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Voorwoord 
 
Het lijkt slechts enkele maanden geleden dat we enthousiast voorafgaand aan ons 
bestuursjaar zaten te brainstormen in de Limburgse bossen over speerpunten voor het 
bestuursjaar 2006-2007. Ambitieuze plannen en ideeën om Postelein verder te laten groeien 
en Postelein voor leden nog aantrekkelijker te maken. Inmiddels zijn we een jaar verder en is 
het tijd voor een terugblik op het gevoerde beleid.  

Het afgelopen jaar is er ontzettend hard gewerkt door alle bestuursleden om de 
vereniging goed te laten functioneren en leuke en interessante activiteiten voor leden te 
organiseren. De activiteitenagenda van Postelein zat goed vol (zie bijlage II), zodoende was 
het in de tweede helft van het bestuursjaar soms lastig om tussen alle activiteiten en de 
tentamenweken in nog iets te plannen. Zoals uit het activiteiten overzicht duidelijk naar voren 
komt. Deze grote inzet is ook op de universiteit niet onopgemerkt gebleven. Dat kwam naar 
voren uit het feit dat er in het voorjaar navraag werd gedaan over het toenemende 
stroomverbruik op de kamer. Er was inmiddels namelijk sprake van een permanente 
bewoning van de Posteleinkamer tijdens kantooruren en dat had zich duidelijk vertaald in de 
stroomrekening.  

In het afgelopen jaar zijn er ook veel leuke nieuwe activiteiten bijgekomen zoals 
uiterst het succesvolle After-introweekend naar Ameland en de Study Trip naar Leuven. 
Daarnaast hebben wij onze diensten verder uitgebreid met onder andere het aanbieden van 
bijlessen voor statistiekvakken en hebben wij onze service onder andere verbeterd door te 
voorkomen dat en rijen staan bij de boekenverkoop. Tot zover in een notendop de meest in 
het oog springende ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Hierna gaan wij in dit jaarverslag 
meer specifiek in op alle ontwikkelingen binnen de verenigingen en evalueren we de door 
ons aan het begin van het jaar gestelde doelen. 

Daarnaast is het ledenaantal in het afgelopen bestuursjaar gegroeid van 700 naar 
meer dan 1200 leden! Hiermee behoren we tot de op drie na grootste studievereniging van 
Nijmegen. Deze groei heeft zeker ook zo zijn effect gehad op de vereniging, een verdere 
professionalisering werd noodzakelijk om onder andere de boekenverkoop efficiënt en goed 
te laten verlopen. Enerzijds om de service naar leden toe zo optimaal mogelijk te maken, 
door te zorgen dat er geen rijen staan tijdens de verkoop, en anderzijds om het financiële 
risico van de steeds groter wordende verkoop voor de vereniging zo klein mogelijk te 
houden. Dat maakte dat het een uitdagend jaar om ondanks deze forse groei alles goed te 
laten verlopen. 
 Tot slot wil ik middels deze weg Marleen, Jos, Karijn, Arieke en Mike bedanken voor 
hun enthousiaste inzet tijdens het bestuursjaar! Allemaal hebben jullie heel wat uren 
gestoken in het bestuur en was je op de gekste tijden ‘nog even aan het Postelein-en’. Deze 
inzet komt mijns inziens duidelijk naar voren in de grote hoeveelheid activiteiten die jullie 
hebben georganiseerd in dit jaarverslag! We kunnen terugkijken op niet alleen een zeer 
productief maar ook ontzettend gezellig bestuursjaar! 
 
Namens het twaalfde bestuur van Postelein, 
 
Myrte Legemaate 
voorzitter 2006-2007 
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1.0 Het bestuur 
 
Op 4 oktober 2007 werd tijdens de algemene ledenvergadering het twaalfde bestuur van 
Postelein gekozen. De volgende bestuursleden hadden hierin zitting: 
 
Dagelijks Bestuur 
Voorzitter  Myrte Legemaate 
Secretaris  Marleen Lammers 
Penningmeester  Jos Delissen 
 
 
Algemeen Bestuur 
Commissaris Studiegerelateerde Activiteiten  Karijn Stuurop 
Commissaris Media  Mike Gaertner 
Commissaris Evenementen Arieke Küpers 
 
 
Op 11 oktober heeft het bestuur een constitutieborrel gehouden in café Boogie Wonderland, 
waar een groot aantal verenigingsbesturen op receptie is gekomen. 
 
Aan het begin van het bestuursjaar heeft het twaalfde bestuur van Postelein een beleidsplan 
geschreven, waarin het bestuur de doelstellingen uiteen heeft gezet die ze in het 
bestuursjaar 2006-2007 beoogde te realiseren.  
In het beleidsplan werden een viertal speerpunten geformuleerd die in grote lijnen het beleid 
omvatten, te weten: 

1. Het verder vergroten van de bekendheid van de vereniging zowel binnen als buiten 
de opleiding; 

2. Het verder professionaliseren van de organisatie van de vereniging; 
3. Het verbeteren van de toegankelijkheid van de vereniging voor leden; 
4. Het opzetten van meer relevante samenwerkingsverbanden met andere partijen 

zoals andere studieverenigingen en het onderwijsinstituut.  
 
Middels dit jaarverslag tracht het twaalfde bestuur van Studievereniging Postelein een beeld 
te schetsen van de ontwikkelingen binnen de vereniging in het afgelopen jaar en tevens een 
overzicht te geven van de georganiseerde activiteiten. Aan de hand van de doelen die in het 
beleidsplan 2006-2007 zijn verwoord, wordt teruggekeken op het afgelopen jaar.  
 
Allereerst wordt er teruggekeken op de algemene doelstellingen. Daarna volgt de 
meeloopdagen en voorlichtingscommissie, de studiegerelateerde commissie, de 
mediacommissie en de evenementencommissie. Het financieel jaarverslag volgt binnen drie 
maanden na de bestuurswissel van 3 oktober. Het is op dit moment nog niet mogelijk een 
volledig beeld te schetsen van de financiën omdat er nog enkele facturen binnen moeten 
komen. 
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2.0 Algemene doelstellingen 
 

2.1 Leden 
Doel ook dit jaar weer was het verhogen van het ledenaantal. Enerzijds door zichtbaarder en 
toegankelijker te zijn en anderzijds door professioneler te functioneren heeft het bestuur 
getracht het ledenaantal te verhogen. Vooral tijdens de introductie is Postelein veel 
gepromoot onder de eerstejaars studenten. Het ledenaantal is per 1 oktober 2007 gestegen 
naar een potentieel van 1227 leden. 
 

2.2 Planning 
Jaaragenda 
Een professionele organisatie begint met een goede en tijdige planning van activiteiten en 
gebeurtenissen. Om te voorkomen dat activiteiten van Postelein dubbel gepland zouden 
worden is er op de muur van de Posteleinkamer een grote jaarplanning gemaakt. Hierop 
hebben alle commissies de planning van hun activiteiten bijgehouden, zodat in één 
oogopslag een overzicht verkregen kon worden van alle door Postelein georganiseerde 
activiteiten. Op deze manier kon op een optimale manier de planning van activiteiten op 
elkaar af worden gestemd. Deze werkwijze bleek zeer efficiënt en wordt komend jaar binnen 
diverse studieverenigingen op de campus overgenomen. 
 
Voorbereiding activiteiten 
Om activiteiten goed te laten verlopen is een goede voorbereiding essentieel. Dit biedt de 
mogelijkheid om op het moment zelf aandacht te hebben voor de leden of zo nodig voor 
onvoorziene gebeurtenissen. In het afgelopen jaar hebben we er bewust aan gewerkt om 
dingen beter voor te bereiden, onder andere door protocollen op te stellen betreffende het 
verloop van de organisatie of van activiteiten. Tevens heeft een grote mate van onderlinge 
controle en betrokkenheid bijgedragen aan goede voorbereidingen. 
  
Planning najaar 2007 
Tijdens dit jaar is er bewust voor gekozen om voor het najaar van 2007 activiteiten te 
plannen ook al vallen deze buiten het bestuursjaar van het twaalfde bestuur. De reden 
hiervoor is het feit dat zeker het najaar een belangrijke periode is om de eerstejaars leden 
betrokken te maken bij de vereniging. Er is getracht om per maand tenminste een 
werkexcursie en een informele excursie op de agenda te zetten om zodoende het 
activiteitenaanbod zo continu mogelijk te houden. 
 

2.3 Posteleinkamer 
Post 
Om de infrastructuur rondom de post betrouwbaarder te maken was het ons inziens 
noodzakelijk hiervoor een protocol op te stellen. Aan het begin van het jaar is hierin 
afgesproken op welke wijze en door wie de post gehaald en verwerkt zou worden. De rest 
van het jaar is dit voorspoedig verlopen en heeft de secretaris een duidelijk overzicht gehad 
van de inkomende en uitgaande post. 
 
