeeld vrienden/vriendinnen 31 

niet in de groep zitten. Eind december 2012 startte de promotie. De promotie startte 32 

zo vroeg, omdat de eerste- en tweedejaars de hele maand januari geen college 33 

hadden. De inschrijving opende 31 januari 2013. In totaal waren er 36 inschrijvingen 34 

voor het weekendje weg naar Berlijn, inclusief commissie en bestuur.  35 

De informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden op dinsdag 19 februari 2013 in Café 36 

De Fuik. Hierbij waren 30 leden aanwezig. Tijdens deze avond werd het programma 37 

van het weekend door middel van een Prezipresentatie doorlopen. Daarnaast werd 38 

in groepjes een quiz gedaan over Berlijn met allerlei opdrachten, zoals Duitse liedjes 39 

raden en zinnen vertalen. Het was een gezellige bijeenkomst waarbij de deelnemers 40 

elkaar op een leuke manier hebben leren kennen.  41 

Op vrijdag 1 maart vertrok de bus ’s ochtends om 06.00 uur richting Berlijn. In 42 

de middag werd een bezig gebracht aan de Katholische Hochschule für Sozialwesen 43 

Berlin (KHSB). Hier vertelden enkele docenten iets over het onderwijs en de 44 

pedagogiek in Duitsland. Ook kwamen studenten aan het woord die iets vertelden 45 

over hun ervaringen met de opleiding. Daarnaast werd een rondleiding gegeven door 46 

het gebouw. Deze activiteit werd als erg interessant ervaren. In de avond hebben alle 47 

deelnemers gezamenlijk gegeten. De rest van de avond konden de deelnemers naar 48 

eigen invulling doorbrengen.  49 
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Zaterdag 2 maart hebben we een stadswandeling gemaakt die twee 1 

commissieleden zelf in elkaar hadden gezet. In deze wandeling zat een spelelement 2 

waarbij de deelnemers een lijstje met opdrachten hadden waar ze foto’s van 3 

moesten maken. In de middag hadden de deelnemers vrije tijd. Aan het eind van de 4 

middag werd een bezoek gebracht aan het Unterwelten Museum. Dit is een 5 

ondergrondse bunker onder een metrostation. ’s Avonds stond er een kroegentocht 6 

gepland, maar er waren weinig leuke kroegen in de buurt van het hostel. Daarom 7 

hebben we ervoor gekozen naar club Matrix te gaan. Deze avond werd door de 8 

deelnemers als zeer leuk ervaren.  9 

Op zondag 3 maart is ’s ochtends naar de East Side Gallery bezichtigd. Hier 10 

staat een lang stuk van de Berlijnse muur waar kunst op is gemaakt. Daarna is een 11 

bezoek gebracht aan het Tränenpalast. Dit is een tentoonstelling in een oud 12 

treinstation waar de mensen tijdens de Koude Oorlog van oost naar west Berlijn 13 

gingen. Hierna hadden de deelnemers vrije tijd, waarna ze aan het eind van de 14 

middag moesten verzamelen voor vertrek richting Nederland. In de nacht kwamen 15 

we weer aan in Nijmegen.  16 

De reüniebijeenkomst wordt nog georganiseerd en zal wederom plaatsvinden 17 

in Café De Fuik.  18 

 19 

5.4 Praktijkavond: Blik op het werkveld 20 

De praktijkavond werd georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse 21 

Vereniging voor pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Van tevoren was de 22 

afspraak met L. van der Linden gemaakt dat de praktijkavond door zou gaan bij 20 23 

aanmeldingen. De praktijkavond zou plaatsvinden op maandag 11 maart 2013. 24 

Uiteindelijk waren er 11 aanmeldingen, waardoor de praktijkavond niet door is 25 

gegaan. Het was niet duidelijk waarom er zo weinig aanmeldingen waren, wellicht 26 

door het feit dat het op maandagavond zou plaatsvinden. Er waren geen tentamens 27 

of andere activiteiten die ervoor hadden kunnen zorgen dat mensen zich niet zouden 28 

aanmelden.  29 

 In september zal de huidige commissaris formeel samen met haar opvolger 30 

om de tafel zitten met L. van der Linden en eventueel S. van Helden om te 31 

bespreken hoe de activiteiten van de NVO aangepakt kunnen worden, zodat leden 32 

wel komen.  33 

 34 

5.5 Bijlessen statistiekvakken 35 

 Aan het begin van het jaar heeft de commissaris formeel een e-mail gestuurd 36 

naar alle statistiekdocenten met de vraag of zij tips hadden voor het geven van 37 

bijlessen. Hier kwam uit dat studenten eerst zelf alle stof door moeten nemen en 38 

