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  Wij zijn op zoek naar 

 enthousiaste actieve leden! 

  Ben je nieuwsgierig naar onze

  commissies? Lees dan snel 

verder! 

Studievereniging Postelein 

Informatiefolder commissies en 

actief lidmaatschap 

Ledenweekendcommissie 

De ledenweekendcommissie organiseert een 

weekend in de buurt van Nijmegen. Het weekend is 

bedoelt voor alle leden van Postelein. Je houdt je 

bezig met het bedenken van een thema en het 

organiseren van leuke spellen en andere activiteiten 

voor op het weekend. De commissie bestaat uit 6 à 

7 leden exclusief de commissaris Activiteiten en 

vergadert ongeveer één keer per 3 à 4 weken. 

 

Postelein Actief-commissie 

De Postelein Actief-commissie organiseert drie á vier 

activiteiten, zoals de deelname aan de 

Batavierenrace en lasergamen. De commissie zal 

brainstormen over verschillende mogelijkheden voor 

leuke activiteiten. De commissie bestaat uit 4 à 6 

leden exclusief de commissaris Activiteiten en 

vergadert ongeveer één keer per 3 à 4 weken.  

 

Pedagogen Uit de Banken-commissie 

(PUB) 

De PUB-commissie organiseert leuke en 

toegankelijke activiteiten, zoals een biercantus of 

kroegentocht. Het is een mooie mogelijkheid om 

Postelein op een informele manier te leren kennen. 

De commissie zal bestaan uit 5 à 6 leden exclusief 

de commissaris Activiteiten en vergadert ongeveer 

één keer per 3 à 4 weken.  

 

Skireiscommissie 

De skireiscommissie organiseert en begeleidt de 

skireis van Postelein. Je hoeft niet te kunnen 

wintersporten om lid te zijn van deze commissie, 

een berg enthousiasme om de pistes af te dalen en 

te après-skiën is genoeg! Deze commissie bestaat 

uit 4 à 6 leden exclusief de commissaris Activiteiten 

en vergadert één keer per week tot en met januari. 

 

 

 

 

Studiereiscommissie 

Deze commissie organiseert en begeleidt een 

buitenlandse reis van ongeveer zeven dagen. 

Tijdens de reis zullen we niet alleen culturele en 

studiegerelateerde activiteiten ondernemen, maar 

ook gezellig uitjes plannen. De commissie bestaat 

uit 7 à 8 leden exclusief de commissaris Onderwijs 

en vergadert ongeveer één keer per week. 

 

Workshop- en excursiecommissie 

Deze commissie is verantwoordelijk voor het 

organiseren van ongeveer zes interessante 

workshops en excursies. Er wordt nagedacht over 

boeiende activiteiten en contact gezocht met 

instellingen. De commissie bestaat uit 4 à 5 leden 

exclusief de commissaris Onderwijs en vergadert 

ongeveer één keer per 2 à 3 weken.  

 

Feestcommissie 

De feestcommissie organiseert 

komend studiejaar verschillende feesten  

met andere verenigingen: BaMyPo, Inglorious, S-

feest en een managementfeest. De leden uit de 

commissie bedenken thema’s, kopen versiering en 

draaien deurdiensten. De commissie bestaat uit 4 à 

5 leden exclusief de commissaris Activiteiten en 

vergadert ongeveer één keer per 3 à 4 weken. 

Daarnaast is er een afgevaardigde voor het S-feest 

die tot februari één keer per 3 weken zal 

vergaderen. 

 

Galacommissie 

De galacommissie is samen met twee andere 

verenigingen verantwoordelijk voor het organiseren 

van een spetterend gala. De commissie zoekt onder 

andere naar een locatie, de muziek en een 

fotograaf. Deze commissie zal bestaan uit 1 à 2 

leden exclusief de commissaris Activiteiten en 

vergadert tot februari één keer per 2 weken. 

 



 

   

Kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie controleert minimaal 

twee keer per jaar of de penningmeester de 

financiën goed heeft bijgehouden. De controles 

duren elk ongeveer twee uur en daarbij leer je 

veel over de geldzaken van Postelein en financiën 

in het algemeen. De kascontrolecommissie bestaat 

uit 3 leden exclusief de penningmeester en 

vergadert 4 keer per jaar.  

 

Acquisitiecommissie 

De acquisitiecommissie houdt zich  

bezig met het werven en het onderhouden  

van contact met sponsoren. Bovendien sleept deze 

commissie de beste deals voor de PosteleinPas in 

de wacht. De acquisitiecommissie bestaat uit 4 à 5 

leden exclusief de commissaris PR en vergadert 

ongeveer één keer per 3 weken. 

