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VOORWOORD 

Geachte lezer, 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2005-2006 van Studievereniging Postelein, de studievereniging 

voor Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde in Nijmegen. Het afgelopen jaar is er 

samen met de actieve leden weer hard gewerkt aan een uitbreiding van de activiteiten en 

diensten van Postelein.  

De eerste grote verandering in dit bestuursjaar was de verhuizing naar een andere kamer. 

Postelein kreeg een veel grotere, mooiere en vooral lichtere kamer. Er is getracht er een 

gezellig en functionele kamer van te maken. Zo is er een tweede computer bij gekocht, is er 

een tafel om aan te vergaderen en is er een relax hoekje gemaakt.  

Door het jaar heen heeft Postelein weer tal van activiteiten georganiseerd. De feesten, 

werkexcursies, lezingen, filmavonden en andere activiteiten werden allemaal goed bezocht. 

Ook werd er voor de tweede keer een onvergetelijke studiereis georganiseerd, die ook dit jaar 

weer een groot succes was. Met de invoering van de DD-borrel hoopt Postelein bovendien een 

leuke maandelijkse, gezellige borrel te organiseren waar studenten elkaar beter kunnen leren 

kennen.  

Het ledenaantal van Postelein blijft de laatste jaren doorgroeien. Om te zorgen voor een betere 

communicatie en informatievoorziening richting haar leden heeft Postelein haar eigen 

Blackboard-community gekregen en wordt er op het moment van schrijven, de laatste hand 

gelegd aan de nieuwe dynamische website. Om Postelein bovendien een professionelere 

uitstraling te geven, is er gewerkt aan een nieuw logo. Dit logo zal vooral door het nieuwe 

bestuur onder de aandacht worden gebracht.  

Ook de ledenadministratie is grondig onder handen genomen en door middel van een 

ledenbestand dat gekoppeld wordt aan deze site hopen we te zorgen voor een betere 

communicatie naar onze leden en hopen wij de betrokkenheid van hen te vergroten. Leden 

kunnen voortaan zelf hun gegevens wijziging, het on-line smoelenboek bekijken en in 

toekomst wellicht ook via de site inschrijven voor activiteiten.  

Terugkijkend op dit bestuursjaar denk ik terug aan een mooie en gezellige tijd. Samen met de 

overige bestuursleden en actieve leden is er vol enthousiasme en motivatie hard gewerkt om 

ook dit jaar weer tot een succes te maken voor Postelein. Daarom wil ik via deze weg graag 

alle actieve leden bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Bovendien wil ik Harm, 

Sharona, Myrte, Jennifer en Loes bedanken voor de leuke en gezellige tijd die ik met jullie 

heb gehad. Voor mij was het een bestuursjaar om nooit te vergeten!  

 

Namens het bestuur 2005-2006, 

 

Carlijn Simons 

Voorzitter 
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COLOFON 

Jaarverslag 2005-2006 Studievereniging Postelein 

Het Postelein Jaarverslag is een jaarlijkse uitgave van studievereniging Postelein, waarin het 

bestuur en de commissies verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de 

georganiseerde activiteiten.  

Oplage:  

13 

Naam:  

Studievereniging Postelein 

Studie:  

Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 

Faculteit:  

Sociale Wetenschappen 

Datum uitgifte:  

September 2006 

Adres vereniging:  

Montessorilaan 3 

6500 HR Nijmegen 

Radboud Universiteit Nijmegen 

Telefoon:  

024- 3615815  

E-mail:  

postelein@pwo.ru.nl 
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Homepage:  
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Geschreven door het bestuur 2005-2006

Carlijn Simons 

Harm van den Broek 

Sharona Eskens 

Mryte Legemaate 

Jennifer Middleton 

Loes Soetens
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OVERZICHT ACTIVITEITEN 

Oktober 

06    BaMyPo-feest 

15 en 16  Nijmeegse Tweedaagse 

26  Actieve leden activiteit 

26  Posteleinborrel 

 

November 

02  Film: das experiment 

01 t/m 03  Boekenverkoop 

03   A-feest 

15  PosteleinPost 

15   Bamypo feest 

24  Barlab 

30  Meeloopdag 

 

December 

01  Excursie: De Hondsberg 

05  Sinterklaas in de collegezaal 

08  A-feest 

15   BaMyPo-feest 

20  Kerstdiner 

20  Meeloopdag 

 

Januari 

04  Opening kamer, gratis lunch 

09
 
en 10  Boekenverkoop 

09  PosteleinPost 

30 en 31  Boekenverkoop 

18  Voorlichting Studiereis 

 

Februari 

01 t/m 03  Boekenverkoop  

07  Excursie: De Twinkeling 

08  Lezing: Autisme “Geef me de 5” 
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16  Excursie: De Zevenster 

16  BaMyPo-feest 

 

Maart 

07   Meeloopdag 

09   A-feest 

14   Meeloopdag 

15   Wijnproeverij 

16   DD-Borrel 

25   PosteleinPost 

 

April 

1  RU-Opendag 

19  Meeloopdag 

19  Excursie: MuZIEuM 

20  DD-Borrel 

20  A-feest 

26  Meeloopdag 

26  Studiereis: Informatiebijeenkomst 

27  BaMyPo-feest 

 

Mei 

10  Excursie: Stichting SAM 

16  Meeloopdag 

18  DD-Borrel 

18 t/m 23  Studiereis 

 

Juni 

07  Netwerkavond 

08  A-feest 

12  PosteleinPost 

15  DD-Borrel 

15  BaMyPo-feest 

21  Actieve leden uitje 

23  Congres Sociale Wetenschappen 
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Juli 

Geen activiteiten 

 

Augustus 

01  PosteleinPost 

21  A-feest 

24  BaMyPo-feest 

30  Boekenverkoop 

30  Commissiemarkt 

 

September 

04 t/m 08 Boekenverkoop  

21 DD-Borrel 

22 Excursie: De Hunnerberg 
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HET BESTUUR  

 

In de periode van 3 oktober 2005 tot en met 4 oktober 2006 maakten de volgende personen 

deel uit van het bestuur van Postelein:  

 

Dagelijks Bestuur:  

Carlijn Simons  Voorzitter 

Harm van den Broek  Secretaris 

Sharona Eskens   Penningmeester 

 

Algemeen Bestuur: 

Myrte Legemaate  Commissaris Media 

Jennifer Middleton  Commissaris Studiegerelateerde Activiteiten 

Loes Soetens   Commissaris Evenementen 

 

 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 3 oktober is het 11
e
 bestuur gekozen.Dit is gevierd 

met een constitutieborrel, welke door ruim 20 verenigingsbesturen bezocht werd.  

In januari is een algemene ledenvergadering gehouden waarin het beleidsplan werd 

goedgekeurd.  

Op 30 mei is er een algemene ledenvergadering gehouden, waarin decharge aan de 

penningmeester verleend werd, voor het eerste halfjaar van de boekhouding. 

Het bestuur heeft in het begin van het bestuursjaar een nieuwe kamer gekregen, B.00.84. Dit 

is vergeleken met de vorige kamer een aanzienlijke verbetering. Het bestuur heeft haar best 

gedaan om deze kamer leuk aan te kleden. 

Ons ledenaantal is dit jaar aanzienlijk gestegen van rond 500 leden tot rond de 700 leden. Wij 

zijn tevreden met deze ontwikkeling. 

