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 Voorwoord 1 
Beste lezer,  2 
    3 
  Voor u ligt de halfjaarlijkse verantwoording van het 23e bestuur der studievereniging 4 
Postelein. In dit verslag zal de uitvoering van het beleidsplan en de activiteiten gedurende de 5 
periode van 29 september 2017 tot en met 26 maart 2018 worden verantwoord. Middels deze 6 
verantwoording krijgen leden inzicht in de behaalde en nog te behalen doelen, waarbij 7 
teruggekeken wordt op het beleidsplan. Verder zal worden geëvalueerd waar verbetering en 8 
bijstelling gewenst is. In de algemene ledenvergadering van 9 april 2018 zal deze 9 
halfjaarlijkse verantwoording besproken worden. Het bestuur staat open voor vragen en 10 
opmerkingen over ons gevoerde beleid van het afgelopen half jaar, zodat gegroeid kan blijven 11 
worden in de functies en de uitvoering van het beleid. 12 
 13 
Het bestuur 2017-2018,  14 
 15 
Lieke Streppel    - Voorzitter 16 
Demi Hendriks   - Secretaris en vicevoorzitter 17 
Willemijn Derksen   - Penningmeester 18 
Veerle van den Berg   - Commissaris PR 19 
Mei Ying Kho    - Commissaris Onderwijs 20 
Ivet van Wezel   - Commissaris Activiteiten   21 
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1 Algemeen 1 
1.1 Kernwaarden  2 

De vooraf opgestelde focus omtrent de kernwaarden voor dit jaar was 'promotie 3 
gericht op het vergroten van betrokkenheid'. Deze is onder andere gericht op de verschillende 4 
groepen leden binnen Postelein, zoals Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 5 
(PWO), Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO), eerstejaars, 6 
Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) en (pre)masters. Gebleken is 7 
dat de groep PWPO dit jaar nog erg lijkt op de groep PWO, afgezien van hun stage, en dat zij 8 
verder niet extra in de gaten gehouden hoeven te worden om ze te kunnen betrekken bij 9 
Postelein. Via een actief lid is Postelein op de hoogte van stagedagen zodat hiermee rekening 10 
kan worden gehouden bij het plannen van activiteiten. De groep PWPO bestaat daarnaast 11 
volledig uit eerstejaars welke middels eerstejaarsactiviteiten ook op eigen wijze worden 12 
betrokken bij Postelein.  13 

Om de focus 'promotie gericht op het vergroten van betrokkenheid' beter naar 14 
voren te laten komen, probeert het bestuur zo alert mogelijk te zijn op mondelinge promotie 15 
van activiteiten. Gemerkt wordt dat leden zich daardoor daadwerkelijk inschrijven. Naast het 16 
bestuur, helpen leden hierbij ook sterk door elkaar aan te sporen naar activiteiten te gaan. 17 
Transparante en efficiënte communicatie 18 

In het kader van transparante communicatie is dit jaar gekozen de jaarplanning 19 
volledig op de site te plaatsen en data van activiteiten aan te passen zodra deze bekend zijn. 20 
Vanuit leden zijn reacties ontvangen dat ze deze transparantie waarderen. Verder heeft de 21 
mediacommissie dit jaar intern open kunnen communiceren over alle activiteiten, dus ook 22 
over de bestemmingen van reizen en het thema van het ledenweekend. Hierdoor kon 23 
gezamenlijk gebrainstormd worden tijdens vergaderingen, wat goed is bevallen.  24 

Qua communicatie naar actieve leden zijn de actieve leden protocollen dit jaar 25 
voor het eerst ondertekend om commissieleden bewuster te maken van de verwachtingen en 26 
om terug te kunnen grijpen op iets waar ze voor getekend hebben. Naast deze interne 27 
communicatie is ook aandacht voor efficiënte communicatie tussen commissies en externen. 28 
Dit is gedaan door commissiehoofden toegang te verlenen tot Sponsit waaruit zij informatie 29 
kunnen halen over (contact met) externen. Zij kunnen zo eerder gelegde contacten nalopen en 30 
nieuwe contacten toevoegen aan de database om communicatie hierover zo efficiënt mogelijk 31 
te laten verlopen. 32 

Tenslotte is aandacht geschonken aan betere communicatie met de HAN. Zo is in 33 
overleg gegaan over de uitreikingen van de HAN, waarbij Postelein nu weer aanwezig is. De 34 
organisatie tijdens de uitreikingen zelf kan nog beter, maar dit wordt nog geëvalueerd met de 35 
desbetreffende contactpersoon. Verder heeft een gesprek met Meesterlijk (studievereniging 36 
Pabo) plaatsgevonden over een eventuele samenwerking. Bij 1.11 Samenwerking is hier meer 37 
over te lezen.  38 
Balans tussen toegankelijkheid en professionaliteit 39 

Om deze balans goed te houden is dit jaar meer gefocust op toegankelijkheid. Dit 40 
is gedaan middels open communicatie over activiteiten. Een voorbeeld is over wanneer 41 
activiteiten in promotie gaan als leden daar naar vragen of over waarom het bestuur handelt 42 
zoals ze handelen. Naast open communicatie wordt gepoogd officiële bestanden 43 
toegankelijker te maken. Dit wordt gedaan door officiële bestanden als het beleidsplan en 44 
deze halfjaarlijkse verantwoording in te korten waar mogelijk en leden inzicht te bieden in 45 
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lastige bestanden als de statuten middels het 'Huh, statuten wat?' bestand. Ten slotte wordt 1 
gepoogd om leden zo veel mogelijk mee te laten denken met problemen waar het bestuur 2 
tegen aanloopt. Zo hebben leden tijdens algemene ledenvergaderingen mee kunnen denken 3 
over de nieuwe privacywetgeving en over de mogelijke financiële bijdrage aan de studiereis 4 
van Postelein.   5 
 6 

1.2 Leden  7 
Op maandag 26 maart 2018 heeft studievereniging Postelein 1083 leden. Op 1 8 

oktober 2017 had studievereniging Postelein 1016 leden. De toename van leden kan verklaard 9 
worden door het toenemende aantal premasterstudenten en de nieuwe opleiding PWPO. 10 
 11 

1.2.1 Actieve leden 12 
Op maandag 26 maart 2018 telt studievereniging Postelein 92 actieve leden, 13 

verdeeld onder 21 verschillende commissies. Door middel van de commissiemarkt is getracht 14 
zoveel mogelijk leden actief lid te maken. De commissiemarkt is onder de eerstejaars extra 15 
gepromoot middels een collegepraatje. Op de commissiemarkt viel op dat veel 16 
eerstejaarsstudenten aanwezig waren en dit blijkt ook uit de hoeveelheid eerstejaars in de 17 
commissies. Onduidelijk is of dit specifiek heeft gelegen aan het collegepraatje. 18 

Om meer bekendheid onder de actieve leden te creëren, heeft op donderdag 9 19 
november de Actieve Leden Kennismaking plaatsgevonden in Riley's Pub. Hierbij waren 67 20 
actieve leden aanwezig exclusief bestuur. Het programma was gericht op kennismaking en 21 
samenwerking. Kijkend naar de reacties van leden leek dit goed geslaagd te zijn. 22 
  De commissiebattle is na de Actieve Leden Kennismaking van start gegaan. 23 
Leden kunnen door hun aanwezigheid op activiteiten een zo hoog mogelijk 24 
aanwezigheidspercentage behalen. Hierbij tellen ten opzichte van vorig jaar eigen activiteiten 25 
niet mee in het aanwezigheidspercentage. Commissies met veel eigen georganiseerde 26 
activiteiten hebben hierdoor net zo veel kans om te winnen. De reacties vanuit de commissies 27 
zijn positief, omdat de spelregels eerlijker zijn. Ook lijkt door de commissiebattle de 28 
betrokkenheid van actieve leden onderling beter in een aantal commissies.  29 

Vanaf 6 december tot de kerstvakantie konden actieve leden hun kerstsok op 30 
komen hangen op de Posteleinkamer. De Posteleinkamer vulde zich al snel met een grote 31 
variatie aan kerstsokken, wat er mede voor zorgde dat de Posteleinkamer in kerstsferen werd 32 
gebracht. Veel positieve reacties van leden zijn hierover ontvangen, wat het een geslaagde 33 
actie maakte.  34 

Zoals beschreven in het beleidsplan is aan alle actieve leden toestemming 35 
gevraagd voor het plaatsen van foto’s op de site of op Facebook. Dit is gebeurd door per 36 
commissie een lijst op te stellen met de namen van commissieleden, waarachter elk lid een 37 
handtekening heeft gezet. Tevens zijn adresgegevens gevraagd, welke later gebruikt konden 38 
worden voor het versturen van een kerstkaart.  39 

Later dit jaar zal het Actieve Leden Bedankje worden georganiseerd. 40 
Hier zal ook de commissie met het hoogste aanwezigheidspercentage van de commissiebattle 41 
bekend worden gemaakt. Tot slot zal elke commissie een eindevaluatie houden en tips 42 
meegeven aan het volgende bestuur. 43 
  44 
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1.2.2 Commissiehoofden 1 
  Dit jaar is het meer verantwoordelijkheid geven aan de commissiehoofden 2 
doorgezet. Om de commissiehoofden voor te bereiden op hun taken heeft op woensdag 16 3 
november de commissiehoofdentraining plaatsgevonden. Alle negentien commissiehoofden 4 
waren hierbij aanwezig. Tijdens de training is uitleg gegeven over wat van commissiehoofden 5 
verwacht wordt, uitleg gegeven over de manier van werken van Postelein, zijn problemen 6 
besproken waar commissiehoofden tegenaan kunnen lopen en was ruimte voor kennismaking.   7 

Op maandag 5 maart heeft de commissiehoofdenevaluatie 8 
plaatsgevonden. Hierbij waren dertien commissiehoofden aanwezig. Het afgelopen half jaar is 9 
geëvalueerd en de commissiehoofden zijn voorbereid op het evalueren binnen hun eigen 10 
commissie. Na de commissiehoofdenevaluatie is ook binnen de commissies geëvalueerd.  11 

Later dit jaar zal een uitje voor de commissiehoofden georganiseerd worden 12 
om hen te bedanken voor hun extra inzet gedurende het hele jaar. 13 
 14 

1.2.3 Posteleintje van de Periode 15 
Dit jaar zullen vier leden in het zonnetje gezet worden door hen te benoemen 16 

tot Posteleintje van de Periode. Nominaties hiervoor kunnen worden uitgebracht door leden 17 
middels het invullen van een nominatiebriefje. 18 

De eerste winnares van dit jaar is N. Feher. Zij is genomineerd, omdat ze zich 19 
nog volop inzet voor Postelein, ondanks dat ze niet meer aan de universiteit studeert. Zo heeft 20 
ze vorig jaar de introductie georganiseerd en zet ze zich op dit moment in voor een geweldige 21 
studiereis.  22 

Alle winnaars ontvangen een oorkonde en een dinerbon voor een Waaghhap 23 
met een drankje voor twee personen bij De Waagh. De mediacommissie maakt een speciale 24 
oorkonde voor op Facebook, de website en de eerstvolgende PosteleinPost.  25 
 26 

1.3 Vriend van Postelein 27 
Dit jaar is wederom onder docenten gepromoot om vriend van Postelein te worden. 28 

Één docent heeft zich hierdoor aangemeld. Daarnaast is I. Pieneman, externe uit de Raad van 29 
Advies, Vriend van Postelein geworden. Ook is een e-mail uitgegaan naar oud-bestuursleden 30 
om Vriend van Postelein te worden, maar dit heeft helaas niks opgeleverd.  31 
 32 

1.4 Planning   33 
1.4.1 Jaarplanning 34 

  Dit jaar wordt gepoogd zo veel mogelijk activiteiten af te stemmen op de 35 
verschillende curricula. Aangezien zowel maandag als dinsdag stagedagen zijn voor 36 
bachelorstudenten en sommige weken veel activiteiten bevatten is het helaas niet altijd 37 
mogelijk om hier rekening mee te houden. Wat betreft de (pre)masteractiviteit was het helaas 38 
enkel mogelijk met het tijdstip van de activiteit rekening te houden en niet met de gewenste 39 
dag. Waar mogelijk wordt natuurlijk zo veel mogelijk rekening gehouden met de 40 
verschillende curricula. Verder is geprobeerd de studiereis beter af te stemmen op het 41 
verplichte weekend weg voor alle eerstejaars ALPO. Een gesprek heeft plaats gevonden met 42 
de HAN waarin de data gecommuniceerd zijn. Spijtig genoeg heeft de HAN hier niet op de 43 
gewenste manier rekening mee gehouden, omdat het weekend nu direct na de studiereis 44 
plaatsvindt. Daarentegen hebben we hierover weinig gehoord tijdens de promotie. 45 
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  De jaarplanning is te allen tijde te vinden op de website, waarbij de 1 
weeknummers in data worden veranderd zodra deze bekend zijn.  2 
 3 

1.4.2 Periodieke planning   4 
  De planning van een aankomende periode wordt bekendgemaakt in de 5 
PosteleinPost en in de nieuwsbrief. Verder is de omslagfoto van de Facebookpagina gebruikt 6 
voor het delen van de periodieke planning, waarvoor een nieuwe lay-out is gemaakt door de 7 
secretaris. Gekozen is om deze omslagfoto iedere maand te vernieuwen. 8 
  Ook dit jaar worden voor grote activiteiten als de skireis, mentorenwerving 9 
voor de introductie, studiereis en ledenweekend collegepraatjes gehouden. ALPO-klassen 10 
bleken voorgaande jaren af en toe lastig te bereiken in collegezalen. Daarom wordt dit jaar 11 
langs ALPO-klassen gegaan wanneer zij niet te bereiken zijn bij colleges.   12 
 13 

1.5 Posteleinkamer 14 
1.5.1 Kamerdiensten 15 

De tijden van de kamerdiensten worden gehanteerd. Wanneer de 16 
openingstijden van de kamer afwijken, wordt dit van tevoren aangekondigd op Facebook en 17 
Blackboard. Dit jaar is in de tentamenweek van december gepromoot dat leden gratis soep 18 
konden krijgen op de Posteleinkamer. Op deze manier werd getracht meer leden enthousiast 19 
te maken om naar de Posteleinkamer te komen. Binnenkort zal nog een activiteit gepromoot 20 
worden om leden te enthousiasmeren.  21 

