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Voorwoord  1 

 2 

Beste lezer, 3 

 4 

 Voor u ligt de halfjaarlijkse verantwoording van het 21
e
 bestuur der 5 

studievereniging Postelein. In deze verantwoording zal het uitgevoerde beleid van de 6 

periode 1 oktober 2015 tot en met 31 maart 2016 worden geëvalueerd. De uitkomsten 7 

hiervan zullen worden meegenomen in het handelen voor het komend halfjaar.  8 

 We zijn alweer een halfjaar op weg. Het was een halfjaar vol nieuwe 9 

ervaringen, waarin we allemaal al veel hebben mogen leren. We kijken erg uit naar de 10 

tweede helft van dit bestuursjaar en we zien dit komende halfjaar dan ook met 11 

evenveel enthousiasme en plezier tegemoet. 12 

 13 

Het bestuur 2015-2016, 14 

 15 

Emma Kalberg  - Voorzitter 16 

Mandy Ankersmit  - Secretaris 17 

Pieter de Vries  - Penningmeester en vice-voorzitter 18 

Vivian van de Pol  - Commissaris PR 19 

Gianne Dodemont  - Commissaris formeel 20 

Ruth van Asperen  - Commissaris informeel  21 
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Inleiding 1 

 2 

Dit verslag bevat de verantwoording van bestuursperiode 1 oktober 2015 tot en 3 

met 31 maart 2016. Een algemene bestuursverantwoording zal worden gegeven, 4 

evenals een evaluatie van de opgestelde speerpunten. Tevens zal een verantwoording 5 

worden gegeven per bestuurslid. Door middel van deze verantwoording wordt inzicht 6 

verschaft in de behaalde en nog te behalen doelen.  7 

De halfjaarlijkse verantwoording zal worden gepresenteerd tijdens de algemene 8 

ledenvergadering van donderdag 14 april 2016. Hier zal u de gelegenheid worden 9 

geboden vragen te stellen en uw visie op het door ons gevoerde beleid van het 10 

afgelopen halfjaar met ons te delen. Op deze manier kunnen wij ons handelen als 11 

bestuur blijven verbeteren.  12 
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1. Algemeen 1 

1.1 Speerpunten 2 

Dit bestuursjaar zijn twee speerpunten opgesteld, ten eerste het optimaliseren 3 

van verbinding en ten tweede efficiëntie. Het speerpunt verbinding heeft betrekking op 4 

leden, docenten en andere verenigingen. Het speerpunt efficiëntie heeft betrekking op 5 

een efficiënte manier van werken en kostenefficiëntie. Beide speerpunten zullen 6 

hieronder worden toegelicht.  7 

Het eerste speerpunt betreft het optimaliseren van verbinding. Hierbij worden 8 

samenwerkingsverbanden die vorige jaren zijn opgezet, behouden. Verder wordt 9 

gekeken naar mogelijkheden nieuwe samenwerkingsverbanden te starten of uit te 10 

breiden.  11 

Allereerst heeft het speerpunt betrekking op verbinding tussen het bestuur en de 12 

leden. Voor het vergroten van de betrokkenheid met premaster- en masterstudenten is 13 

voor beide groepen een contactpersoon gezocht. Aan deze personen worden vragen 14 

gesteld met betrekking tot roosters en curricula wanneer hier onduidelijkheid over 15 

ontstaat, zodat de planning van activiteiten zo goed mogelijk op premaster- en 16 

masterstudenten afgestemd worden. Vaak wegen de voordelen echter niet op tegen de 17 

nadelen, want als masterstudenten aanwezig kunnen zijn, kunnen veel 18 

bachelorstudenten niet aanwezig zijn. Aangezien premaster- en masterstudenten 19 

plaatsnemen in commissies, worden hen ook vragen gesteld met betrekking tot 20 

roosters. Het bevalt goed een contactpersoon te hebben, voornamelijk bij het scheppen 21 

van duidelijkheid wat betreft curricula van masterstudenten. De PosteleinPost wordt 22 

dit bestuursjaar ook uitgedeeld bij werkgroepen, om meer premaster- en 23 

masterstudenten te kunnen bereiken en de verbinding te vergroten. Verder wordt 24 

geprobeerd de maandelijkse activiteiten aan te laten sluiten bij zoveel mogelijk 25 

colleges die vlak voor of na de pauze plaatsvinden, zodat verbinding met leden 26 

behouden wordt. 27 

Om leden te betrekken en hen een overzicht te bieden van de activiteiten die 28 

Postelein organiseert, is net als in bestuursjaar 2014-2015, een jaarplanning 29 

gepubliceerd op de website. In deze jaarplanning is aangegeven in welke week of op 30 

welke dag een bepaald soort activiteit georganiseerd zal worden. Informatie over 31 

activiteiten kan nu dus eerder gegeven worden, wat kan zorgen dat leden een datum 32 

kunnen vrijhouden. Zodra meer informatie bekend is, wordt dit aangepast op de 33 

website. Op de website is vermeld dat de jaarplanning onder voorbehoud is en dat een 34 

activiteit vaststaat zodra die via de verschillende sociale media gepromoot wordt.  35 

Om eerstejaars studenten te verbinden met Postelein, is aan het begin van het 36 

bestuursjaar een e-mail verstuurd waarin leden uitgenodigd werden zich aan te melden 37 

bij de Facebookpagina en Facebookgroep van Postelein. Op deze manier kunnen leden 38 

beter op de hoogte gehouden worden van diensten en activiteiten. Daarnaast is een 39 

bericht op Facebook geplaatst waarin aangegeven is dat leden zich kunnen abonneren 40 

op de Facebookpagina. Op deze manier zijn alle activiteiten te zien op de tijdlijn van 41 

een persoon, in plaats van slechts een deel.  42 

Het speerpunt verbinding betreft ook de verbinding tussen leden. Dit 43 

bestuursjaar is gestart met Postelein TV. Aan het einde van periode twee is een filmpje 44 

op de website geplaatst van georganiseerde activiteiten en interviews met leden. Op 45 

deze manier zien leden wat gebeurt tijdens activiteiten en wie aanwezig zijn. Dit kan 46 
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de betrokkenheid tussen leden vergroten. De reacties op Postelein TV waren erg 1 

positief. Om de betrokkenheid tussen leden en het bestuur te vergroten, zal elk filmpje 2 

worden afgesloten met een groet van het bestuur die aansluit bij het thema van 3 

Postelein TV. Postelein TV zal dit jaar nog twee keer verschijnen. 4 

Het speerpunt verbinding heeft ook te maken met verbinding tussen het bestuur 5 

en docenten. Voor het optimaliseren van de verbinding tussen docenten en Postelein, 6 

wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van persoonlijk contact. Docenten zijn 7 

persoonlijk uitgenodigd voor de kennismakingsborrel aan het begin van het 8 

bestuursjaar. De reacties hierop waren positief en 25 docenten waren aanwezig. Dit 9 

aantal was hoger dan afgelopen jaren, dus waarschijnlijk heeft de persoonlijke 10 

benadering gewerkt. Verder is de student-docent activiteit in samenwerking met een 11 

docent, T. Verhoeven, georganiseerd. Lezingen in samenwerking met een docent die 12 

aansluiten bij het curriculum zijn nog niet gerealiseerd. De lezingencommissie heeft op 13 

dit moment wel contact met een docent voor het organiseren van een lezing. De 14 

boekenverkoop is dit jaar geregeld door de commissaris formeel. Zij heeft veel 15 

persoonlijk contact met docenten. Het onderwijsinstituut heeft gemeld dat docenten 16 

het contact als zeer prettig ervaren. 17 

 Ten slotte heeft het speerpunt verbinding betrekking op verbinding met andere 18 

verenigingen. Aan het begin van het bestuursjaar heeft informeel contact 19 

plaatsgevonden met studievereniging Meesterlijk, de pas opgerichte studievereniging 20 

van de Pabo. Hier zijn ideeën en ervaringen uitgewisseld. Binnenkort zal een nieuwe 21 

afspraak plaatsvinden waar gekeken wordt naar de mogelijkheden voor het organiseren 22 

van een gezamenlijke activiteit. Verder is in bestuursjaar 2014-2015 begonnen met het 23 

oprichten van de koepelvereniging van Sociale Wetenschappen. Deze zal dit 24 

bestuursjaar officieel opgericht worden. Hierover is meer te lezen bij 1.10, 25 

koepelvereniging. Op formeel vlak zal dit jaar in samenwerking met SPiN een lezing 26 

georganiseerd worden. Door het gezamenlijk organiseren van activiteiten kunnen 27 

Posteleinleden leden van andere verenigingen leren kennen. 28 

 Het tweede speerpunt is efficiëntie. Hiermee wordt onder andere 29 

kostenefficiëntie bedoeld. Geprobeerd wordt zo veel mogelijk te bereiken met zo min 30 

mogelijk financiële kosten. Dit bestuursjaar wordt toegewerkt naar een 31 

contributieverhoging zoals voorgesteld in bestuursjaar 2014-2015. Op donderdag 17 32 

maart 2016 heeft een brainstormsessie plaatsgevonden met een secretaris en 33 

penningmeesters van voorgaande besturen. Aangezien zij al een jaar ervaring hebben 34 

gehad als bestuurslid, is hen advies gevraagd wat betreft de invoering van 35 

contributieverhoging, de gevolgen voor het ledenbestand en Conscribo. De 36 

brainstormsessie werd als zeer nuttig ervaren.  37 

 In de begroting is geprobeerd te bezuinigen waar mogelijk. Geprobeerd is 38 

hierbij de kwaliteit van activiteiten hetzelfde te houden. Dit halfjaar is gebleken dat 39 

hoewel een aantal commissies minder te besteden heeft, het tot dusver lukt activiteiten 40 

te organiseren van dezelfde kwaliteit als voorgaande jaren.  41 

 Met efficiënte wordt niet alleen kostenefficiëntie bedoeld, ook zal zo efficiënt 42 

mogelijk gewerkt worden. De commissiehoofdenbijeenkomst is afgeschaft en 43 

bestuursverantwoordelijken hebben met het commissiehoofd een persoonlijk gesprek 44 

gehad waarin alleen datgene besproken werd dat van belang is voor een specifieke 45 

commissie. Hier is ook het commissiehoofdenprotocol doorgenomen en ondertekend. 46 
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Daarnaast heeft een commissiehoofdenevaluatie plaatsgevonden tussen de 1 

bestuursverantwoordelijke en elk commissiehoofd. Op deze manier kan gekeken 2 

worden hoe de commissie en het commissiehoofd het komende halfjaar eventueel 3 

efficiënter zouden kunnen werken bij commissies die hiertoe ruimte bieden.  4 

Een ander voorbeeld van het speerpunt efficiëntie is het opstellen van een 5 

protocol over het ledenbestand. Sinds het eind van bestuursjaar 2014-2015 wordt 6 

gewerkt met het ledenbestand op de Google Drive. Dit bestuursjaar zal het protocol 7 

hierover geschreven worden, zodat volgende bestuursjaren hier gemakkelijk mee 8 

gewerkt kan worden. Het ledenbestand op de Google Drive is erg overzichtelijk en tot 9 

nu toe hebben zich hier geen problemen mee voorgedaan. Verder hebben de 10 

mediacommissie en de PosteleinPostcommissie van 2014-2015 een inwerkdag 11 

georganiseerd voor de nieuwe commissie, zodat de nieuwe commissies efficiënter 12 

kunnen werken met de programma’s Photoshop, Premiere en InDesign. 13 

Commissieleden hebben de inwerkdag als nuttig ervaren. Voor de mediacommissie en 14 

de PosteleinPostcommissie van 2016-2017 zal weer een inwerkdag georganiseerd 15 

worden, zodat ook zij efficiënt met de programma’s kunnen werken. Komend halfjaar 16 

zal gewerkt worden aan het opstellen van een databank, waar het contact met externen 17 

op een overzichtelijke manier wordt weergegeven, zodat commissies in volgende jaren 18 

dit kunnen gebruiken.  19 

 20 

1.2 Leden 21 

 Op donderdag 31 maart 2016 telt Postelein 1001 leden. Dit is een afname in 22 

vergelijking met dinsdag 1 september 2015. Postelein telde toen 1120 leden. Op 23 

maandag 30 maart 2015 telde Postelein 1181 leden. Deze afname kan verklaard 24 

worden door het afnemende aantal studenten dat Pedagogische Wetenschappen en 25 

Onderwijskunde gaat studeren. Meer uitschrijvingen van leden die afgestudeerd zijn of 26 

met de studie gestopt zijn vinden plaats dan inschrijvingen van nieuwe leden. 27 

Verwacht wordt dat dit begin studiejaar 2016-2017 ongeveer hetzelfde aantal leden zal 28 

blijven en dat de in- en uitschrijvingen elkaar compenseren. Op donderdag 31 maart 29 

telt Postelein 83 actieve leden. Van hen zijn veertien actief in twee commissies. 30 

 31 

 1.2.1 Vriend van Postelein 32 

  Voor leden die zich uitschrijven bij Postelein en voor docenten is het 33 

vanaf dit bestuursjaar mogelijk Vriend van Postelein te worden. Op deze manier 34 

kunnen oud-leden en docenten eenmaal per jaar vijf euro, tien euro of een zelfgekozen 35 

bedrag schenken aan Postelein. In ruil hiervoor ontvangen zij de digitale versie van de 36 

PosteleinPost en de nieuwsbrief. Vriend van Postelein is gepromoot tijdens de 37 

docentenborrel, op LinkedIn, op felicitatiekaartjes voor masterstudenten en in de 38 

afmeldingbevestiging die studenten ontvangen als zij zich uitschrijven als lid van 39 

Postelein. Tot nu toe heeft dit nog niets opgeleverd. Gekeken zal worden of de 40 

promotie aangepast kan worden.  41 

 42 

1.2.2 Posteleintje van de Periode 43 

  Dit halfjaar is het concept ‘Posteleintje van de Periode’ voortgezet. 44 

Leden kunnen elkaar nomineren door middel van nominatiebriefjes die te vinden zijn 45 

op de Posteleinkamer. Daarnaast kan een e-mail verstuurd worden. Dit bestuursjaar is 46 
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begonnen met het meenemen van nominatiebriefjes naar activiteiten. Tijdens de 1 

Posteleinborrel van dinsdag 27 oktober 2015 is aangegeven dat het bestuur deze 2 

nominatiebriefjes bij zich had en in het vervolg mee zal nemen. Tijdens deze 3 

Posteleinborrel hebben veel leden iemand genomineerd. De voorzitter neemt nog 4 

steeds nominatiebriefjes mee naar activiteiten. De nominatiebriefjes zijn nog niet 5 

uitgedeeld tijdens vergaderingen, omdat het aantal nominaties boven verwachting 6 

hoog was en het niet nodig was meer briefjes uit te delen. 7 

  Dit halfjaar zijn drie oorkondes en presentjes uitgereikt aan leden. De 8 

winnares van de eerste periode was Z. Brueren, omdat zij altijd heel fanatiek is in het 9 

maken van collegeaantekeningen en samenvattingen en deze graag met anderen deelt. 10 

De winnares van de tweede periode was Y. Bremer, omdat verwacht werd dat ze een 11 

goed commissiehoofd van de studiereiscommissie zou zijn en ze altijd leuke snapchats 12 

stuurt. De winnaar van de derde periode was B. Braun, omdat hij tijdens de skireis zijn 13 

pols brak terwijl hij dagverantwoordelijke was, maar erg positief bleef en zelfs blij was 14 

dat het hem was overkomen in plaats van een andere deelnemer. 15 

  Het presentje is een dinerbon bij Mexicaans Café Restaurant 16 

Popocatepetl. Deze dinerbon is in te wisselen voor twee daghappen en twee drankjes. 17 

De persoon die gewonnen heeft, zal gevraagd worden of hij of zij het goed vindt 18 

Posteleintje van de Periode te zijn. Daarnaast wordt gevraagd of hij of zij een foto wil 19 

sturen naar Postelein. Deze foto wordt door de mediacommissie verwerkt in het logo 20 

en geplaatst op Facebook, de website en in de PosteleinPost. Hierin zal, indien de 21 

winnaar/winnares dit goed vindt, ook een interview geplaatst worden.  22 

  23 

1.2.3 Initiatieven leden 24 

  In het begin van het bestuursjaar is een korte online enquête via 25 

Facebook verstuurd waar leden konden aangeven welke activiteiten zij graag 26 

georganiseerd zouden willen zien of welke nieuwe ideeën zij hebben. De enquête is 27 

door 46 leden ingevuld. Deze ideeën zijn binnen het bestuur besproken en waar 28 

mogelijk besproken tijdens commissievergaderingen. Veel activiteiten die leden leuk 29 

vinden, zouden sowieso al georganiseerd worden door verschillende commissies. 30 

Komend halfjaar zal één nieuwe activiteit op het initiatief van leden georganiseerd 31 

worden.  32 

 33 

1.3 Actieve leden 34 

 Alle actieve leden hadden ook dit bestuursjaar de mogelijkheid hun schoen te 35 

zetten met Sinterklaas. Zij kregen een gedicht, een zakje pepernoten met een 36 

mandarijn en een gelukspoppetje. Leden die actief zijn in twee commissies ontvingen 37 

twee gedichten. Ongeveer vijftig leden hebben hun schoen gezet op de 38 

Posteleinkamer. Reacties van de actieve leden waren positief.  39 

 40 

 1.3.1 Actieve Leden Activiteit 41 

  Op donderdag 31 maart 2016 heeft de Actieve Leden Activiteit 42 

plaatsgevonden in de Waagh. plaatsgevonden. Voorafgaand heeft het bestuur samen 43 

met elf leden een Waaghhap gegeten. Daarna zijn oud-Hollandse spelletjes gespeeld 44 

waarbij de groepjes punten konden verdienen. Het winnende groepje ontving een fles 45 
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prosecco en alle deelnemers ontvingen na afloop een snoepzakje met een sleutelhanger 1 

met de tekst ‘Bedankt voor je inzet!’ In totaal waren 51 leden aanwezig. 2 

 3 

 1.3.2 Actieve Leden Uitje 4 

  Later dit jaar zal een Actieve Leden Uitje georganiseerd worden om de 5 

actieve leden te bedanken voor hun inzet tijdens het collegejaar.  6 

 7 

 1.3.3 Commissiehoofdenuitje 8 

  Postelein telt zeventien commissiehoofden. Voor hen zal later dit jaar 9 

nog een commissiehoofdenuitje georganiseerd worden om hen te bedanken voor de 10 

inzet tijdens het collegejaar.  11 

 12 

1.4 Planning  13 

 1.4.1 Jaarplanning 14 

  De jaarplanning is voor leden te bekijken op de website. In deze 15 

jaarplanning zijn activiteiten te zien waarvan de promotie begonnen is en is per week 16 

aangegeven welke commissies activiteiten organiseren waarvan de promotie nog niet 17 

begonnen is. Commissiehoofden beschikken over dezelfde jaarplanning als het 18 

bestuur. Deze jaarplanning is te bekijken op de Google Drive voor commissiehoofden. 19 