 

Wij hadden ons dit jaar tot doel gesteld om de statuten de wijzigen. Wij zijn hier nog niet aan 

toe gekomen. We wilden, naast de voorgestelde wijzigingen die het vorige bestuur al gemaakt 

had, ook de mogelijkheden bekijken om punten ten aanzien van bestuursaansprakelijkheid er 

in op te nemen. We hebben verschillende informatiebronnen geraadpleegd en we zijn al 

aanzienlijk wijzer geworden over de mate waarin het bestuur in bepaalde gevallen 

aansprakelijk is voor wat zij doet.  

Aangezien we nog steeds niet precies weten of we ons kunnen verzekeren tegen deze 

aansprakelijkheid geven wij deze taak door aan het nieuwe bestuur. Zij zullen van al deze 

ontwikkelingen op de hoogte gesteld worden.  

 

Namens het bestuur, 

Harm van den Broek 

Secretaris Postelein 2005-2006  
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ACTIEVE LEDEN ACTIVITEIT 

Om ervoor te zorgen dat de actieve leden elkaar wat beter leren kennen is er op 26 oktober 

een actieve leden activiteit georganiseerd. We hebben eerst gelaserquest, waarna we met z’n 

allen uit eten zijn geweest bij Donatello’s. Er waren 21 actieve leden. Het was een gezellige 

middag/avond. 

CONGRES SOCIALE WETENSCHAPPEN  

Het Congres Sociale Wetenschappen werd georganiseerd met een aantal andere verenigingen 

binnen de faculteit Sociale Wetenschappen , te weten Cognac, de Psychologenbond, Mirus, 

Akos, Quetzalcoatl, Homunculus en Sodalis. Het congres werd gehouden op 23 juni., met als 

thema emotie. Er waren verschillende lezingen en workshops waarbij het thema vanuit 

verschillende invalshoeken werd belicht. Er hebben ongeveer 50 studenten deelgenomen aan 

het congres. De opkomst was lager dan vooraf ingeschat werd, maar waarschijnlijk kwam de 

lage opkomst door de datum waarop het congres gehouden werd. Dit was namelijk rond de 

tentamens van veel studies. Volgend jaar wordt hier meer rekening mee gehouden.  

ACTIEVE LEDEN UITJE 

Op 21 juni zijn we met de meeste actieve leden van Postelein naar Phantasialand in Duitsland 

geweest, om iedereen te bedanken voor de inzet en hulp dit jaar. ’s Avonds werd er een 

barbecue georganiseerd in Café San Marco, waarna er aansluitend de wedstrijd Nederland – 

Argentië werd gekeken. Kortom, een zeer gezellige en geslaagde dag. 

NETWERKAVONDCOMMISSIE  

Het afgelopen jaar bestond de netwerkavondcommissie uit de volgende commissieleden: 

- Carlijn Simons (voorzitter) 

- Marleen Derkman 

- Chantal van Laar  

- Kim Messelink 

 

De netwerkavondcommissie heeft dit jaar een netwerkavond georganiseerd op 7 juni. De 

bedoeling van deze avond was om een aantal mensen uit het werkveld uit te nodigen om iets 

te komen vertellen over hun ervaring in het werkveld en om kort uit te leggen wat voor traject 

zij hebben doorlopen vanaf het moment dat zij afgestudeerd waren tot aan de plaats waar ze 

nu werken.  

Er kwamen 47 mensen naar de netwerkavond. Er waren 4 verschillende voorlichtingen, welke 

in twee rondes werden gegeven. De mensen die er waren, waren erg enthousiast over deze 

avond en er kwamen veel reacties dat het een goed initiatief was.  
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STUDIEGERELATEERDE ACTIVITEITEN COMMISSIE  

De commissie studiegerelateerde activiteiten bestond uit: 

- Jennifer Middleton (voorzitter) 

- Manon van Bijsterveldt 

- Judith Evers 

- Wouter Kaptein 

- Marleen Lammers 

- Karijn Stuurop 

- Mayke Vereijken 

 

- Maartje Keijsers (tot november ’05) 

- Mirthe van Engelen (tot december ’05) 

- Caressa Janssen (tot december ’05) 

- Karien Koopmans (tot maart ’06) 

 

In november heeft de commissie afscheid genomen van Maartje Keijsers. Zij heeft zich in het 

jaar 2004-2005 volop ingezet voor Postelein. Zij wilde zich echter dit jaar meer gaan richten 

op roeivereniging Phocas. Een maand later, in december, hebben we afscheid genomen van 

Caressa Janssen en Mirthe van Engelen. Caressa had verplichtingen in een ander bestuur, wat 

haar veel tijd koste. Mirthe is gestopt met de commissie, omdat zij meer tijd in haar studie 

wilde gaan steken. Als laatste hebben wij afscheid genomen van Karien Koopmans. Ook zij 

kreeg het te druk met haar studie. 

De commissie studiegerelateerde activiteiten heeft zich bezig gehouden met de organisatie 

van excursies, lezingen en de boekenverkoop. 

WERKEXCURSIES 

De eerste excursie van het studiejaar 2005-2006 heeft niet direct aan het begin van het jaar 

plaatsgevonden. Dit is niet goed geweest voor de promotie van Postelein. De reden hiervoor is 

vooral dat de commissie aan het begin van het jaar nog helemaal moest opstarten en moest 

beginnen met het zoeken van geschikte excursie mogelijkheden. Er stonden aan het begin van 

het studiejaar nog geen excursies gepland waarmee van start konden worden gaan.  

 

DE HONDSBERG 

De eerste excursie heeft plaatsgevonden op 1 december 2005 naar de Hondsberg. De 

Hondsberg is een Observatiecentrum en Specialistisch behandelinstituut. Tevens heeft De 

Hondsberg een afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie. Aansluitend op de vraagstelling van het 

kind en ouders wordt de hulp intramuraal geboden. Daarnaast biedt De Hondsberg 

extramurale hulpverlening vanuit de Dagcentra Vroegtijdige Interventie en vanuit de 

polikliniek algemeen en de polikliniek eetproblematiek. De doelgroep van De Hondsberg 

bestaat uit kinderen en jongeren met een lichte, matige dan wel ernstige verstandelijke 

beperking waarbij sprake is van zeer complexe gedragsproblemen en/of psychiatrische 

problematiek. De leeftijd van de kinderen kan variëren van 0-18 jaar.  

Er was meer animo voor de excursie dan dat er mensen mee konden. In totaal hebben een 

twintigtal studenten deelgenomen aan de excursie. Aan het begin van de excursie hebben drie 



 12 

medewerkers, waaronder een orthopedagoog en een stagiaire van de Radboud Universiteit, 

een praatje gehouden over de instelling. Daarna hebben we in twee groepen een rondleiding 

door het gebouw gekregen en als laatste werd nog het een en ander verteld en konden er nog 

vragen gesteld worden. De excursie was zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar.  

 

DE TWINKELING 

Op 7 februari is een groep studenten op excursie geweest naar Kinderdienstencentrum de 

Twinkeling. De diensten zijn bestemd voor kinderen met beperkingen in de leeftijd van 0 tot 

18 jaar en hun ouders. Tot de doelgroep behoren ook kinderen met ernstig meervoudige 

beperkingen (MCG) en kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag. 

 

DE ZEVENSTER 

In dezelfde maand, op 16 februari, heeft een excursie plaatsgevonden naar De Zevenster. De 

Zevenster is een locatie van Trajectum, een instelling voor multidisciplinaire Kinder- en 

Jeugdzorg. Zij richten zich op kinderen van 0 tot 16 jaar en hun ouders. Kinderen die 

vastlopen in hun ontwikkeling en gedragsproblemen hebben en ouders die 

opvoedingsproblemen zelf niet meer kunnen oplossen. Trajectum besteedt veel tijd en 

aandacht aan alle aspecten van probleemsituaties: lichaam, verstand, emotie, persoonlijkheid, 

gedrag, gezin en opvoeding, omgeving en sociaal netwerk. Aan de excursie hebben twintig 

studenten meegenomen. De excursie was zeer geslaagd. 