 22 
1.5.2 Verjaardagswens 23 

  Leden die jarig geweest zijn, kunnen op de Posteleinkamer een lekkernij 24 
ophalen voor hun verjaardag, wat vermeld wordt in de nieuwsbrieven. Actieve leden en 25 
Vrienden van Postelein krijgen sinds dit jaar een digitale verjaardagskaart waarin ook wordt 26 
vermeld dat ze een presentje op kunnen komen halen. De reacties op de digitale 27 
verjaardagskaart zijn erg positief.  28 
  29 

1.6 Herkenbaarheid 30 
Tijdens kamerdiensten en activiteiten draagt het bestuur bestuurskleding waardoor 31 

ze een herkenbaar aanspreekpunt zijn.  32 
Op woensdag 1 november heeft de jaarlijkse docentenborrel met het bestuur 33 

plaatsgevonden op de Posteleinkamer. Naast borrelen is een pubquiz gedaan, welke goed in 34 
de smaak leek te vallen. Docenten van de opleiding PWO en ALPO waren hiervoor 35 
uitgenodigd. De uitnodigingen zijn gemaild naar alle docenten, zijn in postvakjes gelegd en 36 
zijn bij een aantal persoonlijk langs gebracht. Op de docentenborrel waren uiteindelijk zeven 37 
docenten aanwezig. Deze lage opkomst kan komen doordat de docenten op woensdag 38 
colleges gaven tot in de vroege middag, waardoor ze moesten wachten tot de borrel.  39 

 40 
1.7 Informatievoorzieningen 41 

1.7.1 Media 42 
  Afgelopen half jaar zijn leden op de hoogte gehouden van activiteiten en 43 
diensten van Postelein door middel van de nieuwsbrief, de website, Blackboard, Facebook, 44 
Instagram, posters en de PosteleinPost. Nieuw dit jaar zijn de Instagram Stories en Snapchat. 45 
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Een Snapchat account is aangemaakt voor Postelein. Leden kunnen Postelein toevoegen via 1 
Snapchat en vervolgens toegevoegd worden in het Snapchat verhaal. In dit verhaal kunnen 2 
bijvoorbeeld sfeerbeelden tijdens een activiteit gedeeld worden, zodat leden die niet op de 3 
activiteit zijn, kunnen zien hoe het daar is. Het is geheel vrijblijvend om Postelein toe te 4 
voegen en doordat gebruik wordt gemaakt van een Snapchat verhaal, krijgen leden geen 5 
melding wanneer hier iets in wordt geplaatst. Dit sluit aan op onze focus ‘promotie gericht op 6 
betrokkenheid’. Spijtig genoeg is door een update van Snapchat het verhaal van Postelein 7 
minder makkelijk te vinden. Ook leden gaven aan dit jammer te vinden.  8 
 9 

1.8 Deelname activiteiten 10 
1.8.1 Algemeen 11 

  Afgelopen half jaar zijn een aantal activiteiten snel vol geraakt. Deelnemers 12 
kregen bij een volle inschrijflijst de mogelijkheid zich in te schrijven voor de reservelijst, 13 
mocht een plekje vrijkomen. Iedere keer is gekeken of meer deelnemers mee konden doen aan 14 
de activiteit zodat de reservelijst benaderd kon worden. In veel van de gevallen was dit 15 
mogelijk, bijvoorbeeld bij het gala, het moorddiner en zelfs de skireis. 16 
 17 

1.8.2 Online reserveren 18 
  Het online reserveren dat geïntroduceerd is in bestuursjaar 2016-2017 is 19 
afgelopen half jaar doorgezet. Via Google Forms kunnen leden zich inschrijven voor 20 
activiteiten waar een limiet op zit. Op deze manier is het voor iedereen mogelijk om zich in te 21 
schrijven en hoeven ze zich hiervoor niet op de universiteit te bevinden.  22 
  Met de inschrijving en promotie van de activiteiten wordt rekening gehouden 23 
door ze voornamelijk te plannen op onderwijsvrije tijdstippen. Volgens de statistieken van 24 
Facebook worden de meeste mensen bereikt tussen 12.00 en 15.00 uur. In combinatie met 25 
onderwijsvrije tijdstippen is rond de pauze vaak het beste moment om de activiteiten in 26 
promotie te doen en zo de meeste leden te bereiken. 27 
  De inschrijving van het gala leek niet gunstig voor iedereen, maar deze moest 28 
op dezelfde dag in promotie als bij de andere lidverenigingen. Van tevoren is op meerdere 29 
plekken aangekondigd wanneer en hoe laat de inschrijving open ging, waardoor leden zich 30 
hier op konden voorbereiden. Daarnaast kon Google Forms het aantal mensen dat zich 31 
tegelijk wilde inschrijven niet aan, waardoor sommige mensen zich wel hebben ingeschreven, 32 
maar geen bevestigingsmail hebben ontvangen. Om dit in de toekomst te voorkomen zullen 33 
de bevestigingsmails handmatig verstuurd worden bij activiteiten waarbij veel mensen zich 34 
kunnen inschrijven of veel animo verwacht wordt. 35 
 36 

1.9 Betalingen 37 
Leden hebben drie werkdagen de tijd om te betalen voor een activiteit. Gebleken is 38 

dat deelnemers regelmatig vergeten te betalen binnen de betalingstermijn. Daarom is 39 
afgelopen half jaar gebruik gemaakt van een betalingsherinnering. Zodra iemand nog één 40 
werkdag heeft om te betalen, wordt deze persoon hieraan herinnert middels een e-mail. Na 41 
een try-out periode tot de kerstvakantie is de betalingsherinnering geëvalueerd. De try-out 42 
periode is positief bevallen, omdat mensen aangaven de herinnering fijn te vinden en ze 43 
daardoor ook daadwerkelijk kwamen betalen. Daarnaast werd het vanuit het bestuur ervaren 44 
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als iets wat weinig werk met zich meebrengt. Daarom is besloten de betalingsherinnering 1 
voort te zetten. 2 
 3 

1.10 Raad van Advies 4 
De Raad van Advies bestond tot en met 31 december 2017 uit drie personen, te 5 

weten:  6 
 M. Ankersmit 7 
 M. van der Hult  8 
 M. Verkooijen 9 

De Raad van Advies bestaat sinds 1 januari 2018 uit drie personen, te weten:  10 
 I. Pieneman 11 
 A. de Ronde 12 
 P. de Vries  13 

De Raad van Advies van 2018 heeft zich tijdens de algemene ledenvergadering 14 
van 28 november voorgesteld en hier was ook ruimte om vragen te stellen aan hen. Verder is 15 
zowel met de Raad van Advies van 2017 als die van 2018 op een informele manier 16 
kennisgemaakt.  17 

 18 
1.11 Onderwijsinstituut 19 

Het afgelopen half jaar heeft tweemaal een POWI. Het POWI is een overleg tussen 20 
Postelein en het Onderwijsinstituut, waarbij in gesprek wordt gegaan met de contactpersoon 21 
(B. Radstaak) van het onderwijsinstituut (OWI). Het eerste POWI was om te overleggen over 22 
de subsidieaanvraag, studiereis, boekenverkoop en voorlichtingsdagen waar Postelein dit jaar 23 
mee helpt. Bij het tweede POWI was P. de Vries uit de Raad van Advies voor Postelein 24 
aanwezig, omdat het bestuur op skireis was en een POWI op dat moment zo snel mogelijk 25 
wenselijk was vanwege de onzekere subsidies rondom de studiereis. Verder is het contact met 26 
het OWI voornamelijk per e-mail onderhouden, omdat B. Radstaak het dit jaar drukker heeft 27 
en vanuit Postelein ook geen behoefte was aan een overleg.  28 
 29 

1.12 Samenwerking 30 
Postelein heeft de samenwerkingsverbanden met de verenigingen voor de feesten, 31 

het gala en de sollicitatietraining voortgezet. De uitbreiding van de samenwerking met 32 
Meesterlijk is in gang. Gesprekken hebben plaatsgevonden en gekeken is naar de organisatie 33 
van een gezamenlijke activiteit. Veel blijkt bij beide verenigingen al vast te liggen in de 34 
jaarplanning en daarom wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om als lid van Postelein aan 35 
te sluiten bij een activiteit van Meesterlijk en andersom. 36 

Om het activiteitenaanbod toegankelijker te maken voor premaster- en master 37 
studenten zijn voor beide groepen contactpersonen aangesteld. Aangezien dit jaar veel leden 38 
van beide doelgroepen in de commissies zitten, is het makkelijker de doelgroepen te bereiken. 39 
Hierom is tot nu toe nog weinig gebruik gemaakt van beide contactpersonen.  40 

Voor de doelgroep PWPO is uiteindelijk geen contactpersoon aangesteld. Het 41 
blijkt namelijk dat veel onderwijs overeenkomt met de bachelor PWO. Mocht informatie 42 
nodig zijn, worden hiervoor de studieadviseur, de contactpersoon van het OWI of leden 43 
ingeschakeld. 44 
 45 
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1.13 LOOP, SOFv, FOSS en Kompanio  1 
1.13.1 LOOP 2 

  Het afgelopen half jaar hebben vier vergaderingen van het LOOP 3 
plaatsgevonden, waarbij Postelein drie keer aanwezig kon zijn. De mastergids is geüpdatet, 4 
welke gepubliceerd is op de website. Verder is besloten dit jaar een gezamenlijke activiteit 5 
voor de alumni te organiseren. Deze is gericht op verdieping in het werkveld en heeft plaats 6 
gevonden op 23 maart in Utrecht. Er waren 79 vooraanmeldingen. De helft van de 7 
aanmeldingen was van bestuursleden en de helft van alumni, waarvan 8 alumni van Postelein. 8 
Uiteindelijk waren er ongeveer 55 mensen aanwezig, waarbij het grote deel bestond uit 9 
bestuursleden. Tijdens de avond was keuze uit een workshop over kindertekeningen of een 10 
workshop over normatieve professionaliteit in het onderwijs. Afgesloten werd met een korte 11 
netwerkborrel. Dat veel mensen niet kwamen opdagen was jammer, maar ondanks dat was het 12 
een prima opstart voor een alumni activiteit waar veel van te leren is om mee te nemen naar 13 
volgend jaar. Tevens werd de lage opkomst vanuit Postelein werd van tevoren al verwacht, 14 
omdat Postelein in tegenstelling tot de andere vereniging weinig te bieden heeft voor haar 15 
alumni. Daarnaast vond diezelfde dag vanuit de universiteit ook een alumni activiteit plaats en 16 
was de locatie, Utrecht, voor de alumni van Postelein wellicht ongunstig.  17 
 18 

1.13.2 SOFv 19 
  Het afgelopen half jaar hebben vier algemene ledenvergaderingen van het 20 
SOFv plaatsgevonden. Postelein was, op één vergadering na, bij alle vergaderingen aanwezig. 21 
Op deze manier is het mogelijk op de hoogte te blijven van zaken die spelen in de 22 
Universitaire Studentenraad (USR) die voor Postelein van belang zijn. Zo worden updates 23 
gegeven over de introductie, de nieuwe privacywetgeving, het afschaffen van de 24 
Propedeutische fase en Brightspace (de vervanger van Blackboard). Daarnaast komen 25 
sprekers langs die soms handige informatie geven voor Postelein, bijvoorbeeld over 26 
sollicitatieprocedures.  27 
 28 

1.13.3 FOSS 29 
  Het afgelopen half jaar hebben twee bijeenkomsten van het FOSS plaats 30 
gevonden, waar Postelein één keer bij aanwezig kon zijn. Gesproken is onder andere over de 31 
nieuwbouw en het alcohol- en drugsbeleid. Verder heeft dit jaar ook een lunchbijeenkomst 32 
plaatsgevonden met het faculteitsbestuur om te spreken over de nieuwe privacywetgeving en 33 
subsidies vanuit de faculteit.  34 
 35 

1.13.4 N.K.S.W. Kompanio 36 
  Het afgelopen half jaar heeft één algemene ledenvergadering plaatsgevonden 37 
van N.K.S.W. Kompanio. Verder heeft Kompanio dit jaar twee commissies, de S-feest en 38 
arbeidsmarktoriëntatie commissie. Het S-feest heeft plaatsgevonden op maandag 19 maart. In 39 
eerste instantie was hiervoor de grote zaal van Doornroosje met een capaciteit van 1150 40 
gereserveerd, maar gedurende de kaartverkoop bleek de animo lager dan verwacht. Daarom is 41 
het S-feest verplaatst naar de kleine zaal met een capaciteit van 550. Uiteindelijk waren er 437 42 
mensen aanwezig, waarvan 27 leden een kaartje bij Postelein hebben gekocht van tevoren. In 43 
vergelijking met voorgaande jaren is dit een uitermate lage opkomst vanuit Postelein. 44 
Mogelijke redenen hiervoor zijn de planning van het feest dat op een maandag een week voor 45 
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de tentamenweek was, negatieve ervaringen met het S-feest van vorig jaar en een Pitcherparty 1 
van Postelein die in dezelfde week plaatsvond. Gemerkt werd ook dat het S-feest minder 2 
leefde onder de leden.  3 
  De arbeidsmarktoriëntatie activiteit zal plaatsvinden in november 2018. 4 
Voorafgaand aan deze activiteit wordt een kleine activiteit georganiseerd op 18 april, omdat 5 
de faculteit ook dit studiejaar graag nog een activiteit ziet rondom arbeidsmarktoriëntatie. 6 
Verder is dit jaar wederom het buddy project opgestart, waar ook zes leden van Postelein aan 7 
deelnemen.   8 
 9 

1.14 Huisstijl 10 
Wat betreft de huisstijl is gekeken naar alle bestanden, folders, de website en 11 

nieuwsbrief. Hiervoor zijn nu standaard lettertypen en lettergroottes afgesproken. Verder zijn 12 
standaard aanheffen en afsluitingen vastgesteld voor e-mails en brieven.  13 
 14 