Kamerdienst en sleutelbezit 
Aan het begin van dit jaar is er voor gekozen kamerdiensten in te voeren. Elke dag is er van 
ongeveer 9:30u. tot ongeveer 16:30u. een bestuurslid aanwezig op de Posteleinkamer. 

De bijna permanente aanwezigheid van bestuursleden op de Posteleinkamer is erg 
goed bevallen. Enerzijds voor bestuursleden om de bestuurswerkzaamheden voor het 
grootste deel uit te voeren tijdens de kamerdiensten en daarmee de werkzaamheden te 
structureren. Bestuursleden hadden ook primair toegang tot de computer en konden 
zodoende ongestoord hun werkzaamheden verrichten. Anderzijds werd leden hiermee de 
service geboden dat ze bijna de hele dag door bij ons binnen kunnen lopen voor vragen. De 
verkoop van samenvattingen hebben we vanwege de hoeveelheid geld in de kas bewust 
beperkt tot van 12:00u. tot 14:00u.  
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Een ander bijkomende voordeel was dat actieve leden niet meer alleen, met de 
sleutel van de portier, de posteleinkamer in konden. Hierdoor is de veiligheid van spullen op 
de Posteleinkamer beter gewaarborgd. 
 
Kameretiquette 
Er is het grootste deel van het jaar verjaardagsmail naar de leden van Postelein verstuurd, 
alleen in zomervakantie is het niet meer gelukt deze dagelijks te versturen. Van leden 
hebben we enthousiaste reacties ontvangen op deze mails. Het volgende bestuur kan kijken 
of deze mail automatisch via de website verstuurd kan worden, zodat deze het gehele jaar 
naar alle leden verstuurd wordt. 
 
Computers 
De bestuurscomputers zijn opgeknapt, de beeldschermen zijn vernieuwd. De PC’s zijn 
opgeschoond, van alle oude bestanden zijn back-ups gemaakt en deze zijn van de 
computers verwijderd. Door het jaar heen zijn de bestanden van bestuursleden systematisch 
geordend, ieder bestuurslid heeft de eigen map bijgehouden. 
Voor de twee computers is een gedeelde map gerealiseerd, van waar het mogelijk is 
bestanden te delen. Ook is het mogelijk vanuit beide computers bestanden te printen. 
Outlook is op één computer gehouden, omdat zo het overzicht van het emailverkeer beter is 
gewaarborgd. 
 

2.4 Bekendheid 
Om het bestuur zichtbaarder en toegankelijker te maken voor haar leden, heeft het bestuur 
veel in bestuurskleding over de campus gelopen. Op de website heeft het bestuur 
geprobeerd met enige regelmaat middels een weblog op grappige wijze de leden op de 
hoogte te stellen van het reilen en zeilen binnen het bestuur. Gedurende het jaar zijn er op 
de website 13 weblogs gepubliceerd. 
  Daarnaast heeft in de Posteleinpost een vaste column gestaan waarin bestuursleden 
aan het woord zijn gekomen. Hiermee hoopt het bestuur meer inzicht verschaft te hebben in 
de werkzaamheden van het bestuur. 
 Voor bekendheid bij andere verenigingen en overige contacten heeft het bestuur, naast 
het bezoeken van constitutieborrels, een kerstkaart en een uitnodiging voor de 
constitutieborrel met een foto van het bestuur verstuurd. 
 
Introductie 
Tijdens de introductie is er extra aandacht geweest om Postelein bij de eerstejaars studenten 
bekend te maken. Doel was om aan te geven wat Postelein voor studenten kan betekenen 
en andersom. Tijdens activiteiten in de introductie heeft het bestuur getracht zo veel mogelijk 
in bestuurskleding bij activiteiten te verschijnen, ter promotie van Postelein. 
  Aansluitend aan de introductie is er een commissiemarkt georganiseerd, gelijktijdig 
met de boekenverkoop, waar eerstejaars hun ledensticker op konden halen. Hier hebben we 
de studenten persoonlijk aan kunnen spreken, waardoor er veel aanmeldingen voor de open 
commissievergaderingen zijn gekomen. 
 
Promo aankomend studenten 
Naast de meeloopdagen en de voorlichtingen op middelbare scholen heeft Postelein dit jaar 
ook tijdens de RU-open dag Postelein geïntroduceerd bij scholieren. 
 

2.5 Toegankelijkheid 
Door het regelmatig dragen van de bestuurskleding op de campus, was het aangenaam te 
ondervinden dat leden van Postelein de bestuursleden sneller aanspraken met algemene 
vragen over Postelein. 

Door de docenten studiegerelateerde activiteiten te laten promoten in hun colleges is 
getracht een bredere groep studenten naar activiteiten te trekken.  
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Door het verlengen van de openingstijden van de Posteleinkamer voor leden, werd het leden 
gemakkelijker gemaakt om samenvattingen te kopen en vragen te stellen. Er is voor gekozen 
om de openingstijden voor studenten beperkt te houden, zodat het bestuur de rest van de 
dag zich vooral kon richten op bestuurstaken. In de praktijk is het bestuur hier zeer flexibel 
mee omgegaan en konden leden vaak de hele dag door terecht met vragen. Met de 
samenvattingenverkoop heeft het bestuur zich beperkt tot de openingstijden, zodat er meer 
controle en overzicht op de administratie was. 
 
  2.6 Informatievoorzieningen 
Het beleid met betrekking tot informatievoorzieningen was erop gericht zo veel mogelijk 
media te gebruiken om de doelgroep te bereiken.  
  De nieuwe website van Postelein is vanaf het begin erg gepromoot en goed 
bijgehouden. Veelal werden studenten doorverwezen naar de website voor meer informatie 
met betrekking tot de boekenverkoop of activiteiten van Postelein. Doordat er twee 
bestuursleden in staat waren om de website bij te houden was het ook beter mogelijk om te 
allen tijde de website aan te passen aan de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging. De 
eindverantwoordelijkheid lag verder bij de commissaris Media. 
  Naast de website, die beschouwd wordt als belangrijkste informatiebron, is er 
getracht gebruikt te maken van Blackboard, Hyves en een nieuwsbrief. De nieuwsbrief is 
wekelijks verstuurd, met uitzondering van de zomervakantie. Binnen Blackboard is gebruik 
gemaakt van de announcements. In de nieuwsbrief en announcements zijn studenten 
hoofdzakelijk doorverwezen naar de website voor meer informatie over het betreffende 
onderwerp. 
  Aan het begin van het jaar is er structureel in de eerste week van de maand een 
overzicht van alle activiteiten bij eerste- en tweedejaars colleges gehouden. Hiermee is 
geprobeerd de activiteiten van Postelein onder een breder publiek te brengen. Wegens de 
schaarse collegetijd en de steeds uitgebreidere activiteitenagenda van Postelein is besloten 
later in het jaar de collegepraatjes te vervangen door een activiteitensheet in de pauze en 
promotie van studiegerelateerde activiteiten door docenten. Hiervoor is er een mail naar 
docenten rondgegaan, waarop docenten enthousiast hebben gereageerd. Enkelen hebben 
ook aangegeven onze activiteiten graag te willen promoten onder studenten. 
  Het functioneren van Hyves is helaas niet zo optimaal geweest als we hadden 
gehoopt. Het beheer van de Hyve is tijdelijk overgedragen aan een actief lid. Helaas heeft 
het interim-beheer niet tot significante verbeteringen geleid. Wellicht kan hier in de toekomst 
opnieuw aandacht op gericht worden. 
 

2.7 Samenwerken 
Op verschillende gebieden is dit jaar actief samengewerkt met andere studieverenigingen en 
een studentenvereniging. Bestaande samenwerkingsverbanden, te weten de LSPOD, het A-
feest en het BaMyPo-feest, zijn door het bestuur gehandhaafd. De samenwerking met het 
onderwijsinstituut is dit jaar verder geïntensiveerd, door middel van frequent overleg met de 
onderwijsdirecteur, de studieadviseur en de coördinator van de voorlichtingen. Aan een 
samenwerkingsverband met studievereniging Juventas (ontwikkelingspsychologie, 
Nijmegen), voor bijvoorbeeld werkexcursies en lezingen, is dit jaar geen aandacht meer 
besteed. 
 
Gala 
Met het gala hebben we een grotere activiteit kunnen organiseren door met meerdere 
verenigingen samen te werken. Voor studenten was het ook een leuke gelegenheid om 
mensen van andere studies te ontmoeten. 
 
VOCUS (Onderwijskunde, Utrecht) 
Met studievereniging VOCUS is een uitwisseling tot stand gekomen voor het bezoeken van 
onderwijskundige excursies. Studievereniging VOCUS en Postelein organiseren beide een 
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onderwijskundige excursie waaraan studenten van beide verenigingen in konden schrijven. 
De excursie van VOCUS was een bezoek aan CITO in Arnhem. 
 
