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Voorwoord 1 

Beste lezer, 2 

 3 

Voor u ligt de halfjaarlijkse verantwoording van het 24e bestuur der studievereniging Postelein. In dit 4 

verslag zal de uitvoering van het beleidsplan, het aanvullende aspecten beleidsplan en de activiteiten gedurende 5 

de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019 worden verantwoord en geëvalueerd. Middels deze 6 

verantwoording krijgen leden inzicht in de behaalde en nog te behalen doelen. In de algemene ledenvergadering 7 

van 9 april 2019 zal deze halfjaarlijkse verantwoording worden besproken. Het bestuur staat open voor vragen en 8 

opmerkingen over het gevoerde beleid van het afgelopen halfjaar.   9 

 Afgelopen halfjaar heeft het 24e bestuur veel nieuwe ervaringen mogen opdoen, waardoor al veel geleerd 10 

is. Het komende halfjaar wordt daarom met hernieuwd enthousiasme ingegaan.  11 

 12 

 13 
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1 Algemeen 1 

1.1 Kernwaarden 2 

Aan het begin van het bestuursjaar 2018-2019 is binnen de kernwaarden ‘balans tussen toegankelijkheid 3 

en professionaliteit’, ‘verbetering op basis van evaluatie’ en ‘transparante en efficiënte communicatie’ de focus 4 

gelegd op het ‘creëren en behouden van een open sfeer’. Onderstaand zal per kernwaarde toegelicht worden hoe 5 

hier het afgelopen halfjaar aan is gewerkt.  6 

Aansluitend bij kernwaarde ‘balans tussen toegankelijkheid en professionaliteit’ is ingezet op het 7 

neerleggen van de eigen werkzaamheden om de toegankelijkheid en de persoonlijke aandacht aan leden op de 8 

Posteleinkamer te vergroten. Aan het begin van het jaar werd dit als moeilijk ervaren, nu wordt dit goed 9 

opgepakt. Het bestuur spreekt elkaar aan als iemand aan het werk is wanneer dit niet gepast is. Gemerkt wordt 10 

door het bestuur dat hierdoor meer aandacht is voor de leden tijdens de kamerdiensten. Daarnaast wordt extra 11 

ingezet op het mengen met leden. Dit verloopt positief. Het bestuur verspreidt zich tijdens de activiteiten onder 12 

de leden. De reacties van een aantal leden hierop is positief. Het bestuur heeft het idee dat leden makkelijk met 13 

het bestuur praten. Verder vindt vanaf februari elke laatste donderdag van de maand een spelletjesmiddag op de 14 

Posteleinkamer plaats. De spelletjesmiddag heeft als doel om op een laagdrempelige manier leden enthousiast te 15 

maken even op de Posteleinkamer te komen. Door bovenstaande punten samen wordt zo veel mogelijk een open 16 

sfeer gecreëerd. 17 

 Aansluitend bij de kernwaarde ‘balans tussen toegankelijkheid en professionaliteit’ en ‘transparante en 18 

efficiënte communicatie’ is ingezet op het vergroten van de inbreng van leden van Postelein. De ideeënbus is het 19 

afgelopen halfjaar een aantal keer verschenen op Instagram, Facebook en in de nieuwsbrief. In de bus zit 20 

regelmatig een nieuw idee en deze worden besproken in bestuursvergaderingen. Tevens is de lustrumbus 21 

geïntroduceerd. In deze bus zijn verschillende leuke en goede ideeën gestopt en deze zijn meegenomen in de 22 

vergaderingen van de dies- en lustrumcommissie. Uit de hoeveelheid ideeën die in de ideeën- en lustrumbus 23 

gestopt zijn, wordt gedacht dat de leden enthousiast zijn over beide bussen. Gestreefd werd beide bussen op de 24 

website van Postelein aan te bieden. Aangezien gewerkt wordt aan een nieuwe website, is dit nog niet 25 

gerealiseerd. Op de nieuwe website zullen de bussen wel online aangeboden worden. Verder is de initiatieven 26 

wedstrijd ‘Het beste idee van Postelein’ van start gegaan. Tegen verwachtingen in zijn de aanmeldingen voor de 27 

wedstrijd zeer gering. Op verschillende wijzen is geprobeerd de wedstrijd te promoten: via Facebook, Instagram, 28 

de nieuwsbrief en mondeling onder de leden. Vanaf februari konden leden in ruil voor het inleveren van een idee 29 

in de ideeënbus een goodiebag uit het lustrumjaar 2014-2015 ontvangen. Ondanks de weinig ingezonden ideeën, 30 

heeft de wedstrijd wel een aantal leuke ideeën opgeleverd. De winnaar, W. Derksen, is op maandag 18 maart 31 

bekend gemaakt. De reden van het kleine aantal inzendingen is onbekend, dit wordt meegenomen in de jaarlijkse 32 

enquête. 33 

Tot slot is het online reserveren, pinnen, versturen van een herinneringsmail voor het tijdig betalen, de 34 

jaarkalender op de website en de huisstijl doorgezet. Het online reserveren liep begin dit bestuursjaar niet 35 

vlekkeloos. In eerste instantie moest de inschrijving voor een activiteit handmatig stipt om 19.00 uur open 36 

worden gezet door de bestuursverantwoordelijke in verband met de try-out. Echter is dit niet altijd stipt 19.00 uur 37 

gebeurd of stond de inschrijflink door onbekende reden in de middag al open. Als reactie hierop is een ander 38 

draaiboek gebruikt, waarbij de inschrijflijsten automatisch om 19.00 uur openen. Hierdoor verloopt de 39 

inschrijving voor activiteiten beter. Echter zijn de problemen niet geheel verdwenen. De lijsten gaan, om nog 40 
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onbekende redenen, niet altijd automatisch om 19.00 uur open. Op dit moment worden de redenen hiervoor 1 

achterhaald. Eind februari heeft het bestuur de try-out geëvalueerd. Het bestuur heeft de try-out als positief 2 

ervaren. Alle leden krijgen op deze wijze gelijke kansen en zij hebben tijd om te overleggen met anderen. Op 12 3 

maart is een evaluatie door middel van een massamail naar alle leden verzonden. Uit de evaluatie is gebleken dat 4 

het openen van de inschrijving om 19.00 uur een prettige manier en goede openingstijd is. Dit zal het komende 5 

jaar doorgezet worden. Een aantal studenten hebben aangegeven de inschrijving later op de avond open te 6 

willen. In de jaarlijkse enquête zal hier nogmaals aandacht aan worden besteed. Verder wordt de jaarkalender 7 

iedere week bijgewerkt op de website, waardoor de data van de activiteiten zo snel mogelijk bekend wordt 8 

gemaakt. Tevens verloopt het pinnen, versturen van de herinneringsmails en het doorzetten van de huisstijl goed. 9 

Door deze werkzaamheden op eenzelfde wijze uit te voeren als de afgelopen jaren is het afgelopen halfjaar 10 

continuïteit gecreëerd.   11 

Aan de kernwaarden ‘transparante en efficiënte communicatie’ en ‘verbetering op basis van evaluatie’ is 12 

gewerkt door, net als afgelopen jaar, de mogelijkheid te creëren om vragen te stellen aan verschillende leden in 13 

plaats van vaste contactpersonen voor informatie over de verschillende studies binnen het onderwijsinstituut 14 

Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen. Eenmaal is contact geweest met een student over de 15 

boekenlijst van PWPO. Dit is als een fijne werkwijze ervaren. Daarnaast is vanaf oktober 2018 de try-out van start 16 

gegaan, zoals in de vorige alinea is beschreven.  17 

Aansluitend bij de kernwaarde ‘verbetering op basis van evaluatie’ is gewerkt door het opstarten van de 18 

(pre)mastercommissie. De reacties op de commissie en de georganiseerde activiteiten zijn positief, zie kopje 4.2 19 

(pre)mastercommissie. Daarnaast is de PosteleinPost opgeheven. In plaats van de PosteleinPost zijn elke maand 20 

twee artikelen geschreven door de jaarboekcommissie. De reacties zijn alom positief. Het wordt als leuk ervaren 21 

om de artikelen te lezen, aangezien de artikelen over actuele en uiteenlopende onderwerpen gaan. De 22 

jaarboekcommissie heeft aangegeven dat het schrijven van deze artikelen als lastig wordt ervaren, voornamelijk 23 

het bedenken van de onderwerpen voor de artikelen. Naar aanleiding hiervan zijn brainstormmomenten 24 

ingepland in vergaderingen en dit wordt komend halfjaar voortgezet.  25 

Tot slot is in het kader van duurzaamheid aan het begin van bestuursjaar 2018-2019 een 26 

scheidingsprullenbak aangeschaft om leden bewuster te laten omgaan met het scheiden van afval. Tevens is het 27 

duurzaamheidsconvenant ondertekend. De Universitaire Studentenraad (USR) heeft dit echter een tijd laten 28 

rusten. Uiteindelijk heeft de USR besloten om, in samenwerking met de Green office, dit collegejaar te proberen 29 

zoveel mogelijk verenigingen te betrekken bij duurzaamheid en na te laten denken over duurzaamheid, om 30 

volgend collegejaar hier actief mee aan de slag te gaan. Wanneer het bestuur dit jaar aan de slag wil met 31 

duurzaamheid, kunnen zij hiervoor de Green Office benaderen.  32 

 33 

1.2 Dagelijks bestuur 34 

De samenwerking binnen het dagelijks bestuur is het afgelopen jaar meerdere malen ingezet. Bij het 35 

organiseren van activiteiten voor actieve leden en commissiehoofden en taken rondom de bestuurswerving wordt 36 

gekeken wie hier de meeste tijd voor heeft. Zo worden de taken onderling verdeeld en ondersteunt het dagelijks 37 

bestuur elkaar waar nodig. De penningmeester en voorzitter weten hoe de promotie op Facebook, Instagram en 38 

de website werkt en kunnen hierdoor de secretaris ondersteunen waar nodig. De secretaris en de voorzitter zijn 39 

op de hoogte van de werkzaamheden van de penningmeester. Daarnaast hebben zij basiskennis van het 40 
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boekhoudprogramma Conscribo en de SmartPin waardoor zij hem kunnen ondersteunen waar nodig. De 1 

nieuwsbrief wordt geschreven door de penningmeester, waarbij de penningmeester om hulp vraagt wanneer dit 2 

nodig is.  3 

 4 

1.3 Leden 5 

Op zondag 31 maart heeft studievereniging Postelein 1183 leden. Op 1 oktober had studievereniging 6 

Postelein 1170 leden.  7 

  8 

1.3.1 Posteleintje van de Periode  9 

Dit jaar zullen vier leden in het zonnetje worden gezet door hen te benoemen tot Posteleintje van de 10 

Periode. Leden kunnen elkaar nomineren middels het invullen van nominatiebriefjes of door het sturen van 11 

een e-mail met daarin de naam van de genomineerde en de reden voor nominatie. Het komende halfjaar 12 

zullen nominatiebriefjes vaker meegebracht worden naar activiteiten, zodat leden meer mogelijkheden 13 

krijgen iemand te nomineren.  14 

De eerste winnaar van dit jaar is R. Rietman. Hij is genomineerd, omdat hij in de tweede periode 15 

een steun en toeverlaat is geweest voor Postelein. Zelfs met gewijzigde openingstijden is hij van vroeg tot 16 

laat aanwezig en hij zorgt altijd voor een gezellige sfeer op de Posteleinkamer.  17 

Elk Posteleintje van de Periode ontvangt een oorkonde en een dinerbon voor een Waaghap met een 18 

drankje voor twee personen bij De Waagh. De mediacommissie maakt een speciale oorkonde voor op 19 

Facebook, de website en om op te hangen in de Posteleinkamer.  20 

 21 

1.3.2 Actieve leden 22 

Op dinsdag 2 april telt studievereniging Postelein 103 actieve leden, onderverdeeld in twintig 23 

commissies. Zeven actieve leden hiervan zijn geplaatst in twee commissies. Afgelopen halfjaar zijn twee 24 

actieve leden gestopt wegens persoonlijke omstandigheden. Voor deze leden is geen vervanger gezocht, 25 

omdat hier binnen de commissies geen behoefte aan is. Om zoveel mogelijk leden actief lid te maken is de 26 

commissiemarkt georganiseerd. Vanwege de korte voorbereidingstijd om de commissiemarkt te organiseren, 27 

zijn geen collegepraatjes gehouden tijdens colleges. Echter werd de commissiemarkt goed bezocht en is er 28 

een spreiding in jaarlagen te zien tussen alle actieve leden.  29 

Om de actieve leden met elkaar kennis te laten maken heeft op donderdag 8 november de Actieve 30 

Leden Kennismaking plaatsgevonden. De avond ging van start bij het Spinozagebouw, waar iedereen een 31 

frietje en een snack kreeg aangeboden, in samenwerking met Frietje Plus. Vervolgens zijn de actieve leden 32 

in groepen ingedeeld en moesten zij aan de hand van cryptische beschrijvingen locaties vinden in de stad. 33 

Bij elke locatie werd een spel gespeeld. De avond werd afgesloten in Café de Fuik, waar alle actieve leden 34 

een muntje kregen voor een drankje. Aan de Actieve Leden Kennismaking hebben zeventig actieve leden 35 

deelgenomen. Over de gehele avond zijn enthousiaste reacties ontvangen. Er hing een leuke sfeer en de 36 

actieve leden hebben op een gezellige manier met elkaar kennis kunnen maken.  37 

Na de Actieve Leden Kennismaking is de commissiebattle gestart. Leden kunnen door aanwezig te 38 

zijn op activiteiten een zo hoog mogelijk aanwezigheidspercentage behalen. De commissie met aan het 39 

einde van het jaar het hoogste aanwezigheidspercentage zal uitgeroepen worden tot ‘Commissie van het 40 
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Jaar’. Nieuw dit jaar is de ‘Commissie van de Periode’. De commissie die binnen een periode het hoogste 1 

aanwezigheidspercentage behaalt, wordt uitgeroepen tot ‘Commissie van de Periode’. De periodewinnaar 2 

van periode 2 betreft de Pedagogen Uit de Banken-commissie (PUB). Zij hebben een tegoedbon voor een 3 

meter bier in Café de Fuik gewonnen. De PUB-commissie heeft de prijs enthousiast ontvangen. Daarnaast is 4 

elke maand, met uitzondering van de maand januari, een extra opdracht op Facebook geplaatst. Hieruit zijn 5 

vele leuke inzendingen gekomen.  6 

Vanaf 4 december tot en met 21 december konden actieve leden hun schoen onder de kerstboom 7 

zetten of hun kerstsok ophangen in de kerstboom. De grond onder de kerstboom stond snel vol met allerlei 8 

verschillende schoenen en in de kerstboom hingen een aantal sokken. De reacties op het zetten van de 9 

schoen en het ophangen van de kerstsok waren positief. Na de kerstvakantie hebben zij een kleinigheidje in 10 

de schoen of sok gekregen. Op de kerstactie waren uiteenlopende reacties.  11 

Verder hebben alle actieve leden het actieve leden protocol ondertekend. Hiermee zijn zij akkoord 12 

gegaan met verwachtingen voor actieve leden en is toestemming gegeven voor het gebruik van gegevens en 13 

het plaatsen van foto’s op sociale media. Tevens zijn ook de adresgegevens en geboortedata gevraagd, die 14 

gebruikt worden voor het versturen van de kerstkaart en verjaardagswens. 15 

In het volgende halfjaar worden nog twee ‘Commissies van de Periode’ onthuld. Daarnaast zal het 16 

Actieve Leden Bedankje worden georganiseerd, waar de ‘Commissie van het Jaar’ bekend wordt gemaakt. 17 

Tot slot houdt elke commissie een eindevaluatie en geeft tips mee aan het 25e bestuur. 18 

 19 

1.3.3 Commissiehoofden 20 

Op donderdag 15 november heeft de commissiehoofdentraining plaatsgevonden. Hierbij waren 21 

vijftien van de achttien commissiehoofden aanwezig. Tijdens de training is een plenaire uitleg gegeven. 22 

Vervolgens is een kennismakingsspel gespeeld en zijn verschillende problemen/moeilijkheden besproken 23 

waar een commissiehoofd tegen aan kan lopen in een commissie. Hierbij zijn verschillende aanpakken 24 

behandeld. Daarnaast is een WhatsApp groep aangemaakt met alle commissiehoofden. Hier wordt tot nog toe 25 

weinig gebruik van gemaakt omdat hier geen behoefte aan is geweest. Daarnaast hebben commissiehoofden 26 

toegang tot Sponsit. Zij geven aan dat zij in het begin van het jaar naar Sponsit hebben gekeken, maar er nog 27 

niks mee hebben gedaan. Het komende halfjaar zal hier meer aandacht aan besteed worden.  28 

Gedurende februari hebben evaluatiegesprekken plaatsgevonden met de commissiehoofden. Elk 29 

commissiehoofd werd gekoppeld aan een andere bestuursverantwoordelijke. Op deze wijze werd een 30 

toegankelijkere situatie gecreëerd voor het commissiehoofd om open en eerlijk de commissie en 31 

bestuursverantwoordelijke te evalueren.  32 

Op woensdag 6 maart heeft de commissiehoofdenevaluatie plaatsgevonden. Tijdens deze avond was 33 

het doel om de commissiehoofden de mogelijkheid te geven ervaringen met elkaar te delen en te bespreken. 34 

