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Voorwoord 1 

Met deze halfjaarlijkse verantwoording worden de activiteiten van studievereniging 2 
Postelein van de periode 1 oktober 2011 tot en met 31 maart 2012 toegelicht, 3 
verantwoord en waar mogelijk geëvalueerd. In vele gevallen is evaluatie moeilijk, 4 
omdat vele factoren van invloed zijn op de gang van zaken. Er kan nooit met 5 
zekerheid gezegd worden waarom de opkomst van leden op een activiteit hoog of 6 
juist laag is. Waarbij wij de opkomst nemen als graadmeter voor het succes van een 7 
activiteit. 8 
 9 
Met deze halfjaarlijkse verantwoording wordt teruggekeken op de activiteiten van 10 
afgelopen halfjaar. De verbeterpunten die hieruit voortkomen worden meegenomen 11 
naar komend halfjaar.  12 
 13 
Het bestuur 2011-2012, 14 
 15 
Anoek Janssen  - Voorzitter 16 
Domenique Sinke  - Secretaris en vice-voorzitter 17 
Marcella Monteiro  - Penningmeester 18 
Leonie Pape   - Commissaris PR 19 
Arianne Breure  - Commissaris formeel 20 
Jelle Guldenaar  -  Commissaris informeel  21 
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1. Inleiding 1 

Deze halfjaarlijkse verantwoording bevat informatie over de periode van 1 oktober 2 
2011 tot en met 31 maart 2012. Verschillende aspecten van studievereniging 3 
Postelein zullen voor deze periode worden toegelicht. Dit zijn onder andere de 4 
algemene speerpunten, de activiteiten van de verschillende commissies en de 5 
werkzaamheden van de commissarissen PR, formeel en informeel. Middels deze 6 
verantwoording krijgen de leden een inzicht in de behaalde en nog te behalen doelen 7 
waarbij gerefereerd wordt aan het beleidsplan. Verder wordt gekeken naar waar 8 
verbetering mogelijk is en waar bijstelling vereist is. 9 
 Dit halfjaarlijks verslag zal besproken worden in de Algemene Leden 10 
Vergadering van maandag 7 mei 2012. Wij staan open voor uw opmerkingen en 11 
advies omtrent het komende halfjaar.   12 

2. Algemene doelstellingen 13 

2.1 Speerpunten 14 

De twee speerpunten die in bestuursjaar 2011-2012 worden nagestreeft, hebben 15 
betrekking op de uitstraling van Postelein en de betrokkenheid van onze leden. 16 

Ons eerste speerpunt is de uitstraling van Postelein veranderen.  17 
De verandering waar de meeste reacties op zijn gekomen, is de indeling van de 18 
Posteleinkamer. Het idee was een meer toegankelijke kamer te creëren waarbij 19 
leden makkelijker naar binnen durven te stappen. Door de balie te verplaatsen is een 20 
meer open kamer gecreeërd. De gedachte is dat als mensen nu iets komen vragen 21 
ze sneller de kamer binnen komen en ze minder snel buiten de kamer blijven staan. 22 
Gedurende de gehele dag zitten er leden op de kamer, ook buiten de pauzes om. Ze 23 
komen dan een praatje maken en een kopje koffie of thee drinken. Tijdens de 24 
boekverkoop is opgevallen dat de rij buiten de kamer minder lang is en dat meer 25 
mensen in de kamer staan.  26 

Naast het veranderen van de indeling van de kamer zijn tevens andere 27 
middelen ingezet om de uitstraling te veranderen. Één daarvan is het aanpassen van 28 
de uitstraling van de promotiemiddelen. In het afgelopen halfjaar zijn er veel 29 
veranderingen doorgevoerd in de uitstraling van onze promotiemiddelen. De balk 30 
onderaan de poster bevat onder andere het logo, de QR-code, een Facebooklogo en 31 
het adres van de website. De zwarte balk maakt de standaardtekst goed leesbaar. 32 
De QR-code is toegevoegd om het makkelijker te maken voor leden om direct naar 33 
onze Facebookpagina te gaan. Op die Facebookpagina kunnen ze informatie over 34 
de activiteit vinden en onder andere op ‘deelnemen aan evenement’ klikken. Er is 35 
voor gekozen deze informatie in een zwarte balk te zetten, omdat het leesbaar en 36 
een punt van herkenning is. Het is namelijk bij iedere poster hetzelfde. Daarnaast 37 
hebben de posters allemaal een andere lay out.  Waardoor het eerder opvalt 38 
wanneer een nieuwe poster is opgehangen. Leden hebben aangegeven dat de 39 
posters er aantrekkelijker uitzien. De activiteitensheets, de maandkalenders en de 40 
berichten op de schermen in Spinozagebouw en TvA4 hebben eveneens een andere 41 
lay-out gekregen. Er wordt gebruik gemaakt van de jaaragenda op de website. De 42 
jaaragenda wordt aangevuld wanneer er data van activiteiten bekend zijn. Het 43 
afgelopen halfjaar is meer gebruik gemaakt van promotiefilmpjes in de collegezaal. 44 
Met behulp van bijvoorbeeld spannende muziek wordt getracht de nieuwsgierigheid 45 
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van de mensen te wekken. De gedachte achter het gebruik van de promotiefilmpjes 1 
is dat deze meer aandacht trekken dan een collegepraatje. De promotiefilmpjes 2 
worden op dit moment ingezet om grotere activiteiten te promoten zoals de studiereis 3 
en de skireis. In hoeverre de promotiefilmpjes daadwerkelijk een positieve uitwerking 4 
hebben op de aanmelding van leden voor activiteiten is lastig te bepalen door de vele 5 
factoren die van invloed zijn op de aanmelding door leden.  6 

Één van de grote aanpassingen die nog niet helemaal rond is, is het 7 
aanpassen van de website. De contacten met de webmaster zijn opgestart, maar 8 
vanwege drukte bij beide partijen heeft nog geen afspraak plaats kunnen vinden om 9 
concrete plannen te bespreken. Het komende halfjaar is het aanpassen van de 10 
website een belangrijk doel dat we voor het einde van het jaar willen behalen. Het 11 
komend halfjaar zal de standaard van de PosteleinPost bij de ingang van het 12 
Spinozagebouw geschilderd worden. De standaard zal in plaats van groen nu rood 13 
en blauw worden. Dit om de herkenbaarheid te vergroten.  14 

Het tweede speerpunt heeft betrekking op de betrokkenheid van onze leden. 15 
Het belangrijkste middel om betrokkenheid van leden te krijgen is een open houding 16 
van het bestuur. Ieder bestuurslid doet zijn best om op activiteiten, op de kamer en 17 
op andere momenten waar leden aanwezig zijn een open houding te hebben. Deze 18 
open houding uit zich in dingen zoals een praatje maken met mensen die een 19 
samenvatting of boeken komen halen en door bijvoorbeeld iets te drinken aan te 20 
bieden wanneer mensen op de kamer komen. Dit kan mogelijk effect hebben gehad 21 
op de goede opkomst van kameractiviteiten en informele activiteiten in het eerste 22 
halfjaar. 23 

Iedere maand wordt een activiteit op de kamer georganiseerd. Dit is een 24 
activiteit waar veel leden naar toe komen. Veel leden komen op de kamer voor de 25 
activiteit, maar blijven ook gezellig een kopje koffie of thee drinken. De overige 26 
activiteiten hebben een wisselende opkomst. De informele activiteiten lopen goed en 27 
zitten bijna altijd vol, maar de formele activiteiten lopen minder goed. Vanwege de 28 
vele mogelijke oorzaken blijkt het lastig in te schatten waar dat aan ligt. Om te 29 
achterhalen wat de mogelijke oorzaken zijn heeft de commissaris formeel een 30 
gesprek gehad met de PiP-commissie. Voorgaande jaren was vrijdag voor veel 31 
studenten een vrije dag, maar met het nieuwe curriculum is dat niet meer het geval. 32 
Daardoor valt een goede dag voor een excursie weg. Komend halfjaar gaan we 33 
experimenteren met tijden en dagen waarop de excursies/lezingen plaatsvinden. 34 
Naast de excursies en lezingen is het afgelopen halfjaar één workshop 35 
georganiseerd. Komend halfjaar zullen meer workshops volgen.  36 

Om de betrokkenheid te vergroten zijn er tijdens het voorstelrondje van het 37 
bestuur in de collegezalen briefjes uitgedeeld. Op deze briefjes konden studenten 38 
activiteiten opschrijven die zij zouden willen zien bij Postelein. Een aantal van die 39 
activiteiten zijn uitgevoerd door verschillende commissies. Zo heeft onder andere de 40 
PUB-commissie (voorheen algemeen informeel) een high tea en verzorgd en de PiP-41 
commissie heeft een ervaringstocht opgezet. De leden die deel hebben genomen 42 
aan deze activiteiten waren erg enthousiast.  43 

2.2 Leden 44 

Op 31 maart 2012 telt studievereniging Postelein 1314 leden. Dit zijn minder leden 45 
ten opzichte van 1 oktober 2011 toen het ledenaantal 1450 was. De afname kan 46 
toegeschreven worden aan een aantal leden dat gestopt is met de studie en een 47 
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aantal leden dat afgestudeerd is. De verwachting is dat begin volgend collegejaar het 1 
aantal leden weer zal toenemen in verband met de aankomende eerstejaars. 2 

Het aantal actieve leden op 31 maart is 59 waarvan dertien leden in twee of 3 
meer commissies actief zijn. 4 

2.2.1 Initiatieven van leden 5 

Begin november heeft het bestuur zich voorgesteld aan de leden tijdens de colleges.  6 
Er zijn toen tevens briefjes uitgedeeld met de vraag of leden hier hun ideeën voor 7 
activiteiten op wilden schrijven. Enkele van deze ideeën, zoals een skireis, high tea 8 
en een ervaringstocht zijn inmiddels door verschillende commissies ten uitvoer 9 
gebracht.  10 

2.3 Planning 11 

2.3.1 Jaarplanning 12 

Op de website wordt de jaaragenda bijgehouden zodat leden tijdig op de hoogte zijn 13 
van aankomende activiteiten.  14 