herhalen, zodat zij weten wat de inhoud ervan is. Vervolgens kunnen in de bijlessen 39 

de oefenopgaven samen gemaakt en doorgenomen worden. Daarnaast is het goed 40 

als de student aan anderen uitlegt wat bepaalde begrippen en tabellen inhouden. Tot 41 

slot was de tip dat gezocht moet worden naar de ‘zone van de naaste ontwikkeling’, 42 

wat wil zeggen dat voortdurend gezocht moet worden naar de grens tussen wel en 43 

geen instructie. Deze tips heeft de commissaris formeel meegegeven aan de 44 

bijlesgevers. Het is niet bekend hoe de bijlesgevers dit ervaren. Dit zal blijken uit de 45 

evaluatie aan het eind van het jaar. 46 

 In oktober is begonnen met het promoten voor het geven en krijgen van bijles 47 

door middel van posters, de website, Blackboard, de nieuwsbrief en een sheet in de 48 

activiteitensheets. Dit jaar zijn er negen aanvragen gedaan voor het krijgen van 49 

bijles, waarvan vier voor psychometrie, één voor wiskunde voor de statistiek, twee 50 



32 

 

voor toetsende statistiek en twee voor beschrijvende statistiek. Al deze aanvragen 1 

zijn verwerkt en afgehandeld of lopen nog. In totaal hebben zes leden de bijlessen 2 

gegeven.   3 

 4 
5.6 Sollicitatietraining 5 

Op dinsdag 5 en dinsdag 19 februari heeft de sollicitatietraining 6 

plaatsgevonden. Deze werd gegeven door B. Ligthart van Dienst Studentenzaken. 7 

Voor deze training zou in eerste instantie een uurtarief gerekend worden, maar na 8 

overleg van B. Ligthart met haar leidinggevende is besloten dat het dit jaar nog gratis 9 

zou zijn en ze vanaf volgend jaar een uurtarief rekenen, daar een dergelijk bedrag dit 10 

jaar niet inbegroot was. Het contact met Dienst Studentenzaken verliep soepel en de 11 

organisatie was na één afspraak rond. De inschrijving voor de sollicitatietraining 12 

verliep via de mail. In totaal waren bij beide bijeenkomsten 22 deelnemers.  13 

 De training bestond uit twee bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst werd 14 

aandacht besteed aan het opstellen van het CV en het schrijven van de 15 

sollicitatiebrief. In de tweede bijeenkomst werd aandacht besteed aan het voeren van 16 

een sollicitatiegesprek. Hiervoor werden twee werknemers van Dienst 17 

Studentenzaken uitgenodigd om als sollicitatiecommissie te fungeren, zodat de 18 

deelnemers konden oefenen met het voeren van een sollicitatiegesprek.  19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 
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 1 

 2 

6. Commissaris Informeel 3 

 4 
6.1 PUB-commissie 5 

De PUB-commissie bestaat dit jaar uit de volgende leden:  6 

- Bleekman (bestuursverantwoordelijke) 7 

- N. Bakkum (commissiehoofd) 8 

- M. van Asten 9 

- A. de Bruijn 10 

- E. Gerards 11 

- A. Janssen 12 

- S. Lexmond 13 

- L. Stassar 14 

 15 

Het afgelopen half jaar heeft de PUB-commissie zich beziggehouden met 16 

organiseren van informele activiteiten.  17 

 18 

Op dinsdag 6 november 2012 vond de eerste activiteit van de PUB-commissie 19 

plaats. Dit was de Fright-Night en was vormgegeven als een spooktocht. Hiervoor 20 

waren een aantal leden verkleed in het thema ‘Halloween’ en deze zaten verspreid 21 

over het bos. Vervolgens liepen er groepjes deelnemers door het bos, die bij elke 22 

post iets moesten bemachtigen. Ondanks de regen was het een erg geslaagde 23 

activiteit. Er waren 28 deelnemers. 24 

Op woensdag 19 december vond het kerstdiner rouler plaats. Deelnemers 25 

werden verdeeld over drie groepen en elke groep zou bij een ander restaurant het 26 

voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht nuttigen voor €7,50 per persoon. De 27 

werkelijke prijs was €12,50, maar hiervan heeft Postelein €5,00 bijgedragen. De 28 

deelnemende restaurants waren Atlanta, Riva en café Moenen. Mensen waren na 29 

afloop tevreden en vonden het erg gezellig. Er waren 54 deelnemers. 30 

Op woensdag 20 februari heeft de high wine plaatsgevonden in restaurant 31 

Ivory. Tijdens de high wine werden er zeven wijnen geschonken, waarvan drie wit, 32 