1.15 Statuten 15 
Dit jaar wordt gewerkt aan het schrijven van een voorstel tot statutenwijziging. 16 

Om een zo goed mogelijk voorstel te schrijven, probeert Postelein zo veel mogelijk mensen 17 
een kritische blik te laten werpen op de statuten. Allereerst heeft het bestuur zelf gekeken naar 18 
de statuten en is het 'Huh, wat statuten?' bestand gemaakt om de statuten leesbaarder en 19 
begrijpelijker te maken voor leden. Daarna is tijdens de statuten denktank op dinsdag 20 20 
februari met leden gesproken over de statuten. Hierbij waren zeven leden aanwezig, waarvan 21 
vier oud-bestuursleden. De statuten zijn doorlopen, waarbij aandacht is geschonken aan 22 
punten die vanuit het bestuur veranderd kunnen worden. Daarnaast was ook ruimte voor input 23 
van de aanwezigen. Ondanks de lage opkomst is er veel nuttige input naar voren gekomen 24 
voor het voorstel voor statutenwijziging. Dit voorstel zal in de komende maanden geschreven 25 
worden en worden meegegeven aan het volgende bestuur.   26 
 27 

1.16 Privacy 28 
Gedurende dit jaar is de nieuwe privacywetgeving een belangrijke rol gaan spelen, 29 

omdat dit veel wijzigingen met zich meebrengt die zowel onzichtbaar als zichtbaar zijn voor 30 
leden. Vanaf 25 mei 2018 gaat namelijk de nieuwe wet Algemene Verordening 31 
Gegevensbescherming (AVG) in. Dit houdt in dat de vereniging aan hogere eisen moet 32 
voldoen voor het verwerken van persoonsgegevens. Vastgelegd zal worden in een register van 33 
verwerkingsactiviteiten welke persoonsgegevens de vereniging verwerkt en voor wat voor 34 
doeleinden. Een ‘privacy policy’ zal worden opgesteld en alle leden zullen hiervan op de 35 
hoogte moeten worden gebracht. In alle documenten waarin persoonsgegevens gevraagd 36 
worden, moet verwezen worden naar deze privacy policy, waaronder de 37 
lidmaatschapsovereenkomst. Hierdoor zullen dit jaar nog alle leden benaderd worden om een 38 
nieuw inschrijfformulier te ondertekenen waarop ze actief moeten aangeven akkoord te gaan 39 
met het privacy statement. Leden die het nieuwe formulier niet ondertekenen, hoeven niet 40 
meteen worden uitgeschreven als lid.   41 
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2 Financiën 1 
2.1 Samenvattingen 2 

In de eerste helft van het jaar, van maandag 2 oktober 2017 tot en met vrijdag 23 3 
maart 2018, zijn in totaal 589 samenvattingen verkocht. Het financiële aspect van de 4 
samenvattingenverkoop zal in het financieel halfjaarverslag weergegeven worden. 5 

 6 
 Titel en auteur Vak Aantal 

verkochte 
exemplaren 

1.4 De kleine filosoof 
Gopnik 

Wijsgerige en Historische 
contexten 

64 

1.6 Creatie van het mondige kind 
Weijers 

Wijsgerige en Historische 
contexten 

60 

1.9 An introduction to child 
development 
Keenan, Evans & Crowley 

Motorische en perceptuele 
ontwikkeling/ 
Cognitieve en taalontwikkeling/ 
Sociale emotionele en morele 
ontwikkeling 

66 

1.10 Motorische ontwikkeling van 
kinderen 
Netelenbos 

Motorische en perceptuele 
ontwikkeling 

128 

1.11 Social and personality 
development 
Shaffer  

Sociale emotionele en morele 
ontwikkeling 

1 

1.12 De mythe van het gemiddelde 
Rose 

Inleiding pedagogiek 40 

2.3 Handbook of child and 
adolescent clinical 
psychology 
Carr 

Ontwikkelingspsychopathologie 88 

3.1 Gedragsanalyse en –therapie 
bij mensen met een 
verstandelijke beperking 
Didden, Duker & Seys 

Behandelingsmethodiek / 
Gehandicaptenzorg 

33 

3.3 De diagnostische cyclus 
De Bruyn & Ruijssenaars 

Methodiek van de 
Psychodiagnostiek 

55 

3.4 Language development and 
social interaction in blind 
children 
Pérez-Pereira & Conti-
Ramsden 

Gehandicaptenzorg 0 

3.5 One-to-one training 
Duker, Didden & Sigafoos 

Gehandicaptenzorg 1 

3.6 Psychotherapy for children 
and adolescents 
Weisz 

Interventies 7 

3.8 Wetenschapsfilosofie in 
veelvoud 

Wetenschapsfilosofie 46 
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Brabander 
Totaal   589 

 1 
2.2 Bijdrage studiereis 2 

Tijdens de alv van 31 januari is gestemd over een bijdrage van Postelein voor de 3 
studiereis. Bij geen subsidie van de FSW gaat studievereniging Postelein vijf procent 4 
bijdragen van het deelnemersbedrag en tussen de € 40,00 en € 50,00 subsidie van de FSW 5 
nul procent. Verder is voor staffels gekozen, omdat het onduidelijk is hoeveel geld 6 
verwacht kan worden van de FSW en op deze manier een zo realistisch mogelijke 7 
aanvulling gedaan kan worden. Meer over de FSW is te lezen onder het kopje ‘7.5  8 
Studiereiscommissie’.   9 
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3 Voorzitter  1 
 2 

3.1 Evenementencommissie  3 
De evenementencommissie is dit jaar begonnen met vier leden en bestaat nu uit 4 

drie leden, exclusief de voorzitter, te weten:  5 
 N. van der Meer (commissiehoofd, gestopt per februari 2018) 6 
 M. van Vechel (commissiehoofd per maart 2018) 7 
 E. Bos 8 
 A. Vreeman (gestart per maart 2018) 9 
 N. Weil (gestopt per februari 2018) 10 

 11 
Afgelopen half jaar heeft de evenementencommissie één activiteit georganiseerd 12 

die uitsluitend voor (pre)masters was bedoeld. Later in het jaar volgt nog de student-docent 13 
activiteit en dies activiteit. Verder wordt nog in overleg gegaan met de universiteit of een 14 
premasteractiviteit tijdens de introductie mogelijk is.  15 

Op maandag 19 februari heeft de (pre)masteractiviteit: Postelein Go 16 
plaatsgevonden. Hierbij waren negen leden en twee niet-leden aanwezig. Door middel van 17 
spellen en een zoektocht door de stad konden gepersonaliseerde Pokémonkaarten verdiend 18 
worden. De avond werd afgesloten in de Fuik met een quiz over de verzamelde kaarten om tot 19 
een winnaar te komen. Deelnemers deden enthousiast mee en met name de reacties over de 20 
gepersonaliseerde Pokémon kaarten waren positief. Daarnaast is ook aan gegeven dat een wat 21 
minder 'speelse' activiteit als een vrijmibo wellicht goed aansluit bij de doelgroep. 22 

Het opstarten van deze commissie wordt tot nu toe als prettig ervaren voor deze 23 
activiteiten, maar zal zich in het komende half jaar voornamelijk nog uit moeten wijzen 24 
aangezien pas één activiteit is geweest.  25 
 26 

3.2 Contact Kompanio  27 
Dit jaar heeft Kompanio voor het eerst een zelfstandig bestuur en dit jaar is de 28 

voorzitter contactpersoon. Dit is vanuit beide kanten wennen qua communicatie, omdat af en 29 
toe onduidelijk is in hoeverre we elkaar op de hoogte moeten houden van welke bezigheden. 30 
Dit is daarom geëvalueerd en zal komend half jaar hopelijk beter verlopen. 31 
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4 Secretaris 1 
4.1 Mediacommissie 2 

De mediacommissie bestaat dit jaar uit zes leden, exclusief de secretaris, te weten: 3 
 D. Janssen (commissiehoofd) 4 
 C. van der Giessen 5 
 T. van de Mortel 6 
 R. Nieuwememe 7 
 L. van Osta 8 
 A. van der Velden 9 
 T. Vroegop 10 

 11 
Het afgelopen half jaar heeft de mediacommissie zich beziggehouden met het 12 

maken van het promotiemateriaal voor Postelein. Zij hebben de posters gemaakt voor 13 
activiteiten, banners voor Facebook, oorkondes voor het Posteleintje van de Periode, 14 
promotiefilmpjes van de reizen, de aftermovie van de skireis en de edities van het 15 
Posteleinjournaal. Tevens worden de logo’s voor de reizen, het ledenweekend en de 16 
introductie door de mediacommissie gemaakt.  17 

In oktober is een inwerkdag georganiseerd door de mediacommissie 2016-2017. 18 
Op dat moment was al een aantal posteraanvragen bekend, waaraan gewerkt kon worden door 19 
de mediacommissie 2017-2018. De nieuwe mediacommissie kreeg uitleg van de programma’s 20 
om zo goed mogelijk van start te gaan met het maken van posters. Voor de commissieleden 21 
die de filmpjes maken, is ook een inwerkdag georganiseerd en is het programma uitgelegd, 22 
zodat ook zij direct uit de voeten konden gaan. De verdeling van de commissie is als volgt: 23 
twee commissieleden maken de filmpjes en vier commissieleden de posters. Het 24 
commissiehoofd is vliegende keep en vervult beide taken.  25 

Binnen de commissie wordt een zo transparant mogelijke houding aangenomen. 26 
Activiteiten als een studiereis zijn gedeeld op het moment dat daar behoefte aan was binnen 27 
de commissie om te brainstormen over het promotiemateriaal. 28 

Begin december is de eerste editie van het Posteleinjournaal van de nieuwe 29 
mediacommissie verschenen op de website achter een inlogscherm. Het filmpje heeft in totaal 30 
82 weergaven op YouTube. Een korte preview van het filmpje was te zien via Facebook, 31 
zodat al een beeld gevormd kon worden wat allemaal in het Posteleinjournaal kwam.  32 

De promotiefilmpjes van de studiereis en skireis konden helaas niet geplaatst 33 
worden op de website van Postelein. Wegens auteursrechten van de muziek die gebruikt is 34 
onder de filmpjes konden ze beide niet op YouTube worden geplaatst, waar de website mee 35 
gelinkt is. De commissie probeert rekening te houden met de muziek door van verschillende 36 
versies en oude liedjes gebruik te maken. 37 

Het promotiefilmpje van de bestuurswerving is op Facebook geplaatst. Het filmpje 38 
is meer dan 750 keer bekeken.  39 

Op woensdag 21 maart heeft de Photoshop workshop plaatsgevonden. Hierbij 40 
waren achttien leden aanwezig, inclusief commissie- en bestuursleden. Tijdens de workshop 41 
zijn de leden met behulp van Photoshop aan de slag gegaan met het maken van een poster van 42 
de familiedag of een borrel. Van beide posters is de winnende poster gekozen en deze zal 43 
tegen de tijd dat de activiteiten in promotie gaan, gebruikt worden.  44 
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5 Penningmeester  1 
5.1 Boekenverkoop 2 

De boekenverkoop valt dit jaar onder de penningmeester en de commissaris 3 
Onderwijs. De commissaris Onderwijs maakt de boekenlijst. De penningmeester onderhoudt 4 
het contact met Studystore en voert de boekenlijst in.  5 

De boeken voor periode twee zijn geleverd op dinsdag 31 oktober. Dit was één dag 6 
later dan Postelein met Studystore had afgesproken en wat gecommuniceerd was naar de 7 
leden toe. Hierdoor waren op maandag 30 oktober al veel leden die kwamen vragen of de 8 
boeken al binnen waren. Studystore wist zelf ook niet waarom de boeken vertraging hadden. 9 
Op donderdag 2 november is een nalevering geweest voor twee leden, omdat deze boeken nog 10 
niet binnen waren bij Studystore. De twee leden waren hiervan op de hoogte. 11 

De boeken voor periode drie zijn geleverd op dinsdag 6 februari. Van tevoren 12 
bleek onduidelijkheid te zijn over de levering van het boek: Orthopedagogiek ontwikkelingen, 13 
theorieën en modellen. Uiteindelijk bleek dat het boek in herdruk was, waardoor de levering 14 
langer duurde dan verwacht. J. van Wijhe, de contactpersoon van StudyStore, heeft in de 15 
webshop toegevoegd dat de verwachte levertijd van dit boek rond 23 februari was. Daarnaast 16 
is op 19 februari een nalevering geweest van drie artikelen.  17 
  18 

5.2 Kascontrolecommissie 19 
Op dinsdag 28 november is de kascontrolecommissie voor boekjaar 2017-2018 20 

geïnstalleerd, deze bestaat uit drie leden, te weten: 21 
 B. van Enckevort  22 
 M. Kunst  23 
 V. van de Pol 24 

 25 
De eerste kascontrole zal plaatsvinden op woensdag 4 april. De tweede controle zal 26 

plaatsvinden in de week na 1 oktober 2018, wanneer het boekjaar afgelopen is. 27 
 28 
5.3 Samenvattingencommissie 29 

De samenvattingencommissie bestaat dit jaar uit vier leden, exclusief de 30 
penningmeester, te weten: 31 

 E. Gutteling (commissiehoofd) 32 
 A. Smeekens 33 
 L. Sprenkeler 34 
 M. Vermeiden 35 

 36 
In het afgelopen half jaar zijn geen samenvattingen in behandeling genomen. Voor 37 

het vak Ethiek is een samenvatting ingestuurd van het boek ‘Ethics’ van Driver. Deze cursus 38 
wordt echter herzien en desbetreffende docent heeft aangegeven dat niet zeker is of het boek 39 
nog gebruikt zal gaan worden. 40 

Daarnaast is met de commissie gebrainstormd over het promoten van het 41 
aanleveren van samenvattingen. Hiervoor is in het eerste half jaar een nieuwe poster 42 
ontworpen door de mediacommissie.   43 
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6 Commissaris PR  1 
6.1 PosteleinPostcommissie 2 

De PosteleinPostcommissie bestaat dit jaar uit vijf commissieleden, exclusief de 3 
commissaris PR, te weten: 4 