Deze jaarplanning is uitgebreider, omdat hier onder andere ook in verwerkt is wanneer 20 

uitgedeeld wordt bij tentamenacties en wanneer een Posteleintje van de Periode 21 

gekozen moet worden. De jaarplanning wordt tussentijds aangepast door de secretaris. 22 

De activiteiten waarvan de promotie is begonnen, zijn te zien op de website, 23 

Blackboard, de nieuwsbrief, Facebook en op de posters die op de Posteleinkamer en 24 

op de prikborden van het Spinozagebouw hangen. Bij het agendapunt ‘activiteiten’ 25 

wordt in de wekelijkse bestuursvergadering aandacht geschonken aan de jaarplanning, 26 

zodat elk bestuurslid weer op de hoogte is van wat komen gaat en zodat eventuele 27 

fouten in de planning snel kunnen worden opgemerkt.  28 

 29 

 1.4.2 Periodieke planning 30 

  De periodieke planning is dit afgelopen halfjaar bekendgemaakt door 31 

middel van de gebruikelijke promotie van de activiteiten, namelijk middels de website, 32 

Blackboard en Facebook. Sinds november 2015 is ook gebruikgemaakt van een 33 

omslagfoto op Facebook die de periodieke planning toont. Deze omslagfoto wordt 34 

ongeveer om de week bijgewerkt door de secretaris. Tevens wordt aandacht aan de 35 

planning besteed in de maandelijkse nieuwsbrief en in de PosteleinPost.  36 

  Postelein komt zo min mogelijk langs in de collegezalen om activiteiten 37 

te promoten. Dit is in bestuursjaar 2014-2015 besloten, omdat eerder is gebleken dat 38 

dit niet altijd gewaardeerd wordt door leden. Voor grote activiteiten, zoals de reizen en 39 

de introductie, gaat Postelein nog wel kort langs de collegezalen om een 40 

promotiepraatje te houden.  41 

  Het streven was docenten een praatje te laten houden tijdens colleges om 42 

de formele activiteiten van Postelein te promoten. De kans om de formele activiteiten 43 

aan te laten sluiten bij het curriculum van dat moment heeft zich echter nog niet 44 

voorgedaan. 45 
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1.5 Posteleinkamer 1 

 1.5.1 Post 2 

  Net als afgelopen jaren wordt gebruikgemaakt van de postvakken per 3 

functie en de postvakken in en uit. De secretaris sorteert alle inkomende post en zorgt 4 

dat alle uitgaande post verzonden wordt. 5 

  6 

1.5.2 E-mail 7 

 De secretaris sorteert alle inkomende e-mails per functie en plaatst deze 8 

in het postvak van het desbetreffende bestuurslid. Bestuursleden sorteren zelf hun e-9 

mails over eigen submappen.  10 

 11 

1.5.3 Kamerdienst 12 

 De Posteleinkamer is op maandag tot en met donderdag geopend van 13 

10.00 uur tot en met 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 uur tot en met 14.00 uur. Op 14 

maandag tot en met donderdag worden twee kamerdiensten gedraaid. De eerste 15 

kamerdienst is van 10.00 uur tot en met 14.00 uur en de tweede kamerdienst is van 16 

12.00 uur tot en met 16.00 uur. Op deze manier zijn tijdens de pauze altijd twee 17 

bestuursleden aanwezig, zodat eventuele drukte ondervangen wordt. Op vrijdag wordt, 18 

in verband met de korte openingstijden, maar één kamerdienst gedraaid. 19 

  Tijdens openingstijden hebben leden de mogelijkheid samenvattingen te 20 

kopen, een kopje koffie of thee te drinken, zich in te schrijven voor activiteiten, 21 

eventueel te werken op computers of om vragen te stellen. Tijdens maandelijkse 22 

activiteiten en open kamers worden geen samenvattingen verkocht of inschrijvingen 23 

gedaan voor activiteiten. Dit in verband met de drukte op de kamer. Leden reageren 24 

hier veelal begripvol op.  25 

  De openingstijden zijn zichtbaar op de deur van de Posteleinkamer en 26 

staan vermeld op de website en in de nieuwsbrief. Afwijkende openingstijden tijdens 27 

tentamenweken, college vrije weken en weken waarin wordt geobserveerd voor het 28 

vak Kennis in Praktijk worden geplaatst op de website en op Facebook en met een 29 

bordje op de deur van de Posteleinkamer, zodat leden hier van tevoren van op de 30 

hoogte zijn. Dit wordt ook gedaan wanneer de Posteleinkamer gesloten is tijdens 31 

vakanties of tijdens reizen waarbij het gehele bestuur aanwezig is. In het afgelopen 32 

halfjaar is dat tweede één keer voorgekomen tijdens de studytrip. De kamer was toen 33 

gesloten op vrijdag 11 maart 2016. Tijdens de skireis is de Posteleinkamer open 34 

gehouden met verkorte openingstijden, van 12.00 tot 14.00 uur, door drie 35 

bestuursleden.  36 

 37 

1.5.4 Verjaardagswens 38 

 Aan het begin van dit bestuursjaar is besloten geen dagelijkse 39 

verjaardagsmail meer te versturen. Dit is besloten, omdat in de loop van bestuursjaar 40 

2014-2015 is gebleken dat dit moeilijk te realiseren was, omdat de verjaardagsmail 41 

niet automatisch verstuurd kon worden. Daarom wordt nu in de nieuwsbrief vermeld 42 

dat leden die jarig zijn geweest hun cadeautje kunnen ophalen op de Posteleinkamer. 43 

Hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt door voornamelijk de actieve leden. 44 

Tevens wordt eens per periode een post geplaatst op Facebook waarin staat dat leden 45 

die jarig zijn geweest hun cadeautje op de Posteleinkamer kunnen ophalen. 46 
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1.6 Herkenbaarheid 1 

Tijdens kamerdiensten en activiteiten draagt het bestuur een t-shirt of een vest 2 

met hun naam en functie en het logo van Postelein. De kleuren van de shirts worden 3 

op elkaar afgestemd. Leden hebben zo een direct herkenbaar aanspreekpunt op de 4 

Posteleinkamer of op een activiteit. Op commissieshirts staat ook de functie van de 5 

bestuursverantwoordelijke gedrukt.  6 

Op donderdag 5 november 2015 heeft een kennismakingsborrel plaatsgevonden 7 

met het bestuur en de docenten van de opleiding Pedagogische Wetenschappen en 8 

Onderwijskunde. Hiervoor zijn uitnodigingen gemaakt en deze zijn persoonlijk aan de 9 

docenten overhandigd. Op de kennismakingsborrel waren 25 docenten aanwezig. De 10 

verklaring voor dit aantal zou kunnen zijn dat docenten persoonlijk benaderd zijn, wat 11 

de verbinding tussen Postelein en docenten ten goede kwam. Tijdens deze 12 

kennismakingsborrel is de herkenbaarheid vergroot tussen het bestuur en docenten, 13 

omdat zij elkaar op een informele manier hebben leren kennen. Het was een erg 14 

gezellige borrel.  15 

 16 

1.7  Informatievoorzieningen 17 

 1.7.1 Algemeen 18 

  Afgelopen halfjaar zijn leden geïnformeerd middels de nieuwsbrief, de 19 

website, Blackboard, Facebook, de posters, de PosteleinPost en Instagram. De reizen 20 

zijn extra gepromoot middels een promotiefilmpje. Een activiteit wordt op hetzelfde 21 

moment gepromoot via de verschillende informatievoorzieningen.  22 

 23 

 1.7.2 Website 24 

  De website is het afgelopen halfjaar onderhouden door de secretaris. Dit 25 

bestuursjaar wordt de website beheerd door Mooij Media, deze samenwerking is in 26 

bestuursjaar 2014-2015 gestart. Sinds februari 2016 beheert Mooij Media ook het 27 

account van Transip, de webhosting, zodat alle communicatie via Mooij Media 28 

verloopt.  29 

  Aankomende activiteiten worden op de website gepromoot, de 30 

jaarplanning wordt bijgewerkt en de website wordt onderhouden. Dit jaar is gestart 31 

met het plaatsen van vacatures. Dit is gepromoot door middel van een bericht in de 32 

nieuwsbrief en een bericht op Facebook. In november heeft de website een nieuw 33 

thema gekregen. Dit was nodig, omdat de website verouderd was, waardoor geen 34 

updates meer konden worden gedaan. De lay-out van de website is hierbij ook 35 

vernieuwd. Inmiddels kan de jaarplanning op een overzichtelijke manier worden 36 

weergegeven. Daarnaast kan de secretaris nu zelf logo’s van sponsoren plaatsen, 37 

voorheen deed de webmaster dit. Verder kunnen foto’s van de website nu zelf 38 

verwijderd worden, voorheen kon dit niet. Hierdoor kan efficiënter gewerkt worden 39 

wat betreft het op orde houden van de website. De reacties op de nieuwe website 40 

waren positief; leden gaven aan de nieuwe lay-out mooi en overzichtelijk te vinden.  41 

 42 

 1.7.3 Blackboard 43 

  Blackboard is het afgelopen halfjaar onderhouden door de secretaris. De 44 

secretaris zorgt dat activiteiten en mededelingen gelijktijdig op de website, Facebook 45 
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en Blackboard geplaatst worden. De inschrijving voor reizen verloopt ook via 1 

Blackboard. De voorzitter maakt de inschrijving samen met de secretaris aan.  2 

 3 

1.7.4 LinkedIn 4 

  De LinkedIn pagina van Postelein wordt beheerd door de voorzitter. 5 

Afgelopen halfjaar is Vriend van Postelein gepromoot op de LinkedIn pagina. Hier 6 

zijn geen reacties op gekomen. Tot nu toe wordt LinkedIn niet erg actief gebruikt, 7 

aangezien de overige media volstaan en zich nog geen verdere situaties hebben 8 

voorgedaan waarin alumni bereikt moesten worden. 9 

 10 

 1.7.5 Facebook 11 

  Afgelopen halfjaar heeft de secretaris Facebook bijgehouden. Op de 12 

Facebookpagina worden evenementen aangemaakt en vrienden uitgenodigd, worden 13 

algemene berichten geplaatst en wordt gereageerd op berichten. In bestuursjaar 2014-14 

2015 is een Facebookgroep aangemaakt, omdat via de pagina geen leden uitgenodigd 15 

kunnen worden. Evenementen werden toen in de groep aangemaakt, zodat alle leden in 16 

de groep uitgenodigd konden worden. Vervolgens werd het evenement gedeeld op de 17 

pagina. In september bleek het echter ook niet meer mogelijk te zijn alle leden van de 18 

groep uit te nodigen. Hierdoor is de groep minder actief gebruikt en zijn de 19 

evenementen weer aangemaakt op de Facebookpagina. Alle bestuursleden nodigen 20 

vrienden uit en dit wordt ook gevraagd aan commissieleden die de activiteit 21 

organiseren. De secretaris is actief op zoek gegaan naar een manier om zoveel 22 

mogelijk leden te bereiken via Facebook. Zo is de tip gekomen dat leden zich kunnen 23 

abonneren op de pagina van Postelein, zodat zij automatisch een melding krijgen als 24 

een bericht geplaatst wordt. Postelein telt nu 76 abonnees. Verder is contact gezocht 25 

met andere verenigingen. Sommige verenigingen proberen toch een persoonspagina 26 

aan te maken van het bestuur, zodat alle vrienden uitgenodigd kunnen worden. 27 

Hiervoor heeft Postelein niet gekozen, omdat de kans groot is dat ook dit verwijderd 28 

zal worden. Daarnaast kan het verwarrend werken voor leden als zowel van een 29 

persoon, een pagina als een groep gebruikgemaakt wordt. Aangezien leden in de groep 30 

wel een melding krijgen als een activiteit gedeeld wordt, worden evenementen die 31 

aangemaakt worden op de pagina sinds januari weer gedeeld in de groep. Verder is in 32 

het begin van het bestuursjaar een e-mail naar eerstejaars studenten verstuurd, waarin 33 

de link van de Facebookpagina en groep vermeld is.  34 

  Het Facebookprotocol, opgesteld in 2013-2014, wordt gehandhaafd. Dit 35 

bestuursjaar is het twee keer niet gelukt een activiteit op tijd te promoten op Facebook. 36 

Dit was het geval bij de skireis, omdat Bizztravel de gegevens van deelnemers eerder 37 

dan verwacht nodig bleek te hebben. Hierdoor moest de inschrijving eerder open dan 38 

gepland. Verder is het promotiemateriaal van het BaMyPo feest van woensdag 16 39 

maart 2016 niet op tijd aangeleverd door de Molenstraat, waardoor op Facebook geen 40 

evenement aangemaakt kon worden. De promotie via de website en Blackboard is in 41 

beide gevallen wel op tijd gestart. Het BaMyPo feest is in eerste instantie met het 42 

verkeerde promotiemateriaal gepromoot, omdat de Molenstraat promotiemateriaal 43 

voor een ander thema gemaakt had. De promotie is vervolgens aangepast naar het 44 

nieuwe thema.  45 
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 1.7.6 Instagram 1 

  Tijdens open activiteiten, zoals feesten, Posteleinborrels en maandelijkse 2 

activiteiten worden foto’s van leden geplaatst op Instagram. Aangezien dit account 3 

openbaar is, wordt altijd toestemming gevraagd aan leden voordat de foto geplaatst 4 

wordt. Tijdens het S-feest is geen foto op Instagram geplaatst, omdat het feest 5 

halverwege de avond uitverkocht was en het feest hierdoor niet meer toegankelijk was.  6 

  Postelein volgt op dit moment 161 mensen en wordt gevolgd door 146 7 

mensen. Leden reageren positief op de foto’s die geplaatst worden op Instagram. 8 

Het account wordt bijgehouden door de secretaris.  9 

 10 

 1.7.7 Stim 11 

  Op donderdag 4 februari 2016 is een samenwerkingsovereenkomst 12 

aangegaan met Stim, een app waarop zowel formele als informele activiteiten van alle 13 

studie-, studenten- en sportverenigingen in Nijmegen kunnen worden gepromoot. Op 14 

zaterdag 19 maart 2016 is echter een bericht ontvangen waarin de oprichters besloten 15 

hebben de app niet voort te zetten, omdat uit een enquête onder Nijmeegse studenten 16 

gebleken is dat geen behoefte is naar een beter overzicht van evenementen. Het 17 

contract is inmiddels ontbonden en de app is niet meer te downloaden.  18 

  19 

1.8 Samenwerking 20 

 De bestaande samenwerkingsverbanden met studieverenigingen zijn dit halfjaar 21 

voortgezet. Deze samenwerkingsverbanden hebben het afgelopen halfjaar bijvoorbeeld 22 

wederom geleid tot de organisatie van de BaMyPo- en Inglorious feesten en het         23 

S-feest. Het komende halfjaar zullen meerdere activiteiten worden georganiseerd 24 

vanuit bestaande samenwerkingsverbanden.  25 

 Daarnaast is in het begin van dit bestuursjaar contact gezocht met de nieuwe 26 

studievereniging van de Pabo, Meesterlijk. Een informele kennismaking volgde. 27 

Komend halfjaar wordt nog gekeken naar de mogelijkheid samen een activiteit te 28 

organiseren, maar het contact bestaat nu in de eerste plaats uit het uitwisselen van 29 

ervaringen en ideeën. 30 

 31 

1.9 LOOP, SOFv, FOS 32 

 Afgelopen halfjaar is wederom deelgenomen aan het Landelijk Overleg 33 

Onderwijskunde en Pedagogiek (LOOP), het Samenwerkings Overleg der 34 

Faculteitsverenigingen (SOFv) en het Facultair Overleg Studieverenigingen (FOS). 35 

Ook is verdergegaan met het opstarten van de koepelvereniging Sociale 36 

Wetenschappen.  37 

 38 

1.9.1 LOOP 39 

  Het afgelopen halfjaar heeft het LOOP vier keer plaatsgevonden. 40 

Postelein is bij alle vergaderingen aanwezig geweest. Tijdens de bijeenkomsten van 41 

het LOOP is dit halfjaar gesproken over vernieuwing van de mastergids, waaraan 42 

Postelein dit bestuursjaar mee zal werken. Tevens is gesproken over het organiseren 43 

van een gezamenlijke activiteit. Uiteindelijk is door alle verenigingen besloten dat het 44 

symposium dat vorig bestuursjaar is georganiseerd geen groot succes was. Uit een 45 

peiling onder de leden van de verschillende verenigingen die deelnemen aan het LOOP 46 
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is bovendien gebleken dat de behoefte aan een gezamenlijke activiteit over het 1 

algemeen laag is. Daarom is besloten in juni 2016 een activiteit te organiseren voor 2 

alle besturen en kandidaatsbesturen van de verenigingen, zodat de kandidaatsbesturen 3 

elkaar leren kennen en zodat het contact tussen alle verenigingen voortgezet wordt. 4 

Tevens zijn enkele zinvolle punten meegenomen uit de bijeenkomsten van het LOOP. 5 

Zo is een aantal sponsorideeën naar voren gekomen waarmee Postelein aan de slag is 6 

gegaan, zoals het verspreiden van de flyers voor oppasadressen. Dit zal verder worden 7 

toegelicht onder het kopje ‘acquisitiecommissie’.  8 

 9 

 1.9.2 SOFv 10 

  De SOFv vergaderingen hebben het afgelopen halfjaar vier keer 11 

plaatsgevonden. Postelein is bij alle vergaderingen aanwezig geweest. Tijdens deze  12 

vergaderingen zijn verschillende onderwerpen besproken die voor veel 13 

studieverenigingen van  belang zijn, zoals de vorderingen van de Universitaire 14 