Door middel van stellingen is het afgelopen halfjaar geëvalueerd en zijn ervaringen van situaties gedeeld met 35 

andere commissiehoofden. Daarnaast zijn tips en voorbeeldvragen voor de commissie-evaluatie besproken. 36 

Als afsluiting is een drankje gedronken in het CultuurCafé. Bij de evaluatie waren zeven van de vijftien 37 

commissiehoofden aanwezig. De redenen voor de vele afmeldingen zijn onbekend. Na de 38 

commissiehoofdenevaluatie hebben de commissiehoofden ook met hun commissies geëvalueerd.  39 
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Later dit bestuursjaar wordt een commissiehoofdenbedankje georganiseerd om hen te bedanken voor 1 

hun extra inzet.   2 

 3 

1.4 Vriend van Postelein 4 

Afgelopen halfjaar is de regeling rondom Vriend van Postelein veranderd. Alle mensen die vanaf 5 

bestuursjaar 2018-2019 Vriend van Postelein worden, betalen jaarlijks minimaal € 5,00. Voor de huidige Vrienden 6 

van Postelein is de regeling getroffen, waarbij is berekend op basis van hun betaalde bedrag, hoeveel jaren zij nog 7 

Vriend van Postelein mogen zijn. Een e-mail is gestuurd om de Vrienden van Postelein op de hoogte te stellen van 8 

de nieuwe regeling. Tevens is hierbij een contract met gegevens die ingevuld moeten worden, verstuurd en konden 9 

zij aangeven op welke wijze zij op de hoogte willen blijven van informele (eetactiviteiten en diesactiviteiten) en 10 

formele activiteiten van Postelein. Verschillende Vrienden van Postelein gaven aan alleen op de hoogte te blijven 11 

van formele activiteiten. Elke maand wordt een overzicht van de formele activiteiten en de nieuwsbrief naar deze 12 

docenten verzonden.     13 

Tijdens de docentenborrel is het concept van Vriend van Postelein gepromoot. Hierdoor hebben A. van 14 

Hove, J. Larsen en J. Stoep zich aangemeld als Vriend van Postelein. Op dit moment heeft Postelein zeven 15 

Vrienden van Postelein. 16 

Begin april zullen oud-bestuursleden en docenten worden gemaild met informatie over de inhoud van 17 

Vriend van Postelein en het inschrijven voor Vriend van Postelein.  18 

 19 

1.5 Initiatieven leden 20 

Het afgelopen halfjaar is de ideeënbus en lustrumbus meerdere malen gepromoot op Facebook, Instagram 21 

en de website, zie kopje 1.1 Kernwaarden.   22 

Tot slot is de initiatieven leden wedstrijd ‘Het beste idee van Postelein’ gepromoot op Facebook, 23 

Instagram en de website, zie kopje 1.1 Kernwaarden. 24 

 25 

1.6 Docentencontact 26 

Het docenten contact verloopt door middel van functioneel contact goed. Het bestuur ervaart dit als een 27 

efficiënte manier om te communiceren met docenten.   28 

 Docenten van de Radboud Universiteit en de HAN hebben een mail ontvangen met daarin de vraag of zij 29 

de maandelijkse nieuwsbrief van Postelein willen ontvangen. Hierop hebben 28 docenten instemmend gereageerd.  30 

Verder heeft aan het begin van het jaar een brainstormsessie plaatsgevonden met verschillende docenten 31 

en de commissaris Onderwijs. Hier stond de verbetering van het student-docentcontact centraal. De aanwezige 32 

docenten betroffen S. Deckers, E. Mulder en R. van Rijthoven. Besloten is een ‘docentendatabase’ op te zetten. 33 

Hierin kunnen docenten hun naam, specialisaties en interesses noteren. Deze database heeft als doel meer 34 

overzicht en betrokkenheid te creëren van docenten die eventueel geïnteresseerd zijn hun steentje bij te dragen 35 

bij activiteiten van Postelein. Verschillende commissies hebben hiernaar gekeken, maar er is nog geen gebruik 36 

van gemaakt. Tevens is de promotie van Posteleininitiatieven ook via de docenten verlopen. Dit dient als extra 37 

promotie van de initiatieven en een teken van betrokkenheid van docenten. Hierdoor is de docentenborrel goed 38 

bezocht en hebben meer docenten zichzelf ingeschreven in de docentendatabase. In eerste instantie was ook 39 
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meer animo hierdoor voor de student-docentactiviteit. Door een vergadering van de docenten van 1 

Onderwijswetenschappen hebben veel docenten zich alsnog afgemeld.  2 

 3 

1.7 Jaarplanning 4 

Bij het maken van de jaarplanning is zoveel mogelijk rekening gehouden met de tentamenperiodes en 5 

stagedagen. Tijdens deze momenten is ernaar gestreefd weinig tot geen activiteiten te laten plaatsvinden. In 6 

verband met stagedagen op zowel maandag als dinsdag is dit niet altijd haalbaar. Waar mogelijk wordt rekening 7 

gehouden met de verschillende curricula. Bij het plannen van de definitieve data van activiteiten zijn een aantal 8 

aanpassingen gedaan vanwege een aanpassing in de verschillende curricula. Hierbij is de planning van de skireis 9 

misgelopen, helaas kon de skireis niet meer verplaatst worden.   10 

De jaarplanning is ten alle tijden te vinden op de website. De agenda, die vorig jaar gebruikt is voor het 11 

online weergeven van de jaarplanning, kan door onbekende reden niet gebruikt worden. Hierdoor is afgeweken 12 

naar een andere weergave op de website. Activiteiten worden, wanneer de datum nog onbekend is, op de maandag 13 

van de desbetreffende week geplaatst. Zodra de definitieve datum van de activiteit bekend is, wordt de activiteit 14 

op de juiste datum geplaatst. Daarnaast wordt de jaarplanning wekelijks bijgewerkt op de Google Drive voor alle 15 

commissiehoofden.  16 

 17 

1.8 Periodieke planning 18 

 De periodieke planning wordt maandelijks via de omslagfoto op Facebook en de nieuwsbrief 19 

bekendgemaakt. Iedere maand wordt de omslagfoto vernieuwd. Daarnaast zijn collegepraatjes gehouden voor de 20 

skireis, het ledenweekend en de studiereis. Gestreefd is bij zoveel mogelijk jaarlagen de collegepraatjes te houden. 21 

Bij de collegepraatjes van het ledenweekend en de studiereis was bachelor jaar drie moeilijk bereikbaar, doordat 22 

zij alleen werkgroepen hadden. Bij enkele werkgroepen zijn de praatjes gehouden. De collegepraatjes voor de 23 

mentorwerving zijn dit jaar niet gehouden. In deze weken vonden ook collegepraatjes van de studiereis en het 24 

ledenweekend plaats, dit zou te veel informatie worden. Bij de weken waarin collegepraatjes werden gehouden, 25 

hadden ALPO studenten ook colleges en hoefden geen collegepraatjes op de HAN gehouden te worden. 26 

 27 

1.9 Posteleinkamer 28 

1.9.1 Kamerdiensten 29 

De openingstijden van de Posteleinkamer worden gehanteerd, zoals beschreven in ‘Aanvullende 30 

Aspecten beleidsplan 2018-2019’. Wanneer de openingstijden afweken, zijn leden hier via Facebook, de 31 

nieuwsbrief en Instagram Stories van op de hoogte gesteld. Vanaf periode 2 is de Posteleinkamer de week 32 

voor de tentamenweken en in de tentamenweken van 12.00 uur tot 14.00 uur opengegaan.  33 

Op donderdag 28 februari heeft de eerste spelletjesmiddag van het jaar plaatsgevonden. Alle 34 

spelletjes op de Posteleinkamer waren klaargelegd en twee kannen met ranja en water waren op tafel gezet. 35 

Het was een gezellige laagdrempelige middag waarbij ongeveer tien leden op de Posteleinkamer kwamen om 36 

een spelletje te spelen. De aanwezigen waren vooral leden die regelmatig op de Posteleinkamer komen. De 37 

spelletjesmiddag is over het algemeen positief ontvangen bij de aanwezigen. 38 

Op donderdag 21 maart heeft de tweede spelletjesmiddag van het jaar plaatsgevonden. Hierbij waren 39 

ongeveer tien leden aanwezig. Eén lid had zelf een spelletje meegenomen. De aanwezigen waren opnieuw 40 
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vooral leden die regelmatig op de Posteleinkamer komen. Zij vonden het gezellig om een spel te spelen op de 1 

Posteleinkamer.  2 

 3 

1.9.2 Verjaardagswens 4 

Leden die jarig zijn geweest, konden op de Posteleinkamer een kleine lekkernij ophalen. Dit is 5 

vermeld in de nieuwsbrief. Actieve leden krijgen een digitale verjaardagskaart, waarin ook wordt vermeld dat 6 

zij een lekkernij kunnen ophalen. Vrienden van Postelein hebben een e-mail ontvangen met daarin de vraag 7 

of zij een digitale verjaardagskaart wensen te krijgen. Hier zijn twee reacties op gekomen en deze personen 8 

zijn ingevoerd in het systeem. Leden reageren positief op de verjaardagskaart en de lekkernij. 9 

 10 

1.10 Herkenbaarheid 11 

Tijdens de kamerdiensten en activiteiten draagt het bestuur bestuurskleding.  De kleuren van de T-shirts 12 

worden op elkaar afgestemd. Hierdoor zijn bestuursleden duidelijk herkenbaar op de Posteleinkamer en tijdens 13 

activiteiten.   14 

Op woensdag 24 oktober heeft de docentenborrel plaatsgevonden in het CultuurCafé. De uitnodigingen 15 

hiervoor zijn drie weken voorafgaand aan de activiteit per mail verstuurd naar A. Bosman (Radboud Universiteit) 16 

en A. van Hove (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), zij hebben deze doorgestuurd naar de docenten. Daarnaast 17 

zijn de uitnodigingen op de tafels in de gemeenschappelijke ruimtes van docenten in het Spinozagebouw gelegd. 18 

De uitnodigingen zijn niet persoonlijk overhandigd, omdat het tijdrovend was om alle docenten persoonlijk te 19 

benaderen en het bestuur contact had met een drietal docenten die de docentenborrel onder docenten ging 20 

promoten. Bij de uitnodigingen was een foto van het bestuur bijgevoegd. Uiteindelijk zijn tien docenten aanwezig 21 

geweest op de docentenborrel, waarvan vijf zich hadden aangemeld. Dit betroffen negen docenten van de RU en 22 

één docent van de HAN. Tijdens de borrel is een quiz gespeeld en hing een gezellige sfeer. De reacties van de 23 

docenten en het bestuur waren positief.  24 

Daarnaast heeft op vrijdag 7 december het 24e bestuur van Postelein zich voorgesteld tijdens het 25 

stafoverleg, waar alle docenten van het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en 26 

Onderwijswetenschappen aanwezig waren. Hierbij is toelichting gegeven over de visie en doelen van Postelein, is 27 

besproken hoe docenten hierbij betrokken (kunnen) worden en is de database voor docenten benoemd. Na het 28 

voorstellen hebben verschillende docenten vragen gesteld over Postelein en de gang van zaken. Een aantal 29 

docenten hebben na het overleg een mail gestuurd naar Postelein, bijvoorbeeld over vacatures die zij voorbij 30 

hebben zien komen en die voor Posteleinleden interessant kunnen zijn. 31 

 32 

1.11 Informatievoorzieningen 33 

1.11.1 Algemeen 34 

Leden worden op de hoogte gehouden over activiteiten en diensten van Postelein middels de 35 

nieuwsbrief, de website, Facebook, Instagram (Stories) en de posters. Op Brightspace heeft Postelein, wegens 36 

een besluit van de universiteit, geen account. Grotere activiteiten worden extra gepromoot door een 37 

collegepraatje. Elke activiteit wordt op hetzelfde moment op verschillende informatievoorzieningen 38 

gepromoot. De nieuwsbrief verschijnt aan het begin van elke maand. Hierin worden verschillende activiteiten 39 

en diensten benoemd die relevant zijn voor de desbetreffende maand.  40 
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1.11.2 Media 1 

Het onderhouden van de Facebookpagina, website en Instagram door de secretaris, met 2 

ondersteuning van de commissaris PR, verloopt goed.  3 

Afgelopen halfjaar heeft de commissaris Onderwijs het beheer gehad over de LinkedInpagina. Na 4 

elke formele activiteit werd een post gedaan met een foto van de activiteit en een bedankje voor de spreker. 5 

De spreker wordt, wanneer dit mogelijk is, gelinkt in het bericht. Daarnaast worden oproepen voor sprekers 6 

via LinkedIn gedeeld. De promotie van de alumni-activiteit, in samenwerking met het Landelijk Overleg 7 

Onderwijskunde en Pedagogiek (LOOP), zal ook via LinkedIn verlopen. Er zijn positieve reacties van leden 8 

gekomen op de hogere activiteit van Postelein op LinkedIn.   9 

Het gebruik van Instagram is het afgelopen halfjaar vergroot. Per week worden gemiddeld twee foto’s 10 

geplaatst en bijna dagelijks worden Instagram Stories geplaatst in het Postelein verhaal. Nieuw dit jaar zijn de 11 

vaststaande Instagram Stories op het Postelein Instagram account. De stories: ‘Activiteiten ‘19’, ‘Skireis 2019’ 12 

en ‘Ledenweekend 2019’ zijn vaststaand gemaakt. Stories die te maken hebben met één van de vorige 13 

onderwerpen kunnen hieronder geplaatst worden en zullen niet na 24 uur verdwijnen. Dit werkt hetzelfde als 14 

het normaal plaatsen van Stories, dus leden krijgen hiervan geen melding. Op de vaststaande verhalen zijn 15 

nog geen reacties van leden gekomen, dit wordt meegenomen in de jaarlijkse enquête.   16 

 17 

1.12 Raad van Advies  18 

De Raad van Advies bestond tot en met 31 december 2018 uit drie personen, te weten:  19 

• I. Pieneman 20 

• A. de Ronde 21 

• P. de Vries  22 

 23 

De Raad van Advies bestaat sinds 1 januari 2019 uit drie personen, te weten: 24 

• A. de Ronde 25 

• M. in ’t Zandt  26 

• N. van Zijl 27 

De Raad van Advies van 2019 heeft zich tijdens de algemene ledenvergadering van 28 november 28 

voorgesteld. Hier was ruimte om vragen aan hen te stellen. Daarnaast is met zowel de Raad van Advies 2018 als 29 

de Raad van Advies 2019 op een informele manier kennisgemaakt.  30 

 31 

1.13 Onderwijsinstituut  32 

Het afgelopen halfjaar heeft eenmaal een overleg tussen Postelein en het onderwijsinstituut (POWI) 33 

plaatsgevonden. Hierin is het verloop van de subsidieaanvraag, de werkacties, de hulp bij de studiereis en de 34 

boekenverkoop besproken en geëvalueerd.  35 

Daarnaast is functioneel contact geweest met de contactpersoon van het onderwijsinstituut, B. Radstaak, 36 

omtrent de subsidieaanvraag. Beide partijen zijn tevreden over het contact. 37 

 



15 
 

1.14 Deelname activiteiten 1 

1.14.1 Algemeen 2 

Afgelopen halfjaar zijn verschillende activiteiten snel volgeraakt. Wanneer een activiteit vol was, 3 

konden mensen zich inschrijven voor de reservelijst. Bij elke activiteit is gekeken of extra plekken vrij konden 4 

komen om zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan de activiteit. Bij meerdere activiteiten konden 5 

hierdoor meer mensen aan de activiteit deelnemen dan vooraf vastgesteld.  6 

 7 

1.14.2 Online reserveren 8 

Het online reserveren is het afgelopen halfjaar voortgezet. Het is op dit moment niet mogelijk om 9 

leden in te laten schrijven via de website van Postelein. Het online inschrijven via de website zal bij de 10 

nieuwe website wel mogelijk zijn. De inschrijving voor de reizen en het ledenweekend is via Google Forms 11 

verlopen, omdat Postelein geen account heeft op Brightspace. Deze inschrijvingen zijn soepel verlopen. 12 

Tot slot is de try-out uitgevoerd, is het online inschrijven het afgelopen halfjaar stroef verlopen en 13 

is een enquête gestuurd om de try-out te evalueren (zie kopje 1.1 Kernwaarden).  14 

 15 

1.15 Betalingen 16 

Leden kunnen zowel contant betalen als pinnen, via de SmartPin, op de Posteleinkamer. De transacties 17 

die via SmartPin worden gedaan, worden verwerkt in een Excelbestand en in het boekhoudprogramma Conscribo. 18 

Meerdere leden hebben aangegeven het prettig te vinden om geen € 0,15 extra te betalen bij het pinnen. Ook voor 19 

de bestuursleden maakt het de werkzaamheden makkelijker en worden minder betalingsfouten gemaakt.   20 

 21 

1.16 Samenwerking 22 

Dit jaar is besloten opnieuw een samenwerking aan te gaan met studievereniging Meesterlijk. Samen met 23 

hen is een commissie gestart met commissieleden van de lezingencommissie van Postelein en een paar leden van 24 

de formele commissie van Meesterlijk. Deze commissie gaat een grote activiteit neerzetten aan het einde van het 25 

jaar.  26 

De samenwerking met de Career Officer is het afgelopen halfjaar uitgebreid, zie kopje 7.7.2 Career 27 