Psychologenbond (Nijmegen) 
Met de Psychologenbond heeft het bestuur van Postelein zowel bij formele als informele 
activiteiten samengewerkt. Zo is er met beide verenigingen een cocktailparty georganiseerd. 
Ook hebben de Psychologenbond en Postelein veel overleg gepleegd over diverse zaken 
aangaande bestuurszaken. Voornamelijk voor de visitatieronde van het SNUF met 
betrekking tot de bestuursmaanden heeft het bestuur van Postelein veel baat gehad bij de 
samenwerking met de Psychologenbond. Het SNUF heeft het bestuur van Postelein, onder 
andere door de forse ledengroei, voor de komende drie bestuursjaren 36 bestuursmaanden 
per jaar toegewezen, in tegenstelling tot de 30 maanden die het bestuur van Postelein in 
voorgaande jaren ontving. 
 Daarnaast heeft Postelein zorg gedragen voor de Psychologenbondvis, wat een 
succesvol samenwerkingsverband is geworden. 
 
BeeVee (Biologie, Nijmegen) 
Met studievereniging BeeVee heeft Postelein dit jaar de Piecken Pitcher Party gerealiseerd. 
Dit is wederom voor studenten een leuke gelegenheid om contact te maken met studenten 
van andere studies. 
 
Ovum Novum 
Voor de filmavonden van Postelein is er gezocht naar een geschikte locatie in Nijmegen. 
Hiervoor is een samenwerking opgestart met studentenvereniging Ovum Novum, die haar 
zalen gratis beschikbaar stelt voor dergelijke activiteiten. 
 

2.8 Professionalisering 
Het afgelopen jaar was een zeer belangrijk speerpunt, het verder professionaliseren van de 
vereniging. Naar aanleiding van de extreme groei de afgelopen jaren, werd het noodzakelijk 
om als vereniging professioneel te functioneren. Op verschillende gebieden heeft het bestuur 
getracht zo professioneel mogelijk op te treden en één gezicht uit te stralen naar de leden en 
het onderwijsinstituut.  
 Zo is er onder andere voor gekozen om commissiehoofden aan te stellen voor enkele 
commissies. Het idee van een commissiehoofd houdt in dat de bestuursverantwoordelijke 
niet meer de commissie voorzit, wat voor hem/haar veel tijd scheelt. Verder is het de 
bedoeling dat actieve leden een nog actievere rol krijgen.  

Daarnaast heeft het bestuur door onder andere een vaste huisstijl te hanteren bij 
bijvoorbeeld posters en PowerPoint presentaties, getracht één gezicht uit te stralen naar 
haar leden. Voor het maken van de posters is er een vast protocol opgesteld, zodat de 
verschillende commissies eenzelfde lay-out konden hanteren. Verder is er door onderling 
goed te overleggen getracht naar leden toe één lijn te trekken wanneer er vragen waren over 
activiteiten of de vereniging. 
 
Afspraken 
Om als vereniging professioneel te kunnen functioneren (snel, efficiënt en duidelijk) en om 
de organisatie van activiteiten haalbaar te houden is er dit jaar voor gekozen om een zero 
tolerence beleid te voeren. Dit houdt in dat ten aanzien van contracten en gemaakte 
afspraken, zoals boekenbestelformulieren en deelname aan reizen, een strikt beleid is 
gevoerd. Er zijn op de gemaakte afspraken geen uitzonderingen gemaakt, tenzij 
aantoonbaar was dat er sprake was van overmacht bij de deelnemer. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat studenten alerter worden bij het inleveren van contracten en bestelformulieren. 
 Verder heeft Postelein dit jaar getracht om zo professioneel mogelijk te werk te gaan 
bij het maken van afspraken met bijvoorbeeld cafés in Nijmegen. Afspraken die gemaakt 
werden zijn zoveel mogelijk vastgelegd in contracten. Er is een sponsorcommissie opgezet 
die zich bezig heeft gehouden met het opstellen van contracten en die contact heeft 
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onderhouden met mogelijke sponsors. Verder is er tijdens de introductie gebruik gemaakt 
van contracten wanneer er afspraken gemaakt werden met cafés, bijvoorbeeld voor de 
kroegentocht. 

 
Draaiboek 
Om te voorkomen dat nieuwe besturen steeds opnieuw moeten uitzoeken hoe iets 
georganiseerd moet worden, is dit jaar van zoveel mogelijk grote activiteiten begonnen om 
een draaiboek te maken. Hierin staat stap voor stap hoe een activiteit georganiseerd kan 
worden en waar op gelet moet worden. Draaiboeken zijn er onder andere voor de studiereis 
en de study trip. 
  

2.9 Wijziging statuten en huishoudelijk reglement 
Afgelopen jaar heeft het bestuur de statuten van Postelein aangepast, omdat deze dusdanig 
verouderd waren dat ze niet optimaal waren voor de huidige functie van de vereniging. 

De voorgestelde wijzigingen van de statuten zijn besproken met een notaris en in 
twee ALV’s behandeld met de leden. In de derde ALV zijn de wijzigingen in de statuten 
goedgekeurd en zijn de statuten door een notaris vastgelegd. 
Het bestuur heeft het huishoudelijk reglement van Postelein gewijzigd, omdat hierin punten 
stonden die in strijd waren met de statuten. Om het huishoudelijk reglement weer geldig te 
maken heeft het bestuur besloten ook het huishoudelijk reglement te wijzigen. De 
voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk reglement zijn tijdens een ALV behandeld met 
de leden. In de ALV zijn de wijzigingen van het huishoudelijk reglement goedgekeurd. 

Om te voorkomen dat activiteiten van Postelein dubbel gepland zouden worden is er 
op de muur van de Posteleinkamer een grote jaarplanning gemaakt. Hierop hebben alle 
commissies de planning van hun activiteiten bijgehouden, zodat de overige commissies in 
een oogopslag een overzicht hadden van alle activiteiten binnen Postelein. Op deze manier 
kon op een optimale manier de planning van activiteiten op elkaar af worden gestemd. Deze 
werkwijze bleek zeer efficiënt en wordt komend jaar binnen diverse studieverenigingen op de 
campus overgenomen. 
 

2.10 Actieve Leden 
Actieve Leden Activiteit 
Om ervoor te zorgen dat de actieve leden van Postelein elkaar beter leerden kennen en ook 
om ervoor te zorgen dat het voltallige bestuur van Postelein de actieve leden leerde kennen, 
is er in 12 december 2006 een actieve leden activiteit georganiseerd. Actieve leden konden 
hier op eigen kosten aan deelnemen. Na de rondleiding ‘Nijmegen by night’, zijn alle 
aanwezigen bij café Van Buren gaan eten. Postelein heeft een kleine bijdrage geleverd aan 
de rondleiding Nijmegen by Night. Bij het ALA waren 38 actieve leden aanwezig. 
 
Actieve Leden Uitje  
Om de actieve leden te bedanken voor hun inzet bij Postelein heeft het bestuur deze actieve 
leden uitgenodigd om op vrijdag 8 juni op kosten van Postelein mee te gaan op het actieve 
leden uitje. Deze dag is het bestuur met 26 actieve leden naar Groningen afgereisd, waar ’s 
ochtends werd deelgenomen aan een skate-workshop. Na bij de skatebaan geluncht te 
hebben, is er ‘s middags een rondleiding door Groningen gehouden. ’s Avonds konden de 
actieve leden op eigen kosten nog mee gaan eten bij een pizzeria in Groningen, waar het 
bestuur op aanraden van studievereniging ODIOM (Groningen) gereserveerd had. 
 

2.11 Enquête 
Het bestuur van Postelein heeft afgelopen jaar getracht de belangen van de studenten 
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PWO) zo goed mogelijk te behartigen. 
Om na te gaan wat de studenten PWO van de diensten van Postelein vonden heeft het 
bestuur besloten een enquête af te nemen onder alle studenten PWO. Met behulp van een 
digitale enquête via het programma WO-spiegel, welke de universiteit beschikbaar heeft 
gesteld, heeft het bestuur getracht zoveel mogelijk studenten PWO te bereiken. 
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Door onder de deelnemers vier Sanadome tegoedbonnen te verloten heeft het bestuur 
studenten proberen aan te sporen de enquête in te vullen. In totaal hebben 266 studenten 
PWO de enquête ingevuld. 

Door de enquête heeft het bestuur een helder beeld gekregen hoe de studenten 
activiteiten van Postelein waarderen en ook wat studenten nog missen binnen Postelein. Het 
bestuur zou het nieuwe bestuur willen adviseren deze resultaten mee te nemen bij het 
organiseren van activiteiten in het nieuwe bestuursjaar. 
 