Gebleken is dat eerstejaars op andere momenten tentamens hebben dan 15 
ouderejaars. Daardoor missen er meer weken (de tentamenweken van de 16 
eerstejaars) waarin geen activiteiten plaats kunnen vinden. Het afgelopen halfjaar 17 
kon dit worden ondervangen door goed met elkaar te overleggen wie wanneer welke 18 
activiteit doet. Toch zijn er weken waarin heel veel activiteiten plaats hebben 19 
gevonden. Komend halfjaar zal worden bekeken hoe de activiteiten die nog moeten 20 
komen op een goede manier ingepland kunnen worden.  21 

2.3.2 Maandplanning 22 

De maandagenda wordt aan het begin van elke maand in de collegezalen 23 
gepresenteerd door middel van een PowerPoint presentatie. Daarnaast worden de 24 
maandkalenders in de houders op de tafels in het DE-café geplaatst en is de 25 
maandplanning te zien op de beeldschermen in het hal van het Spinozagebouw en in 26 
TvA 4. 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 secretaris sorteert alle inkomende post en zorgt dat 31 
uitgaande post verzonden wordt.  32 

2.4.2 E-mail 33 

De secretaris sorteert alle inkomende e-mails per bestuurslid en zorgt dat deze bij 34 
het betreffende bestuurslid in het postvak in geplaatst worden. Bestuursleden 35 
sorteren zelf hun e-mails over de eigen submappen. Alle mails worden gearchiveerd 36 
op computer drie op de Posteleinkamer. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de 37 
bestuursleden.  38 
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2.4.3 Kamerdienst 1 
Elke werkdag is de Posteleinkamer geopend voor leden van 10.00 uur tot 16.00 uur 2 
en op vrijdag van 10.00 uur tot 14.00. Elke dag worden twee kamerdiensten 3 
gedraaid, één van 10.00 uur tot 14.00 uur en één van 12.00 uur tot 16.00 uur. Op 4 
deze manier zijn altijd twee bestuursleden op de kamer aanwezig tussen 12.00 uur 5 
en 14.00 uur. Tussen 12.00 uur en 14.00 uur staat de deur van de Posteleinkamer 6 
open om de kamer extra toegankelijk te maken voor leden. Leden kunnen tussen 7 
10.00 uur en 16.00 uur samenvattingen kopen en zich inschrijven voor activiteiten. 8 
Tijdens vakanties en feestdagen is de Posteleinkamer gesloten. Daarnaast is de 9 
kamer gesloten tijdens de hertentamen- en tentamenweken om bestuursleden de 10 
mogelijkheid te geven zelf te studeren voor tentamens. Sluiting van de 11 
Posteleinkamer wordt via de website bekend gemaakt aan de leden.  12 

2.4.4 Kameretiquette 13 

De dagelijkse werkzaamheden behorend bij de kamerdienst van de bestuursleden 14 
worden volgens het protocol van bestuursjaar 2007-2008 gevolgd. Daarnaast zijn er 15 
enkele punten toegevoegd met betrekking tot het opschonen van de computers op 16 
de Posteleinkamer. Dit betreft het gebruik van het programma Ccleaner en een 17 
virusscanner.  18 

2.4.5 Verjaardagsmail 19 

Elke dag wordt de verjaardagsmail verstuurd naar jarige leden. Deze leden krijgen de 20 
mogelijkheid een klein presentje op te halen op de Posteleinkamer. Wanneer er geen 21 
mogelijkheid is de verjaardagsmail vanaf de Posteleinkamer te versturen wordt 22 
onderling afgesproken wie de verjaardagsmail vanuit thuis verstuurt. Op de balie in 23 
de Posteleinkamer is een standaard geplaatst met de mededeling dat jarige leden 24 
hun presentje hier op kunnen halen. 25 

2.5 Bekendheid 26 

Om herkenbaar te zijn voor de leden wordt ten tijde van kamerdiensten en 27 
activiteiten van studievereniging Postelein de bestuurskleding gedragen. De 28 
bestuurskleding bestaat uit een shirt of vest met daarop het Posteleinlogo en de 29 
naam en functie van het bestuurslid. Dit zorgt voor duidelijkheid over wie het 30 
aanspreekpunt is voor leden. Tijdens constitutieborrels en Algemene Leden 31 
Vergaderingen wordt door de bestuursleden formele bestuurskleding gedragen.  32 

In de eerste week van november heeft het bestuur zich voorgesteld in de 33 
collegezalen aan de studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. 34 

2.6 Toegankelijkheid 35 

Om de leden te betrekken bij de studievereniging is geprobeerd om de 36 
toegankelijkheid op verschillende manieren te vergroten. Ten eerste is in oktober 37 
2011 de inrichting van de Posteleinkamer aangepast. Uit de enquête van het bestuur 38 
2010-2011 bleek de balie voor veel leden een drempel te zijn, deze is nu verplaatst 39 
waardoor de entree van de Posteleinkamer meer open is. Ten tweede is geprobeerd 40 
het activiteitenaanbod aan te passen. Maandelijks wordt nu een kameractiviteit 41 
georganiseerd door de promotiecommissie van de commissaris PR waardoor leden 42 
op een laagdrempelige manier met Postelein in aanraking kunnen komen. Tevens 43 
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zijn ook enkele ideeën van leden ten uitvoer gebracht zoals eerder genoemd bij punt 1 
2.2.1 Initiatieven van leden. 2 
 De bestuursleden trachten naast deze praktische aanpassingen ook een open 3 
houding aan te nemen naar de leden. Wanneer leden op de kamer komen worden zij 4 
te allen tijde aangesproken. 5 

2.7 Informatievoorziening 6 

2.7.1 Algemeen 7 

De informatievoorziening van studievereniging Postelein heeft afgelopen halfjaar 8 
plaatsgevonden middels de de website, de nieuwsbrief,  de Blackboardcommunity, 9 
de activiteitensheets, de maandkalender, de posters en de PosteleinPost,. Daarnaast 10 
is er sinds oktober 2011 een Facebookaccount. Op deze manier worden leden op de 11 
hoogte gesteld van activiteiten van Studievereniging Postelein. Het komende halfjaar 12 
zal de informatievoorziening op deze manier voortgezet worden. 13 

De nieuwsbrief wordt tweewekelijks verstuurd voor zover dit mogelijk is. In 14 
verband met vakanties en tentamens is dit namelijk niet altijd zinvol. Het bekend 15 
maken van de maandplanning geschiedt zoals genoemd in punt 2.3.2 16 
maandplanning. 17 

Vanaf april is er een nieuwe algemene Posteleinfolder beschikbaar voor alle 18 
leden. Hierin wordt duidelijk gemaakt wat studievereniging Postelein voor leden kan 19 
betekenen en te bieden heeft. In de folder staat onder andere informatie over 20 
boekkortingen, formele activiteiten voor verdieping en informele activiteiten voor 21 
ontspanning. De Posteleinfolder is onder andere uitgedeeld op de 22 
Bachelorvoorlichtingsdag van 31 maart 2012 en zal aan de nieuwe eerstejaars 23 
uitgedeeld worden tijdens de introductieweek. 24 

2.7.2 Website 25 

De website wordt onderhouden door de secretaris. Deze zorgt dat activiteiten op de 26 
site geplaatst worden, werkt de jaaragenda bij en zorgt er voor dat alle pagina’s up-27 
to-date zijn. De commissarissen zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van 28 
activiteiten en overige informatie die op de website geplaatst moeten worden. Er zal 29 
in het laatste half jaar gekeken worden naar mogelijkheden om de lay-out van de 30 
website waar mogelijk aan te passen. 31 

2.7.3 Blackboard 32 
De Blackboardcommunity wordt onderhouden door de voorzitter. Deze zorgt dat de 33 
agenda, nieuwspunten en mededelingen geplaatst worden. De commissarissen zijn 34 
zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van activiteiten die op Blackboard geplaatst 35 
moeten worden. 36 

2.7.4 LinkedIn 37 
De voorzitter onderhoudt de LinkedIn-pagina van Studievereniging Postelein. De 38 
LinkedIn-pagina wordt gebruikt als alumnibestand. 39 

2.7.5 Facebook 40 

Dit jaar is een Facebookaccount aangemaakt voor studievereniging Postelein. Alle 41 
bestuursleden hebben toegang tot deze account. De commissarissen zijn zelf 42 
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verantwoordelijk voor het plaatsen van hun activiteiten op de pagina. Geprobeerd 1 
wordt om het plaatsen van berichten zoveel mogelijk te spreiden, omdat deze anders 2 
niet worden gelezen. Op de Facebookpagina worden voornamelijk aankondigingen 3 
van activiteiten en aankondigingen van de opening van inschrijvingen voor 4 
activiteiten geplaatst. Daarnaast worden ook eventuele vragen van de leden over de 5 
desbetreffende activiteiten beantwoordt. Ten slotte zijn ook enkele belangrijke 6 
organen als het SOFv, de FSR en de NUmedezeggenschap gelinkt aan het 7 
Facebookaccount. 8 

2.8 Samenwerking 9 

De meeste samenwerkingsverbanden met andere verenigingen zijn dit jaar 10 
voortgezet; andere samenwerkingsverbanden, zoals de Pichterparty zijn helaas, 11 
wegens te laag rendement, stopgezet. Als bestuur vinden wij het belangrijk om 12 
goede contacten met andere verenigingen te onderhouden en zo nodig te 13 
versterken. Het onderhouden van goed contact met andere verenigingen bevordert 14 
onder andere de samenwerking en heeft er toe geleid dat er een nieuw feest 15 
georganiseerd wordt met alle verenigingen van de faculteit Sociale Wetenschappen, 16 
namelijk het Het Sociale Wetenschappen-feest 17 

2.8.1 Ragweek 18 

In de week van 7 tot en met 15 maart 2012 heeft de Ragweek plaatsgevonden. De 19 
goede doelen dit jaar waren MS Research en KidsRights. Het bestuur van Postelein 20 
heeft onder andere meegedaan met de Ragweek kalender. Op woensdag 14 maart 21 
heeft studievereniging Postelein ontbijtjes rondgebracht bij de leden. De ontbijtjes 22 
zijn gesponsord door de Albert Heijn XL aan de St. Jacobslaan te Nijmegen. Leden 23 
konden voor 4 euro een ontbijt bestellen dat tussen 07.00 uur en 10.00 uur door de 24 
bestuursleden werd rondgebracht. Naast de opbrengst van de ontbijtactie heeft 25 
studievereniging Postelein vijftig euro aan het goede doel geschonken. 26 