 

Eerstejaarscommissie 

De eerstejaarscommissie organiseert  

zoals de naam al zegt activiteiten voor en door 

eerstejaarsstudenten. Denk hierbij aan een 

barbecue of een sinterklaasavond. Een goed begin 

om Postelein op een leuke manier te leren kennen. 

De commissie bestaat uit 4 à 5 leden exclusief de 

commissaris PR en vergadert één keer per 5 à 6 

weken.  

 

Introductiecommissie 

Deze commissie is verantwoordelijk voor de 

organisatie van de introductie voor de nieuwe 

eerstejaarsstudenten. De commissie zorgt onder 

andere voor het programma van de introductie, de 

mentoren en alle andere leuke spellen en 

activiteiten voor de introductie. De commissie 

bestaat uit 6 à 7 leden exclusief de commissaris 

PR en vergadert in het begin van het jaar 

ongeveer maandelijks en later in het jaar één keer 

per week. 

 

Dies- en lustrumcommissie  
(onder voorbehoud) 
De dies- en lustrumcommissie is  

verantwoordelijk voor het organiseren  

van de dies (verjaardag) en het lustrum 

(vijfjaarlijkse verjaardag) van Postelein. Hiervoor 

bedenken zij allerlei feestelijk activiteiten die plaats 

zullen vinden rondom de verjaardag van Postelein. 

De dies- en lustrumcommissie bestaat uit 4 à 5 

leden exclusief de voorzitter en vergadert ongeveer 

één keer per 4 à 5 weken. 

 

Mediacommissie 

De mediacommissie ontwerpt alle logo’s  

en posters voor de activiteiten van Postelein en 

maakt promotiefilmpjes en aftermovies van de 

reizen. Daarnaast zal er een aftermovie gemaakt 

worden van elke periode als sfeerimpressie. De 

commissie zal bestaan uit 6 à 7 leden en vergadert 

één keer per 2 à 3 weken. 

 

(Pre)mastercommissie 
(onder voorbehoud) 
De (pre)mastercommissie is een commissie voor en 

door (pre)masters die activiteiten bedenken waar 

zij behoefte aan hebben. Hierbij kan gedacht 

worden aan een vrijdagmiddagborrel of 

arbeidsoriënterende activiteiten. De commissie 

bestaat uit 3 à 4 leden exclusief de secretaris en 

vergadert ongeveer één keer per 5 à 6 weken. 

 

Mannencommissie 

Bij deze commissie wordt de  

saamhorigheid van de mannen binnen  

Postelein vooropgesteld. De commissie zorgt voor 

tal van momenten in het jaar waar de mannen 

samen kunnen pokeren, darten of een biertje 

kunnen drinken. De mannencommissie bestaat uit 

3 à 4 leden exclusief de penningmeester en 

vergadert één keer per 4 à 5 weken. 

 

Jaarboekcommissie 
(onder voorbehoud) 

De jaarboekcommissie verzorgt dit jaar het 

allereerste verenigingsjaarboek van Postelein. 

Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor 

het vinden van interessante artikelen die 

maandelijks in de nieuwsbrief zullen verschijnen. 

Kortom een commissie voor de creatievelingen! De 

commissie bestaat uit 5 à 6 leden exclusief de 

commissaris PR en vergadert ongeveer één keer 

per 3 à 4 weken. 

 

Promotiecommissie 

Van de Posteleinkleding tot aan borrels en het 

uitdelen van lekkere hapjes: de promotiecommissie 

zorgt er door middel van leuke promotieacties voor 

dat Postelein goed in the picture komt te staan. De 

commissie bestaat uit 9 à 11 leden exclusief de 

commissaris PR en vergadert ongeveer één keer 

per 3 weken. 

 

Carrièrecommissie 

De carrièrecommissie organiseert 

gedurende het studiejaar ongeveer drie 

activiteiten. Gedacht kan worden aan activiteiten 

waarbij studenten zich voor kunnen bereiden op 

het werkveld, hun sollicitatie skills kunnen 

verbeteren of hun netwerk kunnen vergroten. De 

commissie bestaat uit 3 à 4 leden exclusief de 

commissaris Onderwijs en vergadert ongeveer één 

keer per 2 à 3 weken.  

 

Lezingencommissie 

De lezingencommissie organiseert ongeveer zes 

lezingen. Zij zullen brainstormen over onderwerpen 

die interessant zijn voor leden en gaan opzoek naar 

sprekers. De commissie bestaat uit 4 à 6 leden 

exclusief de commissaris Onderwijs en vergadert 

ongeveer één keer per 2 à 3 weken.  

 