 



Jaarverslag Studievereniging Postelein  
2006-2007 

11 

3.0 Voorlichtingen- en meeloopdagencommissie 
 
De commissie bestond dit jaar uit de volgende leden: 
- Jos Delissen (Voorzitter 1e halfjaar) 
- Elsa van Leeuwen (Voorzitter 2e halfjaar) 
- Marian Sloots 
- Inge Schrooten 
- Jorien Barnhoorn 
- Jori Henke (vanaf november) 
- Kim Nijland (vanaf maart) 
- Thijs de Valk (vanaf november) 
 
 

3.1 Meeloopdagen 
Dit jaar zijn er acht meeloopdagen georganiseerd tussen oktober en mei (zie bijlage I, tabel 
1). Er is dit jaar vastgehouden aan een maximaal aantal deelnemers per meeloopdag van 
15. Wel merkte we, vanaf het begin, dat de belangstelling voor de meeloopdag enorm is. 
Vandaar dat er eenmalig voor werd gekozen om het aantal deelnemers te vergoten naar 23. 
Er werd door de commissie echter aangegeven dat dit duidelijk een te groot aantal was om 
een goede (beetje persoonlijke) begeleiding te geven. Er is met de verantwoordelijke 
personen vanuit het onderwijsinstituut (Marja Heijmans en Susanne van Helden) overleg 
geweest hoe deze stroom beter te reguleren valt. Deze personen hebben contact gezocht 
met dienst studenten zaken. Er is een nieuw aanmeldingsprotocol opgesteld omtrent de 
inschrijving voor meeloopdagen. Dit protocol stelt dat 6  VWO scholieren en HBO studenten 
altijd voorrang hebben op 4 en 5 VWO scholieren. In principe is het zo dat voor de 4 VWO 
scholieren een aparte 4 VWO dag wordt georganiseerd, waar geïnteresseerde scholieren 
naar toe kunnen. De 5 VWO scholieren worden aan een meeloopdag toegevoegd wanneer 
deze nog niet vol zit. 

De organisatie van de meeloopdag verliep afgelopen jaar erg prettig. De secretaris 
van Postelein was verantwoordelijk voor de verwerking van de inschrijving. Wanneer een 
meeloopdag vol zat werd de lijst met de aanmelding doorgegeven aan de penningmeester 
die vervolgens de coördinatie tijdens de dag zelf op zich nam. In de loop van het jaar is de 
coördinatie doorgegeven door de penningmeester aan het commissiehoofd. Het 
commissiehoofd kreeg de informatie omtrent de deelnemers en organiseerde vervolgens met 
de commissie wie welke taken gedurende de meeloopdag op zich nam. Het commissiehoofd 
was tevens vanaf februari verantwoordelijk voor de organisatie van vergaderingen van de 
commissie. 

De meeloopdagen zelf zijn allen goed verlopen. In het begin was wel te merken dat er 
een hoger animo was dan bij de laatste twee. Bij de eerste meeloopdagen waren er relatief 
weinig vooraanmelders die zonder kennisgeving afwezig waren. Terwijl bij de laatste twee 
een relatief hoog aantal vooraanmelders zonder opgave van rede afwezig waren. Er is 
gedurende het jaar gekozen voor een wijziging in het tijdstip waarbinnen de meeloopdag 
werd georganiseerd (zie bijlage I). Dit kwam voort uit informatie die verkregen werd bij 
deelnemers aan de eerste meeloopdagen die aangaven dat 17.30 een erg laat eindtijdstip 
was. Vandaar dat het aanvangstijdstip is vervroegd en het eindtijdstip is verandert naar 
15.30. Tevens werden bij de eerste 4 meeloopdagen uitsluitend hele colleges (1.5 uur) 
bezocht en werd een presentatie gegeven over de opleiding. Dit is vanaf de 5de meeloopdag 
veranderd. Vanaf toen zijn er steeds 2 halve colleges (45 minuten) bezocht. Tussen deze 
beide halve colleges in werd een presentatie verzorgd en op het einde vond er nog een 
rondleiding over de campus (+/- 45 minuten) plaats. Vooral dit laatste werd door de 
deelnemers als erg positief ervaren. Alleen bij de laatste meeloopdag is het aanvangstijdstip 
nogmaals aangepast, omdat het college dat toen gevolgd werd (Gender) dusdanig leuk en 
interessant was dat hier een volledig college van gevolgd kon worden.  
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3.2 Voorlichtingen 
Dit jaar zijn er in totaal veertien voorlichtingsactiviteiten door Postelein gehouden (zie bijlage 
II, tabel 2). Het betrof twaalf externe voorlichtingen op een middelbare school. Op deze 
scholen is in 2, 3, of 4 informatieronden variërend in tijd van 30 minuten tot 1 uur voorlichting 
gegeven over de opleiding, stad en studievereniging.  
De overige twee voorlichtingsactiviteiten betroffen de RU open dagen. Hierbij hebben steeds 
twee 1ste-jaars PWO studenten gedurende 5 uur informatie gegeven over hoe zij de opleiding 
ervaren en op andere vragen van toekomstige studenten. De PWO studenten kregen beide 
keren een stand toegewezen op de begane grond van het Erasmus gebouw. In totaal 
hebben er 9 verschillende leden van de vereniging een of meerdere voorlichtingsactiviteit 
verzorgd. 

De inschrijvingen voor externe voorlichtingen werd vanuit het onderwijsinstituut 
geregeld door Marja Heijmans en Susanne van Helden. Deze namen vervolgens contact op 
met de penningmeester wanneer er informatie beschikbaar was omtrent een 
voorlichtingsactiviteit. Het kwam echter geregeld voor dat informatie pas zeer laat 
beschikbaar was. Hierdoor kon aan de commissieleden ook pas laat de tijdstippen van 
sommige voorlichtingen worden doorgegeven. Er is contact geweest met de 
verantwoordelijke personen vanuit het onderwijsinstituut hoe deze informatieverstrekking in 
de toekomst sneller geregeld kan worden. De afspraken hieromtrent zijn aangepast en er is 
beterschap toegezegd. 
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4.0 Studiegerelateerde Activiteiten Commissie 
 
De commissie studiegerelateerde activiteiten bestond uit: 
 

- Karijn Stuurop (voorzitter) 
- Baukje Bergs 
- Manon van Bijsterveldt 
- Renneke Ter Braak 
- Karlijn Dielissen 
- Esther Dousi 
- Noud Frielink 
- Lian ter Heijden 
- Femke de Kruiff 
- Chantal van Laar 
- Sara Struik 

 
De commissie studiegerelateerde activiteiten heeft zich bezig gehouden met de organisatie 
van excursies en lezingen. 
 

4.1.0 Werkexcursies 
De commissie van vorig jaar (2005-2006) was al bezig met het organiseren van een excursie 
voor het studiejaar 2006-2007. Hierdoor heeft er direct aan het begin van het studiejaar een 
excursie plaatsgevonden. Dit is zeer goed geweest voor de promotie van Postelein. Toch is 
gebleken dat de commissie veel tijd nodig heeft om op te starten. Aangezien de commissie 
van vorig jaar al contact had gelegd bij een instelling, kon de eerstvolgende excursie 
plaatsvinden in november. Waarschijnlijk had het anders veel langer geduurd voordat de 
eerstvolgende excursie had kunnen plaatsvinden. Daarom is er dit jaar besloten alvast 
activiteiten tot en met december 2006 te plannen.  
Verder is gebleken dat er in de maanden mei en juni bijna geen werkexcursies te 
organiseren waren, aangezien er in die maanden al de studiereis en study trip heeft 
plaatsgevonden en omdat er aan het einde van de maand juni de tentamens waren.  
 
De Hondsberg 
De eerste excursie heeft plaatsgevonden op 1 en 3 november 2006 naar de Hondsberg. 
De Hondsberg is een observatiecentrum en specialistisch behandelingsinstituut. 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 Poliklinieki Eetproblematiek. De doelgroep van de Hondsberg 
bestaat uit kinderen en jongeren met een lichte, matige dan wel ernstige verstandelijke 
beperkingen waarbij sprake is van zeer complexe gedragsproblemen en/of psychiatrische 
problematiek. De leeftijd van de kinderen kan variëren van 0-18 jaar. 
Deze excursie heeft vorig jaar ook plaatsgevonden. Aangezien toen het animo erg groot 
was, heeft de excursie twee keer plaatsgevonden. Eveneens was er dit jaar meer animo voor 
de excursie dan dat er mensen mee konden. In totaal hebben een vijftigtal studenten 
deelgenomen aan de excursie. Aan het begin van de excursie werd er een praatje gehouden 
over de instelling. Daarna kreeg men een rondleiding door het gebouw en over het terrein. 
De excursie was zeer geslaagd en wederom voor herhaling vatbaar. 
 