drie rood en één dessertwijn. J. Zonneveld, lid van de mannencommissie van 33 

Postelein en werkzaam in restaurant Ivory, gaf de High Wine en vertelde iets over 34 

elke wijn. Daarnaast kregen deelnemers ook hapjes. De inschrijving voor de high 35 

wine ging erg snel. Oorspronkelijk waren er 25 plekken, maar dit is twee keer 36 

verhoogd wegens de grote belangstelling naar een totaal van 36 plekken. Uiteindelijk 37 

waren er 35 deelnemers, omdat één deelnemer niet is komen opdagen.  38 

De PUBcommissie heeft nog twee activiteiten in de planning staan. Eén daarvan zal 39 

de kroegentocht in april zijn. De andere activiteit zal later in het jaar plaatsvinden en 40 

de precieze invulling daarvan is nog onbekend. 41 

 42 
6.2 Sportcommissie 43 

De sportcommissie bestaat dit jaar uit de volgende leden:  44 

- I. Bleekman (bestuursverantwoordelijke) 45 

- H. Wijkhuijs (commissiehoofd)  46 

- L. van Bakel 47 

- A. de Bruijn  48 

 49 
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Op 4 december 2012 vond de Pietenbootcamp plaats. Hoewel zich 16 1 

mensen hadden opgegeven, waren er uiteindelijk 8 deelnemers, vanwege het 2 

slechte weer. De medestudent die de bootcamp gaf, had deze aangepast op het 3 

thema en mede daardoor was dit een geslaagde activiteit, welke zeker voor 4 

herhaling vatbaar is. Deelnemers gaven positieve reacties.  5 

Op woensdag 16 januari zou het schaatsen met Postelein plaatsvinden, maar 6 

deze ging niet door wegens te weinig animo. Er had zich slechts een deelnemer 7 

opgegeven. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat de eerste- en 8 

tweedejaars gedurende januari geen colleges hadden en de derdejaars veel 9 

tentamens hadden. Dit is meegenomen in de planning van volgende activiteiten. 10 

Op donderdag 21 maart vond het rolstoelbasketbal plaats, dit was erg geslaagd en 11 

werd gegeven door twee mannen die zelf fanatiek aan rolstoelbasketbal doen. Er 12 

waren vijftien leden, waardoor er drie teams van vijf mensen waren. Na een korte 13 

training is met hen een competitie opgesteld. Er werd fanatiek meegedaan. Met deze 14 

activiteit is aan de gehandicaptensport, zoals vermeld in het beleidsplan, voldaan.  15 

Nadat we ons hadden aangemeld voor de Batavierenrace bleken wij op de 49e plek 16 

van de reservelijst te staan. Aangezien het vrij onwaarschijnlijk was dat 49 17 

deelnemers zouden afvallen, is besloten om ons te gaan promoten bij het bestuur 18 

van de Batavierenrace om zo in aanmerking te komen voor de Wildcard. Er zou 19 

zowel een brief geschreven worden over Postelein als grote vereniging, als een 20 

promotiefilmpje gemaakt worden over de sportieve kanten van Postelein. Aangezien 21 

de commissie erg twijfelde over de animo is besloten alle deelnemers van 22 

voorgaande jaren te mailen of zij dit jaar weer mee zouden willen doen. Er zouden 23 

immers al kosten gemaakt worden bij inschrijving. Hier kwam slechts één reactie op 24 

en die was negatief. Na veel wikken en wegen is toen besloten een poll te plaatsen 25 

op de Posteleinfacebook. Hier kwamen slechts twee positieve reacties op en 26 

daardoor is toen besloten af te zien van het meedingen naar een Wildcard. Het was 27 

vrij waarschijnlijk dat we het benodigde aantal deelnemers niet zouden halen. Eén 28 

van de redenen daarvoor zou ook kunnen zijn, dat de PWO-studenten die echt deel 29 

willen nemen zich al hadden opgegeven bij andere verenigingen. Er zijn geen kosten 30 

gemaakt voor de Batavierenrace.  31 

 32 
6.3 Galacommissie 33 

Ook dit jaar organiseert Postelein een gala. Echter, de invulling van dit gala is 34 

anders dan voorgaande jaren. In het beleidsplan staat beschreven, dat er gekeken 35 

zal worden naar de mogelijkheden om het gala met andere verenigingen te 36 

organiseren. Hiervoor zijn twee groepen verenigingen benaderd die plannen hadden 37 

voor een gala. Beide groepen van samenwerkende verenigingen bleken 38 

geïnteresseerd, maar de een vond Postelein een te grote vereniging om mee samen 39 

te werken en de andere groep had al een contract ondertekend, wat niet meer 40 

gewijzigd kon worden. Om de leden van Postelein ook dit jaar van een gala te 41 

kunnen laten genieten, heeft het bestuur besloten om een Posteleingala te 42 

organiseren. Door de tijd die erover heen ging, om met de andere verenigingen 43 

hierover te contacteren, bleek het gala in korte tijd geregeld te moeten worden. 44 