 

STICHTING SAM 

In mei heeft de excursie naar Stichting SAM plaatsgevonden. Stichting SAM is een ideële 

organisatie die zich ten doel stelt een professionele therapie te bieden aan kinderen met het 

Syndroom van Down en kinderen met autistische stoornissen. De therapie wordt uitgevoerd 

door middel van interactie met dolfijnen in therapiecentra in het Dolfinarium in Harderwijk. 

De excursie naar Stichting SAM heeft het onderdeel excursies van Postelein goed onder de 

aandacht gebracht. Veel studenten waren geïnteresseerd in de excursie en wilden graag mee. 

In tegenstelling tot andere excursies moest voor deze excursie betaald worden, in verband met 

de entree voor het Dolfinarium. Postelein heeft hieraan bijgedragen. De rest heeft de student 

zelf moeten betalen. De excursie was een van de meest succesvolle te noemen en zeker voor 

herhaling vatbaar.  

 

MUZIEUM 

In juli zijn we naar het MuZIEum geweest. Dit is een ervaringsmuseum over zien en niet-zien. 

Je kunt hier op ervarende wijze kennis maken met het wonder van zien en de onbekende 

wereld van het niet-zien. De excursie werd door ongeveer 15 personen bezocht. Tijdens de 

excursie is de groep in drieën opgedeeld. Twee groepen kregen bij elke ronde de mogelijkheid 

om het museum te bekijken. De derde groep kreeg een rondleiding door het ‘Dialoog in het 

donker’. Bij deze rondleiding neemt een blind of zeer slechtziend persoon je mee door zijn 

wereld. Je loopt dan in het volledige donker door een kamer, een park, over een straat en in 

een kroeg. Het was een geslaagde excursie. 
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DE HUNNERBERG 

De excursie naar de Hunnerberg heeft plaatsgevonden op 22 september.  

J.J.I. De Hunnerberg draagt, als onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), zorg 

voor een veilige en pedagogische tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en 

maatregelen. De Hunnerberg levert binnen de strafrecht- en jeugdzorgketen een bijdrage aan 

de ontwikkeling van maatschappelijk aanvaardbaar gedrag. Dit met behulp van pedagogische 

verblijfsprogramma’s (gebaseerd op rust, regelmaat en structuur), aangevuld met onderwijs en 

een vrijetijds- en vormingaanbod en het competentiemodel. Aan de excursie zijn eisen 

verbonden door de Hunnerberg. Zo kunnen er maximaal 15 studenten deelnemen en dienen 

zij allemaal hun paspoortnummer door te geven. In totaal hebben 43 studenten zich 

aangemeld voor de excursie. Er is getracht een zo goed mogelijke verdeling te maken over de 

verschillende studiejaren. 

LEZINGEN 

Dit jaar heeft er slechts een lezing plaatsgevonden. Desalniettemin was dit een zeer geslaagde 

lezing. De lezing werd gehouden door Colette de Bruin. Zij vertelde aan de hand van haar 

boek “Geef me de 5” en haar eigen gezinssituatie over autisme en hoe hiermee om gegaan kan 

worden. De lezing was zeer interessant. In totaal hebben meer dan 120 mensen de lezing 

bijgewoond. Dit betroffen studenten van de RU, studenten van de HAN en docenten. 

BOEKENFONDS 

Studenten konden ook dit jaar weer hun boeken bestellen bij Postelein tegen een gereduceerd 

tarief. Er hebben drie boekenverkopen plaatsgevonden. De eerste verkoop voor periode 2, 

daarna een verkoop voor periode 3 en 4 samen en als laatste weer een verkoop in september 

voor periode 1 van het studiejaar 2006-2007.  

Er is dit jaar geëxperimenteerd met de boekenverkoop om te kijken welke manier van 

verkopen tot het beste resultaat leidde. Zo zijn tijdens de boekenverkoop van periode 2 de 

verkooptijden verruimd. Dit bleek niet de ultieme oplossing te zijn, mede omdat de leden van 

Postelein die helpen met de verkoop ook naar colleges moesten. Tijdens de boekenverkoop 

van periode 3 en 4 konden de studenten, afhankelijk van hun studiejaar, hun boeken op 

voorgeschreven dagen afhalen. Dit bleek, voornamelijk qua wachtrijen, goed te werken. Er 

waren echter studenten bij die aangaven niet op de voorgeschreven dagen hun boeken af te 

willen/kunnen halen. Om dit probleem te verhelpen is ervoor gekozen om tijdens de 

boekenverkoop van periode 1 de studenten zelf te laten kiezen welke dag ze hun boeken 

wilden komen afhalen. Ze konden op het boekenbestelformulier aangeven welke dagen hun 

voorkeur hadden. Hier is een indeling van gemaakt en deze is naar de studenten gemaild. In 

de meeste gevallen hebben de studenten hun boeken op de dag van hun eerste keuze kunnen 

afhalen. In enkele gevallen, in verband met de aantallen op de betreffende dag, zijn studenten 

ingedeeld op een dag van hun tweede keuze. Wat betreft de verdeling en wachtrijen is dit zeer 

goed verlopen. Er is tevens voor gekozen de eerstejaars studenten hun boeken aan het einde 

van de introductie af te laten halen. Zij waren hiervoor per mentorgroep op een bepaalde tijd 

ingedeeld. Ook dit is zeer goed bevallen. 

De eerste twee boekenverkopen zijn met succes verlopen, echter liep de laatste verkoop in 

september minder lekker. De precieze reden hiervoor is niet te noemen, wel kunnen we er een 

aantal mogelijke redenen genoemd worden. Allereerst is het een feit dat de verkoop periode 

voor de eerste periode van een nieuw studiejaar altijd minder goed gaat. Waaraan dit precies 

ligt is moeilijk te zeggen. Wat dit jaar waarschijnlijk verkeerd is gegaan is dat er boeken 
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meegegeven zijn die de student niet besteld had en die de student ook niet is komen terug 

brengen. Daarnaast zijn een aantal mensen waarschijnlijk niet van de lijst gestreept terwijl ze 

hun boeken wel afgehaald hadden. Dit schepte natuurlijk ook verwarring. Als laatste is er een 

fout gemaakt bij een aantal masterstudenten. Een aantal van hen heeft te weinig betaald. Er is 

echter wel getracht dit bedrag van de betreffende studenten alsnog te krijgen. De kosten die de 

boekenverkoop met zich mee heeft gebracht zijn voor het nieuwe boekjaar. 

In april heeft Postelein opnieuw een contract met Selexyz - Dekker v.d. Vegt ondertekend. Uit 

de onderhandelingen over een nieuw contract zijn onder andere een verhoging van de korting 

voor niet-Nederlands talige boeken naar voren gekomen. Het contract heeft nu een looptijd 

van twee jaar. 

 

Namens de Commissie Studiegerelateerde Activiteiten,  

 

Jennifer Middleton 

Commissaris Studiegerelateerde Activiteiten 2005-2006 
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STUDIEREISCOMMISSIE  

De studiereiscommissie bestond uit: 

- Jennifer Middleton (voorzitter)  

- Harm van den Broek 

- Christiane Jennekens 

- Wouter Kaptein 

- Marleen Lammers 

- Loes Soetens 

- Karijn Stuurop 

- Mayke Vereijken 

 

Dit jaar is voor de tweede maal in de geschiedenis van Postelein een studiereis georganiseerd. 