MuZIEum 
Op woensdag 20 december 2006 is er een excursie naar het MuZIEum geweest. Dit is een 
ervaringsmuseum over zien en niet-zien. Men kan hier op ervarende wijze kennis maken met 
het wonder van zien en de onbekende wereld van het niet-zien. De excursie werd door zes 
personen bezocht. Allereerst was er een rondleiding door het ‘Dialoog in het donker’. Bij 
deze rondleiding neemt een blind of zeer slechtziend persoon je mee door zijn wereld. Men 
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loopt dan het volledige donker door een kamer, een park, over een straat en in een kroeg. 
Daarna kon men het museum bekijken. In tegenstelling tot de andere excursie moest voor 
deze excursie betaald worden, in verband met de entree voor het MuZIEum. Postelein heeft 
hieraan bijgedragen. De rest hebben de studenten zelf moeten betalen. Het was een 
geslaagde excursie.  
 
De Timp 
Op 1 februari 2007 is een groep van 9 studenten op excursie geweest naar De Timp. De 
Timp richt zich op kinderen met een ontwikkelingsachterstand in de leeftijd van 0 tot 18 
jaar. Daarbij heeft De Timp in de loop der jaren specifieke kennis opgebouwd in de 
begeleiding van kinderen met contactstoornissen en kinderen met een meervoudige 
complexe beperking. Het was een zeer leuke en geslaagde excursie. 
 
Cito 
Op 1 maart 2007 heeft de onderwijskundige excursie naar Cito plaatsgevonden. Cito 
ontwikkelt toetsen, examens en volgsystemen en houdt zich bezig met competentie-
beoordeling, inburgerings- en certificeringtrajecten. Cito verzorgt trainingen en advieswerk en 
onderzoekt de kwaliteit van het onderwijs. In deze excursie kreeg met uitleg over hoe Cito te 
werk gaat. Verder was er ook ruimte voor discussie. 

Deze excursie werd georganiseerd door zustervereniging VOCUS en vanwege een 
samenwerkingsverband mochten leden van Postelein mee. Bij deze samenwerking was het 
de bedoeling dat VOCUSleden mee mochten met een excursie van Postelein, en dat 
Posteleinleden mee mochten met een excursie van VOCUS. Helaas heeft de commissie 
hiervoor nog geen grote onderwijskundige excursie kunnen organiseren waarbij er tevens 
genoeg plaats was voor de studenten uit Utrecht. Er was plaats voor tien studenten. 
Eveneens was er voor deze excursie meer animo dan dat er plaats was. De excursie was 
zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar.  
 
Eigenwijs 
Op 21 maart 2007 heeft de tweede onderwijskundige excursie naar Eigenwijs 
plaatsgevonden. Eigenwijs is een middelbare school voor jongeren die ontevreden zijn met 
het regulier onderwijs. Tijdens deze excursie kreeg men uitleg over de school en spraken 
leerlingen over hun eigen ervaringen.  

Bij deze excursie was er plaats voor vijftien studenten. De beschikbare plaatsen 
zaten al snel vol, helaas hadden we niet voor alle geïnteresseerden plaats. Wederom was dit 
een geslaagde excursie en zeker voor herhaling vatbaar.  
 
Moskee  
Op 3 april 2007 stond de excursie naar de Moskee in Tilburg gepland. Vanwege 
treinstoringen kon deze excursie helaas niet doorgaan. Voor deze excursie is nog geen 
nieuwe datum gevonden, aangezien de rest van het jaar al vol gepland stond met andere 
activiteiten zoals de studiereis en de study trip.  
 
De Glind 
Op 27 april 2007 organiseerde Postelein een werkexcursie naar De Glind, een veelzijdig 
jeugddorp dat voornamelijk in het teken staat van jeugdzorg. Allereerst was er een algemene 
uitleg over hoe de Glind werkt. Daarna werd er een rondleiding gegeven door het jeugddorp 
en mochten de deelnemers met kinderen spreken die daar in woongroepen leven. In totaal 
zijn er 10 studenten met deze excursie mee geweest. De excursie was erg geslaagd. 
 

4.1.1 Lezingen 
Afgelopen jaar zijn er in totaal 5 lezingen en één workshop georganiseerd. Deze lezingen 
waren gratis voor Posteleinleden, maar ook toegankelijk voor niet-leden. Hiervoor werd dan 
een entree van €1,- gevraagd. 
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Jeugdzorg 
Op 18 oktober 2006 vond de eerste lezing plaats. Deze werd gegeven door dhr. prof. dr. Jan 
Janssens over jeugdzorg. De lezing is erg druk bezocht, er waren zo’n 108 belangstellenden 
in de zaal.  
 
EBL 
Op 23 november 2006 heeft de lezing over EBL plaatsgevonden. Deze lezing stond eerst 
gepland op 16 november, maar vanwege de mastervoorlichting voor B2 en B3 is de lezing 
verzet. EBL, ofwel Emerging Body Language is onder andere gebaseerd op samen 
bewegen, samen pauzeren en beurten nemen. Het was een zeer interessante lezing. Bij 
deze lezing waren 21 studenten aanwezig.  
 
Slechtziend- en blindheid 
Op 10 januari 2007 vond de lezing over slechtziend- en blindheid plaats. Deze interactieve 
lezing ging over hoe het is om slechtziend en blind te zijn. Twee ervaringsdeskundigen 
hebben met behulp van hulpmiddelen, zoals simulatiebrillen, een brailletypemachine en zelfs 
een blindengeleidehond, op een leuke en interessante wijze duidelijk gemaakt hoe het is om 
een visuele handicap te hebben. In totaal waren er 17 studenten aanwezig.  
 
BioNeuroFeedback 
Op 1 maart 2007 heeft de lezing over BioNeuroFeedback plaatsgevonden. Neurofeedback - 
of EEG biofeedback - is een methode om een verstoorde hersenactiviteit (EEG) met 
neurofeedbacktraining en zonder medicijnen weer in evenwicht te brengen. De methode 
wordt toegepast bij onder andere epilepsie, ADHD, ADD, migraine, depressie en burnout. 
Sabine de Ridder heeft tijdens deze lezing duidelijk gemaakt hoe deze nieuwe methode 
werkt. De lezing was erg interessant en er waren in totaal 40 studenten aanwezig.  
 
Lezing over doofheid 
Op 28 maart heeft de lezing over doofheid plaatsgevonden. Stijn Tilanus van FODOK 
(Federatie voor Ouders van Dove Kinderen) heeft op een interessante manier duidelijk 
gemaakt hoe het is om een doof kind te hebben. Bij deze lezing waren 42 studenten 
aanwezig. Aansluitend had de evenementencommissie een film over doofheid 
georganiseerd. 
 
Workshop gebarentaal 
Op 26 september vond de workshop gebarentaal plaats. Stijn Tilanus en Onno Crasborn van 
FODOK (Federatie voor Ouders van Dove Kinderen) hebben deze workshop georganiseerd. 
Het animo voor deze workshop was enorm! In totaal hebben zich er 98 mensen aangemeld, 
maar we hadden maar plaats voor 68 personen.  
 
Congres Sociale Wetenschappen 
Op 2 maart werd voor de tweede maal het congres sociale wetenschappen georganiseerd 
door bijna alle studieverenigingen binnen de faculteit. Thema van het congres was macht en 
tijdens de dag kon men lezingen en workshops volgen waarin vanuit de diverse studies het 
thema macht werd belicht.  
 De kaartverkoop vooraf aan het congres was erg laag, zodoende dat aflasten nog de 
dag van te voren in overwogen. Uiteindelijk is besloten alles door te laten gaan. Er waren in 
totaal ruim dertig mensen.  
 Postelein heeft binnen de commissie de rol van penningmeester vervult. De financiën 
zijn afgerond, er is een winst van enkele euro’s per vereniging. Voor volgend jaar is het zeker 
het overwegen waard om bij de organisatie de steun van de faculteit in te schakelen om een 
brede promotie op gang te kunnen zetten en eventueel een collegevrije dag te realiseren. 
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4.2 Netwerkavondcommissie  
 
Het afgelopen jaar bestond de netwerkavondcommissie uit de volgende commissieleden: 
 

- Sara Struik (commissiehoofd) 
- Baukje Bergs 
- Martine Broekman 
- Esther Dousi 
-  Karijn Stuurop 
- Ingrid Ykema 

 
De netwerkavond heeft plaatsgevonden op 3 april 2007. 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 doorgelopen 
vanaf het moment dat zij afgestudeerd waren tot aan de plaats waar ze nu werken.  
Er kwamen in totaal 26 studenten op de netwerkavond. Er waren 4 verschillende 
voorlichtingen, welke in twee rondes werd gegeven. De studenten en alumni waren erg 
enthousiast over deze avond! 
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4.3 Studiereiscommissie 
 
De studiereiscommissie bestond uit: 
 

- Karijn Stuurop (voorzitter) 
- Martine van Dijk 
- Noud Frielink 
- Manon Krabbenborg 
- Femke de Kruif 
- Chantal van Laar 
- Marleen Lammers 
- Veronique van ’t Westeinde 

 
Dit jaar is voor de derde maal in de geschiedenis van Postelein een studiereis 
georganiseerd. De studiereis heeft plaatsgevonden van 9 mei 2007 tot en met 16 mei 2007, 
naar Milaan en Turijn, Italië. Aan de studiereis hebben in totaal 49 studenten deelgenomen, 
waaronder 8 commissieleden. De begeleidende docenten waren Angelique Hendriks en 
Rutger Engels.  