Derhalve is er voor gekozen om het gala over te dragen aan de penningmeester. 45 

 46 

6.4 BaMyPo-Commissie 47 

De BaMyPocommissie bestaat dit jaar, namens Postelein, uit: 48 

- I. Bleekman (bestuursverantwoordelijke) 49 

- S. Blom (commissiehoofd) 50 
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- S. Franssen 1 

- I. Henskens 2 

 3 

Op donderdag 15 november vond de eerste BaMyPo plaats in café Van 4 

Buren. Het was erg gezellig en er was een redelijke opkomst. Het was erg lastig in te 5 

schatten hoe de BaMyPo zou gaan lopen, omdat dit de eerste BaMyPo was die in 6 

café Van Buren plaatsvond. Een aantal jaar geleden was al bekend dat BaMyPo van 7 

de El Sombrero naar Van Buren zou gaan en dit jaar is daar vervolg aangegeven. 8 

Het thema viel in goede aard, maar de DJ bleek niet in te gaan op verzoekjes.  9 

 10 

Op donderdag 10 januari vond de tweede BaMyPo plaats in café Van Buren, 11 

met als thema ‘Er was eens…een BaMyPo’. Dit keer was het weer erg geslaagd en 12 

was er een redelijke opkomst. De opkomst was wat minder dan de vorige BaMyPo, 13 

dit was te merken aan de winst, die bestaat uit het entreegeld. Ditmaal ging de DJ in 14 

op verzoekjes. 15 

Op donderdag 28 februari vond de derde BaMyPo plaats in café Van Buren. 16 

Het barpersoneel had zich aangekleed volgens het thema en de DJ draaide 17 

‘gangsterproof’ muziek, waar positieve reacties op waren. Ondanks dat café Van 18 

Buren wat beter zijn best deed, was er een lage opkomst. Na deze BaMyPo is 19 

besloten om met Van Buren te gaan evalueren. Dit gesprek moet nog plaatsvinden 20 

De vierde BaMyPo zal plaatsvinden op donderdag 18 april met als thema ‘Prins Pils’. 21 

De vijfde BaMyPo zal plaatsvinden op donderdag 30 mei. Tot slot zal er nog een 22 

BaMyPo plaatsvinden in de introductie op donderdag 22 augustus.  23 

 24 

6.5 Inglorious 25 

Op donderdag 6 december vond de eerste ‘Inglorious’ plaats, een 26 

samenwerking met de studieverenigingen GSV,  de ESV, SVN, Babylon en 27 

Mycelium.  Het thema was ‘Sintglorious’ in verband met Sinterklaas. Er waren 28 

onduidelijkheid over de deurdiensten en er had beter geflyerd kunnen worden. Dit is 29 

meegenomen naar de volgende Inglorious. Het was erg geslaagd, maar het werd vrij 30 

snel minder druk.  31 

Op donderdag 23 mei zal de eerstvolgende Inglorious plaatsvinden, zoals 32 

vastligt in het contract opgesteld door het zeventiende bestuur.  33 

 34 
6.6 S-feestcommissie 35 

Op dinsdag 14 mei zal het tweede S-feest plaatsvinden in Doornroosje. De 36 

datum en locatie zijn door de verantwoordelijke bestuursleden gekozen van de 37 

verenigingen van sociale wetenschappen. Dit zijn Umoja, Den Geitenwollen Soc, 38 

Mycelium, Cognac, Spin en Postelein. De verdere invulling van het feest zal gedaan 39 

worden door de commissie. Namens Postelein neemt L. Pape plaats in de 40 

commissie.  41 
 42 

6.7 Studiereiscommissie 43 

De studiereiscommissie bestaat dit jaar uit: 44 

- I. Bleekman (bestuursverantwoordelijke) 45 

- A. Bosch (commissiehoofd) 46 

- C. Hendriks (penningmeester) 47 

- G. Dodemont 48 

- A. Kets 49 

- M. Knol 50 
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- S. de Wilt  1 

 2 

Van 2 tot 9 juni zal de studiereis plaatsvinden naar Boekarest in Roemenië. M. 3 

Heijmans en L. Hendriks zullen meegaan als docenten. De promotie vond plaats op 4 