2.9 Loop, SOFv en Fos 27 

Dit jaar wordt wederom deelgenomen aan de vergaderingen van het Landelijk 28 
Overleg Onderwijskunde en Pedagogiek (LOOP), het Samenwerkings Overleg der 29 
Faculteitsverenigingen (SOFv) en het Facultair Overleg Studieverenigingen (FOS). 30 
Twee leden van het bestuur, waarvan minimaal één dagelijks bestuurslid, zijn 31 
aanwezig bij vergaderingen van het LOOP en het SOFv. Daarnaast woont de 32 
voorzitter of de secretaris vergaderingen van het FOS bij. 33 

2.9.1 LOOP 34 

Afgelopen jaar hebben vier vergaderingen plaatsgevonden. Hier is onder andere 35 
gesproken over studiereizen, formele activiteiten zoals lezingen en excursies en 36 
informele activiteiten. Daarnaast heeft één studievereniging een korte lezing 37 
gehouden over het werven van sponsoring. 38 

2.9.2 SOFv 39 

Afgelopen jaar hebben vijf vergaderingen plaatsgevonden. In deze vergaderingen is 40 
onder andere gesproken over de introductie die vanaf dit jaar ingekort is en over de 41 
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verschillende bezuinigingen die in het onderwijs worden doorgevoerd. Bij enkele 1 
vergaderingen zijn ook sprekers aanwezig geweest om verschillende onderwerpen 2 
zoals de introductie en bestuursbeurzen toe te lichten. 3 

2.9.3 FOS 4 

Afgelopen jaar heeft Postelein deelgenomen aan het FOS overleg. Alle verenigingen 5 
van de sociale faculteit, de facultaire studenten raad en de assessor nemen deel in 6 
dit overleg. Dit overleg heeft afgelopen halfjaar vier keer plaatsgevonden. Tijdens het 7 
overleg zijn onder andere de zaken studiereis, bestuurswerving, bestuurstaken en 8 
het gala ter sprake gekomen. Tijdens het overleg worden ook ideeën voor activiteiten 9 
uitgewisseld. 10 

2.10 Raad van Advies 11 

De RvA bestaat dit jaar uit de volgende personen: 12 
- Anne van de Laar   (gestopt per 31 december 2011) 13 
- Robin van Rijthoven  (gestopt per 31 december 2011) 14 
- Judith Wilms   (gestopt per 31 december 2011) 15 
- Esther Nizet   (gestart per 1 januari 2012) 16 
- Linsey Oosterveld  (gestart per 1 januari 2012) 17 
- Lotte Steeg   (gestart per 1 januari 2012) 18 

 19 
De RvA is een onafhankelijk orgaan dat het bestuur advies geeft over de 20 

beslissingen die gemaakt worden gedurende het bestuursjaar. Daarnaast kan het 21 
bestuur advies inwinnen bij de RvA over verschillende vraagstukken. De RvA wordt 22 
door het bestuur aangesteld en het jaar van de RvA loopt van 1 januari tot en met 31 23 
december.   24 

2.11 Actieve Leden 25 

2.11.1 Actieve Leden Activiteit (ALA) 26 

Donderdag 22 december heeft de Actieve Leden Activiteit plaatsgevonden. Deze 27 
avond is speciaal georganiseerd voor de actieve leden om hen te bedanken voor hun 28 
inzet. Op de activiteit waren 35 leden aanwezig. De avond begon met een spel 29 
waarbij de leden ludieke foto’s moesten maken op verschillende locaties. De avond 30 
werd afgesloten met een borrel in Absolute Zero waarbij alle leden drie gratis 31 
drankjes kregen en de winnaars van het spel een cocktail naar keuze kregen. 32 

2.11.2 Commissiehoofdenuitje 33 

Postelein telt op dit moment tien commissiehoofden. Op donderdag 19 april zal het 34 
commissiehoofdenuitje plaatsvinden. Om de commissiehoofden te bedanken voor 35 
hun inzet zullen zij een presentje krijgen.  36 
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3. Financiën 1 

3.1 Kascontrole commissie 2 

Op 22 november 2011 is de kascontrolecommissie voor boekjaar 2011-2012 3 
geïnstalleerd. De commissie bestaat uit: 4 

- Gaby van Abeelen 5 
- Stijn de Laat 6 
- Michelle Mostard 7 

3.2 Samenvattingen 8 

3.2.1 Samenvattingenverkoop 9 

Leden hebben de mogelijkheid om van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 10 
uur en 16.00 uur en op vrijdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur samenvattingen te 11 
kopen. Uitzondering hier op zijn de dagen in de vakantieperiode en de dagen dat 12 
leden hun bestelde boeken op kunnen halen. 13 

Gekozen is om de samenvattingen voor de boeken die dit jaar niet in de 14 
studiegids voor het academisch jaar 2011-2012 zijn opgenomen uit het overzicht in 15 
de Posteleinkamer en op de website te verwijderen. Mocht een van de leden 16 
desondanks vragen om een van deze samenvattingen, zal de gevraagde 17 
samenvatting alsnog worden verkocht. 18 

In het totaal zijn er 594 samenvattingen verkocht, waarvan meer dan de helft 19 
(328) voor het boek ‘Handbook of socialization: Theory and Research’ dat als 20 
verplichte literatuur geldt voor eerstejaars vak ‘Algemene Pedagogiek’ alsmede het 21 
tweedejaarsvak ‘Opvoeding & ontwikkeling’. Het financieel halfjaarverslag zal 22 
toelichting 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 328 

  Opvoeding & ontwikkeling  
1.2 Handboek orthopedagogische  

hulpverlening 1 
Inleiding leren & ontwikkeling 1 

1.3 An Introduction to Child 
Development 

Ontwikkelingspsychologie I 43 

1.4 Eldering Gender & etniciteit 0 
1.5 Gazzaniga Psychologie 0 
1.6 Marconis & Plummer Sociologie 0 
1.7 Ogen doen onderzoek Onderzoeksmethoden 47 
1.8 Basisboek kwalitatief onderzoek Onderzoeksmethoden 56 
1.9 Handboek jeugdzorg deel 1: 

Stromingen en specifieke 
doelgroepen 

Inleiding gezin & gedrag 0 

2.1 Handboek Psychodiagnostiek 
van de hulpverlening aan 
kinderen 

Algemene psychodiagnostiek 79 
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3.1 Gedragsanalyse en –therapie bij 
mensen met een verstandelijke 
beperking 

Gehandicaptenzorg 17 

  Behandelingsmethodiek  
3.2 The handbook of child and 

adolescent clinical psychology 
Ontwikkelingspsychopathologie 
I 

5 

3.3 De diagnostische cyclus. Een 
praktijkleer 

Methodiek van de 
psychodiagnostiek 

18 

Totaal 594 
 1 

3.2.2 Samenvattingencommissie 2 

Vanwege het aantal en de omvang van de aangeleverde samenvattingen, is besloten 3 
een samenvattingencommissie op te richten. De promotie voor de 4 
samenvattingencommissie is in maart 2012 van start gegaan. De eerste vergadering 5 
van de samenvattingencommissie is in april gepland. 6 

4. Commissaris PR 7 

4.1 PosteleinPostcommissie 8 

De PosteleinPostcommissie bestaat dit jaar uit zeven leden inclusief commissaris 9 
PR, die voor de eindredactie zorgt. De commissie bestaat uit: 10 

- Leonie Pape (bestuursverantwoordelijke) 11 
- Nanneke Bakkum 12 
- Joos Borcheld 13 
- Marly Cranenbroek 14 
- Anne Fleuren 15 
- Kim Frencken 16 
- Sanne van Moorsel (gestart per januari 2012) 17 

 18 
In het beleidsplan staat aangegeven dat er dit jaar naar een nieuwe drukker 19 

gezocht zou worden zodat de reguliere uitgave van de PosteleinPost kan worden 20 
uitgegeven in een oplage van 750 stuks en de introductie-editie kan worden 21 
uitgegeven in een oplage van 500 stuks. Na het vergelijken van verschillende 22 
drukkers is gebleken dat het drukken in deze oplages net zo duur of duurder is dan 23 
het drukken in een oplage van 1000 stuks. Er is echter ook een drukker gevonden 24 
die voor een veel lagere prijs een oplage van 1000 stuks kan leveren. Naar 25 
aanleiding hiervan is besloten om de PosteleinPost in een oplage van 1000 stuks te 26 
blijven uitgeven, maar deze bij de goedkopere drukker te laten drukken. Aan het 27 
uiterlijk van de PosteleinPost zal niets veranderen. De PosteleinPost zal op hetzelfde 28 
papier en in kleur worden gedrukt. 29 

De inhoud van de PosteleinPost wordt bepaald door de commissie, waarbij 30 
geprobeerd wordt voort te borduren op de inhoud van het afgelopen jaar. Hiervoor is 31 
tijdens de eerste vergadering gekeken naar de uitkomst van de enquête die tijdens 32 
het bestuursjaar 2010-2011 is afgenomen om te bepalen welke artikelen in trek zijn 33 
en welke niet. Op dat moment zijn er ook enkele nieuwe vaste rubrieken toegevoegd, 34 
namelijk: ' Achter de schermen bij...', ' Geef de pen door', ' Man en vrouw’, 35 
'Posteleintje' en 'Horoscoop'. Dit zijn respectievelijk artikelen over het werk van 36 
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verschillende commissies, een stuk dat steeds door een ander lid wordt geschreven, 1 
een rubriek over de verschillen tussen mannen en vrouwen, een stripje en een 2 
horoscoop. Daarnaast is er besloten om elke PosteleinPost aan de hand van een 3 
thema in te vullen, dit is tot nu toe een winter- en een lentethema geweest. Er wordt 4 
hierbij gestreefd naar een goede balans tussen studiegerelateerde artikelen, 5 
artikelen gekoppeld aan het thema en stukken gekoppeld aan de studievereniging. 6 