In oktober 2006 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 Milaan en Turijn, Italië. Deze keuze is genomen aan de hand 
van gesprekken met docenten van de Radboud Universiteit, informatie van internet en 
reisorganisaties. Bij de overweging van de bestemming hebben we gekeken naar de kosten 
van/naar de bestemming en de kosten op de plek van de bestemming zelf. Verder is 
gekeken naar de mogelijkheid voor interessante en leerzame excursies. Als laatste hebben 
we rekening gehouden met de afwisseling voor studenten in vergelijking met de studiereizen 
van afgelopen jaren. Dit is een belangrijke reden geweest om een Zuid-Europees land aan te 
doen.  

Op donderdag 11 januari 2007 is er tijdens een voorlichtingsbijeenkomst de 
bestemming van de studiereis bekend gemaakt. Zij kregen hierbij meteen informatie over de 
reisbestemming, het voorlopige programma, de kosten, etc.  

Net als de eerste keer dat Postelein een studiereis heeft georganiseerd, heeft 
Postelein ditmaal wederom gebruikt gemaakt van een reisorganisatie. Natuurlijk is er ook 
gekeken naar de mogelijkheid om alles zelf te organiseren, maar dit bleek niet goedkoper te 
zijn. De accommodatie en het vervoer werd door de reisorganisatie geregeld, de 
eetgelegenheden, de studiegerelateerde en culturele excursies en alle verdere bijkomende 
zaken zijn door de reiscommissie zelf geregeld. Verder was het erg fijn dat we een 
contactpersoon in Italië hadden, die erg veel voor ons daar heeft geregeld. 

In tegenstelling tot vorig jaar is er dit jaar niet voor gekozen een aantal 
commissieleden vooraf naar de bestemming te laten reizen. Dit had dit jaar geen 
meerwaarde in vergelijking met vorig jaar, aangezien de contactpersoon in Italië al veel had 
geregeld. Verder verliep de reis met de bus, waardoor de kosten alleen maar zouden 
oplopen wanneer een aantal commissieleden al een paar dagen van te voren naar Italië 
waren gevlogen.  
 
Tijdens de reis hebben er een zevental studiegerelateerde excursies plaatsgevonden. Dit 
waren: 

- Pedagogisch Centrum te Monza 
- Universiteit van Turijn 
- Verschillende educatieve centra; crèches en basisscholen 
- Centro Multimediale di Documentazione Pedagogica, Centrum van Pedagogische 

Documentatie 
- 4 lezingen, gegeven door onze begeleiders en twee Italiaanse docenten 
- Speciale educatie instellingen, waaronder het Centro Educativo Specializzato  

Municipale (CESM), het Croce-Morelli en het Centro Regionale di Docuementazione  
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Non Vedenti. 
- Settore Itegrazione Educativa, het centrum voor onderwijsintegratie 

 
Naast de studiegerelateerde excursies was er een rondleiding door Milaan en Turijn en een 
bezoek aan de wijnmakerij Villa Contessa Rosa. 

Vanwege het hoge wetenschappelijke niveau tijdens de studiereis, heeft het SNUF 
het maximale bedrag aan subsidie toegekend aan de 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 Postelein een 
bedrag toegezegd van €1400,-. Het Internationaliseringsfonds heeft Postelein een bedrag 
toegezegd van €625,-.  

De begeleidende docenten hebben allebei een opdracht gemaakt, waaruit de 
deelnemende studenten konden kiezen. Wanneer de studenten een van de opdrachten met 
een voldoende had gemaakt, dan kreeg hij/zij hier 2 studiepunten voor. 

De studiereis was zeer geslaagd! Van alle deelnemende studenten en de twee 
docenten zijn alleen maar positieve reacties gekomen! 
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4.4 Study Trip Commissie 
 

De study trip commissie bestond uit de volgende commissieleden: 
 
- Karijn Stuurop (voorzitter) 
- Baukje Bergs 
- Femke de Kruiff 
- Sara Struik 

 
Dit jaar heeft Postelein voor het eerst een study trip georganiseerd. Dit idee ontstond tijdens 
de inschrijvingen van de studiereis, om ook een korte reis naar het buitenland te maken.  

De study trip heeft plaatsgevonden van 31 mei 2007 tot en met 1 juni 2007 naar 
Leuven, België. In totaal hebben er 45 studenten deelgenomen aan de study trip, waaronder 
4 commissieleden.  

In februari is begonnen met de voorbereidingen voor de study trip. Als eerste is er 
gekeken naar de bestemming. Hiervoor is contact opgenomen met onze zusterverenigingen. 
Zij hebben ons hun draaiboeken en informatie gestuurd over reeds door hen georganiseerde 
korte reizen naar het buitenland. Hierdoor kon de commissie snel verder gaan met 
organiseren, en had de commissie niet zoveel voorbereidingstijd nodig. Uiteindelijk is er 
gekozen voor de bestemming Leuven, België. Hiervoor is gekeken naar de kosten van/naar 
de bestemming en de kosten op de plek van bestemming zelf. Tevens is er gekeken naar de 
mogelijkheden voor interessante en leerzame excursies. 

Op 7 maart is de bestemming van de study trip bekend gemaakt. Alle informatie was 
vanaf dat moment te vinden op onze website. 

Postelein heeft voor deze korte reis geen gebruik gemaakt van een reisorganisatie. 
Aangezien alle informatie via onze zustervereniging bekend was, kon de commissie meteen 
aan de slag gaan. Dit betekende dat Postelein zelf het vervoer, de accommodatie en de 
studiegerelateerde en culturele activiteiten heeft geregeld.  

Tijdens de study trip hebben de deelnemers de Universiteit van Leuven en MPC 
Terbank, een Medisch Pedagogisch Centrum, bezocht. Verder was er een standrondleiding 
en een rondleiding door de bierbrouwerij aldaar.  

De study trip was een zeer geslaagde reis! Er kwamen veel eerstejaars studenten op 
deze reis af, waarschijnlijk omdat de studiereis voor hen een nog te hoge drempel heeft 
vanwege de kosten en de tijdsduur. Het was dus extra leuk om te zien dat het animo ook 
voor een kortere reis heel groot was! 
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4.5 Commissaris Studiegerelateerde Activiteiten 
 
Naast de activiteiten die georganiseerd werden door een commissie, zijn er dit jaar ook 
activiteiten georganiseerd waar geen commissie achter zat. Hierbij is te denken aan de 
bijlesgroepen statistiek en de sollicitatietraining. 
 

Bijlesgroepen statistiek 
Dit jaar is het idee geopperd om voor het eerstejaarsvak Beschrijvende Statistiek bijles te 
verzorgen. Hierbij zou Postelein de taak als koppelaar innemen, die eerstejaarsstudenten 
aan een ouderejaarsstudent koppelt. De inhoud van deze bijlessen werd niet door Postelein 
ingevuld, maar door de vragen van de eerstejaarsstudenten. Voor de ouderejaarsstudenten 
stond hier een financiële vergoeding tegenover, die door de eerstejaars- en 
ouderejaarsstudenten onderling werd geregeld.  

Allereerst is er contact opgenomen met Lex Bouts, de coördinator van het vak 
Beschrijvende Statistiek. Ook hij vond het een goed idee. 
Daarna zijn alle eerstejaarsstudenten gemaild met de vraag of zij interesse hadden in deze 
bijlessen. Tevens zijn ook alle ouderejaarsstudenten gemaild met de vraag of zij interesse 
hadden om deze bijlessen te verzorgen. 

In november 2006 is begonnen met het eerste groepje bijles. Door het jaar heen zijn 
er meerdere verzoeken binnengekomen over bijles, zowel bijles voor het 
computerprogramma SPSS als bijles voor het tweedejaars statistiekvak Toetsende 
Statistiek.  

In totaal hebben 21 studenten gebruikt gemaakt van de bijlesmogelijkheid. Na afloop 
zijn de bijlessen geëvalueerd. De conclusie hieruit bleek dat de bijlessen als zeer 
gewaardeerd zijn ervaren en dat er veel animo voor deze service is. 
 

Sollicitatietraining 
Naast de bijlesgroepen wilde Postelein dit jaar de mogelijkheid bekijken om een 
sollicitatietraining te organiseren. Hiervoor is contact opgenomen met Gea de Groot van 
Dienst Studenten Zaken, die graag kosteloos deze training wilde verzorgen.  