Studentenraad. Tevens is een aantal themadiscussies georganiseerd, zoals de promotie 15 

van activiteiten bij de verschillende verenigingen. Tot slot is een aantal sprekers langs 16 

geweest, zoals een studentenpsycholoog en een spreker van AKKU. 17 

 18 

 1.9.3 FOS 19 

  Het afgelopen halfjaar heeft het FOS vier keer plaatsgevonden. Postelein 20 

is hier drie keer bij aanwezig geweest. Gesproken is over de vorderingen van de bouw 21 

van het nieuwe gebouw van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Tevens is een 22 

aantal sprekers geweest, zoals een spreker van het internationaliseringfonds van de 23 

universiteit. Aangezien in het FOS dezelfde bestuurders plaatsnemen als in de 24 

koepelvereniging, lopen deze overleggen af en toe door elkaar. Gesproken is het FOS 25 

in volgende bestuursjaren eventueel te vervangen door het overleg met de 26 

koepelvereniging, waar de assessor dan ook aanwezig zal zijn.  27 

 28 

1.10  Koepelvereniging 29 

 Afgelopen halfjaar is zes keer vergaderd met de bestuurders die dit bestuursjaar 30 

de koepelvereniging Sociale Wetenschappen zullen oprichten. De voorzitter heeft alle 31 

vergaderingen bijgewoond. De koepelvereniging wordt opgezet als aanspreekpunt 32 

voor de universiteit wanneer het huiskamerproject over een aantal jaar van start gaat. 33 

Eventueel kan de koepelvereniging in de toekomst ook gebruikt worden om de 34 

financiële risico’s van het S-feest te ondervangen. Tot nu toe zijn de statuten opgesteld 35 

en is het beleidsplan geschreven. Het oprichtingsvoorstel wordt vooralsnog op 36 

maandag 4 april 2016 naar SNUF gestuurd. Zodra toestemming en subsidie is 37 

gegeven, kan naar de notaris worden gegaan. De oprichting van de koepelvereniging is 38 

dan officieel. Tijdens de algemene ledenvergadering van Postelein waar het 39 

kandidaatsbestuur zich zal voorstellen, zal over het toetreden van Postelein tot de 40 

koepelvereniging gestemd worden.  41 

 42 

1.11 POWI-overleg 43 

 Dit afgelopen halfjaar heeft driemaal een overleg tussen het onderwijsinstituut 44 

en Postelein (POWI-overleg) plaatsgevonden. Gesproken is over de wederzijdse 45 

verwachtingen naar elkaar toe, de subsidieaanvraag, de introductie en de ouderdag. 46 
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Het onderwijsinstituut heeft de subsidieaanvraag goedgekeurd, waardoor Postelein 1 

sowieso € 3.560,00 ontvangt. Verder probeert de contactpersoon van het 2 

onderwijsinstituut, B. Radstaak, zoveel mogelijk werkacties voor Postelein te vinden, 3 

zodat nog € 500,00 opgevangen kan worden door middel van werkacties. Tot nu toe 4 

heeft Postelein € 60,00 aan werkacties verdiend. Het contact tussen Postelein en B. 5 

Radstaak verloopt naar tevredenheid. Openheid en wederzijds vertrouwen is aanwezig, 6 

wat de communicatie en samenwerking ten goede komt. Dit is ook openlijk 7 

uitgesproken door B. Radstaak. Het POWI-overleg zal het komende halfjaar nog een 8 

aantal keer plaatsvinden.  9 

 10 

1.12 RAGweek 11 

 De RAGweek heeft dit jaar plaatsgevonden van woensdag 2 tot en met 12 

woensdag 9 maart 2016. De goede doelen waar dit jaar geld voor werd opgehaald, 13 

waren Stichting Kinderdroomwens en Stichting Friends for Life. Postelein heeft 14 

verschillende activiteiten georganiseerd om haar steentje bij te kunnen dragen. Ten 15 

eerste heeft het bestuur deelgenomen aan de ‘Sexy-met-stijl-bestuurskalender’. 16 

Twintig kalenders à € 10,00 per stuk zijn gekocht door het bestuur en vervolgens 17 

doorverkocht aan vrienden en familie. Daarnaast heeft op woensdag 2 maart 2016 een 18 

lezing plaatsgevonden met sprekers van één van de goede doelen, Stichting 19 

Kinderdroomwens. De lezing kostte € 1,00 voor leden en voor niet-leden. Hierbij 20 

waren 25 leden aanwezig. Vervolgens heeft op donderdag 3 maart 2016 de stilettorun 21 

plaatsgevonden. Voor € 2,50 kon meegerend worden voor het goede doel. Elf 22 

deelnemers waren hierbij aanwezig. Tot slot zijn op woensdag 9 maart 2016 ontbijtjes 23 

verkocht die gesponsord waren door Albert Heijn. In totaal zijn vijftig ontbijtjes à       24 

€ 2,50 verkocht. Gedurende de hele RAGweek stond een collectebus op de balie van 25 

de Posteleinkamer. Hiermee is € 14,59 opgehaald. Dit alles maakt dat Postelein € 26 

392,09 heeft opgehaald voor de RAGweek.  27 

 28 

1.13 Raad van Advies 29 

 De Raad van Advies bestond tot en met 31 december 2015 uit drie personen, te 30 

weten: 31 

  J. Chia 32 

  L. van den Heuvel 33 

  M. Monteiro 34 

 35 

De Raad van Advies bestaat sinds 1 januari 2016 uit drie personen, te  36 

weten: 37 

 B. van Enckevort 38 

 N. Mijnsbergen 39 

 M. Mostard 40 

 41 

De Raad van Advies is een onafhankelijk orgaan dat het bestuur adviseert bij de 42 

te maken besluiten gedurende het bestuursjaar. De Raad van Advies is door het bestuur 43 

aangesteld en wisselt per kalenderjaar.  44 
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 Om op een informele manier kennis met elkaar te maken, heeft op vrijdag 25 1 

september 2015 een etentje plaatsgevonden met de Raad van Advies 2015. Op vrijdag 2 

29 januari 2016 heeft een etentje plaatsgevonden met de Raad van Advies 2016.  3 

 4 

1.14 Deelname activiteiten 5 

 Afgelopen halfjaar is bij het plannen van de verschillende activiteiten zoveel 6 

mogelijk rekening gehouden met de verschillende curricula. Voordat een activiteit 7 

wordt vastgelegd, worden altijd eerst de roosters van de verschillende jaarlagen en 8 

studierichtingen geraadpleegd. Door middel van zoveel mogelijk afwisseling van 9 

dagen en dagdelen, wordt geprobeerd alle leden een mogelijkheid te bieden bij de 10 

activiteiten aanwezig te zijn.  11 

 Wanneer een deelnemer zich afmeldt voor een activiteit, wordt de richtlijn 12 

aangehouden zoals geïntroduceerd in bestuursjaar 2014-2015. Eerst wordt gekeken of 13 

de vrijgekomen plaats kan worden opgevuld door een lid op de reservelijst. Indien dit 14 

het geval is, krijgt de deelnemer zijn of haar geld terug. Mocht het zo zijn dat geen 15 

leden op de reservelijst staan, dan wordt gekeken of Postelein door de afmelding 16 

kosten maakt. Indien dit het geval is, wordt het inschrijfgeld niet aan de afgemelde 17 

deelnemer geretourneerd. Als geen kosten worden gemaakt, wordt het inschrijfgeld 18 

overgemaakt aan de deelnemer.  19 
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2. Financiën 1 

2.1 Samenvattingen 2 

 Het is voor leden mogelijk van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 uur 3 

en 16.00 uur en op vrijdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur samenvattingen te kopen op 4 

de Posteleinkamer. Tijdens de vakanties, maandelijkse activiteiten, open kamers en 5 

reizen waar het hele bestuur meegaat, kunnen geen samenvattingen gekocht worden. 6 

Tijdens tentamenweken en KIP-weken gelden beperkte openingstijden.  7 

 Alle samenvattingen die op dit moment verkocht worden, zijn begin dit 8 

bestuursjaar in een nieuw, universeel format gezet, wat ervoor gezorgd heeft dat  9 

minder papier gebruikt hoeft te worden dankzij kleinere marges en een kleiner 10 

lettertype. Bovendien straalt een universeel format meer professionaliteit uit. 11 

 In de eerste helft van het bestuursjaar, van vrijdag 2 oktober 2015 tot en met 12 

donderdag 31 maart 2016, zijn in totaal 710 samenvattingen verkocht. Het financiële 13 

aspect van de samenvattingenverkoop zal in het financieel halfjaarverslag 14 

weergegeven worden. De samenvatting ‘Handboek psychodiagnostiek voor de 15 

hulpverlening aan kinderen’ van het vak Algemene Psychodiagnostiek is uit de 16 

verkoop gehaald, omdat het boek niet meer wordt gebruikt bij het vak. De 17 

samenvatting is op aanvraag nog beschikbaar op de Posteleinkamer. 18 

 19 

 Titel en auteur Vak Aantal 

verkochte 

exemplaren 

1.1 Handbook of Socialization 

Grusec & Hastings 

Algemene Pedagogiek 142 

1.2 An Introduction to 

Developmental Psychology 

Slater & Bremner 

Ontwikkelingspsychologie 1 19 

1.3 Handboek 

Ontwikkelingspsychologie 

Verhofstadt-Denève, Van Geert 

& Vyt 

Ontwikkelingspsychologie 2 85 

1.4 De kleine filosoof 

Gopnik 

Wijsgerige en Historische 

Pedagogiek 

3 

1.6 De creatie van het mondige 

kind 

Weijers 

Wijsgerige en Historische 

Pedagogiek 

1 

1.7 Educating Special Children 

Farrell 

Ontwikkelings- en 

leerproblemen 

133 

1.8 Introduction to Educational 

Sciences 

Denesse, Droop, McQueen & 

Molenaar 

Onderwijswetenschappen 125 

2.2 Psychodiagnostiek: Het 

onderzoeksproces in de 

praktijk 

Witteman, Van der Heijden & 

Algemene Psychodiagnostiek 25 
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Claes 

2.3 Handbook of child and 

adolescent clinical psychology 

Carr 

Ontwikkelingspsychopathologie  44 

3.1 Gedragsanalyse en therapie bij 

mensen met een verstandelijke 

beperking 

Didden, Duker & Seys 

Gehandicaptenzorg 37 

3.3 De diagnostische cyclus 

De Bruyn & Ruijssenaars 

Methodiek van de 

Psychodiagnostiek 

28 

3.4 Language development and 

social interaction in blind 

children 

Pérez-Pereira & Conti-

Ramsden 

Gehandicaptenzorg 3 

3.5 One-to-one training 

Duker, Didden & Sigafoos 

Gehandicaptenzorg 27 

3.6 Psychotherapy for children and 

adolescents 

Weisz 

Interventies 5 

3.7 Van gedachten wisselen 

Brabander 

Ethiek 19 

3.8 Wetenschapsfilosofie in 

veelvoud 

Van den Bersselaar 

Wetenschapsfilosofie 10 
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3.  Voorzitter 1 

3.1 Sollicitatiecommissie 2 

De sollicitatiecommissie is in het bestuursjaar 2014-2015 voor het eerst 3 

aangesteld met als doel de sollicitaties voor het bestuur objectiever te laten verlopen. 4 

Sollicitanten zijn veelal actieve leden, waardoor de objectiviteit kan worden beïnvloed. 5 

Naast het punt van objectiviteit is de sollicitatiecommissie destijds in het leven 6 

geroepen als hulp bij het maken van beslissingen over het te vormen 7 

kandidaatsbestuur. 8 

De sollicitatiecommissie zal ook dit bestuursjaar bestaan uit vier personen. 9 

Twee bestuursleden, een lid van de huidige Raad van Advies en een externe persoon. 10 

De samenstelling van bestuursleden zal per gesprek verschillen. Gekozen is bij ieder 11 

sollicitatiegesprek met twee bestuursleden aanwezig te zijn. Het bestuurslid met de 12 

functie waarop in de eerste plaats gesolliciteerd wordt, zal het gesprek voeren. Het 13 

bestuurslid met de functie waarop in de tweede plaats gesolliciteerd wordt, zal het 14 

gesprek bijwonen en notuleren. Een lid van de Raad van Advies zal plaatsnemen in de 15 

sollicitatiecommissie, omdat dit iemand is die zeer betrokken is bij de vereniging en 16 

vaak ervaring heeft als oud- bestuurslid bij Postelein. Daarom heeft deze persoon een 17 

reëel beeld van wat een bestuursfunctie bij Postelein inhoudt. De externe persoon zal 18 

plaatsnemen in de sollicitatiecommissie, omdat deze minder bekend is met Postelein 19 

als vereniging en met haar leden. Het idee is dat dit de objectiviteit zal bevorderen. Als 20 

externe persoon is een (oud-) bestuurslid van een vereniging of stichting gekozen. 21 

Hierdoor weet deze goed wat komt kijken bij een bestuursjaar en welke kwaliteiten 22 

daarvoor noodzakelijk zijn. 23 
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4. Secretaris 1 

4.1 Mediacommissie 2 

De mediacommissie bestaat dit jaar uit zeven leden inclusief de secretaris, te 3 

weten: 4 

 5 

 T. Stift (commissiehoofd) 6 

 T. van Egmond 7 

 S. de Feiter 8 

 S. van der Meijs 9 

 L. Visser 10 

 R. Willems 11 

 M. Ankersmit (bestuursverantwoordelijke) 12 

 13 

De mediacommissie heeft zich het afgelopen halfjaar beziggehouden met het 14 

maken van promotiemateriaal, waaronder filmpjes, posters en logo’s, aftermovies van 15 

reizen, banners voor de nieuwsbrief en Postelein TV. In de vergaderingen wordt de 16 

taakverdeling voor het promotiemateriaal besproken. Daarnaast wordt gebrainstormd 17 

over Postelein TV. Zo bedenkt de commissie het thema, tijdens welke activiteiten 18 

gefilmd wordt, welke vragen gesteld worden en welk materiaal bruikbaar is.  19 

Als een nieuwe activiteit bekend is, mailt de bestuursverantwoordelijke of een 20 

commissielid dit naar het Gmail account van de mediacommissie. Voor de 21 

commissieleden is het mogelijk dit account te koppelen aan het eigen Gmail account, 22 

zodat zij meteen op de hoogte zijn van e-mails. Als nieuwe activiteiten bekendgemaakt 23 

worden tussen twee vergaderingen in, vindt de taakverdeling via WhatsApp plaats. 24 

Geprobeerd wordt zoveel mogelijk tijdens de vergaderingen te bespreken.  25 

Dit bestuursjaar zijn drie commissieleden verantwoordelijk voor posters en 26 

twee commissieleden voor de filmpjes. Het commissiehoofd helpt mee met het maken 27 

van filmpjes. Eén commissielid houdt zich daarnaast bezig met het ontwerpen van 28 

logo’s. Door de uitbreiding van de commissie maken commissieleden ongeveer één 29 

poster per week. Deze verdeling wordt als prettig ervaren door de commissie.  30 

Dit bestuursjaar wordt gewerkt met een standaardformulier, zodat bestuurs- en 31 

commissieleden precies weten welke informatie zij moeten doorgeven voor een 32 

bepaalde activiteit. Dit sluit aan bij het speerpunt efficiëntie. De commissie geeft aan 33 

dit formulier handig te vinden. Wel staat de informatie soms enigszins door elkaar 34 

door verschillende soorten activiteiten. De secretaris zal dit formulier aanpassen.  35 

In oktober 2015 is een inwerkdag georganiseerd door de mediacommissie van 36 

2014-2015. Commissieleden konden hierbij kiezen of zij wilden oefenen met het 37 

maken van posters of het maken van video’s. De commissieleden van bestuursjaar 38 

2014-2015 hebben uitleg gegeven over Photoshop en Premiere en zij hebben geholpen 39 

bij het maken van posters en een filmpje. De reacties hierop waren positief en besloten 40 

is voor de commissie van volgend bestuursjaar weer een inwerkdag te organiseren, 41 

omdat dit aansluit bij het speerpunt efficiëntie.  42 

In december is de eerste video van Postelein TV op de website achter een 43 

inlogscherm geplaatst. Het thema van Postelein TV was kerst. Aan leden zijn bij vier 44 

activiteiten vragen gesteld die te maken hadden met dit thema. Het filmpje werd 45 
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afgesloten met een Kerstwens van het bestuur. De reacties van leden op Postelein TV 1 

waren zeer positief. Het filmpje is ongeveer honderd keer bekeken.  2 

Begin april zal de tweede video van PosteleinTV geplaatst worden. Het thema 3 

van deze editie is reizen. Tijdens vier activiteiten zijn vragen aan leden gesteld over 4 

onderwerpen die met reizen te maken hadden. Het filmpje werd afgesloten met een 5 

wens van het bestuur waarin zij leden veel plezier wensen met komende reizen. 6 

Komend halfjaar worden nog twee video’s van Postelein TV gemaakt.   7 
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5. Penningmeester 1 

5.1 Kascontrolecommissie 2 

 Op donderdag 3 december 2015 is de kascontrolecommissie voor boekjaar 3 

2015-2016 geïnstalleerd. Deze bestaat uit drie leden, te weten: 4 

 5 

 Y. Frankena 6 

 M. Monteiro 7 

 E. Vincken 8 

De eerste kascontrole zal plaatsvinden op vrijdag 1 april 2016. 9 

 10 

5.2 Samenvattingencommissie 11 

 De samenvattingencommissie bestaat dit jaar uit vijf leden inclusief de 12 

penningmeester, te weten: 13 

 14 

 A. de Ronde (commissiehoofd) 15 

 L. Grootscholten 16 

 F. Tenner 17 

 T. Spruitenburg 18 

 P. de Vries (bestuursverantwoordelijke) 19 

 20 

Dit bestuursjaar is voor het eerst gewerkt met een commissiehoofd van de 21 

samenvattingencommissie. Binnen de samenvattingencommissie bestaan haar taken 22 

eruit de nakijkcyclus te organiseren, het coördineren en het monitoren van de 23 

bezigheden van de commissie. In de toekomst zal zij ook het contact met de auteur van 24 

de samenvatting onderhouden. Het aanstellen van een commissiehoofd is een zeer 25 

waardevolle toevoeging bevonden. Voorheen voerde de penningmeester de taken uit. 26 