De studiereis heeft plaatsgevonden van donderdag 18 mei tot en met dinsdag 23 mei naar 

Edinburgh, Schotland. Aan de studiereis hebben in totaal 44 studenten deelgenomen, 

waaronder 8 commissieleden. De begeleidende docenten waren Jan Janssens en Anna 

Bosman. 

In november 2005 is begonnen met de voorbereidingen voor de studiereis. Allereerst is 

gekeken welke bestemming dit jaar aangedaan zou kunnen worden. De studiereiscommissie 

heeft vervolgens gekozen voor Edinburgh, Schotland. Deze keuze is genomen aan de hand 

van gesprekken met docenten van de Radboud Universiteit, informatie van internet en van 

reisorganisaties. Bij de overweging van de bestemming hebben we gekeken naar de kosten 

van/naar de bestemming en de kosten op de plek van bestemming zelf. Verder is gekeken naar 

de mogelijkheden voor interessante en leerzame excursies. Als laatste hebben we rekening 

gehouden met de afwisseling voor studenten in vergelijking met de studiereis van vorig jaar. 

Dit is een belangrijke reden geweest om een West-Europees land aan te doen. 

Tijdens de opening van de nieuwe Posteleinkamer, op woensdag 11 januari, is de bestemming 

van de studiereis aan de studenten bekend gemaakt. Een week later, op woensdag 18 januari, 

is er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerde studenten. Zij kregen 

hier informatie over de reisbestemming, het voorlopige programma, de kosten, etc. 

In tegenstelling tot de eerste keer dat Postelein een studiereis heeft georganiseerd, hebben we 

er ditmaal voor gekozen de organisatie van de reis zelf in hand te nemen. We hebben hierbij 

dus geen gebruik gemaakt van een reisorganisatie. De keuze om alles zelf te regelen hebben 

wij genomen omdat dit, na vergelijking, goedkoper bleek te zijn. Dit betekent dat de vliegreis, 

het vervoer ter plaatse, de accommodatie, de eetgelegenheden, de studiegerelateerde en 

culturele excursies en alle verdere bijkomende zaken door de reiscommissie zijn geregeld. 

Op maandag 15 mei zijn vier leden van de reiscommissie, te weten Christiane Jennekens, 

Jennifer Middleton, Karijn Stuurop en Wouter Kaptein, vertrokken naar Edinburgh. Zij 

hebben hier twee dagen lang alle voorbereidingen getroffen die ter plekke nog gemaakt 

moesten en konden worden. Hierbij kan gedacht worden aan het kopen van trein- en 

buskaarten, het betalen van culturele excursies, het uitstippelen van routes naar 

studiegerelateerde en culturele excursies, het regelen van eetgelegenheden, het kopen van 

ontbijt voor in het hostel, etc. Op donderdag 18 mei hebben zij alle deelnemers en overige 

commissieleden ontvangen op het vliegveld en in het hostel. Het is een goede keus geweest 

om een aantal commissieleden eerder naar de plaats van bestemming te laten gaan. Dit heeft 

ervoor gezorgd dat er tijdens de reis nog maar weinig geregeld moest worden, wat veel stress 

kon voorkomen. 
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Tijdens de reis hebben een vijftal studiegerelateerde excursies plaatsgevonden. Dit waren: 

- St. George’s School, een meisjes meisjes kostschool. 

- University of Dundee. 

- Ravelrig RDA, een paardrijschool voor kinderen en volwassenen met een geestelijke 

dan wel lichamelijke handicap. 

- Scotland Street School Museum. 

- Orcadia Creative Learning Centre. 

 

Naast de studiegerelateerde excursies zijn het Scots Whisky Heritage Centre en de Mary 

King’s Close bezocht. Bij de Mary King’s Close krijgen bezoekers een kijkje in het 

ondergrondse Edinburgh. Hierbij kan men zien hoe er vroeger in Edinburgh geleefd werd. 

Vanwege het hoge wetenschappelijke niveau tijdens de studiereis, heeft het SNUF het 

maximale bedrag aan subsidie toegekend aan studenten die nog niet eerder subsidie van het 

SNUF hadden ontvangen voor een groepsreis. Dit bedrag bedraagt €100,- per rechthebbende 

student. Naast de subsidie van het SNUF, heeft de faculteit ons een bedrag toegezegd van 

€1250,-. Het Internationaliseringsfonds heeft ons daarop eveneens een bedrag toegezegd van 

€1250,-. 

De begeleidende docenten hebben allebei een opdracht gemaakt, waaruit de deelnemende 

studenten konden kiezen. Wanneer de student een van de opdrachten voldoende heeft 

gemaakt, dan ontvangt hij/zij hier 2 studiepunten voor. 

De studiereis is was zeer geslaagd. Zowel studenten als docenten hebben ons te kennen 

gegeven een super leuke en leerzame tijd te hebben gehad. 

 

Namens de studiereiscommissie, 

 

Jennifer Middleton 

Commissaris Studiegerelateerde Activiteiten 2005-2006 
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DE EVENEMENTENCOMMISSIE  

De evenementencommissie bestond dit jaar uit: 

- Loes Soetens (voorzitter) 

- Marloes de Crom 

- Marleen Derkman 

- Nicole Gelderblom 

- Meike van Haperen 

- Marieke Tissen 

- Mayke Vereijken 

 

RIVA-FEEST 

Onze sponsor RIVA had onze hulp gevraagd bij de organisatie van het RIVA-feest in de 

Matrixx in Nijmegen. Het ging hier met name om poster- en flyeracties en de kaartverkoop. 

De avond zelf was tegen gevallen voor RIVA, dus het is niet zeker of dit feest nog voortgezet 

wordt. 

FILM, DAS EXPERIMENT 

Op 2 november is er in het collegezalencomplex de film das Experiment gedraaid. In totaal 

zijn hier 55 personen op af gekomen, een redelijk aantal. Het was een aangrijpende film en 

iedereen was er zeer van onder de indruk 

BARLABBORREL 

Deze borrel was bedoeld om het contact tussen docenten en studenten te verbeteren. Er 

kwamen redelijk wat studenten en docenten op af. Ook dit keer bleek, dat ondanks de 

uitnodigingen die verstuurd waren naar docenten, dat er weinig docenten naar de borrel 

kwamen. Myrte en Harm zijn vervolgens de kamers van docenten langs geweest om te vragen 

of ze toch nog even iets kwamen drinken en dit bleek zeer effectief. 

De commissie verzorgde de hapjes en de drankjes en bij de rechtenkantine konden we 

eventueel drank bijhalen. Het was een geslaagde barlabborrel. 

PEPERNOTENACTIE 

Op dinsdag (29-11), woensdag (30-11) en donderdag (01-12) zijn twee pieten van Postelein 

langs de collegezalen gegaan. Er zijn zakjes pepernoten uitgedeeld met een gedichtje eraan. 

Er waren net iets te weinig pepernoten, maar het is zeker voor herhaling vatbaar. 

KERSTDINER 

Om iedereen toch een beetje een kerstgevoel te geven heeft Postelein een kerstdiner bij RIVA 

georganiseerd. Hiervoor is een aparte uitnodiging gemaakt die via de mail naar alle leden van 

Postelein gestuurd is. Iedereen kon zich via de mail opgeven. In totaal waren er 22 mensen. 