Officer. 28 

De samenwerkingsverbanden met de verenigingen voor de bestaande feesten en het gala zijn doorgezet. 29 

Daarnaast is een nieuw samenwerkingsverband gestart met acht verenigingen van de Managementfaculteit en de 30 

Sociale Faculteit om een nieuw feest, Mengelmoes, te organiseren. Hier wordt meer informatie over gegeven onder 31 

kopje 8.1.3 Mengelmoes. 32 

 33 

1.17 LOOP, SOFv, FOSS, N.K.S.W. Kompanio 34 

1.17.1 LOOP 35 

Het afgelopen halfjaar hebben zes vergaderingen plaatsgevonden met het LOOP. Postelein is bij alle 36 

vergaderingen aanwezig geweest. Allereerst is de mastergids bijgewerkt, deze zal binnenkort gepubliceerd 37 

worden op de website. Ten tweede wordt dit jaar een landelijke activiteit speciaal voor alumnileden 38 

georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op 17 mei vanaf 18.30 uur op de Universiteit Utrecht. In februari is een 39 

‘save the date’ verstuurd naar alle alumnileden uit het alumnibestand van de Radboud Universiteit, mogelijk 40 
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gemaakt door de alumni-officer H. Koonen. Tevens zijn docenten ook uitgenodigd voor deze activiteit. In 1 

april volgt de officiële uitnodiging. Het thema van de avond zal ‘Leven in 2019 - diversiteit en digitalisering 2 

in het onderwijs’ betreffen. Tijdens deze avond zal een lezing worden gegeven door Juf Kiet en Juf Laura van 3 

Basisschool Het Palet, rondom het thema ‘vluchtelingen’. Vervolgens zullen verschillende lezingen en 4 

workshops plaatsvinden rondom de thema’s ‘digitalisering in de klas’, ‘kinderen en sociale media’ en 5 

‘prestatiedruk bij kinderen’. De avond zal worden afgesloten in de Cambridgebar.  6 

  7 

1.17.2 SOFv 8 

Het afgelopen jaar hebben vier algemene ledenvergaderingen van het SOFv plaatsgevonden. 9 

Postelein is bij alle vergaderingen aanwezig geweest. Door deze vergaderingen wordt de mogelijkheid 10 

gecreëerd om op de hoogte te blijven van de zaken die spelen in de Universitaire Studentenraad die voor 11 

Postelein van belang zijn. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn de duurzaamheid, de introductie, de 12 

subsidieaanvraag omtrent de studiereis, het welzijn van studenten en EDUgroepen (opslagcentrum voor 13 

privacygevoelige bestanden van Postelein). Daarnaast is bij elke vergadering een spreker aanwezig, die 14 

informatie geeft over een onderwerp die speelt binnen de universiteit, bijvoorbeeld over burn outs. 15 

Het afgelopen half jaar heeft het SOFv een thema-avond en een themalunch georganiseerd. De twee 16 

onderwerpen die hier aan bod kwamen, zijn ‘studentbegeleiding van studieverenigingen’ en ‘Hoe zorg je 17 

ervoor dat leden zich welkom voelen, dat ze langs blijven komen, en dat ze hun steentje bijdragen?’. Hierbij 18 

zijn handige tips gegeven over verschillende manieren om zoveel mogelijk leden bij Posteleinactiviteiten te 19 

betrekken.  20 

 21 

1.17.3 FOSS 22 

Het afgelopen halfjaar hebben twee bijeenkomsten van het Facultair Overleg Sociale 23 

Studieverenigingen (FOSS) plaatsgevonden. Postelein is bij beide bijeenkomsten aanwezig geweest. Onder 24 

andere is gesproken over de nieuwbouw, het welzijn van studenten en de printmogelijkheden voor 25 

studieverenigingen. Daarnaast is een lunchbijeenkomst geweest met de organisatoren van het Studenten 26 

Informatie Punt (STIP) om te brainstormen over de vormgeving van het STIP.   27 

 28 

1.17.4 N.K.S.W. Kompanio  29 

Het afgelopen halfjaar heeft één algemene ledenvergadering plaatsgevonden van N.K.S.W. 30 

Kompanio. Hierbij was Postelein aanwezig. Verder heeft N.K.S.W. Kompanio twee commissies: een 31 

commissie voor S-cape en de arbeidsoriëntatiecommissie.   32 

Het nieuwe feest van N.K.S.W. Kompanio, S-cape, heeft plaatsgevonden op dinsdag 4 december in 33 

café Sjors & Sjimmie. Het feest werd goed bezocht en de sfeer was gezellig. In totaal waren 354 mensen 34 

aanwezig, waarvan 36 leden inclusief twee gratis vergeven kaartjes door een win-actie op Facebook, en drie 35 

niet-leden die een kaartje bij Postelein hebben gekocht van tevoren.  36 

De arbeidsmarktoriëntatie heeft plaatsgevonden op dinsdag 20 november tot en met donderdag 22 37 

november. Op de dinsdag is een lezing gegeven door R. Schrama, waarbij 36 personen aanwezig waren. Hij 38 

vertelde over zijn carrière en tegenslagen die hij hierin ervaren heeft. De lezing werd alom positief ontvangen. 39 

Op de woensdag werden workshops gegeven door deskundigen uit verschillende disciplines. De workshops 40 
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waren: LinkedIn, Meditation, Professionality, Keuzestress, Samenwerking en ‘Ik weet wat ik wil’. In totaal 1 

waren hiervoor 84 inschrijvingen. Op de donderdag heeft de Business Case Challenge plaatsgevonden. Pluryn 2 

en Bovemij kwamen langs en beschreven een probleem, die de groep studenten vervolgens gezamenlijk moest 3 

oplossen. De oplossing werd gepitcht en hierop ontvingen de studenten feedback van de deskundigen. Hierbij 4 

waren 25 personen aanwezig.  5 

Het afgelopen halfjaar heeft N.K.W.S. Kompanio het buddyproject gestart. Hier nemen vijf PWO-6 

studenten aan deel.  7 

 8 

1.18 Huisstijl 9 

Het bestuur werkt met standaardlettertypen en lettergroottes voor bestanden, mails, de website, de 10 

nieuwsbrief en folders. Ook wordt gebruikgemaakt van standaard aanheffingen en afsluitingen voor e-mails en 11 

brieven.  12 

 13 

1.19 Statuten 14 

Afgelopen halfjaar is gewerkt aan het wijzigen van de statuten. Op woensdag 7 november heeft de eerste 15 

afspraak met notaris D. van Riel plaatsgevonden. Het traject van het wijzigen van de statuten verliep stroef. De 16 

notaris leverde versies aan waar de wenselijke veranderingen niet correct of niet waren doorgevoerd. Na een aantal 17 

verschillende gesprekken en geleverde versies van de statuten is de Rechtswinkel ingeschakeld. Samen met hen 18 

zijn de statuten doorgenomen en hebben zij vragen beantwoord en adviezen gegeven. Naar aanleiding hiervan 19 

heeft een afspraak plaatsgevonden met de notaris. Hieruit kwam een versie van de statuten waar het bestuur 20 

tevreden mee was. Een denktank voor de statuten is georganiseerd om leden de mogelijkheid te bieden hun mening 21 

te delen en input te geven aan de statuten. De denktank heeft plaatsgevonden op 12 maart. Hier waren twee leden 22 

aanwezig. De aanwezigen hebben kritische opmerkingen gegeven. In een gesprek met de notaris zijn deze 23 

opmerkingen besproken. Op 28 maart is de laatste versie van de statuten ontvangen. Tijdens de algemene 24 

ledenvergadering van 1 april zullen de statuten worden besproken. Het quorum zal bij deze algemene 25 

ledenvergadering waarschijnlijk niet worden gehaald, waardoor de stemming over de statutenwijziging zal 26 

plaatsvinden tijdens de algemene ledenvergadering van 9 april.  27 

 28 

1.20 Privacy 29 

Afgelopen halfjaar is Postelein overgestapt van Google Drive naar Edugroepen, aangezien dit een 30 

veilige database is voor het opslaan van bestanden. Door weinig opslagruimte konden niet alle bestanden naar 31 

Edugroepen worden overgezet. Binnenkort zal 100 GB extra vrijkomen, waardoor vanaf dan alle bestanden 32 

kunnen worden overgezet.  33 

Het inschrijven van activiteiten verloopt op dit moment via Google Forms. Echter moeten leden, bij elk 34 

inschrijfformulier dat via Google Forms verloopt, aangeven dat zij toestemming geven voor het gebruik van hun 35 

gegevens voor de activiteit en dat deze na de activiteit zullen worden verwijderd. De inschrijflijsten van 36 

voorgaande jaren en de afgelopen activiteiten van dit jaar zijn verwijderd.  37 

Ook is afgelopen periode een mail gestuurd naar leden die de afbeeldingsvoorwaarden niet hebben 38 

geaccepteerd met extra uitleg over de voorwaarden. Deze mail is positief ontvangen. Uiteindelijk heeft iedereen, 39 

op één lid na, de voorwaarden geaccepteerd.  40 
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Daarnaast is het verwerkingsregister, waarin staat waarom bepaalde gegevens worden gevraagd, 1 

geüpdatet. Tevens is kritisch gekeken naar de gegevens die gevraagd worden op de contracten van reizen. Hier 2 

zijn gegevens waarvan duidelijk is dat deze niet nodig zijn uit het contract gehaald. Op deze manier worden geen 3 

overbodige gegevens gevraagd.  4 

 5 

1.21 Website 6 

Het afgelopen halfjaar is gezocht naar een goede manier om een nieuwe website te maken. De 7 

aanleiding van de websitewijziging is de veroudering van de huidige Posteleinsite en het niet werken van 8 

belangrijke functies op deze website. In eerst instantie zou de website worden aangepast in samenwerking met de 9 

webhost Best4u. Naar aanleiding van de algemene ledenvergadering op 28 november 2018 werd de 10 

websitedesigner en webhost Monkeyvision in het beeld gebracht. Na onderzoek blijkt dat Monkeyvision ons 11 

meer mogelijkheden biedt wat betreft het ontwerpen van de website, de helft minder kost (€ 1111,99) dan Best4u 12 

en een prima service biedt. Verschillende verenigingen werken samen met Monkeyvision en hen is gevraagd hoe 13 

zij de samenwerking met Monkeyvision ervaren. Zij ervaren allen de samenwerking positief.  14 

 Op donderdag 7 maart is de offerte van Monkeyvision geaccepteerd en op donderdag 28 maart is de 15 

start gemaakt aan het ontwerpen van de nieuwe website. In samenwerking met Posteleinleden O. Nelissen en E. 16 

Hogewerf zal feedback worden gegeven op de eerste ontwerpen van de nieuwe website.    17 
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2 Financiën 1 

2.1 Samenvattingen 2 

Postelein biedt vanaf bestuursjaar 2018-2019 samenvattingen van AthenaSummary aan voor studenten. 3 

Deze kunnen studenten in de weken voorafgaand aan het tentamen kopen. In tabel 1 staan de verkoopcijfers van 4 

de samenvattingen van periode 1, 2 en 3 weergegeven.  5 

In de eerste helft van het jaar, van dinsdag 2 oktober tot en met zondag 31 maart, zijn 879 samenvattingen 6 

verkocht. Het financiële aspect van de samenvattingenverkoop zal in het financieel halfjaarverslag weergegeven 7 

worden.  8 

 9 

Tabel 1: Verkochte samenvattingen voorafgaand aan de eerste tentamenkans 10 

Periode Vak Aantal verkochte exemplaren 

1 Inleiding Pedagogiek 67 

1 Wijsgerige en Historische Contexten 73 

1 Wetenschapsfilosofie 43 

1 Sociaal-Culturele Contexten 66 

1 Neuropsychology 21 

1 Interventions 4 

1 Ontwikkelingspsychologie  26 

2 Inleiding Wetenschappelijk Onderzoek 50 

2 Inleiding Onderwijswetenschappen  53 

2 Motorische en Perceptuele Ontwikkeling 54 

2 Methodiek van de Diagnostiek 35 

2 Psychometrie en Besliskunde  24 

2 Analyse 4 15 

2  Juridische en Ethische Contexten 25 

   

3 Inleiding Orthopedagogiek 116 

3 Cognitieve en Taal Ontwikkeling 73 

3 Behandelingsmethodiek deel 1 52 

3 Leerproblemen 76 

3 Jeugdrecht, beleid en ethiek deel 1 6 
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3 Voorzitter 1 

3.1 Dies- en lustrumcommissie 2 

De dies- en lustrumcommissie bestaat dit jaar uit vijf leden, exclusief de voorzitter, te weten: 3 

• W. Derksen (commissiehoofd) 4 

• E. Hogewerf (commissiepenningmeester) 5 

• H. van den Boomen  6 

• L. Lankheet  7 

• E. Loonen  8 

 9 

Het afgelopen halfjaar heeft de dies- en lustrumcommissie zich beziggehouden met het brainstormen over 10 

de invulling van het lustrumjaar 2019-2020. Er zijn inmiddels concrete ideeën, die aankomend halfjaar verder 11 

zullen worden uitgewerkt tot een draaiboek. Aan het begin van bestuursjaar 2018-2019 is besloten dat deze 12 

commissie niets mag uitgeven, waardoor de commissie vooral een oriënterende functie heeft. Welke ideeën 13 

uiteindelijk worden uitgevoerd is aan het lustrumbestuur om te bepalen.  14 

Daarnaast is de dies- en lustrumcommissie bezig geweest met het brainstormen over de diesactiviteit. De 15 

activiteit zal in samenwerking met de PUB-commissie worden georganiseerd. Uit beide commissies zijn een aantal 16 

leden samengekomen om de activiteit uit te werken.  17 

 18 

3.2 Contact N.K.S.W. Kompanio 19 

Dit jaar is de voorzitter de contactpersoon van N.K.S.W. Kompanio. Binnen N.K.S.W. Kompanio is voor 20 

Postelein een vast contactpersoon aangesteld. Het contact verloopt in principe via de mail. Wanneer er een 21 

dringende vraag is, verloopt het contact via WhatsApp. Aan het begin van het jaar verliep het contact stroef, omdat 22 

beslissingen werden genomen over onder andere S-cape zonder dat Postelein hiervan op de hoogte was. Naar 23 

aanleiding hiervan heeft een gesprek plaatsgevonden waarin dit besproken is en verwachtingen vanuit beide 24 

partijen zijn uitgesproken. In december is het contact nogmaals geëvalueerd en is het contact vanuit beide partijen 25 

positief ervaren.   26 
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4 Secretaris 1 

4.1 Mediacommissie 2 

De mediacommissie bestaat dit jaar uit zeven leden, exclusief de secretaris, te weten:  3 

• M. Peters (commissiehoofd) 4 

• J. Bongarts 5 

• I. van de Born 6 

• F. Elsinga 7 

• R. Nieuweweme 8 

• A. de Ronde 9 

• K. Van Rooij 10 

 11 

Het afgelopen halfjaar heeft de mediacommissie zich beziggehouden met het maken van het 12 

promotiemateriaal voor Postelein. Zij hebben de posters gemaakt voor activiteiten, banners voor Facebook, 13 

oorkondes voor het Posteleintje van de Periode, promotiefilmpjes van de reizen, de aftermovie van de skireis en 14 

de aftermovie van de activiteiten van periode 1 en 2. Tevens worden de logo’s voor de reizen, het ledenweekend 15 

en de introductie door de mediacommissie gemaakt. Het komend halfjaar zal de mediacommissie zijn 16 

werkzaamheden op dezelfde manier voortzetten.   17 

In oktober is een inwerkdag georganiseerd door de mediacommissie 2017-2018. Er waren een aantal 18 

posteraanvragen van commissies, waaraan gewerkt kon worden door de mediacommissie 2018-2019. Hierdoor 19 

konden de commissieleden zo goed mogelijk te werk gaan met het fotoshopprogramma. In oktober heeft ook een 20 

inwerkdag plaatsgevonden voor de commissieleden die de filmpjes maken. Op deze manier konden zij ook zo 21 

goed mogelijk van start gaan. De commissieverdeling is als volgt: vier commissieleden maken de posters en drie 22 

commissieleden de filmpjes. Binnen de commissie zijn alleen ideeën over vormgeving van promotiemateriaal 23 

gedeeld wanneer hier behoefte aan was.  24 

Begin november is het promotiefilmpje van de skireis geplaatst op Facebook. Het filmpje heeft in totaal 25 

681 weergaven. In januari is het promotiefilmpje van het ledenweekend op Facebook en Instagram geplaatst. Het 26 

filmpje heeft in totaal 695 weergaven op Facebook en 518 weergaven op Instagram. Begin februari is de 27 

aftermovie van periode 1 en 2 op Facebook en Instagram geplaatst. Het filmpje heeft in totaal 679 weergaven op 28 

Facebook en 275 weergaven op Instagram. Midden februari is het promotiefilmpje van de studiereis geplaatst op 29 