A. de Ronde heeft aangegeven de taken van het commissiehoofd zoals die nu zijn, 27 

goed uit te kunnen voeren. 28 

 In het afgelopen halfjaar zijn twee samenvattingen in behandeling genomen. De 29 

samenvatting van het boek Introduction to Educational Sciences van  30 

E. Denessen, M. Droop, J. McQueen & I. Molenaar, is op vrijdag 9 oktober 2015 31 

aangekocht. Het boek wordt gebruikt bij het vak Onderwijswetenschappen. De tweede 32 

samenvatting, genaamd Cultuur en Opvoeding van L. Eldering, is op donderdag 18 33 

februari 2016 aangekocht. Dit boek wordt gebruikt bij het vak Sociale Contexten. 34 

Verder is een samenvatting voor het vak Verklaringsmodellen aangeboden aan 35 

Postelein. Deze samenvatting is geweigerd op basis van de verwachting dat dit vak 36 

nog slechts één jaar gegeven zal worden. 37 

 38 

5.3 Mannencommissie 39 

 De mannencommissie bestaat dit jaar uit vier leden inclusief de 40 

penningmeester, te weten: 41 

 42 

 T. Morriën (commissiehoofd) 43 

 O. Nelissen 44 

 J. Sanders 45 
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 P. de Vries (bestuursverantwoordelijke) 1 

 2 

De mannencommissie heeft dit bestuursjaar vier activiteiten georganiseerd voor 3 

de mannelijke leden van Postelein. Dit jaar zal zij nog twee activiteiten organiseren, 4 

waarvan één tijdens de introductie. De taken van de commissieleden bestaan uit het 5 

onderhouden van het contact met cafés en activiteitenlocaties, waarbij in het bijzonder 6 

contact wordt gehouden met Café JoJo. De leden bedenken ideeën voor een nieuwe 7 

draai aan de standaard mannenactiviteiten en voeren deze uit. Daarnaast is dit 8 

bestuursjaar ingezet op het opzetten van activiteiten die anders zijn dan de standaard 9 

mannenactiviteiten waar gepokerd wordt. Zo is darten een vast onderdeel geworden 10 

van de mannenactiviteiten en zijn een Escape Room en kroegentocht georganiseerd. 11 

 Op woensdag 4 november 2015 heeft de eerste mannenactiviteit plaatsgevonden 12 

in Café JoJo. De activiteit was een poker- en beerpongavond waarbij twaalf mannen 13 

aanwezig waren. De avond was gevuld met competitie en gezelligheid. 14 

 Op dinsdag 1 december 2015 heeft de tweede activiteit, een Escape Room, 15 

plaatsgevonden bij Project Escape en Mission Escape in Nijmegen. Leden betaalden   16 

€ 11,00 en niet-leden € 14,00. Bij deze activiteit waren negen mannen aanwezig. Een 17 

aanwijsbare reden voor de geringe opkomst was niet te duiden. Vooraf was door 18 

positieve opmerkingen over de Escape Room-activiteit van afgeslopen bestuursjaar 19 

gerekend op twaalf deelnemers. Afsluitend aan de activiteit zijn de mannen 20 

aangesloten bij de Posteleinborrel in Café De Fuik. De aanwezigen waren enthousiast 21 

over de Escape Room. 22 

 Op woensdag 2 maart 2016 heeft de derde mannenactiviteit van dit bestuursjaar 23 

plaatsgevonden in Café JoJo. De activiteit bood voor het eerst de mogelijkheid 24 

spelletjes op de Playstation 3 te spelen in een café. Dit initiatief is positief ontvangen. 25 

Acht leden waren hierbij aanwezig. De avond is afgesloten met een deel van de 26 

aanwezigen bij Café De Deut. 27 

 Op woensdag 30 maart 2016 heeft ‘Dé Nog Meer voor Mannentocht’ 28 

plaatsgevonden. Hierbij waren zestien mannen aanwezig. Begonnen is bij 29 

Stadsbrouwerij De Hemel, waar een korte pubquiz is gespeeld. Daarna zijn bij Café 30 

De Deut een spelletje 30 seconds, bij Café De Fuik een bierestafette en tot slot bij Café 31 

JoJo een bierpongtoernooi gespeeld. Alle drankjes waren op eigen kosten deze avond. 32 
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6. Commissaris PR 1 

6.1 PosteleinPostcommissie 2 

De PosteleinPostcommissie bestaat dit jaar uit acht commissieleden inclusief de 3 

commissaris PR, te weten:  4 

 5 

 T. van Egmond (commissiehoofd) 6 

 M. Bourgondiën 7 

 Y. Bremer 8 

 S. de Feiter 9 

 Y. Frankena 10 

 L. Oppers 11 

 Q. Wildeman 12 

 V. van de Pol (bestuursverantwoordelijke) 13 

 14 

De PosteleinPostcommissie houdt zich bezig met de inhoud, de lay-out en de 15 

verspreiding van de PosteleinPost. In bestuursjaar 2015-2016 verschijnen vijf edities 16 

van de PosteleinPost, waarvan één introductie-editie.  17 

Dit bestuursjaar wordt de PosteleinPost gedrukt door BladNL in een oplage van 18 

achthonderd stuks. De eindredactie wordt verzorgd door de bestuursverantwoordelijke, 19 

het commissiehoofd en één of meerdere commissieleden. M. Böhm, lid van de 20 

PosteleinPostcommissie 2014-2015, heeft de gehele commissie een korte inleiding 21 

gegeven over het gebruik van InDesign. Hierna is besloten met de 22 

bestuursverantwoordelijke, het commissiehoofd en een derde commissielid de cursus 23 

InDesign van het SOFv te volgen. Deze vond plaats op donderdag12 november 2015. 24 

De InDesign cursus is erg goed bevallen. Het SOFv heeft de gebruikte documenten 25 

gestuurd en aan de hand hiervan zal het handboek voor InDesign worden opgezet. 26 

Deze drie commissieleden verzorgen de eindredactie en andere commissieleden 27 

kunnen ondersteunen wanneer nodig. Het controleren op spelling en grammatica wordt 28 

gedaan door andere commissieleden, afhankelijk van wie daar tijd voor heeft. Deze 29 

manier van werken wordt als erg prettig ervaren. Heldere communicatie is hierbij wel 30 

van groot belang; commissieleden moeten ruim op tijd weten wanneer zij de 31 

PosteleinPost moeten nakijken. 32 

De eerste editie van de PosteleinPost is uitgedeeld in week 49. Geprobeerd is 33 

alle bachelor-, premaster- en masterstudenten te bereiken. Eerste-, tweede- en 34 

derdejaars bachelorstudenten, tweede- en vierdejaars ALPO-studenten, eerstejaars 35 

premasterstudenten en masterstudenten zijn bereikt bij hoorcolleges. In het kader van 36 

het speerpunt verbinding is gekozen ook bij werkgroepen uit te delen, hierdoor konden 37 

studenten die geen hoorcolleges hebben ook bereikt worden. Daarnaast bestaat sinds 38 

bestuursjaar 2014-2015 de mogelijkheid de PosteleinPost digitaal te bekijken. 39 

In week 9 werd de tweede editie van de PosteleinPost uitgedeeld. Vierdejaars 40 

ALPO-studenten konden niet bereikt worden, doordat zij slechts op de universiteit 41 

kwamen voor hun scriptie. Alle andere bachelor-, premaster- en masterstudenten zijn 42 

bereikt door zowel bij hoorcolleges als bij werkgroepen uit te delen. Bij de eerstejaars 43 

bachelorstudenten is uitgedeeld in week 10, aangezien de hoorcolleges in week 9 niet 44 

doorgingen. Leden die de PosteleinPost niet hadden ontvangen, konden de editie 45 

digitaal bekijken of konden een exemplaar ophalen op de Posteleinkamer. Dit is 46 
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gecommuniceerd naar leden door middel van een Facebookpost en een bericht in de 1 

nieuwsbrief.  2 

In bestuursjaar 2014-2015 is de lay-out van de PosteleinPost vernieuwd. In 3 

bestuursjaar 2015-2016 is geprobeerd deze lay-out zo veel mogelijk te behouden om 4 

de herkenbaarheid van de PosteleinPost te vergroten. Zowel het schrijven van de 5 

stukken als de eindredactie is voor beide edities goed verlopen. In verband met het 6 

opstarten van de commissie waren de deadlines voor de eerste editie vrij krap. Naar 7 

aanleiding hiervan is gekozen de deadlines te verruimen waar mogelijk. Zo wordt 8 

gestreefd naar een periode van anderhalve week voor het nakijken en verbeteren van 9 

stukken en anderhalve week voor de eindredactie. Hierdoor is meer tijd voor 10 

zorgvuldige controle.  11 

Het thema van de eerste editie was ‘Ontdekken’. In deze uitgave stonden 12 

artikelen die gerelateerd waren aan ontdekken op allerlei verschillende manieren. In de 13 

nieuwe rubriek ‘Watch and learn’ werd informatie gegeven over interessante films en 14 

documentaires die de commissie had ontdekt. De rubriek ‘Ken je campus’ werd 15 

toegevoegd, waarin personen die op de universiteit werken, werden geïnterviewd. 16 

Aansluitend bij het speerpunt verbinding is de PosteleinPostcommissie voorgesteld 17 

aan de lezers en zijn docenten benaderd voor de rubriek ‘Hij/Zij’. De rubriek ‘Hij/Zij’ 18 

richtte zich op de ontdekkingen die docenten M. van Weerdenburg en T. Verhoeven in 19 

hun studentenleven hebben gedaan en de verschillen met het studentenleven nu. 20 

Daarnaast werden in de nieuwe rubriek ‘Wie is het?!’ twee Posteleinleden voorgesteld 21 

aan de hand van kleine hints. Lezers konden aan de hand van deze hints ontdekken wie 22 

het waren.  23 

De tweede editie ging over het goede doen, van karma tot vrijwilligerswerk. In 24 

deze editie werd onder andere aandacht besteed aan de RAGweek, Posteleinleden die 25 

vrijwilligerswerk doen en aan redenen om vrijwilligerswerk te gaan doen. De rubriek 26 

‘Hij/Zij’ was een discussie tussen twee Posteleinleden over karma. Rubrieken die in 27 

bestuursjaar 2014-2015 al verschenen en ook in komende edities zullen terugkeren, 28 

zijn ‘Blik op het werkveld’, ‘Buitenland experience’, ‘Mastermind’, ‘Keuzevakken 29 

uitgelicht’ en ‘De wereld van…’. In het kader van het speerpunt verbinding wordt 30 

geprobeerd de inhoud van de PosteleinPost aantrekkelijk te maken voor zowel 31 

studenten als docenten. Zij kunnen lezen over elkaars bezigheden en belevingswereld, 32 

wat wederzijds begrip kan versterken. Vanuit het onderwijsinstituut zijn positieve 33 

reacties gekomen op de inhoud van de PosteleinPost en de afwisseling tussen serieuze 34 

zaken en humor werd als interessant ervaren. 35 

Het verspreiden van de PosteleinPost verliep zoals aangegeven in het 36 

beleidsplan. Bij de collegezalen werd namelijk voorafgaand aan de colleges van de 37 

studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde de PosteleinPost 38 

uitgedeeld. De PosteleinPost is in de postvakken van de docenten van de afdelingen 39 

Orthopedagogiek en Onderwijskunde gelegd. Daarnaast is de PosteleinPost gestuurd 40 

naar relaties, zusterverenigingen en sponsoren. Externen die hebben meegewerkt aan 41 

de inhoud van de PosteleinPost ontvingen ook een exemplaar, indien zij dit wilden. De 42 

PosteleinPost kan worden afgehaald op de Posteleinkamer en in de standaard bij de 43 

ingang van het Spinozagebouw. Tot slot is de bladerbare flash-versie te bekijken op de 44 

website. Hier wordt ook naar verwezen in de nieuwsbrief en op Facebook.  45 
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6.2  Introductiecommissie  1 

 De introductiecommissie bestaat dit jaar uit zeven commissieleden inclusief de 2 

commissaris PR, te weten:  3 

 4 

 A. van der Velden (commissiehoofd) 5 

 M. Grijsen (commissiepenningmeester) 6 

 L. Dellaert 7 

 M. Haasen 8 

 L. van der Staaij 9 

 R. van Vugt 10 

 V. van de Pol (bestuursverantwoordelijke) 11 

 12 

De introductiecommissie houdt zich bezig met de organisatie van de 13 

introductie. Deze zal plaatsvinden van zondag 14 tot en met maandag 22 augustus 14 

2016. Zoals aangegeven in het beleidsplan, is het programma van de introductie in 15 

2015 aangehouden als leidraad voor de introductie 2016. Net als voorgaande jaren zal 16 

de universiteitsdag op de eerste maandag van de introductie plaatsvinden, omdat 17 

studenten aan het begin van de introductieweek nog fit zijn. In de avond gaan alle 18 

deelnemers bowlen en eten bij Olround en daarna vindt Inglorious plaats. De sportdag 19 

zal wederom op dinsdag plaatsvinden. Dit jaar zal, net als vorig jaar, op dinsdag een 20 

campuscantus plaatsvinden. Aangezien mentorgroepen van Pedagogische 21 

Wetenschappen en Onderwijskunde vorig jaar sterk vertegenwoordigd waren op de 22 

campuscantus en hier enthousiast op reageerden, zal deze ook dit jaar in het 23 

programma worden opgenomen. Net als voorgaande jaren zal op woensdag een wake-24 

up party georganiseerd worden in Café De Fuik. Woensdagmiddag is ruimte voor vrije 25 

tijd en in de avond vindt een kroegentocht plaats. Op donderdag vindt het Groot 26 

Ontdek Nijmegen Spel (GONS) plaats en in de avond BaMyPo. Vrijdag tot en met 27 

zondag zijn de introductieweekenden en maandag is de laatste dag van de introductie. 28 

Op deze dag kunnen boeken worden opgehaald, wordt geëvalueerd met mentoren, is 29 

de mentorverwendag en vindt in de avond het Proud to be Fout feest plaats.  30 

Zoals in voorgaande jaren is de introductie dit jaar aan een thema gekoppeld. 31 

De kleding van de introductiecommissie, de mentorenshirts en de deelnemersshirts 32 

worden ook dit jaar voorzien van een speciaal Posteleinlogo in het thema van de 33 

introductie. Dit logo zal door de mediacommissie ontworpen worden. Iedere groep zal 34 

een naam krijgen die te maken heeft met het thema. Het thema vormt de leidraad van 35 

de introductie en zal in ieder geval terugkomen op het Proud to be Fout feest en tijdens 36 

de spellen van het GONS en de kroegentocht.  37 

Het plan is om, net als vorig bestuursjaar, de introductie van de Radboud 38 

Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) als één introductie 39 

aan te bieden voor de ALPO-studenten. ALPO-studenten lopen de gehele RU-40 

introductie en wonen hierna nog één of twee introductiedagen op de HAN bij. 41 

Momenteel wordt de organisatie hiervan besproken met de HAN.  42 

Van woensdag 27 januari 2016 tot en met vrijdag 26 februari 2016 heeft de 43 

mentorenwerving plaatsgevonden. Middels posters, een informatiebrief, 44 

collegepraatjes en via alle informatievoorzieningen werd naar de Posteleinleden 45 

gecommuniceerd dat zij zich op konden geven als mentor voor de introductie. Hierna 46 
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hebben 23 groepen zich aangemeld. De potentiële mentoren is gevraagd een 1 

motivatiebrief in te leveren. Mentoren werden beoordeeld op hun verwachtingen van 2 

de introductie, hun verantwoordelijkheidsgevoel, hun enthousiasme en hun 3 

betrokkenheid bij Postelein en andere verenigingen. Hiervoor konden per groepje tien 4 

punten verdiend worden. Daarnaast konden drie bonuspunten verdiend worden voor 5 

creativiteit of andere positieve eigenschappen die niet in het beoordelingsmodel 6 

verwerkt waren. Alle commissieleden hebben alle groepjes eerst individueel 7 

beoordeeld en aan de hand hiervan is een gemiddelde score per groepje berekend. De 8 

negen groepjes die hoger dan tien punten scoorden werden direct op de lijst gezet. De 9 

zes groepjes die tussen negen en tien punten scoorden, werden door de commissie 10 

gezamenlijk opnieuw beoordeeld. Hierdoor konden de commissieleden bij elk 11 

criterium argumenten geven waarom een groepje een bepaald aantal punten verdiende. 12 

Na overleg zijn hieruit nog vijf groepjes gekozen. De veertien groepjes die zijn 13 

geselecteerd en de negen groepjes die zijn afgevallen, hebben allemaal een e-mail 14 

ontvangen. Zo is iedereen tegelijk van de uitslag op de hoogte gebracht.  15 

Op dit moment is de commissie voornamelijk bezig met het uitwerken van de 16 

spellen voor het GONS en de kroegentocht, het regelen van de sponsoring en het 17 

organiseren van de mentorenbijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 24 mei 18 

2016 in Café De Fuik. De commissie is ook bezig met het regelen van de kleding voor 19 

de mentoren en de deelnemers. Wat betreft de sponsoring heeft Café De Fuik 20 

toegezegd de commissiekleding en een deel van de mentorenshirts en deelnemersshirts 21 

te sponsoren en verder wordt nog gekeken naar andere sponsormogelijkheden. Voor de 22 

sponsoring tijdens de kroegentocht is contact gezocht met verschillende kroegen in 23 

Nijmegen.  24 

Naast de organisatie van de reguliere introductie, houdt de 25 

introductiecommissie zich in het kader van het speerpunt verbinding bezig met het 26 

bereiken van nieuwe premasterstudenten. In samenwerking met het onderwijsinstituut 27 

zal waarschijnlijk naar de premasterstudenten gecommuniceerd worden dat zij mogen 28 

deelnemen aan de reguliere introductie. Daarnaast zal gekeken worden hoe 29 

premasterstudenten die niet geïnteresseerd zijn in de volledige introductie, toch op een 30 

informele manier kunnen kennismaken. Momenteel lopen gesprekken met het 31 

onderwijsinstituut, met R. Vaessen en met verschillende andere studieverenigingen, 32 

met als doel een goede inschatting te maken van waar premasterstudenten behoefte aan 33 

hebben. 34 

Het conceptprogramma voor de introductie 2016 ziet er op dit moment als volgt 35 

uit (zwartgedrukte tekst geeft programmaonderdelen weer georganiseerd door de 36 

introductiecommissie):  37 

Zondag: 38 

 Verzamelen en inschrijven 39 

 Gezamenlijk eten  40 

 Kick-off party Molenstraat 41 

 42 

Maandag:  43 

 Universiteitsdag 44 

 Openingsmarkt 45 

 Bowlen en eten bij Olround 46 
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 Introglorious 1 