We werden in twee groepen gedeeld waardoor niet iedereen tegelijk voor- hoofd- en 

nagerecht kreeg, dat was minder leuk. Verder was het een gezellige avond. 
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FILM, AWAKENINGS 

Door omstandigheden is de promotie van deze film niet voldoende tot zijn recht gekomen. 

Hierdoor zaten er maar 25 mensen in de zaal. Het geluid bij de film was de eerste helft heel 

slecht en de film haperde af en toe. In de pauze heeft de portier er naar gekeken en is dit 

verholpen.  

VIERDAAGSE 

Ook dit jaar is er weer een poging gewaagd om de Vierdaagse te lopen met een aantal actieve 

Posteleiners. Uiteindelijk is het niet doorgegaan, omdat het niet haalbaar was om met een 

groep dit te lopen. Om als groep te mogen lopen moet je allemaal tegelijk bij de checkpoints 

aankomen. Omdat je met zoveel verschillende mensen loopt is dit niet te doen. Je moet dan 

zoveel samen getraind hebben, wil je allemaal tegelijk de checkpoints  halen. Dit was niet 

haalbaar. 

WIJNPROEVERIJ 

Omdat we bij pedagogiek en onderwijskunde vooral met vrouwen te maken hebben, leek het 

ons leuk om een keer een wijnproeverij te organiseren. Myrte Legemaate kende iemand die 

dit wel wilde doen en wij hoefden alleen voor een ruimte te zorgen. Uiteindelijk hebben we 

een ruimte in een buurthuis geregeld waar de proeverij gehouden kon worden. De commissie 

zorgde voor de aankleding en de hapjes voor bij de wijn. Er waren 20 mensen die deze 

proeverij hebben bezocht. Het was een zeer informatieve en gezellige avond. 

FILM, IK OMHELS JE MET 1000 ARMEN (LUX) 

Om een keer iets anders uit te proberen dachten we dat het leuk was om met zijn allen naar de 

bioscoop te gaan. Postelein heeft haar leden een korting van 3,00 euro op de kaartjes gegeven 

waardoor het aantrekkelijk zou worden. Er is hier expres gekozen voor een film geschikt voor 

vrouwen. De film verliep goed. Er hadden zich 60 mensen opgegeven voor de film. Dit was 

een groot succes! 

EXCURSIE CHOCOLAT BAR 

Het bezoek aan de Chocolat Bar was zeer geslaagd. Er hadden zich 16 mensen opgegeven en 

iedereen is ook gekomen. Tijdens de excursie werd eerst een video getoond waarop te zien 

was hoe het proces verloopt van cacaoboon tot chocolade. Daarna was er een demonstratie 

van hoe je bonbons maakt en mochten de bonbons geproefd worden. Iedereen was na afloop 

erg enthousiast. Het zou voor een ander jaar misschien een keer te proberen zijn om een 

workshop bonbons maken te houden. 

COCKTAILPARTY 

Op 31 mei is er een cocktailparty in Boogie Wonderland georganiseerd. Om hier een 

spetterend feest van te maken hebben we echte flair bartenders ingehuurd die professionele 

cocktails maakten. Achteraf was dit niet zo’n goed idee, omdat de prijs-kwaliteit verhouding 

niet echt gunstig was. In totaal zijn er ongeveer 80 mensen geweest en was het een heel 

gezellig feest. 
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BARLABBORREL 

Om gezellig het jaar af te sluiten is er op 22 juni nog een barlabborrel georganiseerd. Evenals 

de vorige keer was het natuurlijk weer gezellig, alleen was de opkomst niet heel erg hoog. 

Ook deze keer zijn we langs de kamers van docenten gegaan, om ze uit te nodigen voor de 

borrel. De commissie is deze keer druk bezig geweest met het maken van lekkere hapjes en 

het schenken van de drankjes.  

 

Terugkijkend op afgelopen jaar kan er gezegd worden dat er weer leuke nieuwe activiteiten 

georganiseerd zijn, maar dat het af en toe moeilijk is om mensen aan te trekken. Al met al was 

het een reuze gezellige commissie! 

 

Namens de Evenementencommissie, 

 

Loes Soetens 

Commissaris Evenementen 2005-2006 
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DE FEESTCOMMISSIE 

A-feest 

- Mieke van de Loo 

- Marieke Tissen 

 

BaMyPo-feest 

- Loes Osinga 

- Manon Sligchers 

 

A-FEEST 

Het A-feest is het afgelopen jaar wederom een succes geweest. Op 1 feest na zijn alle feesten 

goed bezocht en hebben een winst opgeleverd. Gedurende het jaar bleek dat er vanuit de 

besturen te weinig controle was op de organisatie en financiën van et A-feest en daarom is 

besloten om meer controle te houden hierop. Er zijn wat veranderingen doorgevoerd in de 

financiële administratie van het A-feest en er werd beter gecommuniceerd. 

 

BAMYPO-FEEST 

Ook de BaMyPo-feesten zijn een succes geweest. Hier zijn ook enkele wijzigingen in 

aangebracht. De complete entree is tegenwoordig voor de verenigingen, maar deze moeten 

wel zelf voor de aankleding zorgen. Dit is uitgeprobeerd met het laatste BaMyPo-feest tijdens 

de introductie, wat aanzienlijk meer winst opleverde. Omdat dit nu een grote winstpost is, is 

er ook besloten om vanuit het bestuur meer betrokken te zijn bij dit feest. Dit is tot nu toe nog 

niet gebeurd.  
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DE INTRODUCTIECOMMISSIE 

De introductiecommissie bestond dit jaar uit: 

- Loes Soetens (voorzitter)  

- Mike Gaertner 

- Constantijn Hennekens 

- Arieke Küpers 

- Mieke van de Loo 

- Ron Marinussen 

- Mijke Otter 

 

MENTORENWERVING 

In februari zijn we begonnen met de mentorenwerving. Na de nodige promotie schreven de 

mentoren zich in en was de lijst zo goed als vol. Alleen voor de HBO-mentoren hebben we 

veel extra moeite moeten doen. Uiteindelijk hadden we 14 mentorgroepen voor VWO-

instromers en 2 mentorgroepen voor HBO-instromers.  

SHIRTS 

In het kader van de professionaliteit is er dit jaar voor gekozen om iets meer geld uit te geven 

aan de mentorenshirts zodat we polo’s konden bestellen. We hebben gekozen voor paarse 

polo’s met witte opdruk voor de mentoren en oranje opdruk voor de introductiecommissie. 

Hierdoor zou de commissie herkenbaarder zijn.  

Daarnaast sponsorde Café van Buren shirts voor alle introductielopers. Dit werden oranje 

shirts met paarse opdruk. Door een communicatiefout zijn er hier niet genoeg van besteld en 

hebben dus een aantal introductielopers geen shirt gekregen. 

COMMUNICATIE MET ANDERE ORGANEN 

De communicatie met de mensen van de faculteit en met Dienst Studenten Zaken (DSZ) is 

goed verlopen. Met Susanne van Helden en Yvonne Witjes zijn er duidelijke afspraken 

gemaakt over de meer informatieve dag tijdens de introductie en over de informatiepakketten. 

Vanuit DSZ werd er op tijd informatie aangeleverd met wat er ingeleverd en geregeld moest 

worden. Deze communicatie verliep dus vlekkeloos. 

PROGRAMMA 

In april zijn we begonnen met het samenstellen van het programma. Veel programma 

onderdelen konden overgenomen worden van het oude programma, maar er zijn ook een 

aantal onderdelen veranderd. Het verhalenspel is vorig jaar niet goed bevallen dus hebben we 

naar een alternatief gezocht. Dit is het fotospel geworden. Hier zijn erg leuke reacties op 

gekomen en het is dus een goed alternatief.  