De eindredactie wordt dit jaar gedaan door de commissaris PR. De 7 
commissieleden gaven allen aan dat zij geen eindredactie wilden doen, waarna is 8 
besloten dat de commissaris PR dit alleen doet. De commissieleden kijken het 9 
bestand van de PosteleinPost na op spel- en stijlfouten voordat deze naar de drukker 10 
wordt gestuurd. 11 

De eerste editie van de PosteleinPost is door opstartproblemen van de 12 
commissie later uitgekomen dan gepland. Door het uitlopen van de eerste editie 13 
moest later aan de tweede editie begonnen worden, waardoor ook deze later 14 
uitgekomen is. De derde editie zal uitkomen voordat de eerstejaars zomervakantie 15 
hebben, de introductie-editie en de vierde editie zullen zoals gepland uitkomen 16 
tijdens de introductie en in september. 17 

Het verspreiden van de PosteleinPost gebeurt zoals aangegeven in het 18 
beleidsplan: de PosteleinPost wordt uitgedeeld voorafgaand aan colleges, is op te 19 
halen op de Posteleinkamer en bij de ingang van het Spinozagebouw en wordt per 20 
post verstuurd naar zusterverenigingen, sponsoren en ereleden. De docenten 21 
ontvangen een PosteleinPost in hun postvak. 22 

4.2 Introductiecommissie 23 

De introductiecommissie bestaat dit jaar uit zeven leden inclusief commissaris PR. 24 
De commissie bestaat uit: 25 

- Leonie Pape (bestuursverantwoordelijke) 26 
- Susan Lexmond (commissiehoofd) 27 
- Fenna van Dijk (gestart per december 2011) 28 
- Annemiek van Hove 29 
- Marieke Kuijpers 30 
- Ellen Rovers 31 
- Hanneke Wijkhuijs 32 

 33 
Begin dit jaar is vanuit de universiteit besloten de introductie in te korten van 34 

tien naar zeven dagen. De introductie zal dit jaar plaatsvinden van 19 tot en met 26 35 
augustus 2012. Door het inkorten van de introductie hebben we het programma 36 
moeten aanpassen. Hiervoor is gekeken naar de evaluatie van de introductie van 37 
vorig jaar. Enkele programmaonderdelen zijn komen te vervallen, namelijk de 38 
cabaretvoorstelling en het fotospel. In overeenstemming met S. van Helden en M. 39 
Brussen, studieadviseurs, is besloten de universiteitsdag in te korten. Daarnaast is 40 
ook de mentorverwendag ingekort. Verder zijn enkele programmaonderdelen 41 
verschoven naar andere dagen en locaties. Ten slotte is besloten om de introductie 42 
te koppelen aan een thema. Het thema is 'tijdmachine' en dit zal niet alleen naar 43 
voren komen tijdens het Proud-to-be-Fout-feest, maar tijdens de gehele introductie. 44 

De afgelopen jaren zijn de shirts voor de deelnemers van de introductie 45 
gesponsord door verschillende cafés. Zij hebben dit jaar echter aangegeven dit niet 46 
meer te willen doen, omdat het rendement hiervan te laag is. De deelnemers dragen 47 
de shirts weinig of zelfs niet. Dit is ook voor Postelein een struikelblok, omdat de 48 
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deelnemers op deze manier niet herkenbaar zijn. Er zullen nu stoffen polsbandjes 1 
worden aangeschaft, omdat shirts te duur zijn. De mentoren zullen net zoals de 2 
afgelopen jaren weer een polo ontvangen. 3 

Momenteel is de commissie bezig met het vormgeven van het Grote Ontdek 4 
Nijmegen Spel (GONS). Deze zal worden aangepast ten opzichte van afgelopen 5 
jaren om een koppeling te maken met het thema en om te voorkomen dat groepjes 6 
zich kunnen voorbereiden op spellen door de voorkennis van mentoren. Verder wordt 7 
een speurtocht op de universiteit opgezet en wordt gezocht naar geschikte 8 
workshops. Het grootste deel van de kroegen voor de kroegentocht is vastgelegd en 9 
ook de afspraken met universiteitscafé Piecken en kroegen in de molenstraat zijn 10 
gemaakt. 11 

Zoals in het beleidsplan staat aangegeven zal er ook een activiteit speciaal 12 
voor de ALPO-studenten plaatsvinden. Op deze activiteit zullen enkele ALPO-13 
mentoren worden uitgenodigd en zullen de commissieleden die ALPO studeren 14 
aanwezig zijn, zodat zij vragen van de studenten kunnen beantwoorden. Daarnaast 15 
wordt ook een bestand met informatie over de ALPO gemaakt die onder de mentoren 16 
wordt verspreid. Op deze manier zullen zij beter voorbereid zijn op vragen van 17 
ALPO-studenten. Dit zal echter niet worden gedaan aan de hand van veelgestelde 18 
vragen, maar dit wordt opgesteld door de commissieleden die ALPO-student zijn. 19 

De inschrijving voor mentoren is in januari geopend en inmiddels hebben zich 20 
vijftien groepen aangemeld. Ter promotie is een poster gemaakt en is er een 21 
promotiestuk op de website, op Blackboard en in de nieuwsbrief geplaatst. Het 22 
laatste groepje zal worden gezocht door mensen persoonlijk aan te spreken. 23 

Wat betreft de sponsoring voor de introductie zijn er op dit moment afspraken 24 
gemaakt met café Absolute Zero, café Van Buren, Stichting SOOS en 25 
universiteitscafé Piecken. 26 

Het conceptprogramma voor de introductie 2012 is nu als volgt (zwartgedrukte 27 
tekst geeft programmaonderdelen weer georganiseerd door de introductie-28 
commissie): 29 
 30 
Zondag 19 augustus 2012 31 

- Aankomst en inschrijven 32 
- Eten bij café Van Buren 33 

 34 
Maandag 20 augustus 2012 35 

- GONS 36 
- Informatiemarkt 37 
- Introglorious 38 

 39 
Dinsdag 21 augustus 2012 40 

- Sportdag 41 
- Kroegentocht 42 
- Vijf Verenigingen Feest 43 

 44 
Woensdag 22 augustus 2012 45 

- Universiteitsdag 46 
- Workshopmiddag 47 
- Barbecueën bij universiteitscafé Piecken 48 
- Proud-to-be-Fout-feest 49 

 50 
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Donderdag 23 augustus 2012 1 
- Mentorverwendag 2 
- Mentorenborrel 3 
- Bowlen bij Olround 4 

 5 
Vrijdag 24 augustus tot en met zondag 26 augustus 2012 6 

- Introductieweekenden 7 

4.3 Promotiecommissie 8 

De promotiecommissie bestaat dit jaar uit zeven leden inclusief commissaris PR. De 9 
commissie bestaat uit: 10 

- Leonie Pape (bestuursverantwoordelijke) 11 
- Hanneke Wijkhuijs (commissiehoofd) 12 
- Chantal Bleijenberg 13 
- Fenna van den Eerenbeemt 14 
- Sietske van der Meulen 15 
- Maud Ras 16 
- Heleen Rikkert (gestart per november 2011) 17 

4.3.1 Maandelijkse borrels 18 

Net als afgelopen jaren wordt elke maand een borrel georganiseerd bij café Absolute 19 
Zero. Deze vinden plaats op de tweede dinsdag van de maand, tenzij dit niet 20 
mogelijk is wegens tentamens of vakanties. Elke maand wordt de borrel gekoppeld 21 
aan een thema, waar soms ook een activiteit bij georganiseerd wordt. Om de 22 
opkomst te verhogen hebben enkele acties plaatsgevonden, zoals het uitdelen van 23 
gratis shotjes en het verloten van prijzen. De opkomst is echter vergelijkbaar met 24 
afgelopen jaar. 25 

11 oktober 2011 heeft de eerste maandelijkse borrel plaatsgevonden. Het 26 
thema was ‘Happy new Postelein year’ en er zijn sterretjes uitgedeeld om het nieuwe 27 
‘Posteleinjaar’ in te luiden. Op de borrel waren achttien leden aanwezig. 28 

De tweede maandelijkse borrel heeft plaatsgevonden op 8 november 2011. 29 
Het thema was ‘Nazomer borrel’ en de Absolute Zero was versierd met slingers en 30 
opblaasbare palmbomen om het een zomerse uitstraling te geven. Er waren 37 leden 31 
en drie niet-leden op de Nazomer borrel. 32 

6 december 2011 heeft de ‘Winter Wonderland borrel’ plaatsgevonden. Op 33 
deze borrel waren ongeveer 24 leden en drie niet-leden aanwezig. 34 

De vierde maandelijkse borrel heeft plaatsgevonden op 10 januari 2012, met 35 
als thema ‘Après-slee’. Hier waren ongeveer 22 leden aanwezig. 36 

7 februari 2012 heeft de vijfde maandelijkse borrel plaatsgevonden. Het thema 37 
was ‘Intro-reünie’ en er is een quiz gespeeld met vragen over de introductie. De prijs 38 
was een fishbowl gevuld met cocktail. Er waren achttien leden aanwezig. 39 

13 maart 2012 heeft de zesde maandelijkse borrel plaatsgevonden met als 40 
thema ‘Bierbingo borrel’. Leden ontvingen bij het kopen van bier, fris of wijn één 41 
lootje en bij een cocktail twee lootjes. Aan het eind van de avond werden 42 
verschillende prijzen uitgedeeld, met als hoofdprijs een dinerbon van restaurant Riva. 43 
Er waren 22 leden aanwezig. 44 
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4.3.2 Maandelijkse Activiteiten 1 

Dit jaar organiseert de promotiecommissie een nieuwe activiteit. Elke maand wordt 2 
iets lekkers uitgedeeld in de pauze op de Posteleinkamer. De open kamer valt onder 3 
deze activiteit. Wanneer er een open kamer is, is er die maand geen maandelijkse 4 
activiteit. In tegenstelling tot de maandelijkse activiteit is het voornaamste doel van 5 
de open kamer het voorlichten van leden over Postelein met betrekking tot actief 6 
lidmaatschap en bestuur. 7 