Facebook en Instagram. Het filmpje heeft in totaal 586 weergaven op Facebook. Het filmpje is van Instagram 30 

verwijderd omdat niet is voldaan aan de auteursrechten wat betreft het nummer dat onder het filmpje staat. Naar 31 

aanleiding hiervan gaat de mediacommissie extra rekening houden met de auteursrechten van de muziek onder 32 

een filmpje. Eind februari is het promotiefilmpje van de bestuurswerving op Facebook geplaatst. Het filmpje 33 

heeft 1164 weergaven.  34 

Op maandag 25 maart stond de media-activiteit ‘Photoshop till you drop’ gepland. Na het openen van 35 

de inschrijving heeft één lid zich aangemeld. De reden voor de weinig aanmeldingen zijn onbekend. Gedacht 36 

wordt aan een drukke week binnen de studies, deze hele week hebben alle activiteiten van Postelein minder 37 

aanmeldingen gehad dan verwacht. In overleg met de commissie is om deze reden de activiteit niet door gegaan. 38 

De activiteit zal verplaatst worden naar het begin van studiejaar 2019-2020 om hopelijk het 39 

aanwezigheidspercentage te vergroten.  40 
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4.2 (Pre)mastercommissie 1 

De (pre)mastercommissie bestaat ui t vijf leden, exclusief de secretaris, te weten:  2 

• E. Ebbers (commissiehoofd) 3 

• N. van den Brand 4 

• L. Franssen 5 

• L. Mensink 6 

• M. in ’t Zandt 7 

 8 

In het eerste halfjaar zijn door de (pre)mastercommissie twee activiteiten georganiseerd voor pre-9 

master- en masterstudenten. Tijdens de introductieweek wordt de laatste activiteit georganiseerd voor de pre-10 

master- en masterstudenten van 2019-2020.  11 

Woensdag 7 november heeft de eerste (pre)masteractiviteit, namelijk de (pre)master pubquiz 12 

plaatsgevonden. De pubquiz werd goed bezocht. De pubquiz werd gehouden in het CultuurCafé en bestond uit 13 

zes rondes: een fotoblad ogenronde, twee vragenrondes, een Nijmegenronde, een fragmentenronde en een 14 

muziekronde. De pubquiz had om de twee rondes een pauze. In de pauzes werden nachos en bitterballen 15 

aangeboden. Ieder lid uit het winnende team kreeg een kleinigheidje. De sfeer tijdens de pubquiz was gezellig en 16 

aan het eind kreeg de commissie positieve reacties van de deelnemers. De activiteit was gratis voor leden en € 1,- 17 

voor niet-leden. Bij de pubquiz waren 49 leden en één niet-lid aanwezig inclusief commissie- en bestuursleden.  18 

 Donderdag 28 februari heeft de tweede (pre)masteractiviteit met als thema een (pre)master Crazy 66 19 

plaatsgevonden. De opkomst viel tegen doordat vele pre-master- en master studenten andere plannen hadden 20 

gemaakt. De avond begon in Café de Fuik met een welkomstshotje en een welkomstpraatje door de commissie. 21 

De groep werd in twee teams verdeeld waarmee ze door de stad verschillende opdrachten moesten uitvoeren. Na 22 

afloop is het team met de meeste punten beloond met voor ieder een speciaal biertje. De reacties van de 23 

aanwezigen waren positief, vooral tijdens het uitvoeren van gekke opdrachten werd veel gelachen. De activiteit 24 

was gratis voor leden en € 1,- voor niet-leden. Bij deze activiteit waren negentien leden aanwezig inclusief 25 

commissie- en bestuursleden.   26 
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5 Penningmeester 1 

5.1 Boekenverkoop 2 

De boekenverkoop valt net als vorig jaar onder de penningmeester en de commissaris Onderwijs. De 3 

commissaris Onderwijs vraagt de boekenlijsten aan bij de docenten en de penningmeester voert, in samenwerking 4 

met de commissaris Onderwijs, de boekenlijsten in op de webshop. 5 

De boeken van periode 2 zijn geleverd op maandag 5 november. Bij de levering was geen namenlijst van 6 

leden die boeken hadden besteld meegestuurd. Hierdoor is ter plekke een namenlijst gemaakt. Dit is meegenomen 7 

in het tussentijdse  evaluatiegesprek op 29 november. Op woensdag 7 november vond de nalevering van de laatste 8 

boeken plaats. Deze nalevering had betrekking op de bestelling van vier leden. 9 

Tijdens het evaluatiegesprek is de samenwerking tussen Postelein en Studystore besproken. Aan het begin 10 

van het jaar verliep de samenwerking stroef. Door het toepassen van feedback en het meedenken bij problemen 11 

wordt op dit moment de samenwerking als positief ervaren. Daarnaast zijn minder klachten vanuit leden 12 

binnengekomen bij StudyStore ten opzichte van vorig collegejaar. Ook is in het evaluatiegesprek besproken dat 13 

vanaf periode 3 gewerkt zal worden met een nieuwe opmaak van de webshop. 14 

De boeken van periode 3 zijn geleverd op maandag 4 februari. Naar aanleiding van het evaluatiegesprek 15 

is de namenlijst via de mail meegestuurd. Op donderdag 7 februari is een nalevering voor acht leden gekomen. Op 16 

maandag 18 februari zijn nogmaals boeken nageleverd voor twee leden. Er waren problemen met het leveren van 17 

twee boeken wat voor veel vertraging zorgde van deze boeken. Hierover is meerdere malen contact opgenomen 18 

met StudyStore. De leden die hiervoor contact hebben opgenomen met Postelein waren op de hoogte gesteld van 19 

deze situatie. Vervolgens is voor vijf leden op 27 februari een nalevering van deze boeken geweest en op 6 maart 20 

nog een nalevering voor vijf leden. StudyStore heeft voor deze overige boeken niets voor ons kunnen betekenen. 21 

Hierom heeft de docent zelf contact opgenomen met de uitgeverij en zijn uiteindelijk alle bestelde boeken geleverd. 22 

Op de boekenlijst hebben enkele boeken gestaan die al uitverkocht zijn en niet meer worden bijgedrukt. 23 

Dit betreft de boeken voor Analyse 3 en voor Academische Vaardigheden. Hierover is contact opgenomen met de 24 

docenten met de vraag of docenten mogelijk op zoek kunnen naar alternatieve leermaterialen. De leden die 25 

hiervoor contact met hebben opgenomen met Postelein zijn allen op de hoogte gesteld dat gezocht wordt naar 26 

alternatieve leermaterialen. Voor Analyse 3 wordt vanaf volgend jaar de nieuwe versie van het boek gebruikt, 27 

waardoor dit dan geen problemen meer zal opleveren. Voor het vak Academische Vaardigheden is nog geen reactie 28 

gekomen van de docenten. 29 

 30 

5.2 Kascontrolecommissie  31 

Op woensdag 28 november is de kascontrolecommissie voor boekjaar 2018-2019 geïnstalleerd, deze 32 

bestaat uit drie leden, te weten: 33 

● B. van Enckevort  34 

● E. Gutteling 35 

● A. van der Velden 36 

 37 

De eerste kascontrole zal plaatsvinden op dinsdag 2 april. De tweede kascontrole zal plaatsvinden in de 38 

week van maandag 30 september. Naast de twee kascontroles die jaarlijks plaatsvinden, wordt dit jaar voor het 39 

eerst gewerkt met tussentijdse steekproeven. Dit houdt in dat door de periode heen een lid van de 40 
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kascontrolecommissie komt meekijken met de financiën, om zo gedurende de periode alvast eventuele fouten uit 1 

de boekhouding te halen. Tot nu toe hebben twee steekproeven plaatsgevonden en dit is goed bevallen door de 2 

penningmeester.  3 

 4 

5.3 Mannencommissie 5 

De mannencommissie bestaat dit jaar uit vier leden, exclusief de penningmeester, te weten: 6 

● K. Goutbeek (commissiehoofd tot november) 7 

● R. Rietman (commissiehoofd vanaf november)  8 

● T. Gorissen 9 

● R. de Vrieze 10 

            11 

Het afgelopen halfjaar heeft de mannencommissie twee activiteiten georganiseerd. Het komende 12 

halfjaar zal de commissie nog drie activiteiten organiseren, waarvan één tijdens de introductie. 13 

           Op 14 november heeft de eerste mannenactiviteit plaatsgevonden. De mannen gingen in vier teams vier 14 

verschillende ‘beergames’ spelen, namelijk Beerpong, Stresspong, Fuck the Dealer en Cards against Humanity. 15 

Deze activiteit was € 4,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden. Voor de activiteit waren vijf pitchers bier 16 

geregeld door de commissie. De avond werd afgesloten met een Beerpong finale, waarna het winnende team een 17 

prijsje won. Bij de activiteit waren elf mannen aanwezig inclusief commissieleden en één bestuurslid. Na afloop 18 

zijn alle mannen uitgenodigd om gezamenlijk af te sluiten bij InGLOWrious. De reacties van de leden waren 19 

redelijk positief. De activiteit was enigszins rommelig verlopen door persoonlijke omstandigheden binnen de 20 

commissie, de leden hebben dit niet als vervelend ervaren.  21 

           Op woensdagavond 6 februari heeft de tweede mannenactiviteit plaatsgevonden. De mannen gingen in 22 

vier teams zaalvoetballen. Deze activiteit was € 3,00 voor leden en € 4,00 voor niet-leden. De commissie had 23 

voor waterflesjes gezorgd en het winnende team van het toernooi kreeg een kleine prijs. Hierbij waren negentien 24 

mannen aanwezig inclusief commissieleden en één bestuurslid. De reacties van de deelnemers waren positief.   25 
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6 Commissaris PR 1 

6.1 Acquisitiecommissie 2 

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

• A. Reuterink (commissiehoofd) 4 

• D. Bouma 5 

• A. Keersmaekers 6 

• N. Leijenaar 7 

• L. Streppel 8 

 9 

6.1.1 Algemene sponsoring 10 

De samenwerking met Café de Fuik en Postelein werd afgelopen jaren erg positief ervaren. Om 11 

deze reden is ook dit jaar Café de Fuik aangehouden als hoofdsponsor van de vereniging. De 12 

Posteleinborrels zullen dus ook dit jaar in Café de Fuik gehouden worden. In ruil hiervoor biedt Café de 13 

Fuik een sponsorbedrag. Ook buiten de reeds geplande borrels om kunnen avonden georganiseerd worden in 14 

Café de Fuik. In lijn met vorig jaar is in het contract opgenomen dat voor deze avonden een apart 15 

sponsorsysteem is vastgelegd. Aan het einde van het jaar wordt deze manier van werken geëvalueerd met 16 

Café de Fuik.  17 

De overeenkomst met Studystore loopt tot 1 oktober 2019. De sponsorovereenkomst houdt in dat 18 

leden van Postelein korting ontvangen op boeken die zij bestellen in de webshop van Studystore. Postelein 19 

ontvangt op basis van de gehele omzet van de verkochte boeken een bepaald bedrag aan sponsoring. 20 

Aan het begin van het bestuursjaar 2018-2019 zijn de contracten met DressMe Clothing, De 21 

Waagh, Stichting SOOS en Café Next level verlengd. Leden van Postelein krijgen tien procent korting op 22 

kleding en bedrukkingen bij DressMe Clothing. In ruil voor het sponsorcontract bij De Waagh organiseert 23 

Postelein verschillende activiteiten bij De Waagh en plaatst Postelein advertenties op Facebook en in het 24 

jaarboek. In ruil voor het sponsorcontract met Stichting SOOS wordt in het jaarboek en in het 25 

programmaboekje van de introductieweek een advertentie geplaatst en daarnaast krijgen zij ook een post op 26 

Facebook. In ruil voor het sponsorcontract bij Café Next Level wordt voor elke activiteit die op locatie 27 

gehouden wordt een vergoeding gegeven. Daarnaast krijgt Postelein voor elk biertje € 0,10.  28 

Voor het plaatsen van een advertentie voor oppas en/of bijles op de website wordt € 10,00 29 

gevraagd. De advertentie staat dan een maand online. Na een maand wordt gevraagd aan de persoon die de 30 

advertentie aangevraagd heeft of een geschikte oppasstudent en/of bijlesstudent is gevonden en of de 31 

advertentie van de website af gehaald kan worden. Tot nu toe zijn er twee mensen die hier gebruik van 32 

hebben gemaakt.  33 

 34 

6.1.2 Specifieke sponsoring 35 

Zoals voorgaande jaren ontvangt Postelein dit jaar een sponsorbedrag van Café de Fuik voor de 36 

skireis, studiereis en het ledenweekend. In ruil hiervoor organiseert Postelein alle informatiebijeenkomsten 37 

en reünies van deze activiteiten bij Café de Fuik.  38 

Ook dit jaar is de acquisitiecommissie op zoek gegaan naar financiële sponsoring voor de 39 

studiereiscommissie om het deelnemersbedrag van de reis te verlagen. Verschillende cafés en kroegen met 40 
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een connectie met de locatie van de reis zijn benaderd zonder succes. Daarom is uitgeweken naar andere 1 

horecagelegenheden en uiteindelijk hebben Bascafé en Mr. Jack’s aangegeven Postelein te willen sponsoren 2 

voor de studiereis. Mr. Jack’s sponsort Postelein in ruil voor bedrukking op de vesten van de commissie. 3 

Bascafé sponsort Postelein in ruil voor bedrukking op de vesten, een voucher en een pagina vullende 4 

advertentie in het programmaboekje.  5 

Voor de introductie 2019 heeft de introductiecommissie samen met de acquisitiecommissie 6 

kroegen benaderd voor acties tijdens de kroegentocht. Daarnaast is voor de introductie een sponsorbedrag 7 

van De Waagh binnengehaald en adverteert Stichting SOOS in het programmaboekje van de introductie in 8 

ruil voor sponsorgeld. De acquisitiecommissie zal komend halfjaar op zoek gaan naar sponsoren die willen 9 

adverteren in het programmaboekje van de introductie van 2019. 10 

 11 

6.1.3 Posteleinpas 12 

Op dit moment krijgen Posteleinleden op vertoon van hun PosteleinPas korting bij verschillende 13 

bedrijven in en rondom Nijmegen. Op dit moment zijn er tien acties waar leden gebruik van kunnen maken 14 

op vertoon van hun PosteleinPas. De contracten met DressMe Clothing, Café de Fuik, Café van Ouds, 15 

Fresca, Looperscompany, BikeWerk en Wunderkammer zijn verlengd. Ook het contract met Cafetaria 16 

Keizer Karelplein is verlengd. Echter is de prijs van het broodje Postelein na de verhoging van de btw op 17 

levensmiddelenbelasting omhooggegaan. Daarnaast is het contract met L. Visser fotografie aan het begin 18 

van het jaar stopgezet omdat leden geen gebruik gemaakt hebben van de actie het afgelopen jaar. 19 

Aan het begin van het jaar is een nieuw contract getekend met Dekker van de Vegt. Leden krijgen 20 

tien procent korting op tweedehands artikelen, buitenlandse boeken, agenda’s en kalenders. Daarnaast is er 21 

een nieuwe samenwerking met DoeNederland waarbij leden € 5,00 euro korting per PosteleinPas krijgen op 22 

het totaalbedrag van de escaperooms in Nijmegen. 23 

Tot slot is de acquisitiecommissie bezig met het zoeken naar nieuwe deals voor de PosteleinPas. 24 

Gekeken wordt naar nagel- en haarsalons, restaurants en kroegen.  25 

De deals van de PosteleinPas staan achter de inlogpagina op een aparte pagina op de site. De 26 

PosteleinPas kan net als voorgaande jaren opgehaald worden op de Posteleinkamer. Op de pas komt elk jaar 27 

een nieuwe ledensticker, waaraan te zien is of deze nog geldig is. Op dit moment zijn nog steeds twee 28 

PosteleinPassen in de omloop, omdat aan het einde van het bestuursjaar 2015-2016 de PosteleinPassen een 29 

nieuw design hebben gekregen.  30 

 31 

6.2 Eerstejaarscommissie 32 

De eerstejaarscommissie bestaat dit jaar uit vijf commissieleden exclusies de commissaris PR, te weten: 33 

• M. Keultjes (commissiehoofd) 34 

• M. Boesten  35 

• L. Blom 36 

• N. den Dekker  37 

• Y. Knoben 38 
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Het afgelopen halfjaar heeft de eerstejaarscommissie twee activiteiten georganiseerd voor alle 1 

eerstejaars studenten van Postelein. De laatste activiteit zal een activiteit worden die bestemd is voor de nieuwe 2 

eerstejaarsstudenten van het jaar 2019-2020. Deze activiteit zal plaatsvinden in september 2019. In de 3 

jaarplanning van de twee al gepasseerde activiteiten is rekening gehouden met tentamens en de dagen die handig 4 

zijn voor eerstejaarsstudeten zodat de opkomst zo hoog mogelijk zou zijn. 5 

Op donderdag 13 december vond de eerste activiteit van de commissie plaats met als thema Christmas 6 

Pizza Party. Leden betaalde € 3,00 en niet-leden betaalde € 5,00. Bij de prijs zat een pizza en één biertje 7 

inbegrepen. Bij de activiteit waren 42 leden aanwezig inclusief commissie- en bestuursleden. Alle aanwezigen 8 

hadden een foute kerstrui aan. Na de opstart en het pizza eten, nam de commissie het voortouw met de karaoke. 9 