Daarnaast beviel het gezamenlijk eten bij de chinees niet, dus hebben we het gezamenlijk eten 

dit jaar gecombineerd met bowlen. De ene helft ging eerst bowlen en daarna eten en de andere 

helft andersom. Dit ging goed en het was goed georganiseerd.  
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Ook voor de bonte avond moest een alternatief gevonden worden. Hierin zijn we zeker 

geslaagd door het te vervangen door een themafeest, het thema was “ proud to be fout”. 

Hiervoor hadden we een karaoke-set geregeld wat erg aansloeg.  

Naast deze veranderingen zijn er ook dingen toegevoegd. Zo is bijvoorbeeld voor de tweede 

maandag een nieuw dagprogramma gemaakt. De bedoeling was dat we gingen zwemmen bij 

de Berendonck, maar door het slechte weer is dit uiteindelijk toch niet doorgegaan. 

Ook is er met RIVA afgesproken dat alle introductiegangers hier tijdens de introductie zouden 

gaan eten. Om dit toch een beetje te organiseren zijn de groepen over de dagen verdeeld. Dit 

verliep niet goed. Mensen moesten heel lang op hun eten wachten, waardoor ze te laat 

kwamen bij andere programma onderdelen. Hier zal nog verder over gesproken worden met 

RIVA. 

Al met al is het programma dit jaar flink verbeterd en de reacties waren zeer positief. We zijn 

zeer tevreden over de introductie 2006. 

 

Namens de introductiecommissie, 

 

Loes Soetens 

Hoofd introductiecommissie 2005-2006 
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MEDIACOMMISSIE 

Het afgelopen jaar heeft de mediacommissie haar taken uitgebreid en is de commissie naast 

de pr, samenvattingen en PosteleinPost zich ook gaan richten op het volledig zelf organiseren 

van meeloopdagen en het geven van voorlichtingen op middelbare scholen. Hieronder volgt 

per punt een evaluatie van de werkzaamheden en het functioneren van de commissie. 

De mediacommissie bestond dit jaar uit: 

- Myrte Legemaate (voorzitter)  

- Anouk de Bruin 

- Elsa van Leeuwen 

- Wiebke Lukker 

- Margalda Schrijen 

- Femke Timmermans 

- Maarten op de Weegh 

- Veronique van ’t Westeinde 

 

Anouk de Bruin en Maarten op de Weegh hebben halverwege het jaar de commissie verlaten. 

PUBLIC RELATIONS 

Het beleid ten aanzien van de PR van Postelein werd aan het begin van dit jaar als volgt 

geformuleerd: “Voor Postelein blijft het een uitdaging en een zeer belangrijk aandachtspunt 

om de bekendheid en de positieve beeldvorming van Postelein bij haar leden te vergroten.” 

Het verbeteren van de positieve beeldvorming van Postelein beperkt zich niet tot deze 

commissie. Zaken als een studiereis, excursies en voornamelijk de boekenverkoop zijn 

hiervoor het visitekaartje naar onze leden toe.  

 

ROZEN 

Dit jaar is de mediacommissie bezig geweest met het uitreiken van rozen bij diploma 

uitreikingen en zeker niet zonder succes. Bij de propedeuse en bacheloruitreikingen hebben 

we rozen uitgedeeld aan alle geslaagden. Dit was een uitstekende gelegenheid om een 

bijdrage te leveren aan het positieve imago van Postelein.  

 

INZICHT IN BESTUURS- EN COMMISSIEWERKZAAMHEDEN 

We hadden ons tot doel gesteld om door middel van de PosteleinPost leden meer inzicht te 

geven in de commissies binnen Postelein. Dit is zeker gelukt, in iedere PosteleinPost heeft een 

commissie zich voorgesteld en werd aangegeven wat de betreffende commissie zoal doet. Aan 

de leesdichtheid van de PosteleinPost valt echter nog te werken. Zodoende dat hier niet een 

maximaal resultaat is behaald.  
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LOGO EN WEBSITE 

Om het imago van Postelein te professionaliseren hebben we dit jaar iemand ingehuurd die 

een nieuw logo heeft ontworpen en een nieuwe website heeft gebouwd voor Postelein. De 

website is op het moment van dit schrijven zo goed als af maar nog niet on-line vanwege een 

technisch probleem met de server van de RU waar de site op moet komen te staan.  

De oude website van Postelein die, met een korte onderbreking, het gehele jaar beschikbaar 

was is dit jaar slechts aan de oppervlakte bijgehouden. De oorzaak hiervan was het feit dat er 

een nieuwe website zou komen en deze in eerste instantie in de kerstvakantie gemaakt zou 

worden. Aangezien dit niet is gebeurd hebben wij iemand anders moeten inhuren waardoor dit 

proces vertraging heeft opgelopen.  

Vanaf het begin van het nieuwe studiejaar wordt het logo gebruikt. Wij zijn er erg tevreden 

mee. Het nieuwe logo straalt meer professionaliteit uit en is zakelijker. Het refereert echter 

nog steeds naar onze studies: Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Een 

volledige overgang van het oude naar het nieuwe logo is helaas niet mogelijk gebleken, onder 

andere doordat er op de samenvattingen die we nog op voorraad hadden het oude logo staat. 

 

BLACKBOARD 

Vanaf 1 januari is Postelein in het bezit van een eigen Blackboard-community. Het doel 

hiervan was een communicatiemiddel te hebben waarmee we gemakkelijk studenten kunnen 

bereiken. Dit is zeker gelukt. De announcements bieden de mogelijkheid om snel korte 

boodschappen aan een grote groep studenten kenbaar te maken.  

 

NIEUWSBRIEF 

Daarnaast kunnen we via de Blackboard-community van Postelein alle studenten en 

medewerkers van PWO per e-mail bereiken. Tot dit moment maakten we gebruik van 

mailinglijsten die bijgehouden werden door de secretaris in het programma Excel. Dit bleek 

zeer moeilijk om deze up-to-date te houden zodat we iedereen konden bereiken. Zodoende dat 

het voor Postelein zeer succesvol was de nieuwsbrief middels Blackboard te versturen. 

 

HYVES 

Sinds december 2005 heeft Postelein een eigen Hyve. Het aantal leden is in zeer kort tijd 

enorm gegroeid en inmiddels heeft de Hyve al meer dan 100 leden. De Hyve is gebruikt om 

foto’s en polls op te zetten. In de toekomst zou er absoluut meer met dit medium gedaan 

kunnen worden.  

 

We hadden ons voorgenomen een kerstkaart te maken met een bestuursfoto en deze naar al 

onze contacten te sturen. Hiermee wilden we Postelein bij andere verenigingen meer op de 

kaart zetten en diverse mensen bedanken voor hun inzet voor de vereniging. Hier is het helaas 

niet van gekomen maar het zal zeker een leuk punt zijn voor het volgende bestuur. 
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MEELOOPDAGEN 

Dit jaar hebben we acht meeloopdagen georganiseerd tussen oktober en mei. Het aantal 

aanmeldingen voor de meeloopdagen steeg in de loop van het jaar enorm doordat we de 

meeloopdagen enthousiast hebben gepromoot tijdens voorlichtingen op middelbare scholen en 

de RU-opendag.  