 2 

Dinsdag:  3 

 Sportdag 4 

 Eten op eigen gelegenheid 5 

 Campuscantus  6 

 7 

Woensdag:  8 

 Wake-up Party 9 

 Vrije tijd (Radboud Downtown) 10 

 Eten op eigen gelegenheid 11 

 Kroegentocht 12 

 13 

Donderdag:  14 

 GONS 15 

 Eten op eigen gelegenheid 16 

 Mannenactiviteit  17 

 BaMyPo 18 

 19 

Vrijdag tot en met zondag:  20 

 Introductieweekend 21 

 22 

Maandag:  23 

 Mentorenbrunch en –evaluatie 24 

 Mentorverwendag 25 

 Proud to be Fout feest 26 

 27 

6.3 Promotiecommissie 28 

 De promotiecommissie bestaat dit jaar uit twaalf commissieleden inclusief de 29 

commissaris PR, te weten:  30 

 31 

 N. Mijnsbergen (commissiehoofd) 32 

 V. van den Berg 33 

 I. Dekker 34 

 D. Hendriks 35 

 M. Kunst 36 

 L. Kurver 37 

 L. van Osta 38 

 R. Pranger 39 

 T. Spruitenburg 40 

 R. van der Steen 41 

 S. van de Wijdeven  42 

 V. van de Pol (bestuursverantwoordelijke) 43 
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  De promotiecommissie houdt zich bezig met het vergroten van de bekendheid 1 

van Postelein onder haar leden. Hiertoe organiseert de promotiecommissie 2 

maandelijkse activiteiten, Posteleinborrels en tentamenacties. Daarnaast houdt de 3 

commissie zich bezig met de verkoop van Posteleintruien.  4 

 5 

6.3.1  Posteleinborrels  6 

  Zoals vermeld in het beleidsplan wordt dit bestuursjaar gestreefd eens in 7 

de zes weken een borrel te organiseren in Café De Fuik, afhankelijk van hoe dit 8 

uitkomt in de jaarplanning. Tot nu toe hebben vier borrels plaatsgevonden. Eén keer 9 

zaten vijf weken tussen de borrels, één keer zes weken en één keer acht weken. Tot en 10 

met september 2016 zullen nog vier borrels plaatsvinden. Aansluitend op het speerpunt 11 

efficiëntie is geprobeerd dit bestuursjaar meer te doen met minder geld. Om deze reden 12 

is in overleg met Café De Fuik besloten geen gratis fusten meer aan te bieden. In 13 

plaats hiervan sponsort Café De Fuik vijftig welkomstshotjes voor bijna alle borrels, 14 

zodat leden toch iets ontvangen bij binnenkomst. Daarnaast zijn op de Posteleinborrel 15 

van dinsdag 1 december 2015 verschillende cadeautjes aangeboden, die deels door 16 

Postelein en deels door Café De Fuik betaald zijn. De reacties hierop waren positief.  17 

  De eerste borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 27 oktober 2015. De 18 

eerste vijftig aanwezigen kregen een gratis welkomstshotje. Daarnaast kostte een fles 19 

droge witte wijn € 10,00 en een fles zoete witte wijn € 12,00. Op de borrel waren 83 20 

leden aanwezig. 21 

  De tweede borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 1 december 2015. 22 

Deze borrel stond in het teken van Sinterklaas. Bij de deur deelde een commissielid 23 

verkleed als Zwarte Piet aan alle leden een cadeautje uit. Deze cadeautjes varieerden 24 

van twee appeltaartshotjes of een glas bier, fris of wijn tot een meter bier, een fles wijn 25 

of een biermenu. Café De Fuik heeft het grootste deel van deze cadeautjes gesponsord. 26 

Op de borrel waren 72 leden aanwezig. 27 

  De derde borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 12 januari 2016. 28 

Tijdens deze borrel werd de locatie van de studytrip bekendgemaakt. Elk commissielid 29 

van de studytripcommissie vormde een hint voor de bestemming. De eerste vijftig 30 

aanwezigen kregen een gratis shotje en de gehele avond kostten mixdranken met 31 

Bacardi, Passoa en wodka € 4,00. Café De Fuik heeft de shotjes en de gereduceerde 32 

drankprijzen gesponsord. Op de borrel waren 63 leden aanwezig.  33 

  De vierde borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 8 maart 2016. In eerste 34 

instantie was deze borrel gepland op dinsdag 1 maart, maar toen bleek dat de opening 35 

van de RAGweek op dezelfde dag ook in Café De Fuik zou plaatsvinden, is besloten 36 

de borrel een week te verplaatsen. Tijdens deze borrel is de bestemming van de 37 

studiereis bekendgemaakt. De eerste vijftig aanwezigen kregen een gratis 38 

welkomstshotje en de gehele avond kostten pullen bier € 2,00. Aangezien deze borrel 39 

in de RAGweek viel, is ook het RAGweekshotje Koekie gepromoot. Deze kostte         40 

€ 2,50 en hiervan ging € 0,50 naar het goede doel. Op de borrel waren 87 leden 41 

aanwezig. Tijdens de borrel bleek dat het personeel van Café De Fuik niet op de 42 

hoogte was van de drankacties. Dit is opgelost, na ongeveer een half uur konden leden 43 

toch gebruikmaken van de acties en ter compensatie is een extra actie aangeboden, 44 

namelijk een pitcher bier voor € 10,00. 45 
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6.3.2  Tentamenacties 1 

  In oktober 2015 is de eerste tentamenactie uitgedeeld aan eerste-, 2 

tweede- en derdejaars bachelorstudenten, tweede- en derdejaars ALPO-studenten en 3 

eerste- en tweedejaars premasterstudenten. De studenten met extra tijd hebben ook een 4 

toffee ontvangen. Daarnaast is in het kader van het speerpunt verbinding uitgedeeld bij 5 

twee mastervakken. De tentamenactie was een toffee met daaraan de slogan ‘Laat deze 6 

toffee je lekker smaken, dan kun je je tentamen goed maken!’.   7 

In december 2015 is de tweede tentamenactie uitgedeeld aan alle 8 

bachelor- en premasterstudenten van het reguliere programma en van de ALPO. Bij de 9 

studenten met extra tijd is ook uitgedeeld. Eén commissielid was echter onverwachts 10 

ziek, waardoor de studenten met extra tijd van het tentamen Psychometrie en 11 

Besliskunde geen tentamenactie hebben ontvangen. Daarnaast ging bij het tentamen 12 

van Behandelingsmethodiek de collegezaal eerder open dan verwacht. Hierdoor 13 

hebben niet alle studenten een tentamenactie ontvangen, maar commissieleden zijn 14 

nog wel de collegezaal in gelopen om daar uit te delen. Masterstudenten hadden geen 15 

tentamens, dus hier is niet uitgedeeld. De tentamenactie was een lolly met als slogan 16 

‘Gas op die lolly’.  17 

In maart 2016 is de derde tentamenactie uitgedeeld aan alle bachelor- en 18 

premasterstudenten, ook is uitgedeeld aan de studenten die extra tijd voor hun 19 

tentamens kregen. Bij ALPO 1 en ALPO 4 is niet uitgedeeld, in verband met het 20 

rooster. ALPO 4 had geen tentamens en als bij ALPO 1 uitgedeeld zou worden, 21 

zouden de eerstejaars reguliere studenten tweemaal een tentamenactie ontvangen. Bij 22 

het laatste tentamen bleek dat te weinig koetjesrepen beschikbaar waren, 23 

waarschijnlijk komt dit doordat bij het tentamen Neuropsychologie veel studenten van 24 

andere studies zaten. Masterstudenten hadden geen tentamens, dus hier is niet 25 

uitgedeeld. De studenten ontvingen een koetjesreep met daaraan de slogan ‘Houd dit 26 

tentamen in je greep en geniet van deze koetjesreep!’.  27 

 28 

6.3.3 Maandelijkse activiteit  29 

  Zoals in voorgaande jaren is gekozen op de Posteleinkamer maandelijkse 30 

activiteiten te organiseren waarbij iets te eten en/of drinken wordt uitgedeeld. Twee 31 

maandelijkse activiteiten zijn vervangen door open kamers. Hier worden leden 32 

gestimuleerd even op de Posteleinkamer te komen voor een praatje. Vooral gedurende 33 

het eerste semester zijn de maandelijkse activiteiten minder goed bezocht dan 34 

voorgaande jaren. Dit is waarschijnlijk te verklaren, doordat nauwelijks colleges 35 

plaatsvonden direct voor of direct na de pauze. Geprobeerd is hier zo veel mogelijk 36 

rekening mee te houden. Tot nu toe hebben drie maandelijkse activiteiten en twee open 37 

kamers plaatsgevonden. In het tweede halfjaar van het bestuursjaar zullen nog drie 38 

maandelijkse activiteiten plaatsvinden. 39 

   Op woensdag 28 oktober 2015 heeft de eerste open kamer 40 

plaatsgevonden die in het kader stond van kennismaking met het bestuur. Leden 41 

konden op de Posteleinkamer hun eigen fruitspiesje maken. Ongeveer 65 leden waren 42 

hierbij aanwezig.  43 

  Op woensdag 25 november 2015 heeft een maandelijkse activiteit 44 

plaatsgevonden. Het thema van de maandelijkse activiteit was Sinterklaas. Leden 45 

konden pepernoten, schuimpjes, taaitaai, speculaas en mandarijnen komen halen op de 46 



34 
 

Posteleinkamer. Ongeveer zeventig leden waren aanwezig, waarvan veel actieve leden 1 

die al op de kamer waren voor aanvang van de activiteit.  2 

  Net als voorgaande jaren is gekozen geen maandelijkse activiteiten te 3 

organiseren in december en januari, aangezien in deze maanden weinig tot geen 4 

colleges plaatsvinden en veel leden niet op de universiteit zijn.  5 

  Op donderdag 4 februari 2016 heeft een maandelijkse activiteit 6 

plaatsgevonden waarbij broodjes knakworst werden uitgedeeld. Ongeveer 110 leden 7 

waren hierbij aanwezig. Aan weerszijden van de deur stond een tafel waar leden 8 

broodjes konden halen en dit is erg goed bevallen. Hierdoor kreeg iedereen snel een 9 

broodje knakworst.  10 

  De tweede open kamer heeft plaatsgevonden op donderdag 10 maart 11 

2016. Deze open kamer stond in het teken van bestuurswerving. Ook als leden geen 12 

interesse in een bestuursjaar hadden, konden ze op deze open kamer langskomen om 13 

een sandwich samen te stellen. Ongeveer 55 leden waren aanwezig en verschillende 14 

leden hebben meer informatie over een bestuursjaar gevraagd. De lagere opkomst is 15 

mogelijk te wijten aan het thema bestuurswerving, dit zou leden af kunnen schrikken. 16 

 17 

6.3.4 Posteleintruien  18 

  Van maandag 30 november tot en met vrijdag 18 december 2015 konden 19 

leden een Posteleintrui bestellen. De inkoop van de truien is dit jaar voor DressMe 20 

Clothing duurder geworden, waardoor de truien voor niet-leden € 18,75 kostten. Café 21 

De Fuik heeft dit prijsverschil grotendeels gecompenseerd door € 3,00 per trui te 22 

sponsoren, dit is meer dan in voorgaande jaren. De kosten voor leden waren € 14,00 23 

per trui. Ook dit jaar was het mogelijk de trui in verschillende kleuren te bestellen. De 24 

keuze bestond uit een lichtgrijze trui met roze opdruk en/of een bordeauxrode trui met 25 

witte opdruk. Deze truien waren voorzien van het Posteleinlogo op de voorkant en het 26 

logo van Café De Fuik op de achterkant. Daarnaast kon een skireistrui besteld worden. 27 

Dit was een zwarte trui met blauwe opdruk met het skireislogo op de voorkant en het 28 

logo van Café De Fuik op de achterkant. In totaal zijn zestig Posteleintruien besteld, 29 

waarvan 29 bordeauxrode truien met witte opdruk, tien grijze truien met roze opdruk 30 

en 21 skireistruien. Daarnaast zijn de blauwe truien met zwarte opdruk voor de 31 

skireiscommissie tegelijk met de Posteleintruien besteld, waardoor het totaal uitkwam 32 

op 66 truien.  33 

 34 

6.4  Acquisitiecommissie  35 

De acquisitiecommissie bestaat dit jaar uit zes commissieleden inclusief de 36 

commissaris PR, te weten:  37 

 38 

 G. van Loon (commissiehoofd) 39 

 M. Bourgondiën 40 

 F. Papavoine 41 

 M. Verkooijen 42 

 V. Weijnen 43 

 V. van de Pol (bestuursverantwoordelijke) 44 
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6.4.1  Algemene sponsoring 1 

  De acquisitiecommissie houdt zich bezig met algemene sponsoring en 2 

specifieke sponsoring. De samenwerking met Café De Fuik werd de afgelopen jaren 3 

als zeer positief ervaren, vandaar dat ook dit jaar Café De Fuik aangehouden wordt als 4 

hoofdsponsor van Postelein. De Posteleinborrels worden nog steeds in Café De Fuik 5 

gehouden en in ruil hiervoor biedt Café De Fuik een sponsorbedrag.  6 

  De sponsorovereenkomst met de Studystore, die is aangegaan in oktober 7 

2013, loopt nog tot mei 2017. Dit houdt in dat leden van Postelein korting ontvangen 8 

op boeken die zij bestellen in de webshop van de Studystore. Postelein ontvangt 2,5% 9 

sponsoring over de gehele omzet die behaald is via de Postelein webshop van de 10 

Studystore, exclusief BTW. 11 

  In juli 2015 is een sponsorovereenkomst aangegaan met AthenaStudies. 12 

Postelein maakt promotie voor AthenaStudies en ontvangt in ruil hiervoor 3% van de 13 

totale omzet van de studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde in 14 

Nijmegen. 15 

  Dit bestuursjaar is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangegaan 16 

met De Waagh. Postelein zal in bestuursjaar 2015-2016 verschillende activiteiten 17 

organiseren bij De Waagh en advertenties plaatsen op Facebook en in de 18 

PosteleinPost. De Waagh biedt Postelein hiervoor een vast sponsorbedrag.  19 

  In oktober 2015 zijn de contracten met DressMe Clothing, Stichting 20 

SOOS en bloemenwinkel De Vernieuwing verlengd. Leden van Postelein krijgen 10% 21 

korting op kleding en bedrukking bij DressMe Clothing. Zoals in voorgaande 22 

bestuursjaren wordt in alle uitgaven van de PosteleinPost en in het programmaboekje 23 

van de introductie een advertentie van Stichting SOOS geplaatst. Postelein ontvangt in 24 

ruil hiervoor sponsorgeld. Bij bloemenwinkel De Vernieuwing krijgt Postelein ook dit 25 

bestuursjaar korting op rozen voor de propedeuse- en bacheloruitreikingen.  26 

  In oktober 2015 zijn daarnaast de contracten met Sirity Dresses, 27 

Mexicaans Café Restaurant Popocatepetl, Mise en Place en HotNetworkz verlengd. Bij 28 

Sirity Dresses krijgen leden 10% korting op hun bestelling en Postelein krijgt 5% van 29 

de omzet die Sirity Dresses maakt door bestellingen van Posteleinleden. Bij Mexicaans 30 

Café Restaurant Popocatepetl krijgt Postelein 10% van de omzet die Posteleinleden bij 31 

het restaurant maken. Bij Mise en Place ontvangt Postelein een bedrag van € 15,00 32 

over elke werknemer die bij hen wordt aangenomen via Postelein. Bij HotNetworkz 33 

ontvangt Postelein een bedrag van € 50,00 voor elke werknemer die bij hen wordt 34 

aangenomen via Postelein. Voor deze vier sponsoren geldt dat Postelein naar eigen 35 

inzicht adverteert.  36 

 In november 2015 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 37 

aangegaan met AIESEC. AIESEC levert promotiemateriaal en Postelein adverteert één 38 

keer per maand voor AIESEC. Elke student die via Postelein met AIESEC naar het 39 

buitenland gaat, levert Postelein € 25,00 op, met een bonus van € 50,00 bij vijf 40 

studenten. Deze variabele sponsoring voor zowel AIESEC als Sirity Dresses, Mise en 41 

Place en Hot Networkz heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. In de komende periode 42 

zal hier met de acquisitiecommissie kritisch naar gekeken worden.  43 

  In december 2015 is met de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en 44 

Onderwijskundigen (NVO) afgesproken dat Postelein een advertentie van de NVO 45 

plaatst in de PosteleinPost van maart 2016, met hierbij een verwijzing naar de NVO 46 
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Praktijkavond. Daarnaast hebben de sprekers van de NVO Praktijkavond een stukje 1 

geschreven over hun werkveld en dit is ook in de PosteleinPost geplaatst. Postelein 2 

ontvangt hiervoor een sponsorbedrag. In mei 2015 is het logo van de NVO geplaatst 3 

op de website van Postelein. In mei 2016 zal de NVO wederom benaderd worden of 4 

zij geïnteresseerd zijn hun logo nog een jaar op de website van Postelein te plaatsen. 5 