Woensdag 3 november 2011 heeft de eerste open kamer plaatsgevonden. Het 8 
thema was ‘Pimp-my-cake’, leden konden een plak cake versieren met onder andere 9 
slagroom en hagelslag. De open kamer stond in het teken van het werven van 10 
actieve leden. Om dit te bereiken zijn de bestuursleden op leden afgestapt om te 11 
vragen of zij actief lid wilden worden. Er waren 110 leden aanwezig. 12 

Woensdag 14 december 2011 heeft de eerste maandelijkse activiteit 13 
plaatsgevonden. Het thema was 'Opknakkertje', waarbij 120 broodjes knakworst zijn 14 
uitgedeeld. 15 

In januari heeft er in verband met vakantie en tentamens geen maandelijkse 16 
activiteit plaatsgevonden. 17 

De tweede maandelijkse activiteit heeft op woensdag 1 februari 2012 18 
plaatsgevonden met als thema 'Vergeet je brow-niet'. Er zijn 215 brownies 19 
uitgedeeld. 20 

Donderdag 22 maart 2012 heeft de derde maandelijkse activiteit 21 
plaatsgevonden met als thema 'Posteleinpannenkoeken'. Ongeveer 80 studenten 22 
hebben een pannenkoek belegd op de Posteleinkamer. 23 

4.3.3 Tentamenacties 24 

In oktober 2011 heeft de eerste tentamenactie plaatsgevonden. Tijdens deze 25 
tentamenactie zijn shotjes energydrank uitgedeeld aan de eerste-, tweede- en 26 
derdejaars studenten. De leus bij deze tentamenactie was: 'Een goed begin is het 27 
halve werk'. Studenten namen weinig initiatief om zelf een shotje te halen, maar als 28 
op de studenten werd afgestapt namen ze de shotjes wel aan. De reacties waren 29 
positief, het werd een erg originele actie gevonden. 30 

In december 2011 en januari 2012 heeft de tweede tentamenactie 31 
plaatsgevonden. Tijdens deze tentamenactie zijn snoephorloges uitgedeeld met als 32 
leus: 'Relax, je hebt alle tijd!'. De reacties waren erg positief, er waren weinig 33 
studenten die geen snoephorloge aannamen. 34 

In maart en april 2012 heeft de derde tentamenactie plaatsgevonden. Er zijn 35 
paaseitjes uitgedeeld omdat de tentamens vlak voor Pasen vielen. De leus hierbij 36 
was: 'Ei, ei, ei, we zijn zo blij, om [eindtijd tentamen] is het tentamen voorbij!'. De 37 
derdejaars studenten hebben geen tentamenactie ontvangen omdat zij deze periode 38 
geen tentamens hadden. 39 

4.3.4 Posteleintruien 40 

In december 2011 zijn net als afgelopen jaar in samenwerking met universiteitscafé 41 
Piecken Posteleintruien aangeboden. Deze waren weer in twee kleuren te bestellen. 42 
Gekozen is voor rode truien met witte opdruk die eerder ook al zijn verkocht en 43 
daarnaast kon ook voor een paarse trui met witte opdruk worden gekozen. Er zijn in 44 
totaal 64 truien besteld, waarvan 36 rode en 28 paarse truien. De organisatie van de 45 
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bestelling moest op korte termijn gebeuren in een periode die erg druk was voor de 1 
commissaris PR. Hierdoor heeft de voorzitter de organisatie haar heeft genomen. 2 

Vrijdag 21 oktober 2011 tot en met zondag 23 oktober 2011 zou het 3 
eerstejaarsweekend plaatsvinden. Hiervoor is gepromoot via de website, Blackboard, 4 
posters en zijn er praatjes ter promotie gehouden tijdens twee colleges. Helaas 5 
hadden zich slechts twee leden opgegeven. Het beperkte aantal aanmeldingen 6 
kwam vermoedelijk doordat eerstejaars studenten vanwege het bindend studieadvies 7 
een hoge studiedruk ervaren. Uiteindelijk is besloten om het weekend niet door te 8 
laten gaan. Alle activiteiten en de kampeerboerderij zijn geannuleerd. 9 

4.4 Sponsoring 10 

Het sponsoroverleg dat vorig jaar is opgesteld is aangepast zodat de commissies 11 
aan de hand van deze richtlijnen geïnstrueerd konden worden over het werven van 12 
sponsoren. De commissies hebben het bestand nog niet ontvangen. 13 

4.5 Propedeuse-, Bachelor- en Masteruitreikingen 14 

Net als de afgelopen jaren is studievereniging Postelein weer aanwezig tijdens 15 
Propedeuse- en Bacheloruitreikingen om leden te feliciteren met hun diploma. 16 

Donderdag 27 oktober 2011 heeft de eerste Bacheloruitreiking plaats-17 
gevonden. Tijdens deze uitreiking zijn 120 rozen uitgedeeld met daaraan een kaartje 18 
ter felicitatie. 19 

Op woensdag 16 november 2011 heeft de eerste Propedeuse-uitreiking 20 
plaatsgevonden. Tijdens deze uitreiking zijn 190 rozen uitgedeeld met daaraan een 21 
kaartje. 22 

4.6 Posteleinfolder 23 

De folder met informatie over wat Postelein als studievereniging te bieden heeft is 24 
aangepast. De folder is te vinden op de kamer en is uitgereikt op de Bachelor-25 
voorlichtingsdag. 26 

4.7 Kerstkaarten 27 

In december 2011 is de kerstkaart gemaakt. De kerstkaart is verstuurd naar leden, 28 
zusterverenigingen en sponsoren en verspreid onder docenten en andere 29 
studieverenigingen in Nijmegen.  30 
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5. Commissaris formeel 1 

5.1 PiP-Commissie 2 

De Pwo in Praktijk-commissie (PiP-commissie) bestaat dit jaar uit vijf leden inclusief 3 
commissaris formeel. De commissie bestaat uit: 4 

- Arianne Breure (bestuursverantwoordelijke) 5 
- Marly Cranenbroek (commissiehoofd) 6 
- Fenna van den Eerenbeemt 7 
- Anne van Knegsel 8 
- Iris Quaedvlieg 9 

 10 
Het afgelopen halfjaar heeft deze commissie zich bezig gehouden met het 11 

organiseren van lezingen, excursies en workshops.  Net als afgelopen jaar heeft  12 
deze commissie een commissiehoofd. 13 

5.1.1 Lezingen 14 

Tot nu toe hebben er vijf lezingen plaatsgevonden. Alle lezingen werden in de pauze 15 
gegeven.  16 

Op 28 november 2011 heeft een lezing plaatsgevonden over de 17 
Kindertelefoon. Deze lezing werd gegeven door twee medewerkers van de 18 
Kindertelefoon, de nadruk werd gelegd op de werkwijze van de Kindertelefoon. De 19 
medewerkers speelden ook verschillende situaties na in de vorm van een rollenspel. 20 
Er waren acht leden aanwezig, de lezing was erg interessant. 21 

Op 21 december 2011 zou een lezing plaatsvinden over zelfbeschadiging die 22 
gegeven zou worden door ervaringsdeskundige Sanne Janssen. Deze lezing ging 23 
echter niet door wegens persoonlijke omstandigheden. Het wordt nog overwogen om 24 
deze lezing op een later moment plaats te laten vinden. 25 

Op 10 januari 2012 heeft een lezing plaatsgevonden over Schizofrenie, 26 
gegeven door Schizofrenie patiënt Henk Driessen. Hij vertelde over zijn leven met 27 
Schizofrenie, zowel over de voordelen welke hij ondervindt als over belemmeringen. 28 
Er waren zestien deelnemers. De lezing was erg interessant en de reacties waren 29 
zeer positief. 30 

Op 14 februari 2012 heeft een lezing plaatsgevonden over het Velo-Cardio-31 
Faciaal (VCF) syndroom, door ervaringsdeskundigen. Zij vertelden over hun 32 
ervaringen met het VCF syndroom. Een jongere met VCF vertelde over haar leven 33 
met het syndroom en een ouder van een kind met VCF vertelde over haar 34 
ervaringen. Ook gingen zij in op hun ervaringen met hulpverlening. Er waren acht 35 
leden aanwezig. De lezing was erg interessant en er waren goede reacties. 36 

Op 8 maart 2012 heeft een lezing plaatsgevonden over M&O onderwijsadvies. 37 
Tijdens de lezing werd de huidige onderwijsproblematiek besproken en werd in 38 
gegaan op de werkwijze van M&O onderwijsadvies, namelijk groepsdynamisch 39 
onderwijs. Er waren acht deelnemers. De lezing was vanwege het onderwerp 40 
voornamelijk geschikt voor onderwijskundigen en de reacties waren positief. 41 

Naast alle lezingen heeft op 21 november 2011 ook een training plaats 42 
gevonden over geld beheren “Slim studeren = geld beheren”. Deze training werd 43 
landelijk gegeven door het Nibud en konden wij gratis aanbieden aan onze leden. Er 44 
waren twee leden aanwezig. De tips en trucs die men kreeg om slim met geld om te 45 
gaan waren enigszins achterhaald.  46 



HALFJAARLIJKSE VERANTWOORDING       22 
 

STUDIEVERENIGING POSTELEIN 2011-2012 

De commissie van dit jaar zal nog tot en met november 2012 lezingen 1 
plannen, zodat de commissieleden die ons op moeten volgen rustig kunnen 2 
opstarten. Dat betekent dat deze commissie nog vier lezingen zal organiseren. 3 

5.1.2 Excursies 4 

Tot nu toe hebben er vier excursies plaatsgevonden. 5 
Op 11 november 2011 heeft een excursie plaatsgevonden naar het Koninklijke 6 

Kentalis. Dit is een landelijke organisatie voor mensen die doof, slechthorend of 7 
doofblind zijn en voor mensen met ernstige spraaktaalproblemen of autisme met 8 
stoornissen in spraak en taal. De inschrijving zat met tien deelnemers vol en was erg 9 
geslaagd, de reacties waren positief. 10 