Vanaf dat moment konden liedjes aangevraagd worden voor de karaoke. Er was veel animo voor de activiteit en 10 

de reacties waren achteraf erg positief. 11 

Op woensdag 13 maart vond de eerstejaars cocktailworkshop plaats. Leden betaalde € 2,00 en niet-12 

leden betaalde € 4,50 euro. Tijdens deze avond verzorgde de commissie een cocktailworkshop bestaande uit drie 13 

cocktails: Blue Lagoon, Blueberry Mojito en 43 Iced Tea. Daarnaast konden aanwezigen genieten van 14 

lekkernijen die op de tafels stonden. Op de avond waren 34 leden aanwezig inclusief commissie- en 15 

bestuursleden. De reacties tijdens en na de activiteit waren erg positief.   16 

 17 

6.3 Introductiecommissie 18 

De introductiecommissie bestaat dit jaar uit zeven commissieleden exclusief de commissaris PR, te 19 

weten: 20 

• N. Leijenaar (commissiehoofd) 21 

• M. Verhoeven (commissiepenningmeester) 22 

• E. Boejink 23 

• R. Eikholt  24 

• A. van der Lee 25 

• R. Nieuweweme 26 

• J. de Roos 27 

 28 

De introductie zal dit jaar waarschijnlijk plaatsvinden van zondag 18 augustus tot en met maandag 26 29 

augustus 2019. Voor de planning is het programma van de introductie van 2018 als leidraad aangehouden. 30 

Echter zijn er wel een aantal aanpassingen ten opzichte van vorig jaar. Er moet nog een gesprek met de 31 

universiteit plaatsvinden waarin de centrale en facultaire activiteiten besproken worden. Daarnaast is door het 32 

college van bestuur besloten dat geen activiteiten meer mogen plaatsvinden na het introductieweekend. De 33 

verdere aanpassingen zullen hieronder toegelicht worden. 34 

Afgelopen jaren is het moordspel georganiseerd. Dit spel is uit de introductie gehaald. In plaats hiervan 35 

is een nieuw avondspel bedacht. 36 

Ook dit jaar is de introductie gekoppeld aan een thema, waarvoor een speciaal logo ontworpen wordt 37 

door de mediacommissie. Het introductielogo zal bedrukt worden op de kleding van de introductiecommissie, de 38 

mentorshirts en de deelnemersshirts. Elke mentorgroep zal een subthema krijgen dat onder het algemene thema 39 
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valt. Het algemene thema vormt de rode draad van de introductie en zal terugkomen in het nieuwe avondspel, 1 

GONS, de kroegentocht en het Proud to be Fout feest. 2 

Daarnaast is contact geweest met de ALPO-coördinator van de HAN. De introductie van de RU en van 3 

de HAN wordt als één geheel aangeboden voor de ALPO studenten. Tevens wordt ook dit jaar gestreefd naar het 4 

tijdig bereiken van premasterstudenten en te informeren over de mogelijkheden voor de deelname aan de 5 

introductie van Postelein. Ook dit jaar hebben de premasterstudenten drie opties omtrent de deelname. Zij 6 

kunnen deelnemen aan de gehele introductie, alleen de eerste maandag meelopen (de universiteitsdag) of alleen 7 

deelnemen aan de na-introdag. 8 

Op 22 februari is de mentorwerving begonnen. Door middel van een poster, informatiebrief, Facebook 9 

en Instagram is gecommuniceerd naar leden dat zij zich konden inschrijven als mentorouder tijdens de 10 

introductie. Net als vorig jaar is gekozen voor een mentorwervingsavond in Café de Fuik, waarbij mentoren hun 11 

checklist en motivatie konden geven en presenteren. Op 7 maart vond de mentorenwerving avond plaats in Café 12 

de Fuik. Tussen 19.30 uur en 21.45 uur konden groepjes zich aanmelden. In totaal hebben vijftien groepjes zich 13 

aangemeld. Mensen bleven gezellig hangen en konden meekijken naar de creatieve motivaties van andere 14 

groepjes. Alle groepjes zijn mentorouder geworden. De motivaties zijn beoordeeld aan de hand van een van 15 

tevoren opgestelde beoordelingscriteria. De avond is als positief ervaren door de commissie en de aanwezige 16 

leden. Groepjes gaven aan het leuk te vinden elkaars motivatie te kunnen zien. Naar aanleiding van de 17 

aanmeldingen tijdens de mentorwervingsavond was belang bij extra mentorgroepjes, waardoor een extra 18 

mentorwerving is gestart. Hier zijn een aantal reacties opgekomen en hier zal binnenkort naar gekeken worden.  19 

Café de Fuik heeft wederom toegezegd de commissiekleding in zijn geheel te vergoeden en daarnaast 20 

ook sponsoring te bieden voor de mentorshirts en de deelnemersshirts. Net als afgelopen jaar zullen de scores 21 

van alle mentorgroepen gedurende de week bijgehouden worden en zal een prijs uitgereikt worden aan de top 22 

drie. Ook zal dit jaar een prijs uitgereikt worden aan het best verklede groepje tijdens het Proud to be Fout feest. 23 

Het Proud to be Fout feest zal waarschijnlijk niet plaatsvinden direct na de introductie. Voor de planning van het 24 

programma wordt nog overlegd met de universiteit. Het conceptprogramma voor de introductie van 2019 ziet er 25 

op dit moment als volgt uit (zwartgedrukte tekst geeft programmaonderdelen weer, georganiseerd door de 26 

introductiecommissie): 27 

 28 

Zondag  29 

• Verzamelen en inschrijven 30 

• Gezamenlijk eten bij De Waagh  31 

• Kick-off party Molenstraat 32 

Maandag 33 

• Universiteitsdag  34 

• Openingsmarkt  35 

• (Pre)masteractiviteit  36 

• Bowlen en eten bij Olround  37 

• Introglorious 38 

 

 



29 
 

Dinsdag  1 

 • Sportdag 2 

 • Eten op eigen gelegenheid  3 

• Avondspel 4 

Woensdag  5 

• Wake-up Party  6 

• Vrije tijd (RU in Town)  7 

• Eten op eigen gelegenheid 8 

• Kroegentocht 9 

Donderdag  10 

• GONS  11 

• Eten op eigen gelegenheid  12 

• Mannenactiviteit  13 

• BaMyPo  14 

Vrijdag tot en met zondag  15 

• Weekendfestival 16 

Maandag 17 

• Mentorenbrunch en –evaluatie 18 

 19 

6.4 Jaarboekcommissie 20 

De Jaarboekcommissie bestaat dit jaar uit zeven commissieleden exclusief de commissaris PR, te weten: 21 

• Y. Meeuwsen (commissiehoofd) 22 

• S. Aalbers 23 

• S. Endeman  24 

• D. Jansen  25 

• A. Keersmaekers 26 

• L. Nap 27 

• B. Timmers 28 

 29 

Op woensdag 17 oktober heeft de InDesign Cursus vanuit het SOFv plaatsgevonden. Commissieleden 30 

A. Keersmaekers en S. Aalbers hebben hieraan deelgenomen. Daarnaast is een InDesign spoedcursus voor de 31 

commissieleden georganiseerd zodat iedereen de basis van het programma kent. Het bestand waarin alle 32 

bewerkingen van InDesign staan is ook voor alle leden van de commissie toegankelijk. 33 

De jaarboekcommissie is bezig met het vormgeven van het jaarboek. Het jaarboek zal aan het begin van 34 

het volgende studiejaar en tevens het eind van het bestuursjaar 2018-2019 uitgegeven worden zodat de 35 

introductiecommissie ook de kans heeft om een stukje over de introductie te schrijven in het jaarboek. Aan het 36 

begin van het jaar is bij andere verenigingen gevraagd naar een planning voor het maken van jaarboeken. Op 37 

basis daarvan is een planning gemaakt voor het jaarboek van Postelein.  38 



30 
 

Het jaarboek zal verbonden zijn aan een doorlopend thema. In het jaarboek zullen alle commissies 1 

ruimte krijgen om een paar pagina’s invulling te geven. Daarnaast zullen er verschillende smoelenpagina’s zijn 2 

waarbij leden met een foto en een zelfbedachte quote in kunnen komen te staan. Ook zullen er een aantal 3 

pagina’s zijn waarbij mensen hun vrienden een tekstje kunnen laten schrijven zodat het jaarboek 4 

gepersonaliseerd kan worden.  5 

De commissie is bezig met het vinden van een geschikte uitgever voor het jaarboek en is op dit moment 6 

bezig met het vergelijken van verschillende offertes. Het jaarboek zal verschijnen in 200 oplagen en is bedoeld 7 

voor alle geïnteresseerde leden, de andere verenigingen van de faculteit en zusterverenigingen. 8 

 9 

6.5 Artikelen 10 

Naast het vormgeven van het jaarboek houdt de jaarboekcommissie zich bezig met het schrijven van 11 

artikelen. Tweemaal per maand verschijnt een nieuw artikel. Eén artikel verschijnt maandelijks op Facebook en 12 

beide artikelen staan vermeld in de nieuwsbrief. Er zijn niet veel reacties op de artikelen. De reacties die gehoord 13 

zijn, zijn positief over de onderwerpen en de variatie van de onderwerpen. De volgende artikelen zijn het 14 

afgelopen halfjaar geschreven: 15 

In oktober verscheen het artikel ‘Autisme in beeld’ op Facebook. Er waren 100 klikken op de link. Ook 16 

verscheen dit artikel in de nieuwsbrief, hier zijn elf klikken op. Daarnaast verscheen het artikel ‘Ready to Run?’ 17 

in de nieuwsbrief. Op deze link waren zeventien klikken.  18 

In november verscheen het artikel ‘Help wie moet er voor de klas?’ op Facebook. Er zijn 81 klikken op 19 

de link. Ook verscheen dit artikel in de nieuwsbrief, hier zijn tien klikken op de link. Daarnaast verscheen het 20 

artikel ‘December een feestmaand voor iedereen?’ in de nieuwsbrief. Op deze link zijn vijftien klikken. 21 

In december verscheen het artikel ‘Gebarentaal’ op Facebook. Er zijn 73 klikken op de link. Ook 22 

verscheen dit artikel in de nieuwsbrief. Hier zijn twintig klikken op de link. Daarnaast verscheen het artikel 23 

‘Artikel all about gender’ in de nieuwsbrief. Op deze link zijn zestien klikken. 24 

In januari verscheen het artikel ‘Familie’ op Facebook. Er zijn 67 klikken op de link. Ook verscheen dit 25 

artikel in de nieuwsbrief, hier zijn vijf klikken op de link. Daarnaast verscheen het artikel ‘Kindertekeningen’ in 26 

de nieuwsbrief. Op deze link zijn zeven klikken. 27 

In februari verscheen het artikel ‘Pedagogiek in beeld’ op Facebook. Er zijn 58 klikken op de link. Ook 28 

verscheen dit artikel in de nieuwsbrief. Hier zijn drie klikken op de link. Daarnaast verscheen het artikel 29 

‘Mediawijsheid’ in de nieuwsbrief. Op deze link zijn acht klikken. 30 

In maart verscheen het artikel ‘Buitenschoolse Opvang’ op Facebook. Er zijn 74 klikken op link.  31 

 32 

6.6 Promotiecommissie 33 

De promotiecommissie bestaat dit jaar uit elf commissieleden exclusief de commissaris PR, te weten: 34 

• L. Draaijer (commissiehoofd) 35 

• L. Kooijmans  36 

• A. van Leur 37 

• G. Nijhuis (gestopt per 1 november 2018) 38 

• N. Peters Rit 39 

• T. van Peursem 40 
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• K. Reijnen  1 

• J. Rozenboom 2 

• S. Westerweel 3 

• A. Wopereis 4 

• L. Workum  5 

 6 

6.6.1 Borrels 7 

Dit jaar zal gestreefd worden naar het organiseren van zeven á acht borrels gedurende het jaar. Tot 8 

nu toe hebben vier borrels plaatsgevonden in Café de Fuik. 9 

Op dinsdag 11 september vond de Bella ciao Borrel plaats. Dit was de eerste borrel van de nieuwe 10 

promotiecommissie en er waren 87 leden aanwezig inclusief commissie- en bestuursleden. Zowel de leden 11 

als de commissie vonden het erg gezellig. Helaas waren de acties niet goed gecommuniceerd met Café de 12 

Fuik. Café de Fuik dacht dat het ging over de actieve ledenpas. Hierna is dit geëvalueerd met de 13 

bedrijfsleider van Café de Fuik en is het uitgesproken voor de volgende borrel. 14 

Op dinsdag 27 november vond een tweede Posteleinborrel plaats in Café de Fuik. In het begin was 15 

het erg rustig maar uiteindelijk waren 94 leden aanwezig inclusief commissie- en bestuursleden. Leden 16 

konden gebruik maken van de gebruikelijke acties per uur: van 21.00 tot 22.00 uur een fles wijn voor € 17 

10,00, van 22.00 tot 23.00 uur een meter bier voor € 10,00 en van 23.00 tot 00.00 uur een bucket voor € 18 

5,00. Daarnaast is Postelein sinds de borrel permanent aanwezig in de Café de Fuik omdat het 23e bestuur 19 

een lijst met Posteleinshirt aan de muur heeft opgehangen.  20 

Op dinsdag 5 februari heeft de bekendmakingsborrel plaatsgevonden van de studiereis. Tijdens de 21 

borrel waren een aantal hints opgehangen. Ook waren hints in de muziek die verwezen naar de bestemming. 22 

In plaats van de gebruikelijke acties per uur zijn de volgende afspraken gemaakt: van 21.00 tot 22.00 uur 23 

welkomshots, van 22.00 tot 23.00 uur een meter bier voor € 10,00 en van 23.00 tot 00.00 uur een 24 

verrassingscocktail (Jameson-Lime) voor € 5,00 of een bucket voor € 7,50. De reacties van leden waren 25 

positief. Echter viel de verrassingscocktail minder in de smaak bij de aanwezigen. In totaal waren 118 leden 26 

aanwezig inclusief commissie- en bestuursleden. 27 

Op dinsdag 19 maart vond de Amazing Carnaval Afterparty-borrel plaats. De commissie heeft Café 28 

de Fuik in carnavalsstemming aangekleed en tijdens de borrel werden verschillende carnavalskrakers 29 

gedraaid. Verschillende leden waren in thema gekomen. Leden konden gebruik maken van de gebruikelijke 30 

acties per uur: van 21.00 tot 22.00 uur een fles wijn voor € 10,00, van 22.00 tot 23.00 uur een meter bier 31 

voor € 10,00 en van 23.00 tot 00.00 uur een bucket voor € 5,00. In totaal waren er 69 leden aanwezig 32 

inclusief commissie- en bestuursleden. 33 

 34 

6.6.2 Eetacties 35 

Op woensdag 21 november vond de eetactie Pizzavingers plaats. Tijdens de eetactie kwamen 191 36 

leden langs op de Posteleinkamer om te genieten van een pizzavinger salami of margarita. Het was druk 37 

maar gezellig. Al met al een geslaagde eetactie. De actie viel erg in de smaak bij leden. 38 

Op donderdag 7 februari vond de eetactie fruitspiesjes voor Stichting RAGweek plaats. Leden 39 

konden voor € 1,00 een prikker kopen en daar zelf fruit naar keuze aan prikken wat de promotiecommissie 40 
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voor hen had voorbereid. Er was keuze uit kiwi, appel, mandarijn, peer en druif. Er waren 58 leden die een 1 

stokje gekocht hebben. In totaal is er € 72,55 opgehaald. Het was een rustige eetactie. De reden hiervoor is 2 

onbekend. Echter kan er een verband zijn met de eerstejaarsstudenten bij wie het laatste college om 12.00 3 

uur afgelopen was in het Collegezalencomplex. De aanwezigen waren blij met het fruit. Ook het bestuur van 4 

Stichting RAGweek was erg tevreden.  5 

Op woensdag 20 maart vond de eetactie poffertjes plaats. Leden konden hun poffertjes versieren 6 

met poedersuiker, hagelslag, stroop, Nutella en jam. In totaal waren er 142 leden die poffertjes kwamen 7 

halen. Het was een geslaagde, drukke en gezellige eetactie. 8 

 9 

6.6.3 Familiedag 10 

De voorbereidingen van de familiedag zijn in volle gang. Dit jaar vindt de familiedag plaats op 11 

donderdag 25 april. Het doel van de familiedag is dat leden aan hun familie kunnen laten zien hoe alles reilt 12 

en zeilt op de universiteit en bij Postelein. De familie zal kennismaken met het studeren op de universiteit in 13 

de vorm van een collegepraatje, een lunch, rondleiding over de universiteit en een plenaire afsluiting. 14 

 15 

6.6.4 Student-docent activiteit 16 

Op donderdag 14 maart vond de student-docent activiteit plaats. De activiteit was een muziek 17 

pubquiz bestaande uit verschillende rondes. Hierbij was een goede verdeling tussen oude en nieuwe muziek. 18 