  In januari 2016 is met Stichting Wielewaal overeengekomen dat een 6 

advertentie met afbeelding in de nieuwsbrief van maart 2016 geplaatst wordt. In ruil 7 

hiervoor ontvangt Postelein een sponsorbedrag. 8 

 Op dit moment is de acquisitiecommissie bezig met een nieuwe vorm 9 

van sponsoring, namelijk het tegen betaling aanbieden van advertentiemogelijkheden 10 

aan ouders die een oppas zoeken. Hiertoe zal de acquisitiecommissie flyers 11 

verspreiden in buurten waar veel gezinnen met jonge kinderen wonen. Dit idee werd 12 

genoemd tijdens een vergadering van het LOOP. Ouders kunnen een advertentie 13 

plaatsen op de website van Postelein, waarin zij hun wensen en gegevens voor een 14 

oppas vermelden. Zij betalen hiervoor een bedrag van € 20,00. Posteleinleden kunnen, 15 

nadat zij ingelogd zijn, deze pagina op de website bekijken. Zij kunnen reageren op de 16 

advertenties. Postelein geeft hierbij duidelijk aan dat het geen oppasservice is, maar 17 

dat ouders slechts een advertentie plaatsen en dat Postelein geen oppas kan 18 

garanderen. 19 

 20 

6.4.2  Specifieke sponsoring 21 

  Net zoals voorgaande jaren zal Postelein een sponsorbedrag van Café De 22 

Fuik krijgen voor zowel de skireis als de studytrip en de studiereis. In ruil hiervoor 23 

organiseert Postelein een informatiebijeenkomst en een reünie voor elke reis. 24 

Voorheen was dit een mondelinge afspraak, maar omdat bleek dat hierdoor 25 

onduidelijkheid ontstond, is dit vastgelegd in een contract. Daarnaast is Skicentrum De 26 

Wijchense Berg in oktober 2015 benaderd voor specifieke sponsoring voor de skireis 27 

2016. Zij gaven aan dat ze zeker geïnteresseerd zijn in sponsoring voor de skireis 28 

2017. Voor 2016 is wel een deal voor de PosteleinPas vastgelegd.  29 

  De acquisitiecommissie is op dit moment bezig met het regelen van 30 

sponsoring voor de introductie. Van De Waagh en van Stichting SOOS wordt een 31 

advertentie in het programmaboekje van de introductie geplaatst en in ruil hiervoor zal 32 

Postelein sponsorgeld ontvangen. Een groot deel van de kroegen van de kroegentocht 33 

heeft al aangegeven shotjes voor de deelnemers te willen sponsoren. De komende 34 

periode zullen nog meer mogelijkheden voor sponsoring worden uitgezocht.  35 

 36 

6.4.3  PosteleinPas  37 

In bestuursjaar 2013-2014 is de PosteleinPas opgezet. Op dit moment 38 

krijgen Posteleinleden korting bij elf verschillende bedrijven in en rondom Nijmegen. 39 

De contracten met GSM-Shop, LaserQuest, LopersCompany, iWok & Go Nijmegen, 40 

DressMe Clothing, Café De Fuik, Sirity Dresses en Mexicaans Café Restaurant 41 

Popocatepetl zijn verlengd. De deal met Café Van Ouds is aangepast; het is voor 42 

Posteleinleden nu ook mogelijk drie speciaalbieren en een hapje voor € 10,00 te 43 

kiezen. De contracten met GSM-Shop en LopersCompany verlopen op vrijdag 1 april 44 

2016, het contract met LaserQuest loopt tot en met woensdag 1 juni 2016. De 45 

acquisitiecommissie houdt zich momenteel bezig met evaluatie en eventuele verlening 46 
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van deze overeenkomsten. De overige contracten lopen tot en met vrijdag 30 1 

september 2016 of langer. Het volgende bestuur kan beslissen of zij deze contracten 2 

willen verlengen. 3 

Naast de bestaande deals zijn twee nieuwe deals toegevoegd. 4 

Posteleinleden kunnen sinds december 2015 bij Skicentrum De Wijchense Berg een 5 

uur skiën of snowboarden inclusief materiaalhuur voor € 8,00. Daarnaast krijgen 6 

Posteleinleden sinds januari 2016 bij Restaurant Yukimi 10% korting op de gehele 7 

rekening. Momenteel wordt gekeken naar mogelijkheden voor korting bij een 8 

lunchcafé. De bestaande deals worden geëvalueerd en de acquisitiecommissie gaat bij 9 

deals die minder goed lopen informeren of deze eventueel aangepast kunnen worden.  10 

  Achter de inlogpagina van de website staat een aparte pagina met daarop 11 

alle deals van de PosteleinPas. Van elk bedrijf staat wat de aanbieding is met daarbij 12 

een logo. Daarnaast staan de deals vermeld op de achterkant van de PosteleinPost. De 13 

PosteleinPas kan opgehaald worden op de Posteleinkamer. Hierop komt aan het begin 14 

van een nieuw collegejaar een nieuwe ledensticker. Aangezien de PosteleinPas niet 15 

beschikt over een naam en een foto, wordt de ledensticker ook nog op de collegekaart 16 

geplakt.  17 

 18 

6.5 Propedeuse-, bachelor- en masteruitreikingen  19 

 Studievereniging Postelein is net als afgelopen jaren aanwezig geweest tijdens 20 

de propedeuse- en bacheloruitreikingen van de studie Pedagogische Wetenschappen en 21 

Onderwijskunde om leden te feliciteren met het behalen van hun diploma. Op 22 

donderdag 24 september 2015 heeft een propedeuse-uitreiking plaatsgevonden. Op 23 

donderdag 5 november 2015 heeft een bacheloruitreiking plaatsgevonden. Tijdens 24 

deze gelegenheden zijn rozen uitgedeeld met een felicitatiekaartje eraan. Dit 25 

bestuursjaar is ervoor gekozen met minimaal twee bestuursleden, in plaats van met het 26 

gehele bestuur, aanwezig te zijn bij propedeuse- en bacheloruitreikingen. Dit sluit aan 27 

bij het speerpunt efficiëntie. De masterstudenten hebben een kaart ontvangen na het 28 

behalen van hun master om hen namens Postelein te feliciteren. Hierop staat ook 29 

vermeld dat het mogelijk is Vriend van Postelein te worden. 30 

 31 

6.6  Folders  32 

 In september 2015 is de folder voor het actief lidmaatschap bij Postelein 33 

aangepast. De sponsorfolder, ontworpen in bestuursjaar 2012-2013 is niet aangepast, 34 

omdat deze meerdere jaren gebruikt kan worden. Sponsorbedragen voor advertenties 35 

op Facebook missen echter in deze folder. Om deze reden wordt de sponsorfolder niet 36 

vaak gebruikt. In overleg met de acquisitiecommissie wordt een nieuwe digitale folder 37 

ontworpen. De algemene folder is in oktober 2015 vernieuwd en geüpdatet. In de oude 38 

folder stond bijvoorbeeld vermeld dat Postelein voorlichtingen en meeloopdagen 39 

organiseert, maar dit is niet meer het geval. De folder is te vinden op de 40 

Posteleinkamer. Daarnaast zal de algemene folder naar nieuwe studenten worden 41 

gestuurd als onderdeel van het introductiepakket.  42 

 43 

6.7  Kerstkaarten   44 

In oktober 2015 zijn de kerstkaarten ontworpen en in de tweede week van 45 

december zijn deze verstuurd. De kerstkaarten zijn gedrukt bij een externe drukker, 46 
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namelijk Drukzo. De kaarten zagen er netjes uit en zijn gedrukt op dik, glanzend 1 

karton. Actieve leden, sponsoren, zusterverenigingen, docenten en overige relaties 2 

hebben een gedrukte kaart ontvangen. Niet-actieve leden hebben de kerstkaart digitaal 3 

ontvangen.  4 
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7. Commissaris formeel 1 

7.1 Boekenverkoop 2 

De boekenverkoop valt sinds dit bestuursjaar onder de commissaris formeel, 3 

waar deze voorheen onder de penningmeester en de secretaris viel. Dit is goed 4 

bevallen, omdat hebben van één duidelijk aanspreekpunt het contact met docenten 5 

bevordert. Zodoende is het makkelijker hen te bereiken voor andere doeleinden, zoals 6 

het organiseren van lezingen of deelname aan de student-docent activiteit. Wel is het 7 

in verband met werklast aan te raden in het vervolg meer samen te werken met de 8 

penningmeester.  9 

 De boeken van periode twee zijn geleverd op maandag 26 oktober 2015. De 10 

hoeveelheid bestelde boeken viel tegen in vergelijking met vorig bestuursjaar. De 11 

reden hiervoor is onduidelijk. Verder zijn problemen geweest met de webshop en 12 

bestellingen, zoals een verkeerde druk in de webshop door miscommunicatie tussen 13 

Postelein en een docent en het ontbreken van een boek in de webshop. Alle problemen 14 

zijn echter spoedig opgelost door snelle communicatie met Studystore, waardoor de 15 

webshop aangepast kon worden.  16 

 De boeken van periode drie zijn geleverd op maandag 1 februari 2016. De 17 

hoeveelheid boeken die besteld was, was vergelijkbaar met vorig bestuursjaar. 18 

Vanwege de wisseling van het contactpersoon van Studystore was in eerste instantie 19 

de opmaak van de webshop anders dan gewenst. Dit is echter binnen een paar uur 20 

verholpen. 21 

 De boeken van periode vier zijn geleverd op donderdag 24 maart 2016. Leden 22 

kunnen vanaf dinsdag 29 maart 2016 hun bestellingen op komen halen in verband met 23 

Pasen. Tot op heden zijn deze periode geen bijzonderheden geweest.   24 

 25 

7.2 Lezingencommissie 26 

 De lezingencommissie bestaat dit jaar uit vijf leden inclusief de commissaris 27 

formeel, te weten: 28 

 29 

 E. Groot Dengerink (commissiehoofd) 30 

 L. Feskens 31 

 L. Janssen 32 

 I. van de Pavert (gestopt per januari 2016) 33 

 Q. Wildeman (gestart per januari 2016) 34 

 G. Dodemont (bestuursverantwoordelijke) 35 

 36 

De commissie heeft zich het afgelopen halfjaar beziggehouden met het 37 

organiseren van verschillende lezingen binnen het vakgebied. Daarnaast is gekeken 38 

naar de mogelijkheden lezingen te organiseren samen met andere (studie)verenigingen 39 

en in samenspraak met docenten. Een lezing in samenwerking met een andere 40 

vereniging is gepland, de lezingencommissie is bezig met het concretiseren van een 41 

lezing in samenwerking met een docent.   42 

De lezingencommissie geeft zelf aan de opzet van deze nieuwe commissie 43 

prettig te vinden. Genoeg leden nemen plaats in de commissie om de taken zo te 44 

kunnen verdelen dat de werkdruk laag blijft, maar voor iedereen is genoeg te doen.  45 
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Tot nu toe hebben vier lezingen plaatsgevonden. Het komende halfjaar zullen 1 

nog minstens vier lezingen plaatsvinden. Al deze lezingen vonden plaats van 12.45 tot 2 

13.30 uur, zijn gratis voor leden en kosten € 1,00 voor niet-leden. Een uitzondering 3 

hierop was de RAGweeklezing, waar alle aanwezigen € 1,00 betaalden om geld op te 4 

halen voor de RAGweek. 5 

Donderdag 5 november 2015 heeft de lezing hoogsensitiviteit door A. Tol 6 

plaatsgevonden. Ongeveer 140 mensen waren aanwezig, waarvan 35 niet-leden. Het 7 

verloop van de lezing was een succes, de lezing zelf was interessant, maar de opzet 8 

was enigszins chaotisch.  9 

Woensdag 2 december 2015 heeft de lezing Münchhausen by proxy 10 

plaatsgevonden. Hierbij waren 180 aanwezigen, waarvan 54 niet-leden. De lezing was 11 

erg indrukwekkend en had een heldere opbouw.  12 

Dinsdag 2 februari 2016 vond de lezing Jeugdcriminaliteit plaats, gegeven door 13 

O. Vriend. Hierbij waren 89 aanwezigen, waarvan 14 niet-leden. De lezing was 14 

pakkend en er was veel ruimte voor vragen. 15 

Woensdag 2 maart 2016 heeft de lezing van Stichting Kinderdroomwens voor 16 

de RAGweek plaatsgevonden. Hierbij waren 25 aanwezigen. Verteld is wat de 17 

stichting doet en twee ervaringsdeskundigen zijn aan het woord geweest. De lezing 18 

was erg indrukwekkend ondanks de tegenvallende opkomst, die waarschijnlijk te 19 

verklaren is doordat weinig colleges aansloten op de pauze.  20 

 21 

7.3 Kijk op Praktijk-commissie (KoP) 22 

 De Kijk op Praktijk-commissie bestaat dit jaar uit zes leden inclusief de 23 

commissaris formeel, te weten: 24 

 25 

 D. Ruessink (commissiehoofd) 26 

 E. Bollaart 27 

 G. van Loon 28 

 M. van den Oetelaar 29 

 K. Schuurman 30 

 G. Dodemont (bestuursverantwoordelijke) 31 

 32 

Het afgelopen halfjaar heeft deze commissie zich beziggehouden met het 33 

organiseren van workshops en excursies binnen het vakgebied. Gekozen is voor het 34 

aanschaffen van commissieshirts. Hiermee is voornamelijk tijdens excursies duidelijk 35 

voor de organisaties die bezocht worden en de deelnemers wie de verantwoordelijken 36 

zijn.  37 

 De KoP-commissie geeft aan tevreden te zijn met de invulling van deze 38 

commissie. Aangegeven wordt tevreden te zijn over de splitsing tussen de KoP-39 

commissie en de lezingencommissie; de commissie vermoedt dat de combinatie een 40 

hoger dan gewenste werkdruk zou geven aan de commissieleden. Wel zou het handig 41 

zijn meer contact te hebben tussen het commissiehoofd van de lezingencommissie en 42 

het commissiehoofd van de KoP-commissie, om onderwerpen die voor beide 43 

commissies interessant kunnen zijn beter te bespreken en gebruik te kunnen maken 44 

van elkaars contacten. 45 
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7.3.1 Workshops 1 

  Tot op heden hebben drie workshops plaatsgevonden. Komend halfjaar 2 

zullen nog minimaal twee workshops plaatsvinden. Donderdag 29 oktober 2015 heeft 3 

de workshop Kinder-EHBO plaatsgevonden. Hierbij waren 24 leden aanwezig en er 4 

was een fijne balans tussen het geven van relevante informatie en interactieve 5 

werkvormen. De workshop was gratis voor leden en kostte € 1,00 voor niet-leden.  6 

  Donderdag 14 januari 2016 heeft de workshop Diversiteit in 7 

hulpverlening plaatsgevonden. Gesproken is over het creeëren van een veilige 8 

omgeving voor homoseksuele jongeren en over ervaringen en vragen van deelnemers. 9 

Hier waren achttien aanwezigen, waarvan één niet-lid. De workshop was interactief en 10 

de sfeer was open. Wel gaven leden aan dat het behandelen van een casus toegevoegde 11 

waarde zou hebben gehad. De workshop was gratis voor leden en kostte €1,00 voor 12 

niet-leden. 13 

  Donderdag 25 februari 2016 heeft de workshop Onderpresterend Talent 14 

van het CBO plaatsgevonden. Hier waren 25 leden aanwezig, die hebben ervaren hoe 15 

het is onder het eigen niveau te werken en hebben geleerd over de verschillende 16 

profielen van onderpresteerders. Daarnaast zijn casussen behandeld. De deelnemers 17 

waren enthousiast over de creatieve werkvormen en praktische toepassingen in de 18 

workshop. De workshop was gratis voor leden en kostte € 1,00 voor niet-leden.  19 

 20 

7.3.2 Excursies 21 

  Tot op heden hebben drie excursies plaatsgevonden. Het komende 22 

halfjaar zal nog minstens één excursie plaatsvinden. Donderdag 26 november 2015 23 

heeft een excursie naar eetcafé BliXem plaatsgevonden. Hier waren achttien leden 24 

aanwezig. Deze deelnemers hebben een broodje gegeten in het lunchcafé en 25 

vervolgens uitleg gekregen over de manier waarop gewerkt en begeleid wordt binnen 26 

BliXem. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding door het lunchcafé, de 27 

keuken en de cadeauwinkel. De lunch was lekker en de rondleiding en uitleg waren 28 

helder en interessant. Deelname was €5,00 voor leden en €6,75 voor niet-leden, beiden 29 

inclusief lunch.  30 

  Woensdag 3 februari 2016 heeft een excursie naar de NTR in Hilversum 31 

plaatsgevonden. Hier waren dertig inschrijvingen. De excursie was een groot succes; 32 

het busvervoer verliep soepel, de sprekers over de NTR, Verborgen Verleden en 33 

SchoolTV vertelden een interessant verhaal en de rondleiding was leuk. Alle 34 

deelnemers kregen zelfs van de NTR een goodiebag aan het einde van de dag. De 35 

reacties waren dan ook uitsluitend positief. Deelname was € 10,00 voor leden en         36 

€ 17,50 voor niet-leden.  37 

  Vrijdag 4 maart 2016 heeft een excursie naar Kentalis plaatsgevonden. 38 

Hier waren twintig leden. Deze hebben uitleg gekregen over wat Kentalis doet en 39 

ervaren hoe het is te leven met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). De excursie was 40 

erg activerend en afwisselend en deelnemers gaven aan op een hele andere manier 41 

over TOS geleerd te hebben. De excursie was gratis voor leden en kostte € 1,00 voor 42 

niet-leden. 43 

.  
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7.4 Postelein voor Kinderen-commissie (PvK) 1 

 De Postelein voor Kinderen-commissie bestaat dit jaar uit zeven leden inclusief 2 

de commissaris formeel, te weten: 3 

 4 

 J. van Engelen (commissiehoofd) 5 

 M. Adriaensen 6 

 H. Evers 7 

 L. Golbach 8 

 R. Kleijkers 9 

 L. Steeg (gestopt per november 2015) 10 

 J. Wissing (gestart per december 2015) 11 

 G. Dodemont (bestuursverantwoordelijke) 12 

 13 

Het afgelopen halfjaar heeft de PvK-commissie zich beziggehouden met het 14 

organiseren van verschillende activiteiten waarin leden praktijkervaring op kunnen 15 

doen in het werkveld. Dit halfjaar heeft één activiteit plaatsgevonden. Het komende 16 

halfjaar zullen nog twee activiteiten plaatsvinden. 17 

Woensdag 17 februari 2016 heeft de Winterwonderland-activiteit van de PvK-18 

commissie plaatsgevonden bij stichting Liz, een stichting die kinderen met een 19 

beperking integreert in regulier onderwijs. Elf leden waren hierbij aanwezig. 20 

Deelname was gratis voor leden en kostte € 1,00 voor niet-leden. Ongeveer vijftig 21 

kinderen hebben deelgenomen aan de georganiseerde activiteiten, zoals het aanleren 22 

van een liedje, het uitbeelden van een verhaal en het maken van sneeuw van 23 

scheerschuim en bloem. De deelnemers gaven aan veel geleerd te hebben van het 24 

werken met de kinderen.  25 

 26 

7.5 Studytripcommissie 27 

 De studytripcommissie bestaat dit jaar uit zeven leden inclusief de commissaris 28 

formeel, te weten: 29 

 30 

 M. Luijten (commissiehoofd) 31 

 L. Streppel (commissiepenningmeester) 32 

 S. Jetten 33 

 Y. van Keulen 34 

 I. Ooms 35 

 N. Veldmate 36 

 G. Dodemont (bestuursverantwoordelijke) 37 

 38 

De studytripcommissie is zo snel mogelijk opgestart, waarna is begonnen met 39 

het bekijken en vergelijken van verschillende bestemmingen. In eerste instantie werd 40 