 E. Elbertse (commissiehoofd) 5 
 H. van Bree 6 
 S. Breugelmans 7 
 R. Kleijkers 8 
 H. van Vreeswijk 9 

 10 
Op donderdag 19 oktober heeft vanuit het SOFv een cursus InDesign 11 

plaatsgevonden. Commissieleden E. Elbertse en R. Kleijkers hebben hieraan deelgenomen. 12 
Daarnaast is geprobeerd een inwerkdag te laten plaatsvinden, georganiseerd door de 13 
PosteleinPostcommissie 2016-2017. Echter, het bleek dat alleen S. Breugelmans naast de 14 
andere twee commissieleden graag in het InDesignteam wilde. S. Breugelmans is daarom 15 
alleen door V. van den Berg ingewerkt, omdat zij ook in het InDesignteam 2016-2017 zat.  16 

Dit jaar wordt de Posteleinpost wederom gedrukt door BladNL, in een oplage van 17 
achthonderd stuks. Bij elke editie houden het commissiehoofd en twee commissieleden zich 18 
bezig met het gebruik van InDesign. De commissaris PR kijkt de stukken gedurende de 19 
InDesign-week na en voorziet deze van feedback. Daarnaast controleert zij de laatste versie 20 
en verstuurt deze naar de drukker.  21 

De eerste editie van de PosteleinPost is uitgedeeld in week 49. Zowel bachelor-, 22 
premaster-, als masterstudenten werden geprobeerd te bereiken. Daarnaast is net als 23 
voorgaande jaren de PosteleinPost digitaal op de website te bekijken. Het thema van de eerste 24 
PosteleinPost was ‘Out of the box’. Dit jaar is begonnen met drie nieuwe rubrieken, namelijk 25 
‘Het biechtbord’, ‘Het dagboek van’ en ‘Cursussen en Ticketuren’. Deze rubrieken zijn niet 26 
gerelateerd aan een thema.  27 

De tweede editie van de PosteleinPost is uitgedeeld in week 7. Tevens is bij deze 28 
editie weer geprobeerd alle groepen studenten te bereiken. De tweede editie stond in het teken 29 
van ‘Spelletjes’.  30 

Gekozen is de lay-out die in bestuursjaar 2014-2015 is vernieuwd, te behouden. 31 
Afgelopen jaren werd aangegeven dat de herkenbaarheid van de PosteleinPost hierdoor werd 32 
vergroot. Daarnaast heeft de PosteleinPostcommissie minder leden dan gewenst dit jaar. 33 
Hierdoor ligt de werkdruk per commissielid hoger. Om de werkdruk te verlagen is de 34 
receptenpagina uitbesteedt aan een lid en heeft de commissaris PR ook een paar artikelen op 35 
zich genomen.    36 

Beide edities van de PosteleinPost zijn in de postvakken van docenten 37 
Orthopedagogiek en Onderwijskunde gelegd. De PosteleinPost is gestuurd naar relaties, 38 
zusterverenigingen, Vrienden van Postelein en sponsoren. Externen die hebben meegewerkt 39 
aan de inhoud van de PosteleinPost ontvingen ook een exemplaar, indien zij dit wilden. 40 
Verder kan de PosteleinPost worden afgehaald op de Posteleinkamer en mee worden gepakt 41 
uit de standaard bij de ingang van het Spinozagebouw.  Tot slot wordt in de nieuwsbrief en op 42 
Facebook verwezen naar de bladerbare flash-versie op de website van Postelein.  43 
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6.2 Introductiecommissie 1 
De introductiecommissie bestaat dit jaar uit zeven commissieleden, exclusief de 2 

commissaris PR, te weten: 3 
 N. van den Brand (commissiehoofd) 4 
 L. de Leijer (commissiepenningmeester) 5 
 E. van Afferen 6 
 E. Kelders 7 
 M. Peters 8 
 J. Scholten 9 
 V. Wijnen  10 

 11 
De introductie zal plaatsvinden van zondag 19 augustus tot en met maandag 27 12 

augustus 2018. Zoals aangegeven in het beleidsplan, is het programma van de introductie van 13 
2017 aangehouden als leidraad voor de introductie van 2018. Desondanks is in het 14 
programma toch wat geschoven. Hieronder worden de veranderingen toegelicht.  15 

Afgelopen jaar is op zondag een moordspel georganiseerd. Dit jaar zal het 16 
moordspel plaatsvinden op dinsdagavond. Uit de mentorenevaluatie van afgelopen jaar is 17 
gebleken dat de activiteit niet goed tot zijn recht kwam op de allereerste dag. Veel eerstejaars 18 
waren nog wat verlegen en namen geen initiatief bij het spel, waardoor de activiteit te 19 
hoogdrempelig was. Verder is de Campuscantus, die normaal op dinsdag plaatsvindt, door de 20 
universiteit verplaatst naar het weekend.  21 

Op maandag wordt gestreefd een activiteit te organiseren speciaal voor 22 
premasterstudenten. Uit de mentorenevaluatie van afgelopen jaar is gebleken dat de 23 
premasters de tijd tussen de universiteitsdag en het bowlen te lang vonden. Hierdoor 24 
verveelden veel premasters zich of gingen zij eerder naar huis dan gepland. Postelein wil 25 
daarom een activiteit aanbieden die deze tijd overbrugt. De activiteit zal georganiseerd 26 
worden door de evenementencommissie. Hiervoor moest toestemming gevraagd worden bij 27 
de universiteit, omdat de activiteit tegelijk zal vallen met de introductiemarkt die onderdeel is 28 
van het raamprogramma van de universiteit. Aangezien de doelgroep premasters is, heeft 29 
Postelein goedkeuring ontvangen voor het organiseren van een premasteractiviteit.  30 

De afgelopen jaren vonden op vrijdag tot en met zondag de introductieweekenden 31 
plaats. Dit jaar zal in plaats van de introductieweekenden een weekendfestival plaatsvinden. 32 
Het weekendfestival zal net over de grens in Duitsland plaatsvinden en de 33 
eerstejaarsstudenten en mentoren zullen in bussen naar de locatie vervoerd worden. Op het 34 
weekend is het voor verenigingen, disputen en commissies mogelijk om activiteiten te 35 
organiseren. De introductiecommissie mag ook een activiteit organiseren op het 36 
weekendfestival. Op welke dag deze activiteit georganiseerd mag worden is nog onbekend.  37 

Ook dit jaar is de introductie weer gekoppeld aan een thema, waarvoor een 38 
speciaal logo ontworpen wordt door de mediacommissie. Dit speciale Posteleinlogo, dat 39 
gerelateerd is aan het thema, zal worden bedrukt op de kleding van de introductiecommissie, 40 
de mentorshirts en de deelnemersshirts. Elke mentorgroep zal een subthema krijgen dat onder 41 
het algemene thema zal vallen. Het algemene thema vormt de rode draad van de introductie 42 
en zal terugkomen in het moordspel, GONS, de kroegentocht, het Proud to be Fout feest en 43 
het rode draadspel.   44 
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De introductie van de RU en van de HAN wordt als één introductie aangeboden 1 
voor ALPO studenten. Tevens zal ook dit jaar weer gestreefd worden premasters tijdig te 2 
bereiken en te informeren over de mogelijkheden voor deelname aan de introductie van 3 
Postelein. Zij zullen dan wederom drie mogelijkheden ontvangen, namelijk de gehele 4 
introductie meelopen, alleen de eerste maandag meelopen of alleen de na intro dag meedoen.  5 

Vanaf dinsdag 6 februari heeft de mentorenwerving plaatsgevonden. Door middel 6 
van een poster, een filmpje, een informatiebrief, collegepraatjes en alle digitale 7 
informatievoorzieningen van Postelein is naar Posteleinleden gecommuniceerd dat en hoe zij 8 
zich konden opgeven als mentor voor de introductie. Dit jaar is gekozen om een 9 
mentorenwervingsavond te organiseren, waar mentorgroepen zich tussen 20.00 uur en 22.00 10 
uur konden aanmelden bij de introductiecommissie in Café de Fuik. Op deze avond hebben 21 11 
groepen zich aangemeld, waarvan veertien groepen gekozen zijn aan de hand van de 12 
ingestuurde motivaties. Aan leden werd gevraagd een aantal vragen te beantwoorden, een 13 
ingevulde checklist aan te leveren en dit aan te vullen met iets creatiefs. De motivaties zijn 14 
beoordeeld aan de hand van een van tevoren opgestelde beoordelingsbrief. De avond is als 15 
positief ervaren door de commissie, omdat de groepjes de beoordelingen van elkaar konden 16 
zien. De groepjes gaven aan dat ze zo meer begrip zouden hebben, wanneer ze geen 17 
mentorouder zouden worden. 18 

Café de Fuik heeft wederom toegezegd de commissiekleding in zijn geheel te 19 
vergoeden en daarnaast ook sponsoring te bieden voor de mentorshirts en de deelnemersshirts. 20 
Net als afgelopen jaar zullen de scores van alle mentorgroepen gedurende de week bij 21 
gehouden worden en zal een prijs gaan naar de top drie. Ook zal dit jaar een prijs uitgereikt 22 
worden aan het best verklede groepje tijdens het Proud to be Fout feest. Het 23 
conceptprogramma voor de introductie van 2018 ziet er op dit moment als volgt uit 24 
(zwartgedrukte tekst geeft programmaonderdelen weer, georganiseerd door de 25 
introductiecommissie): 26 
Zondag 27 

 Verzamelen en inschrijven 28 
 Gezamenlijk eten bij De Waagh 29 
 Kick-off party Molenstraat  30 

Maandag 31 
 Universiteitsdag 32 
 Openingsmarkt 33 
 Premasteractiviteit  34 
 Bowlen en eten bij Olround 35 
 Introglorious 36 

Dinsdag 37 
 Sportdag 38 
 Eten op eigen gelegenheid 39 
 Moordspel  40 

Woensdag  41 
 Wake-up Party 42 
 Vrije tijd (RU in Town) 43 
 Eten op eigen gelegenheid 44 
 Kroegentocht 45 
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Donderdag 1 

 GONS 2 
 Eten op eigen gelegenheid 3 
 Mannenactiviteit 4 
 BaMyPo 5 

Vrijdag tot en met zondag 6 
 Weekendfestival  7 

Maandag 8 
 Mentorenbrunch en –evaluatie  9 
 Mentorenverwendag 10 
 Proud to be Fout feest 11 

 12 
6.3 Promotiecommissie 13 

De promotiecommissie bestaat dit jaar uit elf commissieleden, exclusief de 14 
commissaris PR, te weten: 15 

 S. van de Wijdeven (commissiehoofd) 16 
 P. Boon 17 
 F. van den Broek (gestopt per januari 2018)  18 
 I. Corba  19 
 S. Even 20 
 T. Gorissen  21 
 A. Keersmaekers 22 
 E. Klinkien 23 
 S. van Nieuwland 24 
 K. Reijnen 25 
 N. Slegers 26 

 27 
6.3.1 Posteleinborrels 28 

Gestreefd zou worden naar het organiseren van een borrel in Café de Fuik eens 29 
in de zeven à acht weken, afhankelijk van hoe dit uitkomt in de jaarplanning. Tot nu toe 30 
hebben vier borrels plaatsgevonden. Zoals het nu in de jaarplanning staat zullen in totaal acht 31 
borrels georganiseerd worden in dit gehele jaar, zoals in het beleidsplan stond. Dit zijn twee 32 
borrels meer dan vorig jaar. Aansluitend op het speerpunt toegankelijkheid worden ook dit 33 
jaar verschillende acties per uur aangeboden in samenwerking met Café de Fuik. Zo is 34 
gedacht aan een actie voor iedereen. De vaste acties tijdens de borrels zijn als volgt: tussen 35 
21.00-22.00 uur een fles wijn voor € 10,00, tussen 22.00-23.00 uur een meter bier voor € 36 
10,00, tussen 23.00-00.00 uur een bucket naar keuze voor € 5,00. 37 

De eerste borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 31 oktober in Café de Fuik 38 
en stond in het teken van Halloween. Leden die geschminkt of gekleed waren in thema, 39 
kregen tot 23.00 uur een gratis consumptie. Op de borrel waren 88 Posteleinleden aanwezig, 40 
inclusief commissie- en bestuursleden.  41 

De tweede borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 5 december en stond in het 42 
teken van Sinterklaas. De eerste vijftig aanwezigen kregen een drankpresentje van de 43 
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promopieten bij de deur. Op de borrel waren 67 Posteleinleden aanwezig, inclusief 1 
commissie- en bestuursleden.  2 

De derde borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 6 februari. Deze 3 
Posteleinborrel stond in het teken van de studiereis bekendmaking. Om 23.00 uur maakte 4 
de studiereiscommissie bekend dat de studiereis dit jaar naar Bologna en Verona zal gaan. Op 5 
de Posteleinborrel waren 67 Posteleinleden aanwezig, inclusief commissie- en bestuursleden.  6 

De vierde borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 13 maart. Op de 7 
Posteleinborrel waren 59 Posteleinleden aanwezig, inclusief commissie- en bestuursleden.  8 

 9 
6.3.2 Tentamenacties  10 

In oktober is de eerste tentamenactie uitgedeeld aan PWO, ALPO, PWPO en 11 
(pre)masterstudenten. Gestreefd is ook alle extra tijd lokalen te voorzien van een 12 
tentamenactie, maar dit was niet altijd mogelijk, doordat lokalen op het laatste moment 13 
gewisseld werden en de commissie daarvan niet op de hoogte was. Daarnaast zijn de 14 
studenten ALPO 3 en 4 helaas niet bereikt, doordat zij geen tentamens hadden deze periode. 15 
De tentamenactie was een Napoleon met daaraan de slogan 'Met dit zuurtje, rock jij je 16 
tentamen in een uurtje'.  17 

In december is de tweede tentamenactie uitgedeeld aan alle PWO, ALPO, 18 
PWPO en (pre)masterstudenten. Wederom is gestreefd uit te delen bij de lokalen met extra 19 
tijd. Doordat een tentamen verzet werd naar een andere dag en het aantal eerstejaarsstudenten 20 
toen verdeeld is over meerdere lokalen, hebben niet alle eerstejaarsstudenten een 21 
tentamenactie kunnen ontvangen. Deze dag waren namelijk niet genoeg commissieleden 22 
beschikbaar om elk lokaal te voorzien van een tentamenactie. De tentamenactie was een 23 
fruitsnoepje met daaraan de slogan ‘Met dit snoepje is je tentamen halen een garantie, nog 24 
even doorzetten en dan lekker vakantie!’.  25 