De deelname voor leden was € 1,50 voor leden € 2,50 voor niet-leden. De activiteit was gratis voor 19 

docenten. In totaal waren 51 leden aanwezig inclusief commissie- en bestuursleden en zes docenten. Het 20 

was een geslaagde activiteit met een hoge opkomst. Helaas hebben verschillende docenten de dag van 21 

tevoren afgezegd vanwege een vergadering.  22 

 23 

6.6.5 Posteleinkleding 24 

Van 3 december tot en met 14 december kon de Posteleinkleding van dit jaar besteld worden. 25 

Hierbij ging het om de Posteleintrui, de skireistrui en de Posteleinjoggingbroek. In overleg met de 26 

commissie is besloten om net als vorig jaar ook een joggingsbroek aan te bieden. De Posteleinjoggingbroek 27 

was verkrijgbaar in het donkergrijs met witte bedrukking en de Posteleintrui zonder capuchon was 28 

verkrijgbaar in forest green met witte bedrukking. Naast deze twee kledingstukken kon ook een skireistrui 29 

zonder capuchon besteld worden in het zwart met neon oranje bedrukking. Op de voorkant van de skireistrui 30 

is het skireislogo van Postelein bedrukt. Op de Posteleintrui is op de voorkant het Posteleinlogo bedrukt. Op 31 

de linker broekspijp van de joggingbroek is het woord ‘Postelein’ bedrukt. In totaal zijn 41 kledingstukken 32 

besteld, waarvan vier skireistruien, 28 Posteleintruien en negen joggingbroeken. De skireistruien werden 33 

meegenomen door het bestuur zodat deze tijdens de skireis gedragen konden worden. De rest van de kleding 34 

kon vanaf week 3 opgehaald worden op de Posteleinkamer.  35 

 36 

6.7 Propedeuse-, bachelor- en masteruitreikingen 37 

Net als voorgaande jaren is studievereniging Postelein aanwezig geweest bij de propedeuse- en 38 

bacheloruitreikingen van de studie Pedagogische Wetenschappen om leden te feliciteren met het behalen van 39 

hun propedeuse of bachelordiploma. Op dinsdag 5 september heeft een propedeuse-uitreiking plaatsgevonden. 40 
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Op donderdag 25 oktober heeft een bachelor uitreiking plaatsgevonden. Op dinsdag 13 november heeft de 1 

bachelor uitreiking van de ALPO plaatsgevonden in twee rondes. Tijdens deze drie gelegenheden zijn felicitaties 2 

uitgesproken en rozen uitgedeeld met een felicitatiekaartje eraan. Dit jaar is studievereniging Postelein ook weer 3 

aanwezig geweest bij propedeuse-uitreiking op de HAN voor de ALPO-studenten. Op woensdag 13 december 4 

heeft een propedeuse-uitreiking plaatsgevonden op de HAN. Tijdens deze gelegenheid zijn felicitaties 5 

uitgesproken en gelukspoppetjes uitgedeeld met een felicitatiekaartje eraan.  6 

De masterstudenten ontvangen bij het behalen van hun master een kaartje met daarop felicitaties 7 

namens Postelein en worden op dit kaartje verwezen naar het worden van Vriend van Postelein, de LinkedIn-8 

pagina van Postelein en het alumnibestand. 9 

 10 

6.8 Folders 11 

6.8.1 Algemene folder 12 

In bestuursjaar 2017-2018 is de algemene folder aangepast. Deze is nog steeds compleet. De folder 13 

is te vinden op de Posteleinkamer en zal onderdeel zijn van het introductiepakket van 2019 dat wordt 14 

verstuurd naar de nieuwe eerstejaarsstudenten. 15 

 16 

6.8.2 Sponsorfolder 17 

De sponsorfolder is aangepast, omdat de PosteleinPost nog vermeld stond in deze folder. Dit is 18 

logischerwijs aangepast naar een stuk over het jaarboek. In het kader van duurzaamheid is deze folder niet 19 

afgedrukt maar alleen digitaal. 20 

 21 

6.8.3 Actieve ledenfolder 22 

In september is de folder voor het actief lidmaatschap up-to-date gemaakt. 23 

 24 

6.9 Kerstkaarten 25 

De kerstkaarten zijn gelijktijdig met de uitnodigingen voor de constitutieborrel aan het begin van het 26 

jaar besteld. In week 50 zijn de kerstkaarten verstuurd naar actieve leden, sponsoren, zusterverenigingen, 27 

samenwerkende studieverenigingen, docenten en overige relaties. De kerstkaarten zijn gedrukt bij de externe 28 

drukker Drukzo op dik en glanzend papier. Alle leden hebben de kerstkaart digitaal ontvangen.  29 
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7 Commissaris Onderwijs 1 

7.1 Carrièrecommissie 2 

De carrièrecommissie bestaat dit jaar uit vier leden, exclusief de commissaris Onderwijs, te weten: 3 

● E. van Langen (commissiehoofd) 4 

● L. Avezaat 5 

● E. van Eijsden 6 

● T. Groot Wesseldijk 7 

  8 

Het afgelopen halfjaar heeft de commissie twee activiteiten georganiseerd: de sollicitatietraining en de 9 

NVO-praktijkavond. Het komend halfjaar zal nog één activiteit plaatsvinden. 10 

Op maandag 11 februari heeft de sollicitatietraining plaatsgevonden in samenwerking met de Career 11 

Officer. De training vond plaats in de Global Lounge en werd gegeven door S. Raaijmakers. De training begon 12 

met een energizer en het creëren van een veilige sfeer in de groep. Daarna werd de theorie besproken. Naar 13 

aanleiding van de theorie konden de deelnemers in een groepje de gespreksvaardigheden oefenen. Na elke oefening 14 

was kort de tijd om de oefening te bespreken. In de training zijn vooral handige tips en ezelsbruggetjes gegeven 15 

voor een sollicitatiegesprek en deze tips zijn meteen toegepast in bijpassende opdrachten. Nadien zijn veel 16 

positieve reacties op de training ontvangen, echter misten deelnemers tips voor een goed CV en individueel 17 

gerichte feedback. De tips voor een goed CV zijn bewust uit de training gelaten, omdat deze ook te vinden zijn op 18 

de site van de Career Service en op voorhand aangeraden werd om te bekijken. Nadien is de gebruikte PowerPoint 19 

naar alle deelnemers gestuurd. De activiteit was gratis voor leden en € 1,00 voor niet-leden. In totaal waren 25 20 

leden aanwezig inclusief commissie- en bestuursleden. 21 

Op maandag 11 maart heeft de NVO Praktijkavond plaatsgevonden. Alvorens de avond begon is samen 22 

gegeten bij De Waagh. Voor € 12,95 kregen deelnemers een voor-, hoofd-, en nagerecht inclusief een consumptie. 23 

Bij het eten waren twaalf leden aanwezig inclusief commissie- en bestuursleden. Op de avond zijn in plaats van 24 

vier rondes, drie rondes aangeboden vanwege geen inschrijvingen voor de ronde Gehandicaptenzorg. De rondes 25 

Geestelijke Gezondheidszorg, Onderwijs en Jeugdzorg zijn aangeboden. T. Groot Wesseldijk heeft de avond 26 

ingeleid en heeft de tijd tijdens de avond in de gaten gehouden. Hij sloot hierbij ook de avond af. Dit maakte de 27 

avond gestructureerd. Dit jaar is gemerkt dat de sprekers minder uit zichzelf vertelde, waardoor de deelnemers 28 

veel vragen moesten stellen aan de sprekers. Dit is niet als storend ervaren. Over het algemeen is de avond positief 29 

ontvangen en gaven deelnemers aan veel opgestoken te hebben. De activiteit was gratis voor leden en € 1,00 voor 30 

niet-leden. Bij de activiteit waren 24 leden aanwezig inclusief commissie- en bestuursleden. 31 

 32 

7.2 Lezingencommissie 33 

De lezingencommissie bestaat dit jaar uit vier leden, exclusief de commissaris Onderwijs, te weten: 34 

● N. de Winkel (commissiehoofd) 35 

● E. Bringsken 36 

● I. Driessen 37 

● K. Gerrits (gestopt per februari 2019) 38 

● A. Peters 39 
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Het afgelopen jaar heeft de commissie drie lunchlezingen en één avondlezing georganiseerd. Het 1 

komende halfjaar zullen nog twee avondlezingen plaatsvinden. 2 

Op donderdag 8 november heeft de lezing over hechtingsproblematiek en traumaverwerking 3 

plaatsgevonden, gegeven door E. van Krieken. Zij is een coach-therapeut en vertelde over haar behandeling van 4 

traumaverwerking en hechtingsproblematiek tot peri- en prenataal niveau voor kinderen en (jong)volwassenen 5 

volgens de CREF-methode en haar therapie met integratie van paarden. De reacties nadien waren veelal positief, 6 

al kwam het ‘paardenaspect’ in de promotie niet duidelijk genoeg voor iedereen naar voren, waardoor sommigen 7 

de lezing minder interessant vonden dan verwacht. De lezing was gratis voor leden en € 1,00 voor niet-leden. Bij 8 

de lezing waren 108 leden  en veertien niet-leden inclusief commissie- en bestuursleden aanwezig 9 

Op woensdag 28 november heeft de lezing over dialectische gedragstherapie plaatsgevonden. De lezing 10 

is gegeven door U. Witteveen, dialectisch gedragstherapeute. Zij houdt zich bezig met de problematiek zoals 11 

borderline en dwangproblematiek. Een ervaringsdeskundige was aanwezig, aan wie vragen gesteld kon worden. 12 

Aanwezigen gaven aan het interessant te vinden dat een ervaringsdeskundige aanwezig was. De reacties op de 13 

lezing waren positief. De lezing was gratis voor leden en € 1,00 voor niet-leden. Bij de lezing waren 34 leden 14 

aanwezig inclusief commissie- en bestuursleden. 15 

Op woensdag 6 februari heeft de RAGweek lezing over Villa Pardoes plaatsgevonden. De lezing is 16 

gegeven door A. Galiart, fondsenwerver van Villa Pardoes. Hij vertelde over het proces waar gezinnen doorheen 17 

moeten om in de villa te mogen verblijven en wat voor impact het verblijf heeft op zowel het kind als het gezin. 18 

Ook vertelde hij over het dagelijkse leven in de villa en de faciliteiten die de villa biedt. De spreker was enthousiast 19 

en de reacties van aanwezigen waren positief. De lezing was zowel voor leden als voor niet-leden € 1,00. Met de 20 

lezing is € 31,40 opgehaald voor Stichting RAGweek. Bij de lezing waren achttien leden en één niet-lid aanwezig 21 

inclusief commissie- en bestuursleden. De lagere opkomst is te verklaren door een wat minder goede planning van 22 

de lezing. Op deze dagen vonden veel colleges plaats en veel studenten hadden de pauze nodig om even bij te 23 

komen van de lange dag. 24 

Op maandag 18 maart vond de lezing van Tactus over verslavingszorg plaats in De Waagh. Tijdens de 25 

lezing is verteld over de werkzaamheden binnen Tactus en de manier waarop zij omgaan met middelenverslaving, 26 

ook in combinatie met een licht verstandelijke beperking. De reacties over de lezing zijn positief, de spreker paste 27 

zich goed aan, aan de vragen vanuit de zaal. De lezing was gratis voor leden en € 1,00 voor niet-leden. Bij de 28 

lezing waren twintig leden en twee niet-leden inclusief commissie- en bestuursleden aanwezig. 29 

  30 

7.3 Studiereiscommissie 31 

De studiereiscommissie bestaat dit jaar uit zeven leden, exclusief de commissaris Onderwijs, te weten: 32 

● F. Kerkhof (commissiehoofd) 33 

● C. van Uum (commissiepenningmeester) 34 

● S. Bodde 35 

● I. Corba 36 

● D. Cuijpers 37 

● I. Gosselink 38 

● T. de Vos 39 
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Het afgelopen halfjaar heeft de studiereiscommissie zich beziggehouden met het zoeken van de 1 

bestemmingen, het boeken van de vluchten en de hostels, het benaderen van formele instellingen en het zoeken 2 

van informele activiteiten. Tot slot zijn docenten benaderd. De studiereis wordt dit jaar aangeboden voor € 389,00. 3 

De studiereis zal plaatsvinden van 25 mei tot en met 2 juni en zal gaan naar Belfast en Dublin. De 4 

docenten die mee zullen gaan zijn R. Vink en E. Denessen. In Belfast zullen verschillende formele instellingen 5 

bezocht worden, zoals de universiteit, een speciale school en een hulporganisatie voor kinderen met leerproblemen. 6 

Daarnaast zullen informele activiteiten plaatsvinden zoals een bezoek aan de lokale markt, een pubquiz, bezoek 7 

aan een museum, een stadswandeling, een poolavond en een natuurwandeling. In Dublin zullen ook verschillende 8 

formele instellingen bezocht worden, zoals een sportorganisatie voor kinderen met een visuele beperking, een 9 

telefonische- en chat-hulpdienst voor kinderen, een hulporganisatie voor families, jongeren en kinderen met het 10 

risico op dakloosheid en thuisloosheid, het Ronald McDonald Huis en de universiteit. Ook in Dublin zullen 11 

informele activiteiten plaatsvinden, zoals een stadswandeling met Crazy 88, een kroegentocht, beoefening van een 12 

lokale sport en een bierproeverij. 13 

Op dinsdag 22 januari is de studiereis via Facebook en de website in promotie gegaan. Op dinsdag 5 14 

februari is de bestemming bekendgemaakt op de bekendmakingsborrel. Op donderdag 7 februari is de bestemming 15 

op Facebook en de website gezet. In week 7 is langsgegaan bij de colleges om het promotiefilmpje te laten zien 16 

en de nodige informatie te geven over de reis. Bijna alle verschillende groepen en jaren zijn bereikt, behalve ALPO 17 

jaar 1 en bachelorjaar 3. Dit had te maken met colleges die uitvielen en de verdeling van bachelor 3 over 18 

verschillende werkgroepen. De inschrijving via Google Forms is geopend op woensdag 27 februari om 19:00 uur. 19 

De inschrijving is later gesloten, omdat de reis nog niet vol zat. De contracten moesten uiterlijk 8 maart voor 14.00 20 

uur worden ingeleverd. Alle contracten zijn inmiddels ingeleverd en er gaan 29 deelnemers mee inclusief 21 

commissie- en bestuursleden en twee docenten.   22 

         De subsidie van het FSW zal uiterlijk 8 april 2019 aangevraagd worden. Het toegekende bedrag is dus 23 

nog niet bekend.  24 

 25 

7.4 Workshop- en excursiecommissie 26 

De workshop- en excursiecommissie bestaat dit jaar uit vijf leden, exclusief de commissaris Onderwijs, 27 

te weten: 28 

● E. van Duren (commissiehoofd) 29 

● S. Baltussen 30 

● E. Klinkien 31 

● V. Lankheet 32 

● E. den Tuinder 33 

  34 

Het afgelopen halfjaar heeft de commissie drie activiteiten georganiseerd, waarvan twee excursies en één 35 

workshop. Het komende halfjaar zullen nog drie activiteiten plaatsvinden. 36 

Op maandag 12 november heeft de workshop over assertief communiceren plaatsgevonden. De workshop 37 

werd gegeven door drie studenten van SPS-NIP (Sectie Psychologie Studenten – Nederlands Instituut van 38 

Psychologen). In de workshop is besproken wat assertief communiceren inhoudt en hoe je het kunt toepassen in 39 

het dagelijkse leven. Door middel van oefeningen zijn praktijksituaties besproken en geanalyseerd. Aan het eind 40 
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van de workshop werd nog wat promotie gegeven voor andere workshops die zij aanbieden. De reacties waren 1 

alom positief, studenten gaven aan veel aan de workshop gehad te hebben en een duidelijker beeld te hebben van 2 

assertiviteit. De activiteit was gratis voor leden en € 1,00 voor niet-leden. In totaal waren dertien leden en twee 3 

niet-leden inclusief commissie- en bestuursleden aanwezig. 4 

Op woensdag 19 december heeft een excursie naar het Ronald McDonald Huis plaatsgevonden. De 5 

excursie begon met een inleidend praatje gegeven door de locatiemanager, waarin algemene informatie over het 6 

huis gegeven werd en ondertussen ontvingen alle deelnemers een kopje koffie of thee. Hierna werd in drie 7 

verschillende groepen een rondleiding gegeven door het huis onder leiding van een vrijwilliger. Tijdens de 8 

rondleiding konden de deelnemers vragen stellen en mochten foto’s gemaakt worden, echter niet van de mensen 9 

in het huis. De rondleiding werd afgesloten door de locatiemanager en namens Postelein werd een geldbedrag 10 

overhandigd van € 134,35 aan donaties van leden en daarnaast spelletjes voor de kinderen in het huis. Er waren 11 

veel positieve reacties over het bezoek. De activiteit was gratis voor leden en € 1,00 voor niet-leden. In totaal 12 

waren dertig leden aanwezig inclusief commissie- en bestuursleden. 13 

Op dinsdag 19 februari heeft een excursie naar het Dr. Leo Kannerhuis plaatsgevonden. De excursie 14 

begon met een introductie over het Dr. Leo Kannerhuis. Hierna werd de groep opgedeeld in vier groepen. Het 15 

verdelen van de groepen verliep wat stroef, dit is ter plekke opgelost. Hierna vonden vier rondes plaats, die 16 

afgewisseld werden door de groepen. Helaas was op dat moment één spreker nog niet gearriveerd op locatie en 17 

kon niet gestart worden met deze ronde. Hiervoor in de plaats kwam een andere collega vertellen over haar functie 18 

binnen het Dr. Leo Kannerhuis. Later bleek ook dat de sprekers geen tijdsindicatie van de rondes hadden gekregen, 19 

waardoor de excursie uitgelopen is en geen enkele groep daadwerkelijk vier rondes heeft mogen beleven. 20 