De administratie van de meeloopdagen bleek een grote klus te zijn. Dit werd door twee 

actieve leden bijgehouden die tweemaal per week de mail checkten en verwerkten. Door het 

grote aantal e-mails werd het beantwoorden en administreren daarvan te veel werk voor de 

actieve leden. Daarnaast bleek het niet te werken dat twee mensen dit samen deden omdat er 

langs elkaar heen werd gewerkt. Ondanks dat, zijn de meeloopdagen goed verlopen en waren 

scholieren erg enthousiast. Tijdens de introductie hebben we dan ook erg veel mensen terug 

gezien die eerder in het jaar een meeloopdag hebben gevolgd. 

 

VOORLICHTINGEN 

Afgelopen jaar heeft Postelein een viertal voorlichtingen gegeven over de opleiding op 

middelbare scholen in Brabant, Gelderland en Overijssel. De voorlichtingen werden steeds 

gegeven door twee actieve leden of bestuursleden. 

Bij deze voorlichtingen werd gebruik gemaakt van een Power-Point presentatie over de 

opleiding welke door de studieadviseur was gemaakt en aangevuld door studenten. Het doel 

was informatieve en realistische voorlichtingen te geven waarbij zoveel mogelijk gebruik 

werd gemaakt van concrete voorbeelden. Hier zijn we zeker in geslaagd. Daarnaast bleek dat 

scholieren enthousiast reageren op het feit dat de voorlichting gegeven werd door studenten in 

plaats van oudere studieadviseurs. Dit bood de mogelijkheid om ook vragen te stellen over 

studeren in Nijmegen.  

 

POSTELEINPOST 

De PosteleinPost is dit jaar vijfmaal verschenen. Driemaal in een oplage van 330 en tweemaal 

in een oplage van 350 (januari en intro PosteleinPost). Tevens is het boekje 32 pagina’s dik 

geworden in plaats van 28 pagina’s.  

De PosteleinPost is het afgelopen jaar op diverse punten aangepast. Op de eerste plaats 

zijn er diverse nieuwe rubrieken bij gekomen waaronder “De commissie stelt zich voor”. Het 

doel hiervan was om meer inzicht te geven in de diverse commissies en hun werkzaamheden.  

 De laatste PosteleinPost die naar alle eerstejaars is verstuurd, was in tweeërlei 

bijzonder. Enerzijds omdat deze PosteleinPost is gemaakt in InDesign anderzijds omdat er 

voor deze PosteleinPost een kleurenkaft was ontworpen. Zodoende dat de PosteleinPost er een 

stuk flitsender uitzag. Jammer was alleen dat de oplage van 350 te weinig was voor alle 

eerstejaars en dat er absoluut geen exemplaren meer over waren om uit te delen op de campus. 

Wat betreft InDesign, dat had zeker een aantal voordelen ten opzichte van Word zoals het 

vaste sjabloon en de specifiekere grafische mogelijkheden. Zodoende dat het zeker aan te 

raden is de mogelijkheden van dit programma in de toekomst verder te ontdekken. 

Een minder punt op het gebied van de PosteleinPost is dat hoewel de kopij in de meeste 

gevallen door vier tot zes mensen was nagekeken, er toch nog teveel taal- en spelfouten in 

bleken te staan.  
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KINDER EHBO CURSUS  

Het afgelopen jaar is er tweemaal de cursus kinder-EHBO georganiseerd. Beide keren zat de 

cursus vol. In de loop van het jaar kwam echter wel naar voren dat studenten het niveau van 

de cursus te laag vonden en dat er tijdens de cursus te weinig de mogelijkheid werd geboden 

om zelf te oefenen. Dit is iets wat besproken moet worden met Ambuklas omdat een 

aanpassing van de cursus misschien in overleg mogelijk is. Tevens zijn er veel mensen met 

interesse voor een opfriscursus. Daar is het dit jaar niet van gekomen maar dit is zeker iets om 

achteraan te gaan voor het komende bestuur. 

 

SAMENVATTINGEN 

De verkoop van samenvattingen was in de eerste helft van het jaar een groot succes. Hierna 

nam de omzet ietwat af als gevolg van de beperktheid van ons assortiment van 

samenvattingen van vakken in de derde en vierde periode. Ondanks dat, is er een behoorlijke 

winst gemaakt op de samenvattingen wat de ruimte biedt om hogere vergoedingen te bieden 

voor het aankopen van nieuwe samenvattingen en voor het laten controleren en aanpassen van 

samenvattingen door studenten. 

Om het assortiment up-to-date te houden zijn er dit jaar vier samenvattingen aangekocht. 

Tevens is er gezocht naar nieuwe samenvattingen maar helaas bleef het aanbod van studenten 

vrij beperkt.  

 

ACTIEVE LEDENWERVING 

Het werven van actieve leden blijft een lastig punt zo bleek ook tijdens dit bestuursjaar. Met 

veel activiteiten hebben we ondervonden dat een persoonlijke benadering van leden het meest 

effectief is. Zodoende dat we tijdens de introductie middels deze wijze hebben geprobeerd 

mensen enthousiast te maken om actief lid te worden van Postelein. Daarnaast hebben we 

tijdens de introductie een promotiepraatje over Postelein gehouden tijdens de voorlichting van 

de opleiding. Ook hebben we tijdens de boekenverkoop een commissiemarkt gehouden en 

hebben we collegepraatjes gehouden bij de eerste, tweede en derdejaars. Dit alles heeft 

geresulteerd in aardig wat aanmeldingen voor de open-commissievergaderingen. Op dit 

moment valt nog niet definitief te zeggen hoeveel mensen daadwerkelijk actief lid gaan 

worden. 

Het bestuursjaar 2005-2006 is voor de mediacommissie een succesvol, productief en leuk jaar 

geweest waarin de commissie haar werkzaamheden en communicatiemiddelen naar leden toe 

aardig heeft uitgebreid.  

 

Namens de mediacommissie, 

 

Myrte Legemaate 

Commissaris media 2005-2006 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2005-2006 

Voor u ligt het financieel jaarverslag van studievereniging Postelein, bestuursjaar 2005-2006. 

Dit gedeelte van het jaarverslag zal weergeven hoe het met de financiën is gegaan dit jaar. Het 

was een jaar waarin we hebben geprobeerd veel voor onze leden te doen. Door ons groeiende 

ledenaantal en door sponsoring en subsidie hebben we dit alles kunnen bekostigen.  

Wat hierna volgt is een volledig overzicht van alle inkomsten en uitgaven, in vergelijking met 

de begroting. Alle commissies worden apart behandeld. Waar er sprake is van een opvallend 

verschil is er een verklaring gegeven. 

 

Namens het bestuur, 

 

Sharona Eskens 

Penningmeester Postelein 2005-2006 
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ALGEMEEN 

    Begroot    Werkelijk 

 In Uit In Uit 

Contributie 

leden 

€ 6765,00  € 6471.25  

Subsidie faculteit € 750,00  € 750,00  

Sponsoring € 1000,00  € 1849,96
1
  

Kosten 

Rabobank 

 € 175,00  € 200,99
2
 

Portokosten  € 400,00  € 0 

Kosten ALV  € 150,00  € 56,30 

ALU / ALA  € 600,00  € 1193,843 

 

Onvoorziene 

uitgaven 

 € 500,00  € 152,12 

Afschrijvingen  € 500,00  € 362,90 

Voorzieningen  € 50,00  € 0 

Reservering 

Contributie 

 € 2117,50  € 2117,50 

Wijziging 

statuten 

 € 230,00  € 0
4
 

T-shirts AL  € 360,00  € 0
5
 

Kosten ABN    € 8,90
6
 

                                                 
1
 De sponsoring is hoger uitgevallen, omdat wij bij het maken van de begroting rekening hebben gehouden met 

de mogelijkheid dat één van de sponsoren zou kunnen stoppen, dit is echter niet gebeurd. Dit bedrag is inclusief 

de twee termijnen die we nog van RIVA moeten krijgen en het laatste termijn van Van Buren.  