Op 6 en 20 juni 2007 heeft de sollicitatietraining in twee delen plaatsgevonden. 
Helaas kon Gea de Groot vanwege andere verplichtingen niet meer, maar heeft haar collega 
Cobi van Vught deze taak van haar overgenomen. 

Er was plaats van 15 studenten. De inschrijvingen zaten al snel vol, waardoor we niet 
voor alle geïnteresseerden genoeg plaats hadden. Vanwege de tentamens eind juni hadden 
we dit jaar helaas geen tijd meer om de training voor een tweede maal te organiseren. 
De sollicitatietraining was zeer interessant en zeker voor herhaling vatbaar. 
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5.0 Mediacommissie 
 
De Mediacommissie is het afgelopen jaar ten opzichte van het jaar ervoor gewijzigd op een 
belangrijk punt: de voorlichtingen en meeloopdagen uit het takenpakket van de  
Mediacommissie verdwenen. Daarvoor in de plaats is de boekenverkoop in het takenpakket 
opgenomen. Hierna volgt een overzicht van het functioneren van de commissie. 
 
De mediacommissie 2006 - 2007 bestond uit: 
- Mike Gaertner 
- Marjolein Hannink 
- Anne Hendriks 
- Nicole Jachmann 
- Myrte Legemaate 
- Inge Scheepens 
 

5.1 Public Relations 
Het afgelopen jaar is de zichtbaarheid en de positieve uitstraling van Postelein 
verbeterd. Leden geven onder andere persoonlijk en via de in juni afgenomen enquête 
aan dat ze vinden dat de vereniging zich in dit opzicht beter weet te profileren dan 
voorheen. Daarnaast is de professionaliteit met betrekking tot de PR toegenomen, 
onder andere door het gebruik van een zeer informatieve nieuwe website en het voeren 
van een éénduidig beleid met betrekking tot activiteitenpromotie middels posters en 
flyers. 
 

Rozen 
De verstrekking van rozen aan geslaagde studenten tijdens de propedeuse- en 
bacheloruitreikingen is dit jaar gecontinueerd. Dit was een succes te noemen: 
studenten vonden het een leuk gebaar en konden dit waarderen. Op deze manier is het 
positieve imago van Postelein verbeterd. 
 

Kerstkaart 
In december is naar alle zusterverenigingen, bevriende verenigingen in Nijmegen, 
sponsors, relaties en andere  belanghebbenden een kerstkaart verstuurd met een 
informele foto van het bestuur, waarin wij onze kerstwensen hebben geuit. Deze kaart 
is bij alle partijen goed ontvangen. Op deze manier is de naamsbekendheid vergroot. 
 

Felicitaties 
Vanaf dit bestuursjaar wordt dagelijks een felicitatiemail verstuurd naar jarigen. Dit 
wordt positief ontvangen, gezien de vele bedankjes die we na het versturen van deze 
mails ontvangen. 
 

Actieve ledenshirts 
Dit jaar zijn er speciale shirtjes voor actieve leden gedrukt. Dit vergroot de 
herkenbaarheid tijdens bijvoorbeeld Open Dagen en meeloopdagen dan wel 
voorlichtingen. Door bezoekers en actieve leden wordt dit gewaardeerd. 
 

5.2 PosteleinPost 
De PosteleinPost is het afgelopen jaar vier maal verschenen in plaats van de geplande 
vijf maal. De voornaamste reden hiervoor is dat de planning telkens gecombineerd was 
met de boekenverkoop. Doordat de boekenverkoop echter ook onder de 
verantwoordelijkheid van de Mediacommissie viel, bracht dit een enorme werklast met 
zich mee in de periode rondom de boekenverkoop. Dit bleek niet het gehele jaar door te 
handhaven, waardoor de release van de PosteleinPost een aantal keren vertraging 
heeft opgelopen. Ter compensatie is besloten om de oplage te verhogen van 330 naar 
450 stuks. Daarnaast is besloten het aantal pagina’s per uitgave te verhogen. In plaats 
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van de vorig jaar gehanteerde 28 of 32 pagina's, was er nu sprake van 32 of 36 
pagina's. 

De doelstelling om de oplage, leesdichtheid en kwaliteit van de PosteleinPost te 
verhogen is het afgelopen jaar gehaald. Met uitzondering van de uitgave van juni 2006, 
zijn de boekjes elke keer binnen no-time op gegaan. Verstrekking tijdens de 
boekenverkoop en duidelijke aankondigingen op de website en Blackboard zorgen voor 
een snelle op=op situatie. 

De kwaliteit van de PosteleinPost is het afgelopen jaar verbeterd. Het blad is 
doorgegroeid naar een amuserend en informatief medium. Zo hebben er artikelen in 
gestaan over internationale stages, keuzevakken en relevante studiezaken. 
Verschillende leden hebben persoonlijk aangegeven dit een goede ontwikkeling te 
vinden. Daarnaast zijn alle bestuursfuncties uitgelicht zodat studenten een concreter 
idee krijgen wat deze inhouden. De PosteleinPost is voor elke uitgave nagekeken door 
vier kritische studenten, waardoor het aantal taal- en stijlfouten tot een minimum is 
beperkt. 

Een nadeel was dat de PosteleinPostcommissie vrij beperkt was qua grootte. 
Studenten gaven aan het toch eng te vinden dat veel mensen hun stukken zouden 
lezen en wilden liever zitting nemen in een andere commissie. Doordat de 
Mediacommissie enkel leden kon trekken voor de PosteleinPostcommissie, bleef de 
samenstelling van deze commissie enigszins beperkt. 

De drukkwaliteit van de PosteleinPost is dit jaar wisselend geweest. Op 
aanraden van onze vaste drukker (Copyshop op de campus) is definitief de overstap 
gemaakt naar het programma InDesign. Dit levert prima kwaliteit op, alleen weet de 
drukker hier niet altijd mee om te gaan. Daardoor is tweemaal de kaft (en daarbij 
éénmaal het binnenwerk) niet mooi afgedrukt. 
 

5.3 Boekenverkoop 
De boekenverkoop is het afgelopen jaar een groot succes geweest. Het wegwerken van 
de wachtrijen en het voorkomen van grote tekorten en kasverschillen was het doel van 
dit jaar, en dat doel is ruim gehaald. Door van tevoren boekenpakketjes te maken en 
studenten in te delen op een afhaalmoment, is alle drukte gespreid. Vorige jaren 
moesten de boeken ter plekke geraapt worden, dit leverde vaak chaos op. 

De afhaaltijden zijn door het jaar heen (periode 2, 3 en 4) verruimd tot 12.00u - 
14.00u, en dat gedurende vier dagen (maandag t/m donderdag). De wachttijd bedroeg 
tijdens de topdrukte hooguit 5 à 10 minuten. Tijdens de boekenverkoop in augustus en 
september zijn er zelfs alleen maar pakketjes gemaakt, en zijn studenten niet ingedeeld 
op een afhaalmoment. De openingstijden zijn toen aangepast naar twee dagen van 
10.00u tot 15.00u. Ook nu was tijdens de drukste momenten de rij zeer beperkt en de 
wachttijd kort. 

In de enquête werd bovenstaande regelmatig genoemd als groot verbeterpunt 
van Postelein dit jaar. Een groot aantal leden was bekend met de lange rijen bij 
Postelein, en heeft de veranderingen als zeer prettig ervaren. 

De omzet van de boekenverkoop is ook sterk gegroeid. Door het jaar heen is de 
omzet ver over de 200.000 euro gegaan, en zijn er meer dan 1.500 bestellingen 
geplaatst. De winst over het gehele jaar is beperkt. Tijdens de 
augustus/septemberverkoop van het vorige studiejaar is er 800 euro verlies gemaakt, 
welke boekhoudkundig gezien in het huidige bestuursjaar werd ondergebracht. Tijdens 
de verkopen van periode 2, 3 en 4 is geprobeerd dit verschil te compenseren door een 
kleine winst te maken op de boekenverkoop. Het verlies is daarmee geminimaliseerd. 
Omdat er volgens het vorig jaar ondertekende boekenmandaat geen winst gemaakt 
mag worden op de boekenverkoop, hebben we ervoor gekozen het verlies op jaarbasis 
te minimaliseren. Meer informatie over de jaarcijfers is te vinden in het financiële 
jaarverslag van de penningmeester.  

Het werken met borg is prima verlopen. Het aantal te retourneren boeken is 
verminderd ten opzichte van vorig jaar. Enkele personen zijn hun borgbriefje vergeten 
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dan wel kwijtgeraakt en hebben de borg dus niet gerestitueerd gekregen. 
Er is dit jaar ook strenger gecontroleerd op geplaatste handtekeningen op 

bestelformulieren. Zonder deze handtekening is een bestelformulier niet rechtsgeldig, 
aangezien studenten dan niet hebben aangegeven akkoord te gaan met de 
voorwaarden. Dit leverde regelmatig problemen op maar door hier één lijn in te trekken 
is duidelijkheid verstrekt naar de studenten. 
 