Deelnemers gaven aan het jammer te hebben gevonden dat ze niet alle rondes konden beleven. De rondes die wel 21 

gevolgd zijn, zijn als interessant ervaren. De activiteit was gratis voor leden en € 1,00 voor niet-leden. In totaal 22 

waren 28 leden en drie niet-leden inclusief commissie- en bestuursleden aanwezig. 23 

Op woensdag 27 maart heeft de workshop Kindertekeningen Analyseren plaatsgevonden. In de workshop 24 

werden veel voorbeelden gegeven van tekeningen, die de spreker ter plekke ging analyseren. Zij legde uit wat voor 25 

symboliek en interactie aanwezig was in de tekening en wat kleurgebruik en plaatsing in de tekening zei over het 26 

verhaal achter de tekening. Deelnemers deden actief mee en een aantal hadden ook hun eigen tekeningen 27 

meegenomen om door haar te laten analyseren. De workshop was een beetje langdradig en liep uit, echter gaven 28 

deelnemers aan het interessant te hebben gevonden. Iedere deelnemer kreeg een e-reader opgestuurd na de 29 

workshop. De activiteit was gratis voor leden en € 1,00 voor niet-leden. Bij de activiteit waren 32 leden en vijf 30 

niet-leden inclusief commissie- en bestuursleden aanwezig. 31 

Dit jaar is een samenwerking aangegaan met de internationale organisatie van geneeskundestudenten, 32 

ofwel de International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA). Samen met de workshop- en 33 

excursiecommissie vindt in mei een evenement plaats voor zowel leden van Postelein als van IFMSA. Deze 34 

beslissing is gemaakt op basis van het grote succes van de activiteit ‘Teddy Bear Hospital’, georganiseerd door 35 

IFMSA.  36 

 37 

7.5 Bijlessen 38 

Het afgelopen halfjaar zijn vijftien aanvragen voor bijles ontvangen. Hiervan zijn twaalf aanvragen 39 

verdeeld over zes bijlesgevers. De aanvragers van bijlessen die niet door Postelein gekoppeld konden worden aan 40 
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een bijlesgever, omdat hier meer vraag dan aanbod voor was, zijn aangeraden gebruik te maken van de cursussen 1 

van AthenaStudies. 2 

  3 

7.6 Boekenverkoop 4 

De boekenverkoop valt dit jaar wederom onder de penningmeester en de commissaris Onderwijs. De 5 

commissaris Onderwijs vraagt de boekenlijst op bij het secretariaat van het OWI en verwerkt dit in een overzicht. 6 

Wanneer iets onduidelijk is over de boeken, communiceert de commissaris Onderwijs dit met de desbetreffende 7 

docent(en) van het vak. Dit contact verloopt dan goed.  8 

 9 

7.7 Samenwerking 10 

7.7.1 Contactpersoon OLC 11 

Aan het begin van het jaar is afgesproken dat de opleidingscommissie (OLC) zelf contact opneemt 12 

met Postelein, mochten zij hulp nodig hebben. Hiervoor is de commissaris Onderwijs de contactpersoon. 13 

Eenmaal is gevraagd of een Facebookpost kan worden geplaatst. Daarnaast neemt de commissaris Onderwijs 14 

zelf contact op met de OLC, wanneer dit nodig is. Afgelopen halfjaar is hier nog geen gebruik van gemaakt. 15 

De commissaris Onderwijs en de OLC houden elkaar wel op de hoogte van bepaalde bijeenkomsten, zoals de 16 

bijeenkomst over onderwijsverbetering, wanneer zij deze voorbij zien komen.  17 

 18 

7.7.2 Career Officer 19 

Het afgelopen halfjaar is op regelmatige basis contact geweest met de Career Officer, S. Raaijmakers, 20 

over samenwerkingsmogelijkheden. In het afgelopen halfjaar heeft S. Raaijmakers de sollicitatietraining 21 

voor Postelein verzorgd en heeft de commissaris Onderwijs zowel de Career Officer als de Alumni Officer 22 

benaderd voor advies over evenementen voor alumni. Hiernaast deelt de commissaris Onderwijs ook haar 23 

ervaring over benadering van alumni in de alumni-klankbordgroep, samen met andere afgevaardigden van 24 

de studieverenigingen van de sociale faculteit. De samenwerking verloopt goed en beide partijen zijn positief 25 

over het contact.   26 
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8 Commissaris Activiteiten 1 

8.1 Feestcommissie 2 

De feestcommissie bestaat dit jaar uit vijf leden, exclusief de commissaris Activiteiten, te weten:  3 

• K. van Kasteren (commissiehoofd/Inglorious)  4 

• S. Bastiaansen (BaMyPo) 5 

• J. van Dongen (S-cape) 6 

• J. van Grinsven (BaMyPo) 7 

• I. van Wezel (Mengelmoes) 8 

 9 

De commissieleden hebben allen plaats genomen in één van de vier commissies voor de feesten. De 10 

BaMyPo- en de Ingloriouscommissie organiseren feesten die Postelein met andere verenigingen organiseert. 11 

Daarnaast is sinds dit jaar één persoon aangewezen die namens Postelein in de commissie zit voor Mengelmoes. 12 

Verder valt dit jaar S-cape ook onder de feestcommissie. 13 

 14 

8.1.1 BaMyPo 15 

De BaMyPo feesten worden georganiseerd door de studieverenigingen Babylon, Mycelium en 16 

Postelein. In totaal zijn vier feesten gepland dit jaar, waarvan één feest tijdens de introductie zal 17 

plaatsvinden. De feesten vinden plaats in de El Sombrero. Het afgelopen halfjaar hebben twee feesten 18 

plaatsgevonden. De feesten vinden plaats op donderdagavond vanaf 23.00 uur. Leden van Babylon, 19 

Mycelium en Postelein betalen € 1,00 entree, externen betalen € 2,00 entree. Op alle feesten worden aan de 20 

eerste tweehonderd bezoekers een welkomstshotje aangeboden. Tot 00.30 uur kost bier € 1,00 en bij ieder 21 

feest wordt een ander mixdrankje of shotje met korting aangeboden.    22 

Op donderdag 18 oktober heeft de eerste BaMyPo van het jaar plaatsgevonden. Het thema was 23 

BaMyPompoen: Halloween edition. De leden konden de hele avond een shotje dropshot krijgen voor € 2,50. 24 

Het feest is goed bezocht, er waren met name veel externen aanwezig en de reacties waren overwegend 25 

positief. Wel kwam de avond van de BaMyPo nog een post online op de Facebook van de El Sombrero over 26 

het nachtcollege. Hierin stond dat de deuren om 22.00 uur open zouden gaan, terwijl de BaMyPo om 23.00 27 

uur zou beginnen. Dit is meegenomen in het gesprek met de bedrijfsleider T. van Ooijek en hij heeft beloofd 28 

hierop te letten. 29 

Op donderdag 20 december heeft de tweede BaMyPo plaatsgevonden. Het thema was 30 

BaMyPohoho. Dit keer was een shotje Fireman € 2,50. Voorafgaand aan de BaMyPo had de 31 

skireisbijeenkomst plaatsgevonden en de opkomst namens Postelein was dan ook goed. Echter was vanuit 32 

de El Sombrero niet duidelijk gecommuniceerd over de openingstijden, waardoor het onduidelijk was hoe 33 

laat het feest precies begon. Daarnaast was het ‘zwarte donderdag’, waardoor het drukker was dan normaal 34 

en de kas is afgeroomd zonder te tellen. Ook over de precieze verdeling van het geld was onduidelijkheid. 35 

Hier is later met de bedrijfsleider een gesprek over geweest en uiteindelijk is het geld volgens de normale 36 

verdeling verdeeld. Tot slot gold ook de beloofde bieractie niet, waardoor mensen geen bier voor € 1,00 37 

kregen tot 00.30 uur. Ook dit is meegenomen naar het gesprek. 38 

Op maandag 11 februari heeft een gesprek plaatsgevonden met T. van Ooijek, de bedrijfsleider van 39 

de El Sombrero. In dit gesprek is de communicatie tussen de verenigingen en de El Sombrero besproken. 40 
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Hieruit kwam naar voren dat, om voortaan miscommunicatie te voorkomen, alle afspraken zwart op wit 1 

worden gezet en werd een compensatie afgesproken voor de eerstvolgende BaMyPo omdat de bieractie 2 

eerder niet gold. Daarnaast zullen de BaMyPo’s voortaan om 22.00 uur beginnen, omdat de El Sombrero 3 

graag haar deuren op donderdag op tijd wil openen. De feesten konden gunstiger gepland worden, doordat 4 

terug is gegaan naar minder feesten gedurende een jaar, door de verplaatsing van de feesten van woensdag 5 

naar donderdag en door het gelijklopen van de tentamenplanningen van de verschillende verenigingen. De 6 

opkomst van de eerste twee feesten was dan ook hoger dan vooraf verwacht.  7 

 8 
8.1.2 Inglorious 9 

De Inglorious feesten worden georganiseerd door studievereniging Babylon, de ESV, GSV 10 

Excalibur, studievereniging Mycelium, SVN en studievereniging Postelein. Drie keer per jaar wordt het 11 

feest georganiseerd op woensdagavond vanaf 23.00 uur. Dit jaar is het voor het eerst dat per feest gewisseld 12 

wordt van locatie en is het feest van de donderdag verplaatst naar de woensdag. De entree is € 2,00 voor 13 

leden en € 2,50 voor niet-leden. Voor de eerste tweehonderd bezoekers staan welkomstshotjes klaar. Verder 14 

is op elk feest één gratis fust bier aanwezig. 15 

Op woensdag 14 november heeft de eerste Inglorious van bestuursjaar 2018-2019 plaatsgevonden 16 

met het thema InGLOWrious. Dit keer vond de InGLOWrious plaats in de Drie Gezusters. De zaal was 17 

versierd met verschillende blacklight versieringen en voor de aanwezigen waren glowsticks en glow in the 18 

dark verf (om helemaal in de stemming te komen). Rond 01.00 uur ging de kelder open, deze was echter 19 

heel vies en het stonk, waardoor de deuren later weer dicht gingen. Het was een gezellige avond met een 20 

goede opkomst. Doordat de kelder niet open kon was het wel druk binnen en ook de beloofde blacklights en 21 

het gratis fust met bier waren niet aanwezig. Dit zal worden meegenomen in het gesprek met de 22 

bedrijfsleider die binnenkort wordt gepland.  23 

Op woensdag 20 maart heeft de tweede editie van Inglorious plaatsgevonden. Het thema was 24 

Hawaiiglorious en ditmaal vond het feest plaats in de El Sombrero. De El Sombrero was versierd met 25 

Hawaiislingers en palmbomen. Het was een gezellig maar rustig feest, echter gaven leden aan het jammer te 26 

vinden nog een feest in de El Sombrero te hebben. De organisatie verliep goed, er was duidelijke 27 

communicatie met de bedrijfsleider, alleen het promotiemateriaal was te laat aangeleverd en dit is nogmaals 28 

teruggekoppeld.  29 

 30 
8.1.3 Mengelmoes 31 

Mengelmoes is de nieuwe samenwerking tussen verenigingen van de Managementfaculteit en de 32 

Sociale Faculteit. Het feest wordt georganiseerd door studievereniging Babylon, studievereniging BOW, de 33 

ESV, studievereniging Den Geitenwollen Soc., studievereniging ismus, studievereniging Mundus, 34 

studievereniging Postelein en studievereniging Umoja. De locatie voor het feest was de Brebl. De 35 

samenwerking verliep tot dusver goed, het duurde even voordat er een concreet plan kwam, maar 36 

uiteindelijk lag de locatie vast en waren zowel de garderobe als de DJ geregeld. In totaal zijn 600 kaarten 37 

beschikbaar en elke vereniging heeft 75 kaarten gekregen. Postelein heeft alle kaarten binnen twee dagen 38 

verkocht. Na een herverdeling heeft Postelein vijftien kaarten extra gekregen voor de reservelijst. De 39 

kaartjes kostten € 3,00 voor leden en € 4,00 voor niet-leden. 40 
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 Op woensdag 14 maart heeft de eerste editie van Mengelmoes plaatsgevonden. Het was een 1 

geslaagde avond. De locatie was een keer helemaal anders, niet in de Molenstraat, dit zorgde voor een leuke 2 

sfeer. Daarnaast was het leuk dat het met zoveel verenigingen werd georganiseerd en er daardoor ook een 3 

gelijke verdeling was tussen man en vrouw. Leden gaven aan het een leuk feest te vinden, echter was het er 4 

wel warm en stonk het volgens sommigen. Verder gaven ze ook aan het heel leuk te vinden dat er twee 5 

zalen waren met verschillende soorten muziek en de mix van verenigingen. In totaal waren 83 leden en vijf 6 

niet-leden aanwezig inclusief commissie- en bestuursleden. In de evaluatie met andere verenigingen zal het 7 

feest nogmaals worden geëvalueerd en worden gekeken of het feest wordt voortgezet. 8 

 9 

8.2 Galacommissie 10 

De galacommissie bestond dit jaar uit twee leden, exclusief de commissaris Activiteiten, te weten:  11 

• K. Hobbelen 12 

• N. Verver 13 

 14 

Het samenwerkingsverband voor het gala bestond dit jaar uit studievereniging BOW, studievereniging 15 

Mundus en studievereniging Postelein. Vanuit elke vereniging werden twee commissieleden afgevaardigd voor 16 

een galacommissie, die samen het gala hebben georganiseerd. De bestuursverantwoordelijke van elke vereniging 17 

heeft zoveel mogelijk vergaderingen bijgewoond. Doordat pas later bekend werd dat Babylon dit jaar niet 18 

meedeed aan het gala vanwege hun lustrumjaar had BOW € 100,00 minder begroot voor het gala dan Postelein 19 

en Mundus. Dit is uiteindelijk opgelost doordat Postelein en Mundus de overige € 100,00 bij de kaartjes van de 20 

leden hebben gelegd. Hierdoor was er wel een verschillende kaartprijs bij alle drie de verenigingen.  21 

Op donderdag 31 januari is de promotie voor het gala begonnen. Het ontwerp voor de posters, 22 

Facebookbanner en de kaartjes is gemaakt door een commissielid van studievereniging Mundus. Op maandag 4 23 

februari is de kaartverkoop voor het gala gestart. Er waren in totaal 350 kaarten beschikbaar, waarvan 150 24 

kaarten voor Postelein. De kaartjes waren snel uitverkocht, maar doordat veel mensen dubbel op de inschrijflijst 25 

stonden, konden veel mensen van de reservelijstlijst worden benaderd. Doordat de kaarten ook bij de andere 26 

verenigingen op de eerste dag al uitverkocht waren, zijn nog vijftig kaarten extra beschikbaar gesteld en deze 27 

zijn verdeeld over de drie verenigingen. Door deze extra gala kaarten is de gehele reservelijst uiteindelijk 28 

benaderd. 29 

Op woensdag 21 februari heeft het Gala: A night to remember plaatsgevonden in De Waagh. Dit jaar is 30 

ervoor gekozen om geen geld uit te geven aan versiering, omdat de locatie al heel mooi van zichzelf is. Leden 31 

betaalden € 26,50 en niet-leden € 32,00. Hiervoor kregen zij van 21.00 tot 02.00 uur onbeperkt bier, fris, wijn en 32 

wodka. Het gala vond plaats op twee verdiepingen. Beneden was het feest om 01.00 uur afgelopen, boven was 33 

het feest om 02.00 uur afgelopen. Boven heeft DJ J. Derks de hele avond gedraaid. Beneden heeft de huis-DJ 34 

van De Waagh de gehele avond gedraaid. Daarnaast stond tot 00.00 uur een fotograaf beneden voor het maken 35 

van foto’s. Namens Postelein waren 132 leden en negentien niet-leden aanwezig, namens BOW 124 aanwezigen 36 

en namens Mundus 116 aanwezigen.   37 
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8.3 Ledenweekendcommissie 1 

De ledenweekendcommissie bestaat dit jaar uit zeven commissieleden, exclusief de commissaris 2 

Activiteiten, te weten: 3 

• E. Kelders (commissiehoofd) 4 

• F. Dijkstra (commissie penningsmeester) 5 

• E. van Afferen 6 

• S. Even 7 

• L. Swikker 8 

• L. Veelenturf 9 

• V. Wijnen 10 

 11 

De ledenweekendcommissie heeft zich beziggehouden met het organiseren van een driedaagse reis in 12 

het weekend naar een bestemming in de buurt van Nijmegen. In week 3 is het ledenweekend via Facebook, 13 

Instagram en de website in promotie gegaan. In week 5 zijn collegepraatjes gehouden waarin het 14 

promotiefilmpje is laten zien en aanvullende informatie is gegeven. De inschrijving is op dinsdag 5 februari om 15 