 

2
 De kosten bij de Rabobank zijn hoger uitgevallen doordat er veel mutaties hebben plaatsgevonden en doordat 

wij een tweede rekening hebben geopend in samenwerking met Internetbankieren.  

 

3
 Aangezien er dit jaar veel geld was voor Postelein hebben wij besloten om een gedeelte hiervan te gebruiken 

voor het bedanken van de mensen die Postelein mede mogelijk maken; de actieve leden. We zijn met een bus 

naar Phantasialand gegaan, geheel op onze kosten.  

 

4
 De wijziging van de statuten heeft nog niet plaatsgevonden. 

  

5
 De T-shirts voor de actieve leden zijn nog niet besteld. 
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BESTUUR 

    Begroting    Werkelijk 

 In Uit In Uit 

Drukwerk  € 100,00  € 0
7
 

Kosten KvK  € 70,00  € 35,14
8
 

Contributie SOFv  € 68,00  € 34,00
9
 

Kantoorartikelen  € 150,00  € 177,59 

Relatiegeschenken  € 220,00  € 264,48 

Kosten Borrels  € 600,00  € 315,30
10
 

Bestuurskleding  € 430,00  € 367,98 

Bestuursuitje  € 150,00  € 0,00
11
 

Kamerbenodigdheden  € 600,00  € 428,86 

 

                                                                                                                                                         
6
 In de begroting is er geen post opgenomen voor de kosten die we bij de ABN-Amro bank maken.  

 

7
  Er zijn geen drukkosten geweest die speciaal voor het bestuur waren 

 

8
 Er is maar 1 rekening binnengekomen van de KvK, de rekening bedroeg € 21,16. Daarnaast hebben we een 

extra uittreksel moeten aanvragen voor de bank en is er in februari een incasso ingehouden van € 2,98. 

 

9
 Het SOFv heeft ons een categorie te laag ingedeeld qua ledenaantal, dit kwam doordat wij in 1 jaar heel veel 

leden erbij hebben gekregen. 

 

10
 De rekening van de Diesborrel is nog niet binnen. 

  

11
 We zijn nog niet weggeweest met het bestuur, maar we gaan dit nog wel doen.  
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STUDIEGERELATEERD 

   Begroting     Werkelijk 

 In Uit In Uit 

Opbrengst 

Readerverkoop 

€ 450,00  € 182,40
12
  

Opbrengst 

Boekenverkoop 

€ 750,00  € 3388,30
13
  

EHBO € 0  € 23,00  

LSPOD € 100,00 € 100,00 € 1028,20 € 919,95 

Werkexcursies  € 100,00  € 227,75
14
 

Lezingen  € 150,00  € 36,04
15
 

Drukwerk  € 100,00  € 13,62
16
 

Studiereis  € 870,00  € 986,32 

 

                                                 
12
  We hebben dit jaar maar voor 2 vakken readers gemaakt. We hadden gedacht dat we dit voor meer vakken 

zouden kunnen gaan doen.  

 

13
 De winsten op de boekenverkoop zijn veel hoger dan verwacht. Dit heeft 2 redenen; er zijn dit jaar veel meer 

leden bij gekomen die ook de boeken bestelden en in het begin van het jaar is er € 1000,00- gevonden in de 

voormalige boekenkas. 

 

14
 Aangezien we dit jaar mee geld hadden, hebben wij besloten om per excursie een x bedrag mee te betalen 

zodat studenten niet alles zouden moeten betalen. 

  

15
 Hier is vrij weinig geld aan uit gegeven aangezien er weinig lezingen zijn gehouden. De Netwerkavond valt 

hier wel onder. 

  

16
 Deze commissie heeft beduidend minder bedrukt dan andere commissies.  
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MEDIA: 

   Begroting     Werkelijk 

 In Uit In Uit 

Samenvattingen € 200,00  € 1155,25
17
  

Meeloopdagen € 1000,00 € 1000,00 € 1000,00 € 333,68
18
 

PosteleinPost  € 1750,00   

Drukwerk  € 140,00  € 57,44
19
 

Representatie  € 750,00  € 1631,14
20
 

 

                                                 
17
  De prijs van de samenvattingen zijn omhooggegaan, ook is de verkoop erg goed geweest. De kopieën die 

gemaakt worden, worden betaald via de samenvattingenkas. Mocht er toch nog winst overblijven wordt dit aan  

de algemene kas gegeven. 

 

18
 Wij hebben van de faculteit € 1000,00 subsidie gekregen voor het organiseren van de meeloopdagen en andere 

voorlichtingen. Hiervan zijn vergoedingen en onkosten betaald voor de meeloopdagen, de Nijmeegse 

Tweedaagse en overige voorlichtingen. 

  

19
  Er is minder uitgegeven dan begroot. Dit komt vooral doordat we dit jaar bijvoorbeeld geen flyers hoefden te 

maken, tot voor de commissiemarkt. Voor de commissiemarkt hebben wij nieuwe informatiefolders laten 

drukken met het nieuwe logo erop. 

 

20
 Er is dit jaar veel meer aan representatie uitgegeven. Dit was ook een van de doelen van dit jaar; de vereniging 

niet alleen onder PWO studenten, maar in heel Nijmegen op de kaart zetten. 
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EVENEMENTEN 

    Begroot    Werkelijk 

 In Uit In Uit 

Feesten € 800,00  € 1289,88
21
  

Kaartverkoop 

evenementen 

€ 800,00  € 0
22
  

Borrels €400,00 € 350,00 € 91,00 € 149,02 

Films  € 250,00  € 299,23 

Drukwerk  €130,00  € 138,77 

Overige 

evenementen 

 € 500,00  € 256,86
23
 

 

                                                 
21
 De winsten van de feesten zijn dit jaar meer dan verwacht. Dit komt mede door de ontwikkelingen ten aanzien 

van het BaMyPo feest. 

 

22
 Dit jaar hebben we weinig kaartverkoop gehad. Het enige waar kaarten voor verkocht zijn, zijn de films. 

  

23
 Ook overige evenementen zijn goedkoper uitgevallen. Dit komt doordat we studenten ook vaak om een eigen 

bijdrage hebben gevraagd zoals naar de chocolademakerij en de wijnproeverij.  
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INTRODUCTIE 

    Begroting    Werkelijkheid 

 In Uit In Uit 

Bijdrage 

introductieleden 

€ 4100,00  € 4080,00  

Subsidie 

faculteit 

€ 750,00  € 750,00  

Gezamenlijk 

eten 

 € 2300,00  € 2915,00
24
 

Bowlen  € 550,00   

Spellen  € 50,00  € 36,67 

Kosten 

introcommissie 

 € 100,00  € 18,80
25
 

Picknick  € 400,00  € 414,92 

Mentorenkosten  € 800,00  € 1062,90
26
 

Feest    € 233,50
27
 

 

                                                 
24
  Dit jaar heeft het gezamenlijk eten en bowlen samen plaatsgevonden vandaar dat de kosten minder waren. 

 

25
  Er zijn dit jaar minder mensen geweest die benzine en parkeerkosten hebben gedeclareerd. 

 

26
 We hebben dit jaar gekozen voor duurdere mentorenshirts, dit paste in de begroting. 

  

27
 We hebben dit jaar in de intro een incidenteel feest gehouden. We hebben hiervoor een karaokeset gehuurd en 

we hebben consumptiemuntjes aan de winnende groepen gegeven.  

 