7 en 8 maart en de inschrijving opende op 14 maart.  5 

Er zijn negen formele instellingen gevonden, maar de commissie is nog bezig 6 

met het uitzoeken welke daarvan bezocht kunnen worden. De informele instellingen 7 

liggen inmiddels vast en de routes met het openbaar vervoer worden nog uitgezocht. 8 

Wat betreft sponsoring is een commissielid in samenwerking met de 9 

acquisitiecommissie hard op zoek, maar eventuele werkacties bij de orthotheek zijn 10 

afgewezen.  11 

Tot op de datum van 1 april gaan er 47 mensen mee op reis en de 12 

informatiebijeenkomst staat gepland op woensdag 24 april.  13 

 14 
6.8 Skireiscommissie 15 

De skireiscommissie bestaat dit jaar uit:  16 

- I. Bleekman (bestuursverantwoordelijke) 17 

- I. van Elk (commissiehoofd) 18 

- L. van der Kolk (penningmeester) 19 

- T. Evora 20 

 21 

J. Guldenaar zag zich echter in november genoodzaakt de stoppen met de 22 

commissie vanwege persoonlijke redenen.  23 

Van twee tot negen februari heeft de tweede Posteleinskireis plaatsgevonden. We 24 

zijn met dertien deelnemers op reis geweest naar Valfréjus in Frankrijk met Skistuds. 25 

Er hadden zich meer mensen opgegeven om deel te nemen, maar toen is de reis 26 

afgelast in verband met te hoge kosten. Deelnemers zijn toen afgebeld. Later bleek 27 

dat het om het even ging om de reis toch door te laten gaan of te laten annuleren. 28 

Vanuit het bestuur leek het logischer om de reis door te laten gaan, want dan was 29 

het geld nuttig besteed en zouden deelnemers toch nog op reis kunnen. Hierover is 30 

overlegd met de RvA. De commissie en de deelnemers zijn toen gevraagd of zij nog 31 

interesse hadden in deelname en dertien mensen zeiden dat zij alsnog mee zouden 32 

gaan.  33 

Op dinsdag 15 januari vond de informatiebijeenkomst plaats. Hierop zijn de 34 

programmaboekjes uitgedeeld en zijn een aantal mededelingen gedaan aan de 35 

deelnemers, zoals bijvoorbeeld over het openbaar vervoer. Doordat we met minder 36 

dan 20 deelnemers waren, is onze eigen opstapplaats komen te vervallen en 37 

moesten wij opstappen in Utrecht.        38 

Eenmaal op reis bleek het een en ander mis te zijn gegaan in de 39 

communicatie met Skistuds, de reisorganisatie. Zo waren er dubbele boekingen en 40 

ging de skipas op de verkeerde dag in. Er waren klachten over de kamers, zoals 41 

bijvoorbeeld bedden die scheef hingen of lampen die kapot waren en keukengerei 42 

dat miste. Dit is allemaal ter plekke opgelost door de reisleidster. H. Kwakkel ging 43 

mee als skilerares en B. Verstegen ging mee als snowboardleraar. De kroegentocht, 44 

spelletjesavond, het Grote Ontdek Het Dorp spel en pubquiz op reis waren erg 45 

geslaagd. Van het themafeest is afgezien, omdat zowel deelnemers als commissie 46 

geen heil zagen in een themafeest met 13 man. Op 2 april vinden de reünie en het 47 

themafeest  ‘après ski’ plaats.  48 

 49 

 50 
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6.9 Mannencommissie 1 

De mannencommissie bestaat dit jaar uit: 2 

- I. Bleekman (bestuursverantwoordelijke) 3 

- S. Fielt (commissiehoofd) 4 

- J. Zonneveld (penningmeester) 5 

- J. Borcheld 6 

 7 

Als eerste activiteit hebben zij een wat grotere activiteit georganiseerd om uit 8 

te pakken en eerstejaarsmannen betrokken te houden. Dit was de bierproeverij op 21 9 

november. Deze werd gegeven door J. van der Vlugt en was geslaagd en gezellig. 10 

Er waren acht mannen aanwezig.  11 

De tweede activiteit was het poolen op 17 december. Hier waren zes mannen 12 

bij aanwezig en ook dit was gezellig, ondanks de lage opkomst. De nieuwjaarsborrel 13 

op 10 januari bleek een populaire activiteit. Hier waren 19 mannen bij aanwezig, 14 

waaronder een docent. Daarmee was dit een goed geslaagde activiteit. Op 7 februari 15 

en 7 maart vonden er pokeravonden plaats, waarbij een groot deel van de mannen 16 

vertegenwoordigd was.  17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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