19.00 uur geopend en in totaal hebben 43 leden zich ingeschreven.  16 

Het georganiseerde weekend werd gekoppeld aan een thema, bedacht door de commissie. Net als 17 

voorgaande jaren is ervoor gekozen het thema van het weekend bekend te maken tijdens de 18 

informatiebijeenkomst. Deze vond plaats op donderdag 21 februari. Het thema van dit jaar was Expeditie 19 

Robinson. De eerste immuniteitsproef heeft plaatsgevonden en het thema werd enthousiast ontvangen. Tijdens 20 

de avond waren 26 deelnemers aanwezig en door middel van een PowerPoint is meer informatie over het 21 

weekend gegeven.  22 

Afgelopen halfjaar heeft de ledenweekendcommissie de locatie en het vervoer voor het weekend 23 

vastgelegd. De dagen werden verdeeld over de commissieleden, activiteiten werden vastgesteld en de 24 

boodschappenlijst werd opgesteld. De commissie heeft zich beziggehouden met het uitwerken van alle spellen en 25 

het bij elkaar verzamelen van de benodigdheden. 26 

De prijs van het ledenweekend was net als vorig jaar € 41,00 zijn. Bij dit bedrag was twee keer 27 

avondeten, één keer ontbijt, twee keer lunch, één keer brunch, bier tijdens de cantus, een slaapplek en vervoer 28 

voor de heen- en terugreis inbegrepen. Wat de leden zelf moesten betalen tijdens het weekend waren de 29 

consumpties (€ 0,50 bier/fris en € 1,00 wijn) en de eventuele broodjes met snack die ze wilden nuttigen (€ 1,00). 30 

Het ledenweekend vond plaats op vrijdag 15 maart tot en met zondag 17 maart. Het weekend vond 31 

plaats in de Mortel. In totaal zouden 56 deelnemers inclusief commissie- en bestuursleden meegaan op 32 

ledenweekend. Echter hebben veel mensen zich op het laatste moment zich afgemeld, voornamelijk wegens 33 

ziekte, waardoor uiteindelijk 48 leden inclusief commissie- en bestuursleden aanwezig waren. 34 

Op vrijdag 15 maart vertrok de bus met deelnemers om 12.00 uur naar de Mortel. Daar aangekomen 35 

werden de bedden klaargelegd en stond de lunch klaar voor de deelnemers. ’s Middags vond het introductiespel 36 

plaats. Tijdens dit spel moesten de vier kampen een parcours afleggen en ondertussen letters verzamelen. Na het 37 

avondeten is wegens het slechte weer ervoor gekozen niet het bosspel maar de pubquiz te spelen. Na de pubquiz 38 

kregen leden tijd zich te verkleden voor het themafeest. Echter was er voor het themafeest als verrassing nog een 39 
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eilandraad waar het best verkleedde kamp punten kon verdienen.  Na de eilandraad ging dan toch het themafeest 1 

van start.   2 

Op zaterdag heeft een zevenkamp plaatsgevonden. In de spellen van de zevenkamp was het thema 3 

Expeditie Robinson verwerkt. Op de spellen kwamen enthousiaste reacties. Wel gaven sommige leden aan meer 4 

actie te willen, maar wegens het slechte weer moest ook de zevenkamp binnen waardoor dit niet mogelijk was. s’ 5 

Avonds vond de cantus plaats die gegeven werd door HRG Achelous. De cantus was erg leuk en duurde 6 

daardoor zelfs iets langer dan gepland. Dit was echter geen probleem, alle leden deden nog gezellig mee. Na 7 

afloop van de cantus werd het feest nog gezellig voortgezet. 8 

Op zondag vond de eindproef plaats. Ook in dit spel was het thema goed terug te zien. Tot slot was er 9 

dit jaar voor gekozen het ledenweekend op de locatie zelf af te sluiten. Er is eerst met z’n allen opgeruimd en 10 

ingepakt en daarna vond de prijsuitreiking plaats. Hierbij mocht kamp Noord de felbegeerde beker en hun prijs, 11 

twee meter bier in de Fuik tijdens een borrel, in ontvangst nemen. Ondanks de kou gaven deelnemers aan dat het 12 

een geslaagd weekend was met leuke spellen en een leuk thema.  13 

 14 

8.4 Postelein Actief-commissie 15 

De Postelein Actief-commissie bestaat dit jaar uit zes leden, exclusief de commissaris Activiteiten, te 16 

weten:  17 

• S. van Nieuwland (commissiehoofd) 18 

• V. van den Berg 19 

• D. Hendriks 20 

• O. Nelissen 21 

• E. Oplaat 22 

• F. Verweij 23 

 24 

Afgelopen halfjaar heeft de Postelein Actief-commissie twee activiteiten georganiseerd, in het komende 25 

halfjaar zullen zij nog drie activiteiten organiseren. De Batavierenrace zal één van deze activiteiten zijn. Meer 26 

hierover is te lezen onder het puntje 8.6.1 Batavierenrace. 27 

Op woensdag 12 december heeft de Postelein Actief-activiteit Schaatsen plaatsgevonden. Er waren in 28 

eerste instantie 40 plekken maar vanwege het grote animo is in overleg met de commissie besloten extra plekken 29 

vrij te maken. Hierdoor is uiteindelijk met 58 leden inclusief commissie- en bestuursleden van 19.30 uur tot 30 

21.30 uur bij Schaatsbaan Triavium geschaatst. Leden konden zowel van de ringbaan als van de funbaan gebruik 31 

maken en tussendoor konden ze een beker warme chocolademelk drinken. De commissie had een estafette 32 

bedacht maar deze kon door de drukte helaas niet doorgaan. Desondanks hebben de leden zich uitstekend 33 

vermaakt. De reacties op de activiteit waren positief, leden schaatsten enthousiast rond. De activiteit was € 3,00 34 

voor leden en € 5,50 voor niet-leden. Daarnaast konden leden voor € 6,00 schaatsen huren of zelf schaatsen 35 

meenemen.  36 

Op dinsdag 26 februari heeft de tweede activiteit van de Postelein-Actiefcommissie plaatsgevonden. 37 

Tijdens deze activiteit is Glow in the Dark-midgetgolf bij Laserquest Nijmegen gespeeld. Leden konden één uur 38 

midgetgolfen en kregen één drankje aangeboden. Het was geen grote groep, maar dat was uiteindelijk ideaal, 39 

want daardoor hoefden niemand lang op elkaar te wachten. De reacties waren erg positief en er is veel gelachen. 40 
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Als afsluiting werden de scores bekendgemaakt en kreeg de winnaar als prijs een fles speciaal bier en een reep 1 

chocolade. De activiteit kostte € 8,15 voor leden en € 10,00 voor niet-leden. In totaal waren twintig leden 2 

aanwezig inclusief commissie- en bestuursleden. 3 

 4 

8.4.1 Batavierenrace 5 

Vorig jaar is voor het eerst sinds jaren weer deelgenomen aan de Batavierenrace. Wegens een groot 6 

succes is besloten dit jaar weer een team namens Postelein te laten deelnemen aan de Batavierenrace.  7 

Op dinsdag 4 december is de inschrijving geopend. Door middel van loting is de uiteindelijke 8 

etappe-indeling gemaakt en de afgewezen mensen zijn benaderd voor tentenbouwer of reserveloper. Op 9 

woensdag 20 maart heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de lopers van de Batavierenrace. 10 

Tijdens deze bijeenkomst is de eerste informatie gegeven en zijn er kennismakingsspellen gespeeld. Tot slot 11 

is op woensdag 27 maart de inschrijving voor de tentenbouwers geopend, waarbij leden die niet mee willen 12 

of kunnen rennen, wel kunnen helpen met het opbouwen van de tenten en aanmoedigen van de renners. 13 

 14 

8.5 Pedagogen Uit de Banken-commissie (PUB) 15 

Dit jaar bestaat de PUB-commissie uit zes leden, exclusief de commissaris Activiteiten, te weten:  16 

• J. Scholten (commissiehoofd) 17 

• E. Bos 18 

• D. Hesp 19 

• S. Kragt 20 

• Y. Santegoeds 21 

• L. Vermeulen 22 

 23 

Het afgelopen halfjaar heeft de commissie twee niet-studiegerelateerde activiteiten georganiseerd. Het 24 

komende halfjaar zullen nog drie niet-studiegerelateerde activiteiten plaatsvinden. 25 

Op donderdag 6 december heeft de Bierproeverij Beer & Bites plaatsgevonden. De bierproeverij 26 

bestond uit drie speciaalbiertjes en bij elke ronde werd iets over de herkomst en het brouwproces van het biertje 27 

verteld. Tussen de rondes door konden spelletjes worden gespeeld en werden hapjes aangeboden. Er werd 28 

fanatiek spelletjes gespeeld en de reacties van de aanwezigen waren positief. De activiteit was € 4,65 voor leden 29 

en € 7,50 voor niet-leden, waarbij drie speciaalbiertjes en een hapje waren inbegrepen. Op de activiteit waren 35 30 

leden aanwezig inclusief commissie- en bestuursleden. 31 

Op dinsdag 12 februari heeft de biercantus plaatsgevonden bij Villa van Schaek. De cantus werd geleid 32 

door het dispuut Achelous. De activiteit was zeer geslaagd en erg gezellig. Zo gezellig zelfs dat de tap 33 

uiteindelijk dicht is gedraaid, omdat het bier op was en we vier uur verder waren. Naar Achelous is doorgespeeld 34 

dat de cantus de volgende keer eerder gestopt mag worden. Na de cantus is alles opgeruimd en is met een grote 35 

groep de activiteit in de stad afgesloten. De activiteit was € 10,50 voor leden en € 12,50 voor niet-leden. Tijdens 36 

de activiteit waren 71 leden en vijf niet-leden aanwezig inclusief commissie- en bestuursleden.  37 

 38 

8.6 Skireiscommissie 39 

Dit jaar bestond de skireiscommissie uit zes leden, exclusief de commissaris Activiteiten, te weten:  40 
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• I. van Wezel (commissiehoofd) 1 

• S. van Kruijsbergen (commissiepenningmeester) 2 

• I. van den Born 3 

• D. Jansen 4 

• K. Reijnen 5 

• K. Temminghof 6 

 7 

Dit jaar heeft de commissaris Activiteiten samen met de skireiscommissie 2017-2018 de bestemming 8 

uitgezocht. Hierbij is contact gezocht met verschillende reisorganisaties en offertes zijn opgevraagd voor 9 

verschillende gebieden en reisduren. Uiteindelijk bleek de aanbieding van SKIFEST voor een skireis naar Risoul 10 

de beste optie. Tijdens de eerste vergadering is deze bestemming aan de commissie bekend gemaakt. De skireis 11 

was dit jaar in een onderwijsvrije week gepland maar helaas werd in oktober bekend gemaakt dat in de week van 12 

de skireis twee VSO-tentamens zouden plaatsvinden. Hierover is contact opgenomen met B. Radstaak, maar hij 13 

kon hierin niks voor ons betekenen. De reis annuleren was duurder dan de reis door laten gaan, dus is besloten 14 

om de skireis door te laten gaan. Dit jaar is een achtdaagse-reis aangeboden voor € 340,00 exclusief eventuele 15 

materiaalhuur en/of verzekeringen. Drie ski-/snowboarddocenten zijn mee geweest op skireis, te weten: T. 16 

Langhout als snowboardleraar, M. van Berkel als skilerares voor de beginnersgroep en S. van Kruijsbergen als 17 

skilerares voor de gevorderde groep.  18 

De mediacommissie heeft gezorgd voor een logo, poster en promotiefilmpje. In week 45 zijn 19 

collegepraatjes gehouden tijdens de pauzes van verschillende colleges. Op dinsdag 13 november is om 19.00 uur 20 

de skireisinschrijving geopend, welke op dinsdag 20 november zou sluiten. De reis zat echter niet vol en daarom 21 

is besloten de inschrijving langer open te houden, namelijk tot dinsdag 4 december. Hierna moesten de gegevens 22 

namelijk aan SKIFEST worden doorgegeven. In totaal hadden twintig deelnemers zich aangemeld inclusief 23 

wintersportleraren, commissie- en bestuursleden.  24 

Op donderdag 20 december heeft de informatiebijeenkomst voor de deelnemers plaatsgevonden. 25 

Veertien deelnemers waren aanwezig deze avond inclusief commissie- en bestuursleden. Iedereen heeft na 26 

afloop de PowerPoint ontvangen, zodat ook deelnemers die niet aanwezig konden zijn de informatie hebben 27 

gekregen. Na de benodigde informatie en de kamerindeling is een ranking ingevuld en zijn 28 

kennismakingsspellen gespeeld. 29 

Van zaterdag 5 januari tot en met zaterdag 12 januari heeft de skireis plaatsgevonden in Risoul. 30 

Zondagochtend kwam de groep aan in het skigebied en kon iedereen meteen de kamers in. Daarna is 31 

gezamenlijk het gehuurde materiaal opgehaald en hebben de skileraren de pistes alvast kunnen verkennen. Zodra 32 

iedereen alle spullen had ontvangen, zijn de eerste ski- en snowboardlessen begonnen. Zondag tot en met 33 

donderdag zijn lessen gegeven. Vrijdag hebben geen lessen plaatsgevonden, maar was de skipas wel geldig 34 

waardoor mensen zelfstandig de piste op konden. In totaal zaten drie deelnemers in de beginnersskigroep, zeven 35 

in de gevorderde skigroep en twee in de snowboardgroep. 36 

Op zondagavond stond er voor de deelnemers een vrije avond gepland, maar bleek SKIFEST een 37 

kennismakingsborrel te hebben georganiseerd. Hier is als groep gezamenlijk aan deelgenomen en het was heel 38 

gezellig. Maandagavond vond een spellenrouler plaats. Verspreid over de drie kamers werden spelletjes gespeeld 39 

en het winnende groepje kreeg een als prijs een bierpongset. Op dinsdagavond heeft een pubquiz plaatsgevonden 40 
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met daaropvolgend een gezamenlijke stapavond. De reisleider heeft de bar voor de pubquiz gereserveerd en 1 

daarna is de groep verplaatst naar de club een verdieping lager. Gekozen is om er dit jaar een stapavond van te 2 

maken in plaats van een kroegentocht, omdat dit makkelijker te organiseren was. Dit kwam doordat er eigenlijk 3 

maar één echte kroeg/club was, namelijk de Yeti-bar, en daarnaast omdat uit voorgaande jaren terugkwam dat 4 

kroegen vaak laat of niet reageren. Woensdagavond is met de hele groep samen gegeten op kosten van Postelein. 5 

Dondermiddag is met de hele groep gesleed. Deze middag was georganiseerd door SKIFEST en zij boden ons 6 

een uur sleeën op de piste met drie drankjes voor € 5,00 per persoon. Vrijdag is de bus om 18.00 uur weer 7 

vertrokken naar Nederland, waar de groep zaterdagochtend vroeg is aangekomen.  8 

Op maandag 25 maart heeft de skireisreünie plaatsgevonden, hierbij waren zeventien deelnemers 9 

aanwezig. Gedurende deze avond zijn enquêtes omtrent de reis ingevuld, zijn oorkondes uitgereikt aan de 10 

deelnemers, is de ranking besproken en is de aftermovie bekeken. Uit de enquêtes kwam naar voren dat duur van 11 

de reis, de reisleiding en het skigebied prima waren. Daarnaast kreeg ook de reis in zijn geheel een goede 12 

beoordeling van de deelnemers. De accommodatie werd minder goed beoordeeld, met name omdat deze vrij 13 

klein was. Dit is achteraf teruggekoppeld naar SKIFEST.  14 

 15 

8.7 RAGweek 16 

De RAGweek heeft dit jaar plaatsgevonden van woensdag 20 februari tot en met woensdag 27 februari. 17 

Dit jaar is geld opgehaald voor de goede doelen Villa Pardoes en Plastic Soup Foundation. Postelein heeft 18 

verschillende activiteiten georganiseerd om geld op te halen voor deze goede doelen. Daarnaast heeft het bestuur 19 

deelgenomen aan de ‘Sexy-met-stijl-bestuurskalender’. Door het bestuur zijn 28 kalenders à € 10,50 per stuk 20 

gekocht en vervolgens doorverkocht aan vrienden en familie. Postelein is bij de kalenderverkoop financieel 21 

gezien niet betrokken geweest.  22 

Op woensdag 6 februari heeft de middaglezing: Villa Pardoes plaatsgevonden. De lezing was zowel 23 

voor leden als voor niet-leden € 1,00. Met de lezing is € 31,40 opgehaald voor Stichting RAGweek. Bij de lezing 24 

waren achttien leden en één niet-lid aanwezig inclusief commissie- en bestuursleden.  25 

Op donderdag 7 februari heeft de eetactie fruitspiesjes plaatsgevonden. Zowel leden als niet-leden 26 

konden voor € 1,00 een fruitspiesje met verschillende soorten fruit naar keuze maken. Er waren 58 mensen die 27 

een stokje gekocht hebben. In totaal is € 77,40 opgehaald.  28 

Gedurende de hele RAGweek konden studenten flessen inleveren op de Posteleinkamer. Hiermee is € 29 

9,70 opgehaald. Dit maakt dat Postelein in totaal € 412,50 heeft opgehaald voor Stichting RAGweek. 30 