Brussel als bestemming gekozen en is deze uitgewerkt. Gezien het hoge 41 

dreigingniveau van Brussel en de aanslagen in Parijs werd echter besloten, na overleg 42 

met de commissie, het bestuur en de Raad van Advies, een andere bestemming te 43 

zoeken. Daarna is gekozen voor Keulen. De onrust in Keulen met de jaarwisseling 44 

heeft gezorgd dat ook deze bestemming nogmaals overwogen is, maar omdat het een 45 
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eenmalig incident betrof, de alertheid van de autoriteiten verhoogd was en het op dat 1 

punt vanuit organisatorisch oogpunt erg moeilijk was nog van bestemming te wisselen, 2 

is besloten toch te gaan. Daarna is de commissie op donderdag 21 januari 2016 naar 3 

Keulen gegaan om de route voor de stadswandeling uit te zetten en de stad te 4 

verkennen. Hierna is opnieuw de bestemmingskeuze geëvalueerd. De commissie 5 

ervoer de stad niet als grimmig en de sfeer zelfs als erg prettig en dus werd nogmaals 6 

besloten de studytrip door te laten gaan.  7 

Op dinsdag 12 januari 2016 is de bestemming bekendgemaakt op een 8 

Posteleinborrel. De mediacommissie heeft een poster, logo en promotiefilmpje 9 

gemaakt. Vervolgens is door middel van een promotiefilmpje gepromoot in colleges 10 

en zijn de posters opgehangen. De inschrijving opende op donderdag 4 februari 2016. 11 

In totaal waren 23 inschrijvingen, inclusief bestuur en commissie. Voor de 12 

inschrijvingen is het Blackboardprotocol gebruikt.  13 

De redenen voor het lage aantal inschrijvingen kan niet met zekerheid gegeven 14 

worden. Het kan te maken gehad hebben met de bestemming. Keulen werd als minder 15 

spectaculair gezien vergeleken met de bestemmingen van afgelopen jaren. Daarnaast 16 

was de prijs relatief hoog, omdat gecompenseerd moest worden voor de afschaffing 17 

van de tien procent bijdrage vanuit Postelein. Verder ontvangen eerstejaarsstudenten 18 

geen studiefinanciering meer en dit speelt mogelijk ook mee.  19 

De informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden op woensdag 24 februari 2016 20 

in Café De Fuik. Hierbij waren 22 deelnemers aanwezig. Tijdens deze avond werd het 21 

programma van het weekend door middel van een Powerpointpresentatie doorlopen. 22 

Daarnaast werd in groepjes een pubquiz gedaan over Keulen, de commissie en de 23 

Duitse taal en cultuur. 24 

De studytrip naar Keulen heeft plaatsgevonden op vrijdag 11, zaterdag 12 en 25 

zondag 13 maart 2016 en kostte € 89,00. De bus vertrok vrijdag 11 maart 2016 om 26 

9.00 uur, op dat moment bleek dat één deelnemer op het laatste moment door 27 

persoonlijke omstandigheden helaas niet mee kon. Op vrijdag 11 maart 2016 is een 28 

bezoek gebracht aan Fanprojekt Köln, een jongerencentrum voor hardcore 29 

voetbalsupporters, waar een deel van een documentaire over deze supporters bekeken 30 

is, een presentatie gegeven werd door één van de jeugdwerkers en gelegenheid was 31 

vragen te stellen. Daarnaast was een rondleiding en een interactief vraaggesprek bij 32 

jeugdcentrum Klingelpütz, een instelling waar jongeren vrijblijvend terecht kunnen 33 

voor vrijetijdsbesteding. 's Avonds is met de gehele groep op kosten van Postelein 34 

gegeten. Zaterdag 12 maart 2016 heeft een stadswandeling met crazy 88 35 

plaatsgevonden en is 's avonds een kroegentocht georganiseerd waarbij alle 36 

deelnemers een gratis shotje kregen. Op zondag 13 maart 2016 is een bezoek gebracht 37 

aan het chocolademuseum waar de groep een rondleiding kreeg, is met een deel van de 38 

groep een uitkijktoren bezocht en om 20.00 uur is de bus naar Nijmegen vertrokken. 39 

De studytrip reünie zal plaatsvinden in Café De Fuik op donderdag 28 april 2016. 40 

 Op reis kreeg de commissie vele positieve reacties van deelnemers, met name 41 

over hoeveel activiteiten georganiseerd waren voor een relatief klein bedrag. Verder is 42 

door zowel deelnemers, commissie als bestuur de grootte van de groep als prettig 43 

ervaren, omdat het op deze manier gemakkelijk was iedereen te leren kennen. De 44 

formele activiteiten werden als vernieuwend benoemd, met als uitleg dat het beiden 45 

initiatieven zijn die in Nederland niet als zodanig bestaan of bekend zijn. De keuze 46 
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voor Keulen werd als positief ervaren door de geringe reistijd en de verscheidenheid 1 

aan mogelijkheden op loopafstand van elkaar en van het hostel. Ten slotte werd 2 

vermeld dat de sfeer in de stad prettig was, ondanks de onrust met de jaarwisseling.  3 

 4 

7.6 Samenwerking 5 

7.6.1 Docenten 6 

  Donderdag 5 november 2015 heeft de docentenborrel plaatsgevonden in 7 

de Posteleinkamer. Hierbij waren 25 docenten aanwezig. Op een informele manier is 8 

kennisgemaakt met het bestuur en een inkijkje verschaft in de bezigheden van 9 

Postelein. Verder is de samenwerking met docenten aangegaan in de vorm van het 10 

informeren naar mogelijk interessante lezingen, het samen organiseren van de student-11 

docent activiteit en het intensiveren van het contact met betrekking tot de 12 

boekenverkoop door meer persoonlijk contact via de commissaris formeel. In het 13 

contact met docenten is dan ook duidelijk het speerpunt verbinding terug te zien.  14 

 15 

7.6.2 Contactpersoon master en premaster 16 

  T. Stift en S. de Feiter zijn respectievelijk premaster- en 17 

mastercontactpersoon. Van de informatie die zij konden verschaffen is 18 

gebruikgemaakt bij het bepalen van data voor verschillende activiteiten, het navraag 19 

doen naar tentamenroosters en het peilen van interesse voor verschillende activiteiten. 20 

Dit is goed bevallen; voornamelijk het afstemmen op masterstudenten is hiervoor 21 

eenvoudiger geworden voor de commissarissen.  22 

 23 

7.6.3 Meesterlijk 24 

  Tot op heden is vooral contact geweest op basis van het uitwisselen van 25 

ideeën en ervaringen, waarbij Postelein ervaring deelde met Meesterlijk, maar 26 

Meesterlijk ook nieuwe ideeën opbracht. Gekeken wordt of het haalbaar is in het begin 27 

van collegejaar 2016-2017 samen een formele activiteit te organiseren.   28 

 29 

7.6.4 Stichting Move 30 

  Dit bestuursjaar is een start gemaakt met de samenwerking met stichting 31 

Move. Postelein heeft zowel de vacatures voor projectcoördinator als later deelname 32 

aan de commissie gepromoot. Helaas zijn hier te weinig aanmeldingen uit 33 

voortgekomen om een commissie op te zetten. Nu zal gekeken worden of het beter 34 

timen van de promotie en samenwerking met de docent die het vak Kennis In Praktijk 35 

3 coördineert hier verandering in zal brengen. In het meest positieve geval wordt dit 36 

bestuursjaar nog een commissie opgezet, maar de verwachting is dat dit na de 37 

zomervakantie zal plaatsvinden.  38 

 39 

7.7 Bijlessen 40 

In oktober 2015 is begonnen met het promoten voor het geven en krijgen van 41 

bijles door middel van alle informatievoorzieningen. Dit bestuursjaar zijn dertien 42 

aanvragen gedaan voor het krijgen van bijles, deze zijn gekoppeld aan vijf 43 

verschillende bijlesgevers. Daarnaast wordt bij iedere bijlesaanvraag aangegeven dat 44 

naast bijles via individuele bijlesgevers ook gebruik kan worden gemaakt van de 45 

cursussen van AthenaStudies.  46 
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7.8  Sollicitatietraining 1 

Vanwege reorganisaties binnen Dienst Studentenzaken is de sollicitatietraining 2 

dit bestuursjaar niet gegeven door B. Ligthart en heeft deze training een andere vorm 3 

gekregen; in plaats van twee dagdelen kon nu van maar één dagdeel gebruikgemaakt 4 

worden van de diensten van Dienst Studentenzaken. Gekozen is de focus op netwerken 5 

te leggen, omdat in het werkveld op deze manier veel mensen aan een baan komen.  6 

Woensdag 24 februari 2016 heeft de sollicitatieworkshop plaatsgevonden. Elf 7 

leden waren aanwezig. Aandacht is besteed aan het benutten en uitbreiden van het 8 

eigen netwerk, het voeren van netwerkgesprekken en het gebruik van LinkedIn. De 9 

workshop werd als nuttig en persoonlijk ervaren. De workshop was gratis voor leden 10 

en kostte € 1,00 voor niet-leden. 11 

 12 

7.9 Student-docent activiteit 13 

Donderdag 31 maart 2016 heeft de student-docent activiteit plaatsvinden in 14 

samenwerking met T. Verhoeven. Aan de hand van kaartjes met vragen over het 15 

vakgebied, persoonlijke interesses en achtergrond konden studenten en docenten met 16 

elkaar in gesprek gaan. Daarnaast was een gratis lunch aanwezig voor de aanwezigen. 17 

Aan de activiteit hebben elf docenten en twaalf studenten deelgenomen. Zowel 18 

studenten als docenten waren enthousiast en gaven aan dat het leuk was elkaar op een 19 

informele manier te spreken. De activiteit was gratis voor leden, niet-leden betaalden  20 

€ 1,00. 21 

 22 

7.10 Praktijkavond: Blik op het werkveld  23 

De Praktijkavond in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van 24 

Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) staat gepland op maandag 11 april 2016. De 25 

datum van de Praktijkavond stond al vroeg vast, waardoor halverwege maart de 26 

promotie al kon starten. Voor extra promotie is een artikel in de PosteleinPost 27 

geplaatst, waarvoor de sprekers van de praktijkavond geïnterviewd zijn. Deelname aan 28 

de Praktijkavond is gratis voor leden, niet-leden betalen € 1,00. 29 
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8. Commissaris informeel 1 

8.1 Pedagogen Uit de Banken-commissie (PUB) 2 

De PUB-commissie bestaat dit jaar uit acht leden inclusief de commissaris 3 

informeel, te weten: 4 

 5 

 T. van de Mortel (commissiehoofd) 6 

 L. Baack 7 

 W. Derksen 8 

 L. Peeters 9 

 R. van de Scheur 10 

 I. ten Thije 11 

 F. Verduijn 12 

 R. van Asperen (bestuursverantwoordelijke) 13 

 14 

Het afgelopen halfjaar heeft de PUB-commissie zich beziggehouden met het 15 

organiseren van informele activiteiten. Tot op heden hebben drie activiteiten 16 

plaatsgevonden. De PUB-commissie zal komend halfjaar nog drie activiteiten 17 

organiseren, waarvan één activiteit de eerstejaarsactiviteit zal zijn. 18 

Op dinsdag 10 november 2015 heeft de eerste activiteit van de PUB-commissie 19 

plaatsgevonden, namelijk een cocktailworkshop bij Mexicaans Café Restaurant 20 

Popocatepetl. De veertig leden die aanwezig waren, hebben twee cocktails gemaakt: 21 

een Club Mojito en een Strawberry Daiquiri. Leden moesten € 8,50 betalen en voor 22 

niet-leden kostte deze activiteit € 12,50. Op deze gezellige avond zijn veel positieve 23 

reacties ontvangen van de deelnemers. Ze gaven aan het leuk, lekker en gezellig te 24 

vinden. 25 

Op dinsdag 16 februari 2016 heeft het Diner Rouler plaatsgevonden. De 43 26 

aanwezige leden hebben in drie groepen gerouleerd tussen drie restaurants, namelijk 27 

De Waagh, Vlaams Arsenaal en Café van Buren. Voor leden kostte deze activiteit       28 

€ 14,00 en voor niet-leden € 17,00. In alle drie de restaurants hebben de deelnemers 29 

lekker gegeten. De activiteit werd gezamenlijk afgesloten bij Café van Buren. 30 

Op donderdag 17 maart 2016 heeft de PUBquiz plaatsgevonden in Bascafé. 31 

Hierbij waren 35 leden aanwezig. Leden betaalden € 2,00 en voor niet-leden kostte 32 

deze activiteit € 4,00. Tijdens deze avond moesten de deelnemers vragen 33 

beantwoorden over algemene zaken, over de PUB-commissie en over Postelein. 34 

Daarnaast moesten zij vertaalde songteksten en bekende Nederlanders herkennen. 35 

Verder vonden drie proefrondes plaats waarin de deelnemers verschillende producten 36 

moesten proeven en onderscheiden. Alle deelnemers ontvingen één drankje naar keuze 37 

en het winnende groepje ontving een fles cava en shotjes. Het was een geslaagde 38 

avond. 39 

 40 

8.2 Feestcommissie 41 

 De feestcommissie bestaat dit jaar uit zeven leden inclusief de commissaris 42 

informeel, te weten: 43 

 44 

 J. Sanders (commissiehoofd/Inglorious) 45 
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 J. Beckers (BaMyPo) 1 

 L. Huijbers (S-feest) 2 

 L. Nuyens (BaMyPo) 3 

 I. Ooms (Inglorious) 4 

 L. Vanhommerig (BaMyPo) 5 

 R. van Asperen (bestuursverantwoordelijke) 6 

 7 

De commissieleden van de feestcommissie nemen allemaal plaats in één van de 8 

drie commissies voor de feesten die Postelein met andere verenigingen organiseert. In 9 

alle drie de commissies houden de commissieleden zich onder andere bezig met de 10 

promotie en de versiering. 11 

 12 

8.2.1 BaMyPo 13 

  De BaMyPo feesten worden georganiseerd door studievereniging 14 

Babylon, studievereniging Mycelium en studievereniging Postelein. De feesten 15 

worden zes keer per jaar georganiseerd in de El Sombrero. Dit halfjaar hebben al vier 16 

feesten plaatsgevonden. De overige twee BaMyPo feesten zullen nog in het komend 17 

halfjaar plaatsvinden, waarvan één tijdens de introductie. De BaMyPo feesten vinden 18 

dit jaar op woensdagavond plaats in plaats van op donderdagavond. Leden mogen naar 19 

binnen voor € 1,00 en niet-leden moeten € 2,00 betalen. Op elk BaMyPo feest geldt 20 

dat voor de eerste tweehonderd feestgangers welkomstshotjes zijn en dat tussen 22.00 21 

uur en 23.00 uur het bier € 1,00 kost. 22 

  Op woensdag 7 oktober 2015 heeft de eerste editie van BaMyPo 23 

plaatsgevonden. Het thema was BaMyPo: College Edition en de versiering was in 24 

Amerikaanse stijl. Ter versiering waren onder andere red cups en Amerikaanse 25 

vlaggen te vinden. Daarnaast was zwarte verf aanwezig waarmee strepen op gezichten 26 

van de bezoekers getekend konden worden. 27 

  Op woensdag 16 december 2015 heeft de tweede editie van BaMyPo 28 

plaatsgevonden met als thema BaMyPink. De El Sombrero was versierd met onder 29 

andere roze slingers en ballonnen. Daarnaast was roze verf aanwezig waarmee de 30 

bezoekers roze strepen op hun gezicht kregen.  31 

  Op woensdag 17 februari 2016 heeft de derde editie van BaMyPo 32 

plaatsgevonden. Het thema was BaMyPo: Valentines Day Edtition. De El Sombrero 33 

was in Valentijnsstijl versierd met onder andere hartjes ballonnen en slingers. Verder 34 

was rode en roze verf aanwezig waarmee hartjes konden worden getekend op de 35 

gezichten van de bezoekers. 36 

  Op woensdag 16 maart 2016 heeft de vierde editie van BaMyPo 37 

plaatsgevonden met als thema BaMyGlow. De El Sombero was versierd met 38 

glowsticks, vlaggetjes en ballonnen en aan de bezoekers werden glowsticks uitgedeeld. 39 

  De vier georganiseerde feesten zijn minder druk bezocht dan voorgaande 40 

jaren, maar in verhouding waren meer leden van de drie verenigingen aanwezig 41 

vergeleken met het aantal externen. Dit kwam de sfeer van de feesten ten goede. 42 

Mogelijk komt het lagere bezoekersaantal door de verplaatsing van de feesten van de 43 

donderdagavond naar de woensdagavond. Een mogelijke andere verklaring is dat het 44 

promotiemateriaal dat door de Molenstraat gemaakt wordt niet altijd op tijd geleverd 45 

wordt. Hierdoor vindt minder of verlate promotie plaats. Een derde verklaring zou 46 
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kunnen zijn dat drie van de vier BaMyPo feesten die hebben plaatsgevonden rondom 1 

de tentamenweken van Postelein vielen. Dit is helaas gebeurd, doordat een aantal van 2 

de door de drie studieverenigingen gekozen data niet paste in de planning van de El 3 

Sombrero. Een evaluatiegesprek met de Molenstraat zal binnenkort gepland worden.  4 