 26 
6.3.3 Maandelijkse activiteit 27 

Bij de maandelijkse activiteiten is geprobeerd zoveel mogelijk rekening te 28 
houden met de roosters van alle jaarlagen. Woensdag en donderdag zijn over het algemeen 29 
geen stages en daarom worden de maandelijkse activiteiten op deze dagen gepland. Net als 30 
voorgaande jaren is ervoor gekozen geen maandelijkse activiteiten te organiseren in december 31 
en januari, aangezien in deze maanden weinig tot geen colleges gegeven worden en veel leden 32 
niet op de universiteit zijn.  33 

Op woensdag 15 november heeft de maandelijkse activiteit met het thema 34 
bladerdeeghapjes plaatsgevonden. De commissie had frikandelbroodjes, kaasbroodjes en 35 
worstjes in bladerdeeg gemaakt. Ongeveer 114 leden waren aanwezig op deze activiteit.  36 

Op woensdag 7 februari heeft een maandelijkse activiteit plaatsgevonden in het 37 
teken van carnaval. De promotiecommissie had cupcakes gebakken en deze kleurrijk versierd. 38 
Met wat carnavalsversiering en goede carnavalshitjes was het op de Posteleinkamer een 39 
gezellige boel. In totaal zijn 118 Posteleinleden langs geweest.  40 

Op woensdag 28 februari heeft een maandelijkse activiteit met het thema wraps 41 
plaatsgevonden. Leden mochten twee wrapjes komen opeten en konden kiezen tussen een 42 
wrap met kip, roomkaas en sla of een wrap met mozzarella, tomaat en pesto. In totaal zijn 82 43 
Posteleinleden een wrap komen halen op de Posteleinkamer.  44 

 45 
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6.3.4 Posteleintruien 1 
Van 6 november tot en met 8 december konden leden van Postelein een 2 

Posteleintrui of Posteleinjoggingbroek bestellen. In overleg met de promotiecommissie is 3 
namelijk besloten om dit jaar ook een ander kledingstuk aan te bieden. De 4 
Posteleinjoggingbroek was verkrijgbaar in lichtgrijs met bordeauxrode bedrukking. De 5 
Posteleintrui zonder capuchon was verkrijgbaar in bordeauxrood. Naast deze twee 6 
kledingstukken kon ook een skireistrui besteld worden in military green met witte bedrukking.  7 

Voorop de skireistrui was het skireislogo van Postelein gedrukt. Bij de andere 8 
trui was het Posteleinlogo voorop gedrukt. Op de joggingbroek is in plaats van het logo het 9 
woord ‘Postelein’ gedrukt op de linker broekspijp. Enthousiaste reacties werden gegeven op 10 
de joggingsbroek en kijkend naar de afname lijkt dit ook een goede toevoeging.  11 

In totaal zijn 58 kledingstukken besteld, waarvan 13 skireistruien, 27 12 
Posteleintruien en 18 joggingbroeken.  13 
 14 

6.4 Acquisitiecommissie 15 
De acquisitiecommissie bestaat dit jaar uit vijf commissieleden, exclusief de 16 

commissaris PR, te weten: 17 
 M. in ’t Zandt (commissiehoofd) 18 
 B. Braun 19 
 R. Kleijkers 20 
 A. de Ronde 21 
 R. van Vugt  22 

 23 
6.4.1 Algemene sponsoring 24 

De samenwerking met Café de Fuik werd de afgelopen jaren als positief 25 
ervaren, vandaar dat ook dit jaar Café de Fuik aangehouden wordt als hoofdsponsor van 26 
Postelein. De Posteleinborrels zullen dus ook dit jaar in Café de Fuik worden gehouden en in 27 
ruil hiervoor biedt Café de Fuik een sponsorbedrag. Besloten is dit jaar meer uit het contract 28 
te halen. Hiervoor is een apart sponsorsysteem afgesproken. Wanneer Postelein, buiten 29 
borrels om een activiteit organiseert in Café de Fuik krijgt de vereniging hiervoor extra 30 
sponsoring. 31 

De sponsorovereenkomst met Studystore loopt nog tot 1 oktober 2018. De 32 
sponsorovereenkomst houdt in dat leden van Postelein korting ontvangen op boeken die zij 33 
bestellen in de webshop van Studystore. Postelein ontvangt een percentage sponsoring over de 34 
gehele omzet boeken exclusief BTW.  35 

De sponsorovereenkomst met Riley's Pub loopt tot 1 mei 2018. In ruil voor het 36 
houden van activiteiten en het plaatsen van advertenties in de PosteleinPost en op Facebook 37 
krijgt Postelein een sponsorbedrag. 38 

Aan het begin van bestuursjaar 2017-2018 zijn de contracten met DressMe 39 
Clothing, De Waagh, Stichting SOOS en Brasserie ’t Zusje verlengd. Leden van Postelein 40 
krijgen tien procent korting op kleding en bedrukking bij DressMe Clothing. In ruil voor het 41 
sponsorcontract bij De Waagh organiseert Postelein verschillende activiteiten bij De Waagh 42 
en plaatst Postelein advertenties van De Waagh op Facebook en in de PosteleinPost. In ruil 43 
voor het sponsorcontract bij Stichting SOOS wordt in alle uitgaven van de PosteleinPost en in 44 
het programmaboekje van de introductie een advertentie van Stichting SOOS geplaatst. In ruil 45 
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voor het sponsorcontract met Brasserie ’t Zusje wordt in alle uitgaven van de PosteleinPost 1 
een advertentie van ’t Zusje geplaatst. Daarnaast worden twee dinerbonnen van ’t Zusje 2 
verloot bij de jaarlijkse enquête.  3 

In december is een contract aangegaan met Café Next Level. In ruil voor het 4 
houden van vier activiteiten krijgt Postelein een sponsorbedrag en € 0,10 per gekocht biertje.  5 

Op dit moment is de acquisitiecommissie bezig met de voortzetting van het 6 
aanbieden van oppasadressen en bijlessen. Basisscholen in de buurt van Nijmegen zijn 7 
gemaild met de vraag of ze een oproepje in hun nieuwsbrief willen zetten. Daarnaast worden 8 
de posters uitgedeeld aan ALPO- en PWPO-studenten, die deze op hun stageschool kunnen 9 
ophangen. Het plaatsen van een advertentie op de website kost € 10,00 en de advertentie zal 10 
dan een maand blijven staan. Na een maand zal gemaild worden naar de ouders of verzorgers 11 
of zij een geschikte oppasstudent en/of bijlesstudent hebben gevonden en of de advertentie 12 
van de website af kan.  13 
 14 

6.4.2 Specifieke sponsoring 15 
Zoals voorgaande jaren zal Postelein een sponsorbedrag ontvangen van Café de 16 

Fuik voor zowel de skireis, de studiereis en het ledenweekend. In ruil hiervoor organiseert 17 
Postelein een informatiebijeenkomst en een reünie voor elke reis in Café de Fuik.  18 
   Ook dit jaar heeft de studiereiscommissie de hulp ingeschakeld van de 19 
acquisitiecommissie voor het binnenhalen van financiële sponsoring voor de studiereis, zodat 20 
de deelnemersprijs verlaagd kon worden. Verschillende restaurants en kroegen zijn benaderd 21 
voor een eventuele overeenkomst. Bascafé en restaurant Merano hebben aangegeven 22 
Postelein te willen sponsoren voor de studiereis. Restaurant Merano sponsort Postelein in ruil 23 
voor een voucher in het programmaboekje van de studiereis. Bascafé sponsort Postelein in 24 
ruil voor een voucher, een paginavullende advertentie in het programmaboekje en voor logo’s 25 
op de commissieshirts.   26 
   Voor de introductie 2018 is de introductiecommissie zelf bezig met het regelen 27 
van kroegen en acties voor de kroegentocht. Daarnaast is voor de introductie een 28 
sponsorbedrag van De Waagh binnengehaald en adverteert Stichting SOOS in het 29 
programmaboekje van de introductie in ruil voor sponsorgeld. De acquisitiecommissie zal op 30 
zoek gaan naar sponsoren die willen adverteren in het programmaboekje van de introductie 31 
2018.  32 
 33 

6.4.3 PosteleinPas 34 
                        In bestuursjaar 2013-2014 is met de PosteleinPas begonnen. Op dit moment 35 
krijgen Posteleinleden korting bij acht verschillende bedrijven in en rondom Nijmegen. De 36 
contracten met DressMe Clothing, Café de Fuik, Café van Ouds, Riley’s Pub en LVisser 37 
fotografie zijn in oktober verlengd. De contracten met Yukimi en skicentrum de Wijchense 38 
Berg zijn in het begin van het jaar stopgezet. Het contract met ProjectEscape is op 1 februari 39 
2018 afgelopen en niet verlengd, omdat weinig leden op deze actie afkwamen.  40 

             Het contract met Fresca verloopt op 1 mei 2018 en het contract met 41 
LopersCompany verloopt op 24 juni 2018. Gekeken zal worden naar de mogelijkheden deze 42 
contracten te verlengen. De overige contracten lopen tot en met het einde van bestuursjaar 43 
2017-2018 en het zal dan ook aan het nieuwe kandidaatsbestuur zijn om te bepalen deze 44 
contracten verlengd zullen worden. Daarnaast is een nieuw contract aangegaan met Cafetaria 45 
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Keizer Karelplein, waarbij een broodje Postelein, een broodje kroket met satésaus en uitjes, 1 
wordt aangeboden voor € 2,00 i.p.v. € 2,75.  2 
   De acquisitiecommissie is op dit moment druk bezig met het zoeken naar 3 
nieuwe deals voor de PosteleinPas. Gekeken wordt naar lunchmogelijkheden en een actieve 4 
activiteit.  5 
  De deals van de PosteleinPas zijn ook op de site te bekijken. Achter de 6 
inlogpagina staat een aparte pagina met daarop alle deals van de PosteleinPas. De 7 
PosteleinPas kan opgehaald worden op de Posteleinkamer. Op de PosteleinPas komt elk jaar 8 
een nieuwe ledensticker, waaraan te zien is of de PosteleinPas nog geldig is. Op dit moment 9 
zijn twee PosteleinPassen in omloop, omdat aan het einde van bestuursjaar 2015-2016 10 
PosteleinPassen zijn besteld met een nieuw design.  11 
 12 

6.5 Ledenweekendcommissie 13 
De ledenweekendcommissie bestaat dit jaar uit zeven commissieleden, exclusief 14 

de commissaris PR, te weten: 15 
 R. van Asperen (commissiehoofd) 16 
 L. van Workum (commissie penningsmeester) 17 
 N. Peters Rit 18 
 A. Raben  19 
 K. Temminghof 20 
 S. van de Wijdeven  21 
 M. in ’t Zandt  22 

 23 
De ledenweekendcommissie houdt zich bezig met het organiseren van een 24 

driedaagse reis in het weekend naar een bestemming in de buurt van Nijmegen. Het 25 
georganiseerde weekend zal gekoppeld worden aan een thema, bedacht door de commissie. 26 
Net als vorig jaar is ervoor gekozen het thema van het weekend pas bekend te maken op de 27 
informatiebijeenkomst, want dit is vorig jaar goed bevallen.  28 

Afgelopen half jaar heeft de ledenweekendcommissie de locatie en het vervoer 29 
voor het weekend vastgelegd. De dagen zijn verdeeld over de commissieleden, activiteiten 30 
zijn vastgesteld en de boodschappenlijst is opgesteld. De commissie is nu bezig met het 31 
uitwerken van alle spellen en de invulling van de ledenweekendbijeenkomst voorafgaand aan 32 
het ledenweekend.  33 

De prijs van het ledenweekend zal liggen rond de € 40,00. Bij dit bedrag zijn twee 34 
keer avondeten, één keer ontbijt, twee keer lunch, één keer brunch, bier tijdens de cantus, een 35 
slaapplek en vervoer voor de heen- en terugreis inbegrepen. Wat de leden zelf moeten betalen 36 
tijdens het weekend zijn de consumpties (€ 0,50 bier/fris en € 1,00 wijn) en de eventuele 37 
broodjes met snack die ze willen nuttigen (€ 1,00). 38 

Het programma zal globaal gezien als volgt zijn: 39 
Vrijdag:  40 

 Circa 12.00 uur vertrek met de bus 41 
 Aankomst accommodatie 42 
 Lunch 43 
 Introductiespel 44 
 Avondeten 45 
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 Bosspel  1 
 Themafeest 2 

 3 
Zaterdag:  4 

 Ontbijt 5 
 Zeskampspellen 6 
 Lunch 7 
 Vervolg zeskampspellen 8 
 Avondeten 9 
 Biercantus 10 
 Feest 11 

 12 
Zondag:  13 

 Brakke brunch 14 
 Opruimen en schoonmaken 15 
 Afsluitingsspel 16 
 Circa 15.00 uur vertrek met bus  17 
 Op eigen kosten mee pizza eten + prijsuitreiking 18 

 19 
6.6 Propedeuse-, bachelor- en masteruitreikingen 20 

Studievereniging Postelein is net als in voorgaande jaren aanwezig geweest bij de 21 
propedeuse- en bachelor uitreikingen van de studie Pedagogische Wetenschappen om leden te 22 
feliciteren met het behalen van hun diploma. Op dinsdag 5 september heeft een propedeuse-23 
uitreiking plaatsgevonden. Op donderdag 26 oktober heeft een bachelor uitreiking 24 
plaatsgevonden. Tijdens deze twee gelegenheden zijn felicitaties uitgesproken en rozen 25 
uitgedeeld met een felicitatiekaartje eraan. Dit jaar is studievereniging Postelein ook aanwezig 26 
bij uitreikingen van de HAN voor de ALPO-studenten. Op donderdag 16 november heeft hier 27 
een bachelor uitreiking plaatsgevonden. Op woensdag 13 december heeft een propedeuse-28 
uitreiking plaatsgevonden. Tijdens deze twee gelegenheden zijn felicitaties uitgesproken en 29 
gelukspoppetjes uitgedeeld met een felicitatiekaartje eraan. Het is zowel de HAN als 30 
studievereniging Postelein goed bevallen om aanwezig te zijn bij de HAN-uitreikingen. 31 
Hierdoor wordt de betrokkenheid van Postelein bij HAN-medewerkers en ALPO-studenten 32 
vergroot. De masterstudenten ontvangen bij het behalen van hun master een kaartje met 33 
daarop felicitaties namens Postelein en worden hierop verwezen naar het worden van Vriend 34 
van Postelein en de LinkedIn-pagina van Postelein. 35 
 36 