Op 1 februari 2012 heeft een excursie plaatsgevonden naar de Sint 11 
Maartenschool. Dit is een school welke speciaal onderwijs aanbiedt aan leerlingen 12 
met een lichamelijke of meervoudige handicap en langdurig zieke kinderen. 13 
Deelnemers van de excursie kregen eerst wat informatie te horen over de werkwijze 14 
en mochten een kijkje nemen in de school. Er waren elf deelnemers en de excursie 15 
was erg leuk. 16 

Op 2 maart 2012 heeft een excursie plaatsgevonden naar Dichterbij. Deze 17 
instelling ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, maar ook hun 18 
ouders en verwanten. De deelnemers werden geïnformeerd over de werkwijze van 19 
deze instelling en konden zien hoe men hier te werk gaat. Deze excursie was al 20 
eerder (in september) georganiseerd, Maar op dat moment was er een 21 
miscommunicatie over de locatie en werd de excursie afgelast. Vanwege het 22 
enthousiasme van de deelnemers, is besloten deze excursie nogmaals te 23 
organiseren. Er hebben zich vier deelnemers aangemeld. Ondanks de lage opkomst 24 
was besloten de excursie wel door te laten gaan. De reacties waren erg positief, het 25 
was een kleine, intieme en door Dichterbij goed verzorgde excursie. 26 
Op 13 maart 2012 stond een excursie gepland naar Oosterpoort, Deze is echter 27 
vanwege te weinig aanmeldingen afgelast. Dit was een besluit van de instelling zelf. 28 
Er wordt nog overwogen om deze excursie te verplaatsen naar september of 29 
oktober. 30 

De commissie van dit jaar zal nog tot en met november 2012 excursies 31 
plannen, zodat de commissieleden die ons op moeten volgen rustig kunnen 32 
opstarten. Dat betekend dat deze commissie nog vier excursies zal organiseren. 33 

5.1.3 Workshops 34 

Op 9 februari 2012 heeft een workshop plaatsgevonden, dit was een ervaringstocht 35 
op de universiteit. Er hebben vier leden deelgenomen. Voorafgaand aan de 36 
workshop bleek uit ‘De ideeën van leden’ interesse te zijn voor een ervaringstocht. 37 
De workshop viel onder twee college-uren, hierdoor was de opkomst mogelijkerwijs 38 
laag. Bij volgende workshops zal hier rekening mee gehouden worden. 39 

Er zullen dit bestuursjaar nog tenminste twee workshops gehouden worden. 40 
We gaan hierbij experimenteren met het concept. Zo staat er voor de maand mei een 41 
miniworkshop op het programma, welke in een pauze gegeven zal worden. 42 
Daarnaast zal nog een twee uur durende workshop gegeven worden, maar op een 43 
ander tijdstip. 44 
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5.2 Voorlichtingen- en meeloopdagencommissie 1 

De voorlichtingen- en meeloopdagencommissie bestaat dit jaar uit vijftien leden 2 
inclusief commissaris formeel. De commissie bestaat uit: 3 

- Arianne Breure (bestuursverantwoordelijke) 4 
- Judith Salfischberger (commissiehoofd) 5 
- Marion Anten 6 
- Maud van Asten 7 
- Annick Bosch 8 
- Lisa Hendrickx 9 
- Linsey van den Heuvel 10 
- Helen van Lent 11 
- Barbara Magneé 12 
- Michelle Mostard 13 
- Lenneke Niënhuis 14 
- Lindsay Stassar 15 
- José de Vries 16 
- Marije Willems 17 
- Marika de Witt  18 

 19 
Evenals afgelopen jaar heeft deze commissie een commissiehoofd. De 20 

commissie heeft het afgelopen half jaar voorlichtingen gegeven aan scholieren op 21 
middelbare scholen en scholieren begeleid tijdens meeloopdagen. Ook heeft deze 22 
commissie onze studie vertegenwoordigd tijdens de Bachelorvoorlichtingsdagen die 23 
dit jaar hebben plaatsgevonden op de universiteit.  24 

5.2.1 Voorlichtingen 25 

De aanvragen voor voorlichtingen zijn evenals als vorig jaar direct naar de 26 
commissaris formeel gestuurd. Dit was handig, omdat de aanvragen op deze manier 27 
direct doorgespeeld kon worden naar het commissiehoofd. Elke voorlichting is na 28 
afloop geëvalueerd, om eventuele problemen te bespreken en een volgende keer te 29 
kunnen voorkomen. Daarnaast is de PowerPoint presentatie, welke gebruikt werd 30 
voor voorlichtingen, samen met M. Heijmans en S. van Helden bijgewerkt. Zo is  31 
rekening gehouden met het nieuwe curriculum van het eerste jaar en wordt de ALPO 32 
duidelijker uitgelegd.  33 

Alle voorlichtingen zijn door twee voorlichters gegeven. Het is één keer 34 
voorgevallen dat geen enkel commissielid naar een voorlichting kon gaan, M. 35 
Heijmans heeft deze voorlichting overgenomen. 36 

Het afgelopen jaar heeft de commissie respectievelijk op de volgende locaties 37 
voorlichtingen gegeven: 38 

- Doetinchem: ROC Graafschap College en de Achterhoekse VO-scholen 39 
- Brede: het Mencia de Mendoza Lyceum 40 
- Venlo: Blariacum College 41 
- Oosterhout: Mgr. Frenchencollege 42 
- Apeldoorn: Geldergroep 43 
- Raalte: Carmel College Salland 44 
- Horst: Dendroncollege 45 
- Houten: College de Heemlanden 46 
- IJselstreek-Zwolle: Thorbecke Scholengemeenschap 47 
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- Enschede: Universiteit Twente 1 
- Nijmegen: Decanenkring, op de HAN 2 
- Eindhoven: Decanenkring Eindhoven 3 
- Den-Bosch: Sint-Janslyceum 4 

5.2.2 Meeloopdagen 5 

Ook dit jaar heeft de commissie meeloopdagen verzorgd voor scholieren. Aan het 6 
begin van het schooljaar waren er veel aanmeldingen, waardoor een wachtlijst 7 
ontstond voor scholieren om deel te kunnen nemen aan een meeloopdag. Om deze 8 
reden hebben we een verzoek ingediend bij Dienst Studenten Zaken om strengere 9 
eisen te stellen aan de aanmeldingen. Dit betekent dat alleen 6 vwo scholieren, die al 10 
eerder hebben deelgenomen aan een andere voorlichtingsactiviteit van de Radboud 11 
Universiteit bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde deel 12 
mogen nemen aan een meeloopdag.  13 

Sinds dit jaar geeft M. Heijmans één proefcollege tijdens meeloopdagen. Dit 14 
college is in de vorm van een werkgroep, zoals Beroepsvaardigheden. Deze 15 
proefcolleges maken het makkelijker om meeloopdagen te plannen.  16 

De commissie heeft tot nu toe vijf meeloopdagen gegeven voor het reguliere 17 
programma (Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde). Het gemiddeld 18 
aantal deelnemers per meeloopdag was dertig scholieren. Elke meeloopdag wordt 19 
verdeeld in een ochtenddeel en een middagdeel. Elk deel wordt door twee 20 
commissieleden begeleid. Voor de invulling van het programma van de 21 
meeloopdagen is hetzelfde programma gebruikt als vorig jaar. Tijdens de rondleiding 22 
over de campus, wordt ook altijd een kort bezoekje gebracht aan de Posteleinkamer.  23 
Dit jaar heeft voor het eerst een samenwerking plaatsgevonden tussen de Pabo en 24 
de Radboud Universiteit voor de ALPO meeloopdagen. Dat betekent dat de 25 
scholieren ’s ochtends beginnen op de Pabo en hier enkele proeflesjes volgen en 26 
tevens een lunch krijgen. Aan het begin van de middag gaan de scholieren naar de 27 
Radboud Universiteit, waar onze commissieleden de scholieren meenemen naar een 28 
college en een rondleiding geven over de campus. De aanmeldingen van de 29 
meeloopdag voor de ALPO komen zowel binnen bij de commissaris formeel als bij 30 
de Pabo. Hier wordt vervolgens een gezamenlijke deelnemerslijst van gemaakt.  31 

De commissie heeft dit jaar twee meeloopdagen gegeven voor de ALPO. In 32 
april 2012 zal nog één meeloopdag plaatsvinden voor de ALPO. 33 

5.3 Praktijkdag-commissie 34 

De Praktijkdag-commissie van Postelein bestaat dit jaar uit twee leden, namelijk 35 
Anne van Knegsel en Arianne Breure (bestuursverantwoordelijke). Aan de 36 
Praktijkdag-commissie nemen de volgende verenigingen deel: 37 

- Postelein (Nijmegen), voorzitter 38 
- PAP (Utrecht), penningmeester en faciliteiten 39 
- VOCUS (Utrecht), secretaris 40 
- ODIOM (Groningen), sponsoring 41 
- Comenius (Amsterdam), promotie 42 

 43 
Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van de landelijke 44 

Praktijkdag voor studenten van Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 45 
uit heel Nederland. De Praktijkdag zal plaatsvinden op vrijdag 8 juni 2012. De 46 
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commissie is op dit moment druk bezig met het afronden van het programma, zodat 1 
de promotie van start kan gaan. De samenwerking verloopt goed en ook de 2 
organisatie is goed op gang gekomen. In de lezingen zal de nadruk worden gelegd 3 
op de werkwijze van de organisatie en het informeren van de deelnemers. Tijdens de 4 
informatiemarkt, zullen de gastsprekers de mogelijkheid hebben om hun organisatie 5 
te promoten. Daarnaast zullen de deelnemers ook de mogelijkheid krijgen om zich 6 
voor een nieuw concept op te geven, namelijk een debatronde. Deze debatronde zal 7 
gaan over stellingen welke gerelateerd zijn aan pedagogiek en/of onderwijskunde. 8 
Voor de promotie zijn dit jaar duidelijke richtlijnen afgesproken, waar alle 9 
commissieleden zich strikt aan zullen houden. 10 

. 11 

5.4 Studytripcommissie 12 

De studytripcommissie bestaat dit jaar uit zeven leden inclusief commissaris formeel. 13 
De commissie bestaat uit 14 