 5 

8.2.2 Inglorious 6 

  De Inglorious feesten worden georganiseerd door studievereniging 7 

Babylon, ESV, GSV Excalibur, studievereniging Mycelium, studievereniging 8 

Postelein en SVN. De feesten worden drie keer per jaar georganiseerd op 9 

donderdagavond in Café van Buren. Zowel leden als niet-leden moesten € 2,00 betalen 10 

om binnen te komen. Bij alle feesten zijn welkomstshotjes voor de eerste tweehonderd 11 

feestgangers. Daarnaast is per feest één gratis fust. Komend halfjaar zal nog één 12 

Inglorious feest plaatsvinden, dit zal tijdens de introductie zijn. 13 

  Op donderdag 19 november 2015 heeft de eerste editie van Inglorious 14 

plaatsgevonden met als thema Incolourious. Club van Buren was versierd met 15 

ballonnen en vlaggetjes in allerlei verschillende kleuren. Daarnaast was verf in 16 

verschillende kleuren aanwezig waarmee strepen konden worden gemaakt op de 17 

gezichten van de bezoekers. 18 

  Op donderdag 25 februari 2016 heeft de tweede editie van Inglorious 19 

plaatsgevonden. Het thema was Insnowrious en in Club van Buren hingen overal witte 20 

ballonnen als versiering. Daarnaast was witte verf aanwezig waarmee strepen en 21 

sneeuwvlokken konden worden gemaakt op de gezichten van de bezoekers. 22 

  De twee georganiseerde feesten zijn drukker bezocht dan afgelopen 23 

bestuursjaar. Op beide feesten is de grote zaal van Club van Buren ook geopend, 24 

omdat het te druk was voor alleen de kleine zaal. Op Incolourious is voordat de grote 25 

zaal open ging zelfs even een deurstop geweest, omdat het personeel van Club van 26 

Buren niet had gerekend op een zodanig grote opkomst. Bij Insnowrious is dit 27 

voorkomen, doordat het personeel deze keer wel rekening had gehouden met een grote 28 

opkomst. Dat de feesten dit jaar een hoger bezoekersaantal hebben, komt de sfeer ten 29 

goede.  30 

 31 

8.2.3 S-feest 32 

  Het S-feest wordt georganiseerd door de zes studieverenigingen van de 33 

Faculteit der Sociale Wetenschappen. Dit zijn CognAC, Den Geiten Wollen Soc., 34 

studievereniging Mycelium, studievereniging Postelein, SPiN en Umoja. Op dinsdag 2 35 

februari 2016 heeft het S-feest plaatsgevonden in Doornroosje. Postelein heeft in de 36 

voorverkoop 133 internen kaarten aan leden en 49 kaarten aan niet-leden verkocht. 37 

Een kaartje voor leden kostte € 4,00 en voor niet-leden € 5,00. In de voorverkoop zijn 38 

in totaal 882 kaarten verkocht en op de avond van het feest zelf zijn aan de deur de 39 

overige kaarten verkocht. Drie verschillende dj’s zijn benaderd. Aan hen is gevraagd 40 

niet te veel technomuziek te draaien, omdat dit als evaluatiepunt van afgelopen 41 

bestuursjaar kwam. Hierover zijn veel positieve reacties van de bezoekers ontvangen. 42 

 43 

8.3 Galacommissie 44 

 De galacommissie bestaat dit jaar uit drie leden inclusief de commissaris 45 

informeel, te weten: 46 
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 I. Wouters (commissiehoofd) 1 

 A. de Ronde 2 

 R. van Asperen (bestuursverantwoordelijke) 3 

 4 

Het samenwerkingsverband voor het gala is doorgezet. Oorspronkelijk hoorde 5 

ESV bij dit samenwerkingsverband in plaats van Postelein. Doordat ESV vorig 6 

bestuursjaar een eigen lustrumgala organiseerde, is Postelein vorig jaar gevraagd het 7 

gala mee te organiseren. Dit jaar is gekozen zowel Postelein als ESV in het 8 

samenwerkingsverband op te nemen. De organisatie van het gala ligt dit jaar dus bij 9 

studievereniging Babylon, BOW, ESV, studievereniging Mundus en studievereniging 10 

Postelein. De commissie bestaat uit vijftien leden, waarvan drie leden van 11 

studievereniging Postelein. De commissie heeft zich onder andere beziggehouden met 12 

het zoeken van een geschikte locatie, het thema, dj’s, een band en een fotograaf. Het 13 

gala zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 12 april 2016 in De Waagh en zal duren van 14 

21.00 uur tot 02.00 uur. Voor leden kost het gala € 27,50 en niet-leden moeten € 30,00 15 

betalen.  16 

Op maandag 29 februari 2016 is de promotie voor het gala begonnen. Het 17 

ontwerp voor de posters en de kaartjes is gemaakt door studievereniging Babylon. Op 18 

maandag 14 maart 2016 is de kaartverkoop begonnen. Op de dag zelf was het gala 19 

uitverkocht bij Postelein. In totaal zijn 75 internen kaarten en zestien externen kaarten 20 

verkocht door Postelein. Alle verenigingen samen konden vierhonderd kaarten 21 

verkopen. Binnen één week waren de galakaarten bij alle verenigingen uitverkocht. 22 

Op woensdag 16 maart 2016 heeft een pasdag plaatsgevonden in samenwerking 23 

met Sirity Dresses en Gents. De organisatie van de pasdag lag bij de vijf verenigingen 24 

van het samenwerkingsverband voor het gala. De pasdag is vermeld in de promotie 25 

van het gala. Op woensdag 2 maart 2016 is de promotie van de pasdag officieel 26 

begonnen. In twee aparte lokalen op de universiteit waren voor dames korte en lange 27 

jurken en voor heren pakken en rokkostuums te vinden. Zij konden deze passen en 28 

meteen afrekenen. Verschillende deals en kortingen waren geregeld in overleg met 29 

Sirity Dresses en Gents. Hoewel de opkomst redelijk was, is weinig verkocht. Bij 30 

Gents waren geen Posteleinleden, maar bij Sirity Dresses zijn ongeveer acht 31 

Posteleinleden langs gekomen om jurken te passen. 32 

De galacommissie van Postelein zelf heeft zich beziggehouden met de 33 

organisatie van een diner voorafgaand aan het gala. Het galadiner zal plaatsvinden in 34 

De Waagh. Zowel leden als niet-leden zullen € 12,00 betalen voor een voor-, hoofd- 35 

en nagerecht inclusief één drankje. De promotie voor het galadiner is op dinsdag 29 36 

maart 2016 begonnen. Op dit moment hebben dertien leden en twee niet-leden zich 37 

ingeschreven. Leden kunnen zich nog tot en met vrijdag 8 april 2016 inschrijven. 38 

 39 

8.4 Postelein Actief-commissie 40 

 De Postelein Actief-commissie bestaat dit jaar uit vijf leden inclusief de  41 

commissaris informeel, te weten: 42 

 43 

 B. van Enckevort (commissiehoofd) 44 

 M. Böhm 45 

 L. Knipscheer 46 
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 T. Mes 1 

 R. van Asperen (bestuursverantwoordelijke) 2 

 3 

De Postelein Actief-commissie heeft zich het afgelopen halfjaar beziggehouden 4 

met de organisatie van actieve en sportieve activiteiten. Tot op heden hebben twee 5 

activiteiten plaatsgevonden. De Postelein Actief-commissie zal komend halfjaar nog 6 

drie activiteiten organiseren. 7 

Op dinsdag 17 november 2015 heeft een lasergame activiteit plaatsgevonden bij 8 

LaserQuest Nijmegen. Voor leden kostte deze activiteit € 8,50 en voor niet-leden        9 

€ 9,00. Hierbij waren 32 leden aanwezig. In twee groepen werd gelasergamed. Terwijl 10 

de ene groep aan het lasergamen was, deed de andere groep kennismakingsspelletjes. 11 

Hiervoor is gekozen, omdat het één van de eerste activiteiten van het bestuursjaar was. 12 

In het kader van het speerpunt verbinding leek het de commissie een goed idee de 13 

deelnemers op deze manier met elkaar kennis te laten maken. Alle deelnemers 14 

ontvingen één drankje naar keuze en na het lasergamen konden de deelnemers 15 

lasersquashen. De deelnemers gaven aan het een leuke activiteit te vinden.  16 

Op woensdag 13 januari 2016 heeft de dropping plaatsgevonden. Leden 17 

betaalden € 2,00 en voor niet-leden kostte deze activiteit € 3,00. Hierbij waren 28 18 

leden en één niet-lid aanwezig. De deelnemers werden in groepjes gedropt in Ooij, 19 

waarna ze terug moesten lopen naar Café De Fuik. Punten konden worden verdiend 20 

aan de hand van de tijd en door het maken van bepaalde foto’s op de route. De 21 

groepjes ontvingen een pakket met daarin eten, drinken en een zaklamp. Alle 22 

deelnemers ontvingen bij aankomst in Café De Fuik een drankje naar keuze en de 23 

winnaars kregen een cocktail als prijs. De reacties van de deelnemers waren erg 24 

positief. 25 

 26 

8.5  Skireiscommissie 27 

 De skireiscommissie bestaat dit jaar uit zes leden inclusief de commissaris 28 

informeel, te weten: 29 

 30 

 M. Kho (commissiehoofd) 31 

 B. Braun (commissiepenningmeester) 32 

 L. Baack 33 

 Z. Karneris 34 

 I. Meijboom 35 

 R. van Asperen (bestuursverantwoordelijke) 36 

 37 

De skireiscommissie is begonnen met het zoeken van een bestemming.  38 

Hiervoor is de reisorganisatie Bizztravel benaderd. De bestemming, de accommodatie 39 

en een aantal avondactiviteiten zijn samen met de reisorganisatie vastgelegd. Daarna is 40 

de commissie op zoek gegaan naar twee wintersportleraren. B. Vink is benaderd als 41 

skileraar en J. Vink als snowboardleraar. Zij zijn vrienden van R. van Asperen. Later 42 

zijn ook het programmaboekje en het draaiboek gemaakt. De skireis werd voor             43 

€ 295,00 aangeboden. Dit was exclusief de kosten van eventuele verzekeringen en/of 44 

materiaalhuur. 45 
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 De mediacommissie heeft het promotiemateriaal gemaakt wat bestond uit een 1 

promotiefilmpje, een poster en het logo. De posters zijn opgehangen en het 2 

promotiefilmpje is in week 46 laten zien aan studenten van eerste-, tweede- en 3 

derdejaars bachelorstudenten, eerste-, tweede-,derde- en vierdejaars ALPO-studenten 4 

en eerstejaars premasterstudenten. De masterstudenten en tweedejaars 5 

premasterstudenten waren in deze week helaas niet te bereiken. Op woensdag 11 6 

november 2015 was tijdens de pauze de mogelijkheid vragen te stellen aan de 7 

commissie op de Posteleinkamer. Naast de commissie waren ongeveer vijftien leden 8 

aanwezig. De skireis bood plaats voor 29 deelnemers. Op vrijdag 13 november 2015 is 9 

de inschrijving 19.00 uur via Blackboard opengegaan. Deze zat in de loop van week 10 

47 vol. De 29 deelnemers waren inclusief twee bestuursleden en zes commissieleden.  11 

 Op woensdag 25 november 2015 heeft de informatiebijeenkomst 12 

plaatsgevonden in Café De Fuik. Hierbij waren 27 van de 29 deelnemers aanwezig. 13 

Informatie over de reis is gegeven en de kamerindeling is bekendgemaakt. Daarna zijn 14 

spellen gespeeld zodat de deelnemers elkaar wat beter konden leren kennen. Ten slotte 15 

is geproost op een mooie reis. 16 

 De skireis heeft plaatsgevonden van zaterdag 2 januari 2016 tot en met zaterdag 17 

9 januari 2016. Op zaterdag 2 januari 2016 zijn alle deelnemers aan het eind van de 18 

middag vertrokken. De volgende ochtend arriveerde de bus in Avoriaz. Bij 19 

verschillende kamers kon al worden ingecheckt. De deelnemers die nog niet in hun 20 

kamers konden, hebben hun bagage in het bagagedepot geplaatst. Vervolgens is het 21 

ski- en snowboardmateriaal opgehaald en begonnen de eerste ski- en snowboardlessen. 22 

De skipas was vanaf deze dag bruikbaar. Negen deelnemers volgden skilessen en 23 

zeven deelnemers volgden snowboardlessen. De lessen vonden plaats van zondag tot 24 

en met donderdag. De tijden waarop de lessen werden gegeven, zijn per dag afgestemd 25 

met de deelnemers, de leraren en de commissie. Op vrijdag vonden geen lessen plaats, 26 

maar doordat de skipas deze dag nog wel geldig was, kon iedereen deze dag nog wel 27 

de piste op. 28 

 De zondagavond zijn alle deelnemers uit eten gegaan op kosten van Postelein. 29 

Alle deelnemers mochten kiezen uit verschillende gerechten en kregen een drankje 30 

naar keuze. De tweede avond heeft de kroegentocht plaatsgevonden. Deze was 31 

georganiseerd door Bizztravel. De deelnemers zijn langsgegaan bij vier kroegen die 32 

erg in de smaak vielen. De groep is nog lang in de laatste kroeg gebleven. Op 33 

dinsdagavond heeft een sleewedstrijd plaatsgevonden. Alle deelnemers waren verdeeld 34 

in groepjes waarmee ze zo snel mogelijk op verschillende manieren de berg af 35 

moesten komen. De wedstrijd was in estafettevorm en de deelnemers hebben veel 36 

plezier gehad. Op woensdagavond hadden de deelnemers een vrije avond. Op 37 

donderdagavond heeft het eindfeest plaatsgevonden in de derde kroeg van de 38 

kroegentocht, het was een erg gezellig avond. Op vrijdagavond hadden de deelnemers 39 

de keuze mee te eten met de commissie. Dit hebben alle deelnemers gedaan. De 40 

deelnemers konden kiezen uit vijf verschillende maaltijden voor één vooraf 41 

vastgestelde prijs. Bizztravel had echter niet goed gecommuniceerd met het 42 

desbetreffende restaurant, waardoor het personeel niet goed op de hoogte was en niet 43 

van alle maaltijden voldoende aanwezig was. De commissie heeft dit samen met de 44 

reisleiding van Bizztravel zo snel en zo goed mogelijk opgelost. Uiteindelijk hebben 45 

alle deelnemers lekker gegeten waarna de bus weer terug is vertrokken naar Nijmegen. 46 
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Op woensdag 17 februari 2016 heeft de skireis reünie plaatsgevonden in Café 1 

De Fuik. Bij binnenkomst ontvingen alle deelnemers een enquête over de reis. De 2 

aftermovie, gemaakt door de mediacommissie, werd getoond en geproost is op de 3 

mooie reis. Vervolgens is aan elke deelnemer een oorkonde uitgereikt met daarop iets 4 

wat hem of haar typeerde tijdens de reis. Tijdens deze reünie waren 26 van de 29 5 

deelnemers aanwezig en het was een erg gezellige avond. Een groot deel van de 6 

deelnemers is na de reünie naar de El Sombrero gegaan, omdat daar een BaMyPo feest 7 

plaatsvond. Uit de enquête bleek dat de deelnemers zeer tevreden waren over de 8 

skireis. 9 

 10 

8.6 Studiereiscommissie 11 

 De studiereiscommissie bestaat dit jaar uit zeven leden inclusief de commissaris 12 

informeel, te weten: 13 

 14 

 Y. Bremer (commissiehoofd) 15 

 E. Lucassen (commissiepenningmeester) 16 

 M. van Beers (gestart per maart 2016) 17 

 L. Dilven 18 

 P. Langkamp (gestopt per maart 2016) 19 

 L. Oppers 20 

 M. Peper 21 

 R. van Asperen (bestuursverantwoordelijke) 22 

 23 

De studiereiscommissie heeft zich het afgelopen halfjaar beziggehouden met 24 

het zoeken van een bestemming, het boeken van de vlucht en het hostel, het benaderen 25 

van formele instellingen en het kiezen van informele activiteiten. Daarnaast zijn 26 

docenten benaderd. De studiereis wordt voor € 330,00 aangeboden. 27 

 De studiereis zal plaatsvinden van maandag 30 mei 2016 tot en met maandag 6 28 

juni 2016 en gaat naar Boedapest. De docenten die mee zullen gaan, zijn nog niet 29 

bekend. In Boedapest zullen verschillende formele instellingen bezocht worden, 30 

waaronder een museum over educatie, een psychiatrisch kinderziekenhuis en een 31 

school voor kinderen met een visuele beperking. Daarnaast zullen ook verschillende 32 

informele activiteiten worden ondernomen. Voorbeelden zijn een kroegentocht, een 33 

wijnproeverij en boottocht in één en een escaperoom. 34 

 Op dinsdag 8 maart 2016 is tijdens de Posteleinborrel de studiereisbestemming 35 

bekendgemaakt. De commissie had enveloppen met daarop Posteleinstickers met hints 36 

over de bestemming verstopt in Café De Fuik. Posteleinleden gingen actief op zoek en 37 

rond 23.00 uur is de bestemming bekendgemaakt. De aanwezige leden reageerden erg 38 

positief op de bestemming. 39 

 Op maandag 14 maart 2016 is de promotie van de studiereis begonnen. De 40 

commissie is diezelfde dag gestart met collegepraatjes waarbij het promotiefilmpje 41 

werd getoond. De commissie is bij eerste-, tweede- en derdejaars bachelorstudenten, 42 

tweedejaars premasterstudenten, eerste-, tweede- en derdejaars ALPO-studenten en 43 

studenten van de klinische master. Vierdejaars ALPO-studenten hadden deze periode 44 

geen colleges op de universiteit en als eerstejaars premasterstudenten bereikt zouden 45 

worden, zouden reguliere studenten twee keer bereikt worden. Het promotiefilmpje, de 46 
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poster en het logo zijn gemaakt door de mediacommissie. Op donderdag 17 maart 1 

2016 was in de pauze de mogelijkheid vragen de stellen aan de studiereiscommissie. 2 

Helaas waren hier geen leden aanwezig. De inschrijving via Blackboard zal openen op 3 

vrijdag 8 april 2016 om 19.00 uur en sluit op vrijdag 15 april 2016 om 12.00 uur. Op 4 

woensdag 11 mei 2016 staat de informatiebijeenkomst gepland in Café De Fuik. 5 
 