6.7 Folders 37 
In september is de folder voor het actief lidmaatschap bij Postelein aangepast. De 38 

sponsorfolder is in bestuursjaar 2015-2016 aangepast en zal dit jaar in zijn huidige staat 39 
gebruikt worden. De algemene folder is momenteel niet meer up-to-date en zal daarom dit 40 
jaar nog aangepast worden. De algemene folder is te vinden op de Posteleinkamer op de balie 41 
en zal als onderdeel van het introductiepakket 2018 worden verstuurd naar 42 
eerstejaarsstudenten.  43 
 44 
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6.8 Kerstkaarten 1 
In november zijn de kerstkaarten ontworpen en in week 50 zijn de kerstkaarten 2 

verstuurd. Actieve leden, sponsoren, zusterverenigingen, samenwerkende studieverenigingen, 3 
docenten en overige relaties hebben een gedrukte kaart ontvangen. Ook hebben alle leden de 4 
kerstkaart digitaal ontvangen. De kerstkaarten zijn gedrukt bij de externe drukker Drukzo. 5 
Vanuit leden zijn leuke reacties ontvangen wat betreft de kerstkaarten.  6 
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7 Commissaris Onderwijs  1 
7.1 Boekenverkoop  2 

De boekenverkoop valt dit jaar onder de penningmeester en de commissaris 3 
Onderwijs. De commissaris Onderwijs vraagt de boekenlijst op bij het secretariaat van het 4 
OWI en verwerkt dit in een overzicht. Wanneer iets onduidelijk is over de boeken, 5 
communiceert de commissaris Onderwijs dit met de desbetreffende docent(en) van het vak.  6 

 7 
7.2 Lezingencommissie   8 

De lezingencommissie bestaat dit jaar uit vijf leden, exclusief de commissaris 9 
Onderwijs, te weten:  10 

 M. Koldemeule (commissiehoofd) 11 
 H. van Bree  12 
 E. Gutteling 13 
 Y. Meeuwsen 14 
 A. Smeekens  15 

 16 
Het afgelopen half jaar heeft de commissie twee lezingen georganiseerd, één 17 

lunchlezing en één avondlezing. Het komende half jaar zullen nog drie lezingen plaatsvinden. 18 
Op donderdag 9 november heeft een lunchlezing plaatsgevonden in samenwerking 19 

met JongVPeP. Van tevoren heeft helaas de spreker van JongVPeP afgebeld vanwege een 20 
trein die niet meer reed. J. Verschoor, de tweede spreker die was geregeld en lid van VPeP, 21 
heeft de hele lezing gegeven. De lezing ging over hoe persoonsgerichte therapie is ontstaan en 22 
welke voorwaarden eraan verbonden zijn. De reacties achteraf waren positief, al leek het 23 
soms wel meer op een college dan op een lezing. Helaas waren leden van ALPO 2 afwezig, 24 
omdat zij kort voor de lezing te horen kregen dat zij gedurende de lezing een 25 
informatiecollege hadden. De lezing was gratis voor leden en € 1,00 voor niet-leden. Bij de 26 
lezing waren 43 leden aanwezig en drie niet-leden, inclusief commissie- en bestuursleden. 27 

Woensdag 7 februari heeft de avondlezing over gebarentaal plaatsgevonden. De 28 
lezing werd gestart door Emily van ‘Het gebaar van de dag’. Zij vertelde over haar 29 
gezinssituatie, hoe zij heeft leren omgaan met haar zusje die het syndroom van Down heeft en 30 
hoe haar leven is veranderd door haar eigen Facebookpagina ‘Het gebaar van de dag’. Het 31 
tweede gedeelte is gegeven door O. Crasborn, hoogleraar, en T. Uittenbogert. T. Uittenbogert 32 
is zelf doof en samen vertelden ze over hoe het is om doof te zijn en hoe daarmee om wordt 33 
gegaan. Daarnaast hebben ze in lettergebarentaal het alfabet uitgelegd. Voor de aanwezigen 34 
was koffie of thee met een plak cake of een koekje. Na afloop waren veel positieve reacties 35 
over de lezing. De aanwezigen vonden het een leuke en interessante avond waarin gebarentaal 36 
van verschillende hoeken werd belicht. De lezing was gratis voor leden en € 1,00 voor niet-37 
leden. Bij de lezing waren 56 leden aanwezig en zes niet-leden, inclusief commissie- en 38 
bestuursleden. 39 
 40 

7.3  Workshop- en excursiecommissie   41 
  De workshop- en excursiecommissie bestaat dit jaar uit vier leden, exclusief de 42 
commissaris Onderwijs, te weten:  43 

 L. Bekedam (commissiehoofd per februari 2018) 44 
 N. Weil (gestopt per februari 2018) 45 
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 L. Lankheet 1 
 E. Oplaat 2 
 M. Verhoeven 3 

 4 
Het afgelopen half jaar heeft de commissie drie activiteiten georganiseerd, 5 

waarvan twee excursies en één workshop. Het komende half jaar zullen nog drie 6 
activiteiten plaatsvinden.  7 

Op maandag 20 november heeft de Teddy Bear Hospital- activiteit 8 
plaatsgevonden in samenwerking met het IFMSA-NL in het CWZ in Nijmegen. De 9 
deelnemers mochten tweemaal één of twee kleuters begeleiden. Ze mochten de knuffel 10 
van het kind beter maken in o.a. de spreekkamer, de operatiekamer, de verbandkamer en 11 
de apotheek. De deelnemers gaven aan dat ze het heel leuk vonden. De activiteit was 12 
gratis voor leden en € 1,00 voor niet-leden. In totaal waren 21 leden aanwezig, inclusief 13 
commissie- en bestuursleden.  14 

Op dinsdag 20 februari heeft een workshop plaatsgevonden over 15 
hoogbegaafdheid. De workshop werd gegeven door B. van de Waarde, een 16 
ervaringsdeskundige die werkt in de orthopedagogische dienstverlening rondom meer- en 17 
hoogbegaafdheid. De workshop begon met een korte kennismaking waarin B. van de 18 
Waarde vertelde over haar achtergrond en carrièreverloop. Door middel van een spel 19 
werd daarna gekeken naar de vooroordelen die bestaan over hoogbegaafdheid. 20 
Vervolgens werd met de film ‘Gifted’ een beeld geschetst hoe een situatie van een kind 21 
met hoogbegaafdheid eruit kan zien. B. van de Waarde vertelde kort wat over de theorie 22 
rondom hoogbegaafdheid en sloot af met het beantwoorden van vragen van de 23 
aanwezigen. De activiteit was erg geslaagd en de aanwezigen waren heel enthousiast 24 
tijdens de workshop. Na afloop werden veel positieve reacties gegeven. De workshop 25 
was gratis voor leden en € 1,00 voor niet-leden. In totaal waren 35 leden aanwezig, 26 
inclusief commissie- en bestuursleden. 27 

Donderdag 15 maart heeft een excursie plaatsgevonden naar een jenaplan- en 28 
een daltonschool in Nijmegen. Allereerst werd een bezoek gebracht aan jenaplanschool 29 
De Sterredans. Aan de deelnemers werd uitgelegd hoe de school de jenaplanvisie 30 
uitdraagt en daarna werd een rondleiding gegeven waarbij de studenten ook in kleine 31 
groepjes in de klassen mochten kijken. Vervolgens gingen de deelnemers naar 32 
daltonschool IKC De Wieken. De groep werd in tweeën verdeeld, waarbij één groep 33 
uitleg kreeg over de visie van een daltonschool en de andere groep rondgeleid werd in 34 
groepjes door kinderen van de school. De deelnemers gaven aan veel te hebben geleerd 35 
en vonden het leuk dat ze in de klassen mochten kijken terwijl er les werd gegeven. Na 36 
afloop werden veel positieve reacties gegeven. De excursie was gratis voor leden en € 37 
1,00 voor niet-leden. In totaal waren 29 leden aanwezig, inclusief commissie- en 38 
bestuursleden en één niet-lid. 39 
 40 

7.4 Carrièrecommissie  41 
De carrièrecommissie bestaat dit jaar uit vier leden, exclusief de commissaris 42 

Onderwijs, te weten:  43 
 R. Eikholt (commissiehoofd) 44 
 K. Bongers 45 
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 V. van de Pol 1 
 M. Willems  2 

 3 
Het afgelopen half jaar heeft de commissie twee activiteiten georganiseerd: de 4 

sollicitatietraining en de NVO praktijkavond. Het komende half jaar zal nog één activiteit 5 
plaatsvinden.  6 

Op maandag 26 februari heeft de sollicitatietraining plaatsgevonden in 7 
samenwerking met Start Up Mix Nijmegen. De training begon met een CV-check, waarbij 8 
kritisch naar elkaars CV werd gekeken. Vervolgens werd ingegaan op gesprekstechnieken 9 
tijdens een sollicitatiegesprek en kon een gesprek worden geoefend in groepjes. Daarnaast 10 
was er ook de mogelijkheid om een LinkedIn foto te maken. Leden die vorig jaar ook naar de 11 
training zijn geweest gaven aan dat minder concrete voorbeelden werden gegeven, maar dat 12 
het wel interactiever was. Leden die voor de eerste keer waren geweest, gaven aan dat ze het 13 
wel interessant vonden en er wat aan hadden. De lezing was gratis voor leden en € 1,00 voor 14 
niet-leden. In totaal waren dertig leden aanwezig, inclusief commissie- en bestuursleden. 15 

Op maandag 19 maart heeft de NVO praktijkavond plaatsgevonden met voorafgaand 16 
een diner bij De Waagh. Leden die deelnamen aan het diner konden voor € 11,00 genieten 17 
van een twee gangen Waaghhap inclusief één drankje. Hierbij aten 21 leden mee, inclusief 18 
commissie- en bestuur. De avond werd vervolgens voortgezet boven in De Waagh. In twee 19 
rondes waar de studenten voorafgaand hun keuze voor hadden kunnen opgeven, werd meer 20 
verteld door een spreker. De sprekers kwamen uit één van de volgende vier werkvelden: 21 
GGZ, jeugdzorg, onderwijs of gehandicaptenzorg. Na afloop werden veel positieve reacties 22 
gegeven over het op deze manier in contact komen met iemand uit het werkveld. Over het 23 
werkveld onderwijs werd aangegeven dat dit nu vanuit de orthopedagogische kant werd 24 
benaderd, terwijl sommige deelnemers dit liever vanuit een andere kant hadden gezien. De 25 
avond was gratis voor leden en € 1,00 voor niet-leden. In totaal waren 39 leden aanwezig 26 
inclusief commissie- en bestuursleden en twee niet-leden.  27 
 28 

7.5 Studiereiscommissie  29 
De studiereiscommissie bestaat dit jaar uit zes leden, exclusief de commissaris 30 

Onderwijs, te weten: 31 
 K. Schilders (commissiehoofd) 32 
 S. Aalbers 33 
 N. Feher 34 
 L. van Gorp 35 
 Y. Meeuwsen 36 
 L. Veelenturf 37 

 38 
Het afgelopen half jaar heeft de studiereiscommissie zich beziggehouden met 39 

het zoeken van de bestemmingen, het boeken van de vluchten en de hostels, het 40 
benaderen van formele instellingen en het zoeken van informele activiteiten. Tot slot zijn 41 
docenten benaderd. De studiereis wordt dit jaar aangeboden voor € 379,00.  42 

De studiereis zal plaatsvinden van 5 mei tot en met 12 mei en zal gaan naar 43 
Bologna en Verona. De docenten die mee zullen gaan zijn S. Deckers en J. Helsen. In 44 
Bologna zullen verschillende formele instellingen bezocht worden zoals de universiteit 45 
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van Bologna, een bassischool en een blindeninstituut. Daarnaast zullen informele 1 
activiteiten plaatsvinden zoals een stadswandeling, een bezoek aan een foodmarket en 2 
een kroegentocht. In Verona zullen ook verschillende formele instellingen bezocht 3 
worden zoals een instituut voor kinderen met autisme, een instituut voor kinderen met het 4 
syndroom van Down, een opvang voor moeders die een kind hebben met een beperking 5 
en een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor jonge kinderen en adolescenten door 6 
activiteiten, tripjes en vakanties te organiseren voor hen. Ook in Verona zullen informele 7 
activiteiten plaatsvinden zoals een stadswandeling, een wijnproeverij en een rafttocht.  8 

Op dinsdag 23 februari is de studiereis via Facebook, Blackboard en de 9 
website in de promotie gegaan. Op de poster waren drie hints verstopt. Op dinsdag 6 10 
februari is de bestemming bekendgemaakt op de borrel. De volgende dag is de 11 
bestemming op Facebook, Blackboard en de website gezet. In week 6 en in week 8 is 12 
langsgegaan bij colleges om het promotiefilmpje te laten zien. Alle verschillende groepen 13 
en jaren zijn bereikt. Het promotiefilmpje, de poster en het logo zijn gemaakt door de 14 
mediacommissie. De inschrijving via Blackboard is geopend op dinsdag 27 februari om 15 
19.00 uur en zat binnen 2 minuten vol. De inschrijving is gesloten op dinsdag 6 maart. 16 
De contracten moesten uiterlijk vrijdag 9 maart voor 14.00 uur worden ingeleverd.  17 

In eerst instantie werd aangegeven dat het FSW geen subsidie meer zou geven 18 
vanwege bezuinigingen. Het bleek echter, dat de subsidie van het FSW voorwaardelijk is 19 
voor de subsidie van Student Life. Hierna gaf het FSW aan dit jaar alsnog studiereizen te 20 
subsidiëren. Op dinsdag 27 februari heeft het FSW een subsidie toegekend aan Postelein 21 
van € 47,00 per deelnemer.  22 