- Arianne Breure (bestuursverantwoordelijke) 15 
- Myrthe Oesterholt (commissiehoofd) 16 
- Linsey van den Heuvel 17 
- Merel Punt 18 
- Lindsay Stassar 19 
- Margot Steerneman 20 
- Nadia Verhoeff 21 

 22 
Om deelname aan de studytrip mogelijkerwijs wat aantrekkelijker te maken 23 

voor leden, is het gepromoot als het ‘Weekendje Antwerpen’. Hier is tevens voor 24 
gekozen omdat in het programma slechts twee studiegerelateerde activiteiten waren 25 
opgenomen en er anders een verkeerd beeld zou ontstaan over wat leden konden 26 
verwachten van het weekend. 27 

Het weekend heeft plaatsgevonden op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 28 
maart 2012 met als bestemming Antwerpen. Voor de inschrijvingen was gekozen 29 
voor een vol-is-vol principe. Hiervoor was gekozen om leden die graag mee wilden 30 
naar Antwerpen, te verzekeren van deelname en omdat dit beter uit kwam met de 31 
promotie. Zo konden we begin januari starten met de promotie en de bekendmaking 32 
van het weekendje Antwerpen. In de tweede week na de kerstvakantie was de 33 
Posteleinkamer twee weken gesloten vanwege tentamens. Omdat alle informatie al 34 
wel bekend was gemaakt in de colleges en alle informatie online stond, hadden de 35 
leden wel de mogelijkheid om over eventuele deelname na te denken. Na de 36 
tentamenweken werd de promotie voortgezet en is de inschrijving geopend. Op het 37 
moment van opening zijn de meeste inschrijvingen binnengekomen. Vervolgens 38 
kwamen nog enkele aanmeldingen binnen. In totaal waren er 38 inschrijvingen voor 39 
het weekendje Antwerpen, inclusief commissie en bestuur.  40 

De informatiebijeenkomst vond plaats op woensdag 15 februari 2012, hierbij 41 
waren 29 deelnemers aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst werd het programma van 42 
het weekend doorgelopen en besproken. Daarna werd een kennismakingsspel 43 
gedaan, zodat de deelnemers elkaar alvast een beetje konden leren kennen. Het 44 
was een zeer gezellige bijeenkomst. 45 
Op vrijdag 2 maart 2012, de dag van vertrek, is ’s ochtends één afmelding 46 
binnengekomen wegens ziekte. Op deze dag zijn twee formele instellingen bezocht, 47 
namelijk het Geïntegreerd Onderwijs (GON) en het Universitaire Kinder-en 48 
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Jeugdpsychiatrie (UKJA) van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen. De bezoeken 1 
waren erg interessant en leuk. Echter werd het jammer gevonden dat we niet in de 2 
instellingen zelf hebben kunnen kijken door middel van een rondleiding of iets 3 
dergelijks. De bezoeken waren wat dat betreft erg theoretisch. Op vrijdagavond 4 
hebben alle deelnemers gezamenlijk gegeten. Hierna werd de avond vervolgd met 5 
de Kroegentocht, welke erg geslaagd was. Dit was mede te danken aan twee 6 
commissieleden en een bestuurslid. Zij waren op de avond zelf vooruit gelopen, om 7 
te inventariseren of de geplande kroegen geschikt waren voor onze groep. 8 

Zaterdagochtend 3 maart 2012 hebben we het Diamantmuseum van 9 
Antwerpen bezocht. Iedereen kon op eigen tempo door het museum wandelen, dat 10 
beviel goed. ’s Middags vervolgden we de dag met het spel Crazy 88 in het centrum. 11 
Dit is een spel waarbij de deelnemers in groepjes een uur de tijd kregen om allerlei 12 
gekke opdrachten uit moesten voeren. De deelnemers moesten de uitgevoerde 13 
opdrachten filmen. Dat was een erg leuk spel en de deelnemers waren zeer 14 
enthousiast. Hierna hadden de deelnemers tot en met het avondeten vrije tijd. In de 15 
avond werd in het Hostel de filmpjes van het spel Crazy 88 teruggekeken, waarna de 16 
winnende groep bepaald werd. Het terugkijken van de filmpjes zorgde voor veel 17 
plezier. De deelnemers konden de rest van hun avond naar eigen invulling 18 
doorbrengen.  19 

Zondagochtend is een bezoek gebracht aan de Zoo van Antwerpen en kon 20 
iedereen op eigen gelegenheid lunchen. In de middag hebben we verzameld en zijn 21 
we teruggereisd naar Nijmegen. Bij aankomst in Nijmegen konden de deelnemers 22 
nog op eigen kosten mee uit eten in café van Buren, dit was optioneel.  23 
De reüniebijeenkomst zal binnenkort plaatsvinden in café Absolute Zero. 24 

5.5 Praktijkavond: Blik op het werkveld 25 

Op dit moment worden de eerste afspraken gemaakt voor de organisatie van deze 26 
Praktijkavond.  27 

5.6 Bijlessen statistiek 28 

Vanwege grote drukte in het begin van het bestuursjaar, heeft de voorzitter deze taak 29 
overgenomen van de commissaris formeel. Aan het begin van het jaar kwamen 30 
onverwachts veel aanvragen binnen, voornamelijk voor bijlessen voor Beschrijvende 31 
Statistiek. De commissaris formeel werd hierdoor enigszins belemmerd in het 32 
opstarten van alle overige taken in haar portefeuille, waardoor het besluit is gemaakt 33 
deze taak over te geven aan de voorzitter.  34 

In oktober is begonnen met promoten voor het geven van bijles en het krijgen 35 
van bijles door middel van posters, activiteitensheet, Blackboard en de nieuwsbrief.  36 

Dit jaar zijn er 26 aanvragen gedaan voor het krijgen van bijles. Hiervan waren 37 
er vijftien voor beschrijvende statistiek, vier voor toetsende statistiek, drie voor data-38 
analyse, één voor psychometrie, één voor SPSS en één voor wiskunde voor de 39 
statistiek. Al deze aanvragen zijn in behandeling genomen en nog lopend of 40 
inmiddels afgesloten. 41 

Er is gebruik gemaakt van de kennis van negen begeleiders. Gedurende het 42 
jaar zijn er twee gestopt, waardoor er op 1 april 2012 nog zeven begeleiders 43 
beschikbaar zijn. Twee van de zeven begeleiders zijn tijdelijk niet actief, in verband 44 
met verblijf in het buitenland.  45 
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5.7 Sollicitatietraining 1 

Op dit moment wordt contact gelegd voor het organiseren van de sollicitatietraining 2 
zoals deze vorig jaar ook heeft plaatsgevonden..   3 
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6. Commissaris informeel 1 

6.1 PUB-commissie 2 

De Pedagogen Uit de Banken-commissie (PUB-commissie) bestaat dit jaar uit acht 3 
leden inclusief commissaris informeel. De commissie bestaat uit: 4 

- Jelle Guldenaar (bestuursverantwoordelijke) 5 
- Anne Habraken (commissiehoofd) 6 
- Linsey van den Heuvel 7 
- Michelle Mostard 8 
- Joske Kotteman 9 
- Susan Lexmond 10 
- Benthe Pasman 11 
- Lindsay Stassar 12 

 13 
De PUB-commissie is de voormalige algemeen informele commissie. Er is 14 

gekozen voor deze verandering, omdat ook de Algemene Formele Commissie een 15 
andere naam kreeg en we vernieuwing wilde brengen. Net als afgelopen jaar heeft  16 
deze commissie een commissiehoofd. De commissie heeft afgelopen halfjaar 17 
verschillende niet-studiegerelateerde activiteiten georganiseerd. Hieronder worden 18 
alle activiteiten besproken die dit halfjaar georganiseerd zijn.  19 

6.1.1 Spooktocht 20 

Op dinsdag 1 november 2011 heeft een spooktocht plaats gevonden in het 21 
Heumense bos achter de universiteit. De spooktocht startte om 21.00 uur. Er waren 22 
28 deelnemers, waarvan drie niet-leden. De uiteindelijk opkomst was lager dan het 23 
aantal afmeldingen dat vooraf was ontvangen. Dit kwam waarschijnlijk voornamelijk 24 
door het slechte weer. Desondanks was het een erg geslaagde activiteit en zijn er 25 
positieve reacties gekomen. 26 

6.1.2 Kerstdiner 27 

Op woensdag 21 december 2011 was het kerstdiner in grandcafé Moenen. Het 28 
kerstdiner begon om 18.30 uur. De prijs was 15 euro voor een drie gangendiner. Bij 29 
het eten kregen de leden een zakje met kerstkoekjes en chocolaatjes en een kaartje 30 
waarop studievereniging Postelein hen fijne feestdagen wenste. Er waren vijftig 31 
leden en het was een geslaagde avond.  32 

6.1.3 Chocolade avonden 33 

Vanwege het succes van voorgaande jaren is dit jaar weer besloten om twee 34 
chocoladeavonden te organiseren. Op elke avond konden net als vorig jaar 35 
maximaal vijftig leden mee doen. De eerste chocolade avond vond plaats op 36 
woensdag 8 februari 2012 en de tweede chocolade avond zou plaatsvinden op 37 
maandag 13 maart 2012. Wegens een miscommunicatie moest de tweede avond 38 
helaas verzet worden. Deze is verzet naar woensdag 14 maart 2012.  39 

Op de eerste chocolade avond waren 55 leden en één niet-lid. We hebben 40 
besloten dat deze extra personen mee konden doen, aangezien ruim boodschappen 41 
was gedaan. Het was erg geslaagd en er zijn positieve reacties gekomen. Op de 42 
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tweede chocoladeavond waren achttien leden en één niet-lid aanwezig. Ondanks de 1 
lage opkomst was deze avond ook zeer geslaagd. 2 

6.1.4 Student-docentactiviteit 3 

Op 7 maart heeft de student-docentactiviteit plaats gevonden. Er was een high tea 4 
georganiseerd in de Brasserie. De commissie had verschillende lekkernijen gemaakt 5 
en de thee werd afgenomen bij het Gerecht. Er waren twintig leden aanwezig en 6 
zeven docenten. De aanwezige docenten waren: mevr. A. Bosman, mevr. M. 7 
Reuling, mevr. M. Jansen, mevr. C. Hulsmans, dhr. L. Bouts en dhr. J. Bakker. C. 8 
Hulsmans heeft ons geholpen met de promotie. Zij heeft de activiteit bij de docenten 9 
onder de aandacht gebracht. Daarnaast hebben wij de docenten e-mails gestuurd. 10 