 23 
7.6 Samenwerking 24 

7.6.1 Docenten 25 
  B. Radstaak gaf aan dat bij de boekenverkoop docenten het niet waarderen als 26 
elk jaar een nieuw bestuurslid bij hen langskomt voor het opvragen van de boekenlijst. 27 
Daarom wordt niet meer langs docenten gegaan voor de boekenlijst, maar ontvangt Postelein 28 
de lijst via B. Radstaak. Aangezien de vaste contactpersoon voor docenten voornamelijk was 29 
aangesteld vanwege de boekenlijst is besloten het docentencontact te onderhouden wanneer 30 
dit functioneel is voor desbetreffend bestuurslid. Het bestuurslid dat informatie nodig heeft 31 
van docenten, neemt zelf contact op met de docenten. 32 
 33 

7.6.2 Contactpersoon OLC 34 
  Het afgelopen half jaar zijn drie vergaderingen van de opleidingscommissie 35 
(OLC) geweest, waarbij de commissaris Onderwijs bij twee vergaderingen aanwezig is 36 
geweest. De derde vergadering viel in de week van de skireis. Tijdens de vergaderingen is 37 
gesproken over wat de OLC en Postelein voor elkaar kunnen betekenen. Zo is een activiteit 38 
gepromoot via Postelein door middel van een poster die gemaakt is door de mediacommissie.  39 
 40 

7.7 Bijlessen 41 
Het afgelopen half jaar zijn 29 aanvragen voor bijles ontvangen. Hiervan zijn 23 42 

aanvragen verdeeld over vijf bijlesgevers. De aanvragers van bijlessen die niet door Postelein 43 
gekoppeld konden worden aan een bijlesgever, omdat hier meer vraag dan aanbod voor was, 44 
zijn aangeraden gebruik te maken van de cursussen van AthenaStudies.   45 
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8 Commissaris Activiteiten 1 
8.1 Pedagogen Uit de Banken-commissie (PUB) 2 

Dit jaar bestaat de PUB-commissie uit zes leden, exclusief de commissaris 3 
Activiteiten, te weten:  4 

 H. van den Boomen (commissiehoofd) 5 
 F. Elsinga 6 
 M. Gotink 7 
 F. Kerkhof 8 
 E. Loonen 9 

 A. Reuterink 10 
 11 

Het afgelopen half jaar heeft de commissie drie niet-studiegerelateerde activiteiten 12 
georganiseerd. Het komende half jaar zullen nog twee activiteiten plaatsvinden. 13 

Op donderdag 7 december heeft de pubquiz met aansluitend een karaoke 14 
plaatsgevonden. De pubquiz bestond uit drie rondes met vragen over Sinterklaas en Kerst, 15 
random feitjes en muziek. Na iedere ronde volgde een tussenstand en het groepje dat aan het 16 
einde van de quiz bovenaan stond kreeg het woord ‘kerst’ in chocoladeletters mee naar huis. 17 
Na afloop van de pubquiz zette het verliezende groepje het eerste karaokenummer in waarna 18 
nog vele andere nummers volgde. De reacties op de avond waren positief en de combinatie 19 
van een pubquiz en karaokeavond is goed bevallen. De activiteit was € 1,00 voor leden en € 20 
3,00 voor niet-leden, waarbij één drankje was inbegrepen. Op de activiteit waren 47 leden 21 
aanwezig, inclusief commissie- en bestuursleden. 22 

Op donderdag 8 februari is de tweede PUB-activiteit georganiseerd; het 23 
moorddiner. De activiteit was € 10,00 voor leden en € 15,00 voor niet-leden en kregen een 24 
driegangendiner inclusief één drankje. De commissie had zelf een scenario geschreven en 25 
speelde dit scenario gedurende het diner. Tijdens elke gang hadden deelnemers de 26 
mogelijkheid om vragen te stellen aan commissieleden en de dader te achterhalen. Na de 27 
onthulling van de dader is de winnende deelnemer beloond met een reiseditie van het spel 28 
Cluedo. Op de activiteit waren 37 leden aanwezig, inclusief commissie- en bestuursleden. 29 
Deelnemers waren fanatiek tijdens het diner, het scenario wat de commissie geschreven had 30 
bleek uitdagend, maar niet te moeilijk.  31 

Op woensdag 7 maart heeft de PUB-commissie voorafgaand aan de ABBAmypo 32 
een bierpongtoernooi georganiseerd. In teams van drie is gestreden om de overwinning. De 33 
winnende teams zijn beloond met een extra pitcher bier. Deelname kostte voor leden € 5,00 en 34 
voor niet-leden € 8,00. Verschillende leden kwamen naar Next Level om de teams aan te 35 
moedigen. Na afloop van het toernooi is de groep doorgegaan naar de ABBAmypo. Op de 36 
activiteit waren 36 leden aanwezig, inclusief commissie- en bestuursleden. Teruggekeken 37 
wordt op een geslaagde activiteit, deelnemers waren enthousiast gedurende het toernooi en het 38 
animo voor het toernooi was groot.  39 
 40 

8.2 Eerstejaarscommissie 41 
De eerstejaarscommissie bestaat dit jaar uit vijf leden, exclusief de commissaris 42 

Activiteiten, te weten:  43 
 F. Dijkstra (commissiehoofd) 44 
 S. Kragt 45 
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 R. Kuijt 1 
 D. Meijerink  2 
 W. Veldsink 3 

 4 
In het eerste half jaar zijn door de eerstejaarscommissie twee activiteiten 5 

georganiseerd voor eerstejaars regulier-, ALPO- en premasterstudenten. In september 2018 6 
zal de laatste activiteit georganiseerd worden voor de eerstejaarsstudenten van 2018-2019.  7 

Op woensdag 6 december heeft de eerstejaarsactiviteit met als thema 8 
Sinterklaasavond plaatsgevonden. Deelname was inclusief één drankje. Leden betaalden € 9 
1,00 en niet-leden €3,00. Bij deze activiteit waren 24 leden aanwezig, inclusief commissie- en 10 
bestuursleden. De opkomst viel tegen door de naderende tentamens. In vier groepen werden 11 
eerst drie verschillende spellen gespeeld en werd daarna afgesloten met het cadeauruil 12 
dobbelspel. Na afloop is het team dat Pictionairy en lijstjes raden gewonnen had, beloond met 13 
een zak pepernoten. De reacties van de aanwezigen waren positief, vooral tijdens het 14 
dobbelspel waren veel fanatieke en lachende gezichten te zien.  15 

Op donderdag 15 maart heeft de tweede eerstejaarsactiviteit plaatsgevonden. Bij 16 
LaserQuest werd één spel LaserSquash en één spel LaserQuest gespeeld. Deelnemers kregen 17 
één drankje. Leden betaalden € 7,50 en niet-leden € 10,00 voor deelname. Bij deze activiteit 18 
waren 37 leden aanwezig, inclusief commissie- en bestuursleden. De reacties op de activiteit 19 
waren positief en de verschillende laserspellen werden fanatiek gespeeld.  20 
 21 

8.3 Feestcommissie 22 
De feestcommissie bestaat dit jaar uit vier leden, exclusief de commissaris 23 

Activiteiten, te weten:  24 
 J. van Hielkema (commissiehoofd/BaMyPo) (gestopt per maart 2018)  25 
 R. Brandsma (BaMyPo) (gestopt per maart 2018) 26 
 L. Draaijer (Inglorious) 27 
 C. Westerhuis (BaMyPo) 28 

 29 
De commissieleden nemen allen plaats in één van de twee commissies voor de 30 

feesten. De BaMyPo- en de Ingloriouscommissie organiseren feesten die Postelein met andere 31 
verenigingen organiseert.  32 
 33 

8.3.1 BaMyPo 34 
 De BaMyPo feesten worden georganiseerd door studieverenigingen Babylon, 35 

Mycelium en Postelein. In totaal zijn zes feesten per jaar gepland die plaatsvinden in de El 36 
Sombrero. Het afgelopen half jaar hebben al drie feesten plaatsgevonden. De feesten vinden 37 
plaats op woensdagavond vanaf 23.00 uur en leden van Babylon, Mycelium en Postelein 38 
betalen € 1,00 entree, externen betalen € 2,00 entree. Op alle feesten wordt de eerste 39 
tweehonderd bezoekers een welkomstshotje aangeboden. Tot 0.30 uur kost bier € 1,00 en bij 40 
ieder feest wordt een ander mixdrankje of shotje met korting aangeboden.    41 

 Op woensdag 4 oktober heeft de eerste BaMyPo van bestuursjaar 2017-2018 42 
plaatsgevonden. Het thema was BaMyPoolexpeditie en in de stijl van het thema was 43 
Jägermeister de hele avond voor € 2,00 te koop. Als extra aanbieding kon er een pitcher 44 
mixdrank (1L) worden besteld voor € 7,50. Helaas gingen de deuren door een tekort aan 45 
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personeel pas om 23.20 open. Ter compensatie heeft de bieraanbieding geduurd tot 1.00 uur. 1 
De reacties op de BaMyPo waren overwegend positief. Het licht op de vrouwen wc was 2 
defect en de muziek was nog niet helemaal naar wens van de commissie. Over genoemde 3 
punten is met M. Ijben gesproken. Verbetering werd beloofd voor de BaMyPokemon op 29 4 
november. 5 

 Op woensdag 29 november heeft de tweede BaMyPo plaatsgevonden. Het 6 
thema was BaMyPokemon, dit keer was een shotje pokeball (stuiterbal) € 2,50 en werd 7 
Jägermeister wederom voor € 2,00 verkocht. De sfeer gedurende de BaMyPo was goed en 8 
aardig wat bezoekers hadden wat gedaan met het Pokémon thema. De muziek beviel dit keer 9 
vele malen beter en het personeel van de El Sombrero was goed geïnstrueerd waardoor alles 10 
soepel verliep.  11 

 Op woensdag 7 maart heeft de derde BaMyPo plaatsgevonden; de 12 
ABBAmypo. Goldstrike zou de gehele avond voor € 3,00 te verkrijgen zijn, maar door een 13 
fout in het systeem was Goldstrike voor € 2,50 te bestellen. De BaMyPo was gezellig druk en 14 
veel Posteleinleden waren aanwezig.  15 

 Op 26 januari heeft een gesprek plaatsgevonden met M. Ijben; de toenmalige 16 
bedrijfsleider van de El Sombrero. In dit gesprek kwam naar voren dat de El Sombrero wil 17 
gaan beginnen aan een try-out periode qua planning van de feesten. Dit betekent concreet dat 18 
de BaMyPo’s in april en mei georganiseerd zullen gaan worden op donderdagavond. Na 19 
afloop van deze twee feesten zal een nieuw gesprek worden gepland om de try-out te 20 
evalueren. De opkomst van de eerste drie feesten was lager dan gehoopt. Verwacht wordt dat 21 
de opkomst hoger zal worden wanneer de feesten op donderdagavond georganiseerd zullen 22 
worden. Tot slot is sinds 7 maart T. van Ooijek de nieuwe bedrijfsleider van de El Sombrero. 23 
Postelein is hier blij mee, omdat T. van Ooijek beter luistert en voldoet aan de wensen voor de 24 
BaMyPo’s.    25 

 26 
8.3.2 Inglorious 27 

 De Inglorious feesten worden georganiseerd door studievereniging Babylon, de 28 
ESV, GSV Excalibur, studievereniging Mycelium, SVN en studievereniging Postelein. Drie 29 
keer per jaar wordt het feest georganiseerd op donderdagavond vanaf 23.00 uur in Café van 30 
Buren. Zowel leden als niet-leden betalen € 2,00 entree. Voor de eerste tweehonderd 31 
bezoekers staan welkomstshotjes klaar. Verder is op elk feest één gratis fust aanwezig. 32 

 Op donderdag 23 november heeft de eerste Inglorious van bestuursjaar 2017-33 
2018 plaatsgevonden met het thema Blinglorious. De zaal was versierd met verschillende 34 
zilveren slingers en grote sterren. Om 00.45 uur is de achterzaal van Van Buren geopend. Het 35 
was een gezellige avond en veel bezoekers hadden glitters in hun outfit verwerkt.  36 
 37 

8.3.3. Pitcherparty 38 
 Vorig jaar is een nieuwe samenwerking aangegaan met Leonardo da Vinci 39 

voor het organiseren van een Pitcherparty in Café Piecken. Deze samenwerking is doorgezet. 40 
Op 22 maart is een Pitcherparty georganiseerd samen met Leonardo da Vinci van Science, 41 
DVN van Duits en SVN van Nederlands. Het thema van deze Pitcherparty was #lifegoals: wat 42 
je vroeger later wilde worden. De entree bedroeg € 2,00 voor iedereen. Voor € 10,00 kon een 43 
pitcher bier worden besteld aan de bar en om 00.00 uur ging 120 gratis bier over de bar. Op de 44 
pitcherparty waren 17 leden aanwezig, inclusief één commissielid en bestuursleden. De 45 
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tegenvallende opkomst zou verklaard kunnen worden doordat de PitcherParty georganiseerd 1 
is in de week voor de tentamens. 2 
 

8.4 Galacommissie 3 
De galacommissie bestond dit jaar uit twee leden, exclusief de commissaris 4 

Activiteiten, te weten:  5 
 T. van Egmond (commissiehoofd) 6 
 G. van Loon  7 

   8 
Het samenwerkingsverband voor het gala bestond dit jaar uit studievereniging 9 

Babylon, studievereniging BOW, studievereniging Mundus en studievereniging Postelein. 10 
Vanuit elke vereniging werden twee commissieleden afgevaardigd voor een galacommissie, 11 
die samen het gala hebben georganiseerd. De bestuursverantwoordelijken van alle 12 
verenigingen hebben zoveel mogelijk vergaderingen bijgewoond.  13 

Op maandag 22 januari is de promotie voor het gala begonnen. Het ontwerp voor 14 
de posters, Facebookbanner en de kaartjes is gemaakt door een commissielid van 15 
studievereniging Mundus. Op maandag 5 februari is de kaartverkoop voor het gala gestart. 16 
Binnen één minuut waren alle kaartjes van Postelein gereserveerd en ontstond een lange 17 
reservelijst. Doordat de kaarten ook bij de andere verenigingen op de eerste dag al uitverkocht 18 
waren, is na overleg met De Waagh besloten extra kaarten beschikbaar te stellen. Door deze 19 
extra gala kaarten is de gehele reservelijst al in week 6 benaderd.  20 