6.2 Galacommissie 11 

De galacommissie bestaat dit jaar uit twee leden. De commissie bestaat uit: 12 
- Nanneke Bakkum 13 
- Erica Gerards 14 

 15 
De galacommissie heeft op donderdag 16 februari 2012 een prégalaborrel 16 

georganiseerd. Deze vond plaats in café Billabong. Het begon om 21.00 uur en 17 
duurde tot ongeveer 00.00 uur. Er waren acht leden van studievereniging Postelein 18 
aanwezig en het was erg gezellig. 19 

Het gala werd dit jaar samen met studieverenigingen Den Geitenwollen Soc, 20 
InTenS, Cognac, Umoja, Mycelium, Leonardo da Vinci en Thalia georganiseerd.  21 
Op woensdag 29 februari 2012 heeft het gala plaatsgevonden. Er zijn 82 kaarten 22 
verkocht door studievereniging Postelein. Het gala begon om 21.00 uur en duurde tot 23 
02.00 uur. Daarna was er een afterparty in café de Fiets. Het was een geslaagde 24 
avond.  25 

Tijdens de avond zijn foto’s gemaakt door een professionele fotograaf. Leden 26 
kunnen via een link op de posteleinwebsite deze foto’s bekijken. 27 

6.3 Feestcommissies 28 

Het afgelopen halfjaar heeft studievereniging Postelein in samenwerking met 29 
Babylon en Mycelium werderom het BaMyPo-feest georganiseerd. Daarnaast is er 30 
een S-feestcommissie opgestart. Hieronder worden de commissies apart besproken.  31 

6.3.1 BaMyPo-commissie 32 

De BaMyPo-commissie bestaat dit jaar uit drie leden. De commissie bestaat uit:  33 
- Judith Andriën (commissiehoofd) 34 
- Jannie Jongen 35 
- Judith Salfischberger (gestart per 23 maart 2012) 36 

 37 
De feesten vinden plaats in café El Sombrero en worden druk bezocht. Op 38 

donderdag 10 november 2011 vond het eerste feest plaats met als thema ‘Elfde van 39 
de elfde van de elfde’. Op donderdag 8 december 2011 was het thema ‘No Pink, No 40 
Drink’. Op donderdag 9 februari 2012 was het thema ‘All you need is BaMyPo; Mix ‘n 41 
Match’. De feesten waren allen geslaagd.  42 
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6.3.2 S-Feestcommissie 1 

Dit jaar is er een S-feestcommissie in het leven geroepen. Susan Lexmond neemt dit 2 
jaar namens studievereniging Postelein plaats in de S-feestcommissie. 3 
 4 

Het S-feest zal dit jaar eenmaal plaats vinden op 9 mei 2012 in poppodium 5 
Doornroosje. Dit feest zal met alle verenigingen van de Faculteit Sociale 6 
Wetenschappen worden gegeven (SPiN, Mycelium, Cognac, Umoja, Den Geiten 7 
Wollen Soc. en Postelein). Het concept voor het feest is opgezet door een 8 
bestuurslid van elke vereniging, daarna is het door de commissie overgenomen om 9 
het feest verder vorm te geven.    10 

6.4 Studiereiscommissie 11 

De studiereiscommissie bestaat dit jaar uit acht leden inclusief commissaris 12 
informeel. De commissie bestaat uit: 13 

- Jelle Guldenaar (bestuursverantwoordelijke) 14 
- Jessica Groenestijn (commissiehoofd)  15 
- Gaby van Abeelen 16 
- Silvana Franssen 17 
- Ilona Henskens 18 
- Ilse Luteijn 19 
- Barbara Magnée 20 
- Elkie van den Nieuwenhof 21 

 22 
De studiereis zal plaatsvinden van zondag 20 mei 2012 tot en met zondag 27 23 

mei 2012. Dit jaar zal de studiereis naar Sint Petersburg, Rusland, gaan. Er zullen 48 24 
leden en twee docenten meegaan. Het zal de achtste studiereis worden die 25 
studievereniging Postelein organiseert. 26 

6.4.1 Bestemming 27 

In oktober 2011 is begonnen met nadenken over een bestemming. We wilden dit jaar 28 
zowel naar locaties binnen en buiten Europa te kijken. Als mogelijke bestemmingen 29 
kwamen Scandinavië, Lissabon en Sint Petersburg naar voren. Uiteindelijk heeft de 30 
commissie voor Sint Petersburg gekozen, omdat het een interessante stad is met 31 
een rijke cultuur en uitgebreide jeugdzorg. Dit sluit goed aan bij het 32 
wetenschappelijke karakter van de reis en onze opleiding. 33 

6.4.2 Reisorganisatie 34 

Dit jaar is ook besloten om het hostel en de vliegreis bij een reisorganisatie te 35 
boeken. De reisorganisatie Disma bleek het goedkoopst voor onze reis en daarom is 36 
besloten om met deze reisorganisatie te reizen. Bij de reisorganisatie Diogenes is 37 
ook navraag gedaan. Zij boden deze bestemming niet aan. 38 

6.4.3 Deelnemers 39 

Dit jaar is besloten om de inschrijving op basis van een vol-is-vol principe te doen. 40 
Hiervoor is gekozen om één lijn te trekken met de Studytripcommissie. Er waren 61 41 
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aanmeldingen. De docenten die mee gaan zijn Monique Jansen en Susanne van 1 
Helden. 2 

6.4.4 Subsidies 3 

Een voorwaarde voor de studiereis is de wetenschappelijke achtergrond. Om 4 
subsidie voor de studiereis te krijgen zijn het Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds 5 
(SNUF) en het Internationaliseringsfonds benaderd. Het SNUF subsidieert alle 6 
studenten die nog niet eerder reissubsidie hebben ontvangen van het SNUF. Deze 7 
studenten krijgen van het SNUF, als de subsidie is goedgekeurd ongeveer 8 
honderdvijftig euro per persoon terug. De voorwaarde is het bezoeken van minimaal 9 
zeven instellingen en het maken van een opdracht. De instellingen zijn inmiddels 10 
vastgelegd en worden nu gekeurd op wetenschappelijkheid. De aanvraagprocedure 11 
is in gang gezet bij het Internationaliseringsfonds.  12 

6.4.5 Chocolade-actie 13 

Dit jaar heeft de commissie een inventief idee gehad om sponsorgeld op te halen. De 14 
commissie heeft besloten om rond Valentijnsdag een actie te organiseren. Deze 15 
actie hield in dat je zakjes chocolade naar iemand kon sturen voor één euro met een 16 
berichtje er op. Vervolgens werden die mensen gemaild dat ze een zakje chocola 17 
konden ophalen op de Posteleinkamer. Ook onder de docenten was deze actie 18 
bekend. Ook deze actie was door de C. Hulsmans gepromoot onder de docenten. De 19 
docenten hebben ook zakjes chocola naar elkaar verzonden. Er zijn ongeveer 165 20 
zakjes chocolade verkocht. 21 

6.4.6 Activiteiten 22 

De formele activiteiten zijn: 23 
- Mission Possible, dit is een instituut die zwerfkinderen van straat haalt en ze 24 

opvangt. 25 
- Stellit, een instelling die heel breed is. Hun visie is het zo groot mogelijk 26 

maken van menselijk welbevinden. Dit doen ze op het gebied van o.a. 27 
tienerzwangerschappen, trafficking en georganiseerde misdaad. 28 

- SOS Kinderdorpen 29 
- School voor blinde kinderen 30 
- Nederlands Consulaat 31 
- Herzen Universteit voor Pedagogiek 32 
- Nederlands Instituut in Sint Petersburg 33 

 34 
De informele activiteiten zijn: 35 

- Stadswandeling 36 
- Boottocht 37 
- De Hermitage 38 
- Bezoek aan de Church of Spilled Blood 39 

6.5 Mannencommissie 40 

De mannencommissie bestaat dit jaar uit vijf leden inclusief commissaris informeel. 41 
De commissie bestaat uit: 42 
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- Jelle Guldenaar (bestuursverantwoordelijke) 1 
- Joos Borcheld (commissiehoofd) 2 
- Adriaan Banken 3 
- Kaj Hendriks 4 
- Matthijs Weijermars 5 

 6 
Op donderdag 16 februari 2012 heeft een poolavond plaatsgevonden bij het 7 

House of Billiards. Er waren zeven mannelijke leden. Het was een gezellige avond.  8 
Op woensdag 15 maart 2012 heeft een bierproeverij in café de Deut 9 

plaatsgevonden. Deelname Het was een geslaagde avond.  Er waren viertien leden. 10 
De mannencommissie is bezig met het plannen van het mannenweekend. Dit 11 

weekend zal plaatsvinden van vrijdag 1 juni 2012 tot zondag 3 juni 2012.  12 

6.6 Sportcommissie 13 

De sportcommissie bestaat dit jaar uit vijf leden inclusief commissaris informeel. De 14 
commissie bestaat uit:  15 

- Jelle Guldenaar (bestuursverantwoordelijke) 16 
- Carmen Cremers (commissiehoofd) 17 
- Linsey Oosterveld 18 
- Daan Vos 19 
- Aleth Wormgoor 20 

 21 
Van vrijdag 27 januari 2012 tot en met maandag 31 januari 2012 heeft de 22 

eerste skireis van Postelein plaatsgevonden. We zijn met dertig leden, waaronder 23 
twee skileraren, twee bestuursleden en vier commissieleden, afgereisd naar La Joue 24 
du Loup in Frankrijk. Het was erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar. 25 

Door de drukte van de skireis heeft de sportcommissie geen andere 26 
activiteiten kunnen organiseren. De sportcommissie zal het komende half jaar nog 27 
andere sport activiteiten gaan organiseren.  28 

Naast deze activiteiten is de sportcommissie bezig met de voorbereidingen 29 
voor de 40e Batavierenrace. 30 
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