Naast het organiseren van het gala heeft de galacommissie van Postelein ook een 21 
galadiner georganiseerd. Op woensdag 21 februari heeft het galadiner plaatsgevonden in de 22 
Gelagkamer. Vanaf 18.30 uur waren deelnemers welkom en voor € 15,00 kregen zij een 23 
tweegangenmenu en één drankje, waarbij zij konden kiezen uit drie voorgerechten en drie 24 
hoofdgerechten. Hierbij waren vijftien leden en één niet-lid aanwezig, inclusief commissie- en 25 
bestuursleden. De reacties op het diner waren positief.  26 

Op woensdag 21 februari heeft het gala plaatsgevonden in De Waagh. Het thema 27 
van dit jaar was Snowball: Snow much fun. De Waagh was in sfeer van dit thema versierd 28 
met slingers, ballonnen en sneeuwpop posters. Leden betaalden € 25,50 en niet-leden € 30,50. 29 
Hiervoor kregen zij van 21.00 tot 02.00 uur onbeperkt bier, fris, wijn en wodka. Het gala vond 30 
plaats op twee verdiepingen. Boven heeft DJ HeroS gedraaid, afgewisseld met de 31 
Mundusband die twee keer een half uur speelde. Beneden heeft de huis DJ van De Waagh de 32 
gehele avond gedraaid. Daarnaast stond tot 00.00 uur een fotograaf beneden voor het maken 33 
van foto’s. In verband met het hoge bezoekersaantal was er dit jaar een bewaakte garderobe 34 
waar bezoekers € 1,50 voor moesten betalen. Gedurende de avond raakte de garderobe 35 
overvol door de grote hoeveelheid tassen die werd meegenomen, voor tassen is daarom een 36 
andere, onbewaakte, opslagplaats gefaciliteerd. Tegen het einde van het gala ontstond een 37 
opstopping rondom de garderobe, omdat veel aanwezigen tegelijkertijd een jas wilde ophalen.  38 
Dit liep uit tot enige chaos doordat door omstandigheden op dat moment minder bewakers 39 
beschikbaar waren dan gepland. Namens Postelein waren 134 leden en zestien niet-leden 40 
aanwezig. Namens Babylon waren 99 aanwezigen, namens BOW 102 aanwezigen en namens 41 
Mundus 106 aanwezigen.   42 
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8.5 Mannencommissie 1 
De mannencommissie bestaat dit jaar uit vier leden, exclusief de commissaris 2 

Activiteiten, te weten:  3 
 O. Nelissen (commissiehoofd) 4 

 E. Hogewerf 5 

 R. Rietman 6 

 G. Termaat 7 

Afgelopen half jaar heeft de mannencommissie al twee activiteiten georganiseerd, 8 
in het komende half jaar zullen nog drie activiteiten georganiseerd worden, waarvan één in de 9 
introductie.  10 

Woensdag 29 november heeft de eerste mannenactiviteit plaatsgevonden. De 11 
mannen hebben bierpong en bierpaniek gespeeld, gingen de strijd aan tijdens een bierestafette 12 
en sloten af met een pubquiz. Leden betaalden € 10,00, hiervoor kregen de mannen bier 13 
gedurende de spellen. Aan de beergames hebben zestien mannen deelgenomen. Na de 14 
activiteit is een aantal mannen doorgegaan naar de BaMyPo.  15 

Donderdag 1 maart heeft de tweede mannenactiviteit plaatsgevonden. 16 
Stadsbrouwerij de Hemel is bezocht, waar de mannen een rondleiding kregen die afgetrapt 17 
werd met een proeverij bestaande uit zes speciaalbieren. Leden betaalden € 10,00 voor deze 18 
activiteit. Bij de activiteit waren elf mannen aanwezig. Helaas waren er relatief veel 19 
afmeldingen in verband met ziekte.  20 

 21 
8.6 Postelein Actief-commissie  22 

De Postelein Actief-commissie bestaat dit jaar uit vijf leden, exclusief de 23 
commissaris Activiteiten, te weten:  24 

 N. Kistler (commissiehoofd) 25 
 E. Boeijink 26 
 R. Eikholt  27 
 E. Hogewerf 28 
 S. van der Meijs 29 

 30 
Afgelopen half jaar heeft de Postelein Actief-commissie één activiteit 31 

georganiseerd, in het komende half jaar zullen zij nog vier activiteiten organiseren. De 32 
Batavierenrace zal één van deze activiteiten zijn. Meer hierover is te lezen onder het puntje 33 
8.6.1 Batavierenrace. 34 

Op donderdag 16 november heeft de Postelein Actief-activiteit Bounz and Beer 35 
plaatsgevonden. Met 29 leden en één niet-lid inclusief commissie- en bestuursleden is één uur 36 
lang trampoline gesprongen bij Bounz. Begonnen is met een warming-up, waarna enkele 37 
spelvormen volgde. Nadat genoeg tijd was om vrij te springen is afgesloten met een aantal 38 
potjes dodgeball. Na het uur trampoline springen is een groep van ongeveer 27 leden 39 
meegegaan naar café de Fuik voor een naborrel, enkele leden die niet mee waren naar Bounz 40 
zijn aangesloten tijdens de naborrel. De reacties op de activiteit waren positief, leden deden 41 
enthousiast mee met de spellen en op de naborrel was het gezellig druk.  42 
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8.6.1. Batavierenrace  1 
 Gedurende het eerste half jaar bleek binnen het bestuur de ambitie te bestaan 2 

met Postelein deel te nemen aan de Batavierenrace. De afgelopen jaren is deelname enkele 3 
keren niet gelukt. Daarom wilde het bestuur bij deze nieuwe poging dan ook zo min mogelijk 4 
risico lopen. Voorafgaand aan de inschrijfdeadline van de Batavierenrace is het animo voor 5 
deelname onder leden gepeild door middel van een Facebookpost met inschrijflink. Toen 6 
bleek dat op deze animolijst genoeg reacties kwamen, zijn de leden die gereageerd hadden 7 
benaderd voor een officiële deelname. Uit deze reacties bleek dat een ploeg van 25 lopers 8 
gevormd kon worden, waarna Postelein is ingeschreven voor deelname. Na de inschrijving is 9 
in overleg met de commissie besloten de activiteit over te plaatsen naar de Postelein Actief-10 
commissie, zodat de organisatie van de Batavierenrace door deze commissie gedaan kon 11 
worden en niet ten laste van het bestuur kwam. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om 12 
namens Postelein financieel bij te dragen aan de deelname.  13 

 Op maandag 11 december heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden 14 
voor de lopers van de Batavierenrace. Tijdens deze bijeenkomst is de eerste informatie 15 
gegeven en zijn deelnemerscontracten ondertekend.  16 

 17 
8.7 Skireiscommissie 18 

Dit jaar bestond de skireiscommissie uit zes leden, exclusief de commissaris 19 
Activiteiten, te weten:  20 

 E. Bos (commissiehoofd) 21 

 S. van Kruijsbergen (commissiepenningmeester) 22 

 M. van Berkel (gestopt per februari 2018)  23 

 E. de Brouwer 24 

 D. Tettero 25 

 B. Timmers  26 
 27 

Doordat dit jaar gestart is met een nieuwe werkwijze voor de skireiscommissie lag 28 
de bestemming van de skireis al vast voordat een commissie was gevormd. Contact is gezocht 29 
met verschillende reisorganisaties en offertes zijn opgevraagd voor verschillende gebieden en 30 
reisduren. Uiteindelijk bleek de aanbieding van SKIFEST voor een reis naar Bardonecchia de 31 
beste optie. Tijdens de eerste vergadering is deze bestemming aan de commissie verteld. 32 
Daarnaast is dit jaar gezocht naar meer wintersportleraren dan voorgaande jaren, doordat uit 33 
evaluaties van eerdere jaren naar voren kwam dat lesgroepen regelmatig te groot waren voor 34 
één docent. Dit jaar is een zevendaagse-reis aangeboden voor € 325,00 exclusief eventuele 35 
materiaalhuur en/of verzekeringen.  Vier docenten zijn mee geweest op skireis, te weten: B. 36 
Schlicher als snowboardleraar, R. Zurhorst als skilerares voor de beginnersgroep, N. Weil als 37 
assistent skilerares en M. van Berkel als skilerares voor de gevorderde groep. Alle vier de 38 
docenten zijn lid van Postelein.  39 

De mediacommissie heeft gezorgd voor een logo, poster en promotiefilmpje. In 40 
week 44 en week 45 is het promotiefilmpje voor de skireis getoond in de pauzes van 41 
verschillende colleges. Op dinsdag 14 november is om 19.00 uur de skireis inschrijving 42 
geopend, welke binnen 30 seconden vol zat. Daarnaast was een reservelijst ontstaan waarop 43 
negen deelnemers zich hadden aangemeld. Op woensdag 15 november is contact opgenomen 44 
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met de reisorganisatie, hieruit bleek dat extra plekken vrij gemaakt konden worden voor de 1 
skireis waardoor uiteindelijk de gehele reservelijst benaderd is. Uiteindelijk waren 36 leden, 2 
inclusief wintersportleraren, commissie- en bestuursleden mee op skireis.  3 

Woensdag 21 december heeft de informatiebijeenkomst voor de deelnemers 4 
plaatsgevonden. Dertig deelnemers waren deze avond aanwezig. Iedereen heeft na afloop de 5 
PowerPoint ontvangen, zodat ook deelnemers die niet aanwezig konden zijn de informatie 6 
hebben gekregen. Na de benodigde informatie en de kamerindeling zijn kennismakingsspellen 7 
gespeeld. 8 

Van zondag 7 januari tot en met zaterdag 13 januari heeft de skireis 9 
plaatsgevonden in Bardonecchia. Maandagochtend kwam de groep aan in het skigebied en 10 
zijn na het ophalen van het gehuurde materiaal de eerste ski- en snowboardlessen begonnen. 11 
Maandag tot en met donderdag zijn lessen gegeven. Vrijdag hebben geen lessen 12 
plaatsgevonden, maar was de skipas wel geldig waardoor mensen zelfstandig de piste op 13 
konden. In totaal zaten elf deelnemers in de beginnersskigroep, drie in de gevorderde skigroep 14 
en vijf in de snowboardgroep. 15 

Op maandagavond hadden de deelnemers een vrije avond. Dinsdagavond heeft een 16 
gezamenlijke stapavond plaatsgevonden. De commissie had graag een kroegentocht willen 17 
organiseren, de reisleider in Bardonecchia gaf aan deze organisatie graag over te willen 18 
nemen, omdat dit voor hem makkelijker zou zijn. Helaas slaagde hij er niet in een 19 
kroegentocht voor ons te realiseren, doordat verschillende kroegen niet open waren en er 20 
eigenlijk maar één kroeg als optie overbleef. Ondanks dat het originele plan een kroegentocht 21 
was, wordt teruggekeken op een erg gezellige avond. Woensdagavond heeft een sleeactiviteit 22 
plaatsgevonden op de groene piste. In estafette vorm is een wedstrijd gehouden, waarna de 23 
mogelijkheid was om nog vrij te sleeën. Deelnemers waren erg enthousiast en op de 24 
sleeavond werd positief gereageerd. Op donderdagavond is met de hele groep samen gegeten 25 
op kosten van Postelein. Vrijdag is de bus om 18.00 uur weer vertrokken naar Nederland, 26 
waar de groep zaterdagochtend vroeg is aangekomen. De commissie is over het algemeen 27 
tevreden met hoe de skireis is verlopen, op reis hing een goede sfeer en positieve reacties 28 
werden gehoord.   29 

Op dinsdag 6 maart heeft de skireisreünie plaatsgevonden, hierbij waren 25 30 
deelnemers aanwezig. Gedurende deze avond zijn enquêtes omtrent de reis ingevuld, zijn 31 
oorkondes uitgereikt aan de deelnemers en is de aftermovie bekeken. In de enquêtes kwam 32 
naar voren dat de reisduur en het skigebied als prima werden beoordeeld, daarnaast kreeg ook 33 
de reis in het algemeen een goede beoordeling van de deelnemers. De reisleiding werd 34 
unaniem als slecht beoordeeld, hierover is na afloop van de skireis al contact opgenomen met 35 
de reisorganisatie. Klachten zijn doorgegeven en aangegeven is dat deze intern besproken 36 
zullen worden bij de reisorganisatie.  37 
 38 

8.8 RAGweek 39 
De RAGweek heeft dit jaar plaatsgevonden van woensdag 7 tot en met woensdag 40 

14 maart. Dit jaar is geld opgehaald voor de goede doelen 113 Zelfmoordpreventie en 41 
Stichting ACNS Projecthulp. Postelein heeft verschillende activiteiten georganiseerd om haar 42 
steentje bij te kunnen dragen. Daarnaast heeft het bestuur deelgenomen aan de ‘Sexy-met-43 
stijl-bestuurskalender’. Door het bestuur zijn 24 kalenders à € 10,00 per stuk gekocht en 44 
vervolgens doorverkocht aan vrienden en familie.  45 



  
  
41  
  

Op donderdag 8 maart heeft de bRAGke brunch plaatsgevonden. Zowel leden als 1 
niet-leden konden voor € 1,50 een sandwich naar keuze en een kopje anti-kater thee bestellen. 2 
De thee werd gesponsord door het Theezaakje. In totaal zijn 38 setjes verkocht. De winst van 3 
deze activiteit kwam hiermee op € 25,84.  4 

Op woensdag 14 maart is een lezing georganiseerd in samenwerking met een van 5 
de goede doelen, 113 Zelfmoordpreventie. De lezing kostte € 1,00 voor leden en voor niet-6 
leden. Bij de lezing waren 38 personen aanwezig, de opbrengsten komen hiermee op € 38,00. 7 
Gedurende de hele RAGweek stond een collectebus op de balie van de Posteleinkamer. 8 
Hiermee is € 0,85 opgehaald. Dit alles maakt dat Postelein € 304,69 heeft opgehaald voor de 9 
RAGweek. 10 