5.4 Readers 
De verkoop van readers is het afgelopen jaar flink gestegen. Er is tweemaal 
samengewerkt met Wim de Muijnck (Filosofie en Wetenschapsfilosofie) en éénmaal 
met Els Rommes en Mariska Schönberger (Gender). 

De readerverkoop heeft éénmaal plaatsgevonden tegelijk met de 
boekenbestelperiode, en is tweemaal apart georganiseerd. Tijdens de 
boekenbestellingen werden de readers op de literatuurlijst geplaatst en net zo verkocht 
als reguliere boeken. Tijdens de aparte readerverkopen hebben studenten de reader 
vooraf betaald, om het risico voor Postelein te minimaliseren. Dit is prima verlopen.  
 

5.5 Samenvattingen 
De samenvattingenverkoop heeft net als anderen jaren gefloreerd in de eerste twee 
periodes, aangezien daar veel samenvattingen van beschikbaar zijn. Helaas is het 
samenvattingenaanbod van de laatste twee periodes niet uitgebreid, zoals begin van 
het jaar wel in het beleidsplan is opgesteld. De voornaamste redenen hiervoor zijn 
tijdgebrek en het ontbreken van adequate personen om de samenvattingen na te kijken. 
Dit laatste werd veroorzaakt doordat aangeleverde samenvattingen uit het tweede en 
derde jaar waren, en er amper bestuurs- of commissieleden te vinden zijn die concrete 
en goede inhoudelijke kennis hebben van de betreffende vakken. Deze kennis is bij het 
nakijken van samenvattingen noodzakelijk om de kwaliteit van eventueel later te 
verkopen samenvattingen te kunnen waarborgen. Het is bovendien ook lastig gebleken 
een concreet beloningsschema op te stellen voor het aanleveren en nakijken van 
samenvattingen. Dit is moeilijk objectief vast te stellen. Daarnaast moeten 
gecontroleerde samenvattingen alsnog gecontroleerd worden, aangezien het bestuur 
hier verantwoordelijk voor is en deze niet 'blind' de verkoop in kunnen. Dit levert 
problemen op, waarvoor helaas het afgelopen jaar geen oplossing is gevonden. 

De administratie van de samenvattingenverkoop werkt prima. Deze is 
gedigitaliseerd, waardoor een exact overzicht per week bestaat van de inventaris, 
opbrengsten, kosten, kassaldo en openstaande betalingen bij de drukker. 
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6.0 Evenementencommissie 
 

- Arieke Küpers (voorzitter) 
- Loes Osinga 
- Sara Struik 
- Judith van den Berg 
- Elsa van Leeuwen 
- Marian Sloots 
- Judith van Boxtel 

 
DD-borrels 
Afgelopen jaar heeft de Derde Donderdag van de maand-borrel 9 keer plaatsgevonden. 
Deze borrels zijn gehouden in café Van Buren, om 21.00 uur. Bij iedere borrel hoorde een 
actie, een bepaald drankje dat gratis of goedkoper was voor de bezoekers van de borrel. Zo 
hebben we een gratis fust bier gehad, Bailey’s voor €2,50, gratis shotjes etc. 

Deze borrel is in september heel goed bezocht, er waren toen ongeveer 40 personen. 
De rest van het jaar waren de borrels echter niet zo druk bezocht: er waren steeds tussen de 
5 en 25 personen, vaak waren het alleen bestuursleden en een paar actieve leden. Als er 
een activiteit vooraf aan de borrel was georganiseerd (bijv. het kerstdiner) was de opkomst 
bij de borrel wel hoger. 
 
Films   
Postelein heeft afgelopen jaar 5 films gedraaid:  

1. Boys don’t Cry 
2. Mozart and the Whale 
3. The Miracle Worker 
4. Children of a Lesser God 
5. The Departed 

De films zijn gedraaid in café Piecken, eerst in het café zelf, na de verbouwing in het kleine 
halletje. Het nadeel hiervan was dat er af en toe geluidsoverlast was vanuit het café. 
De eerste film was goed bezocht, door ongeveer 55 mensen. Daarna is het aantal bezoekers 
gedaald naar tussen de 15 en 30 mensen. Mogelijk is het lage aantal bezoekers te verklaren 
door het soort films: studiegerelateerde, serieuze films. 
 
Student-docentborrels 
Er zijn afgelopen jaar drie student-docentborrels georganiseerd, in het barlab op 
woensdag/donderdag van 16.00-18.00 uur. De opkomst op deze borrels was steeds niet zo 
hoog, tussen de 10 en 20 studenten en ongeveer 5 docenten. 
De flyers die zijn gebruikt ter promotie van de student-docentborrels, konden op de borrels 
worden ingeleverd voor een gratis consumptie. Hier is wel gebruik van gemaakt, maar het 
heeft niet geresulteerd in een veel hogere opkomst van studenten naar de borrels. Verder is 
steeds een mail naar alle docenten gestuurd en zijn commissieleden persoonlijk bij docenten 
langsgegaan om ze uit te nodigen: dit is wel van belang, anders zouden er waarschijnlijk nog 
minder docenten komen. Maar de opkomst van de docenten bleef helaas wel erg laag. 
Het streven was om meer student-docentborrels te organiseren, dit is niet gelukt omdat het 
barlab veel in gebruik was voor experimenten. De eerste student-docentborrel kon pas 
plaatsvinden in februari. 
 
Incidentele informele activiteiten 
Hieronder volgt een overzicht van incidentele informele activiteiten die het afgelopen jaar 
door de commissie zijn georganiseerd. 
 

Sinterklaasactie 
In december zijn twee zwarte pieten van Postelein de collegezalen in gegaan om zakjes 
pepernoten met een gedichtje eraan uit te delen. De hoeveelheid pepernoten is een echter 



Jaarverslag Studievereniging Postelein  
2006-2007 

25 

verkeerd ingeschat, er waren te weinig pepernoten. Maar de actie is zeker voor herhaling 
vatbaar. 
 

Praatjesmakers 
Afgelopen jaar hebben er twee excursies plaatsgevonden naar de opnames van 
Praatjesmakers. De eerste keer was in december, de opnames voor de kerstuitzending. Er 
hebben 50 studenten deelgenomen aan deze excursie. ’s Ochtends hebben de deelnemers 
op station Nijmegen verzameld, vervolgens zijn we samen naar Hilversum gereisd, naar de 
studio.  

De tweede keer was in maart, aan deze excursie hebben 23 studenten deelgenomen. 
Vanwege treinvertraging arriveerde de groep uiteindelijk nog net op tijd in de studio, dit gaf 
enige stress, maar verder was het een geslaagde excursie. 
 

Kerstdiner 
Op 21 december zijn we met 21 mensen gaan eten bij Grandcafe RIVA. Studenten konden 
zich via de mail opgeven, een week van tevoren is het aantal mensen doorgegeven aan 
RIVA. Het was een geslaagde avond, het eten was goed en de bediening ook. In 
tegenstelling tot het vorige jaar zat de hele groep aan één tafel en kreeg iedereen tegelijk het 
eten. 
 

Doe-raar-met-je-haar-feest 
Op 10 januari heeft de evenementencommissie een doe-raar-met-je-haar-feest 
georganiseerd in Boogie Wonderland. Omdat dit vlak na de kerstvakantie was, was er weinig 
mogelijkheid om het feest goed te promoten. Verder was het op dezelfde avond als een 
MFVN-feest en een open feest van Ovum Novum. Daardoor was de opkomst op het doe-
raar-met-je-haar-feest erg laag: er waren maar ongeveer 25 mensen.  
 

Wijnproeverij 
Op 14 februari heeft een wijnproeverij plaatsgevonden in het buurthuis Daalsehof (Nijmegen-
Oost). Willem Klavers, de vinoloog die de proeverij heeft geleid, was een bekende van Myrte 
Legemaate. Het buurthuis zorgde voor de ruimte, wijnglazen en broodmandjes; de 
evenementencommissie heeft gezorgd voor stokbrood en kruidenboter voor bij de wijn. Aan 
de proeverij hebben 20 mensen deelgenomen, het was een leuke, informatieve avond. 

 
Bierbrouwerij 

Op 15 maart zijn we met ongeveer 12 mensen naar bierbrouwerij De Hemel geweest. Voor 6 
euro p.p. kregen we een rondleiding en we mochten aan het eind een biertje proeven.  
Het was een leuke, interessante rondleiding, helaas was er niet zoveel animo voor. 

 
Cocktailparty 

Op 4 april hebben Postelein en de Psychologenbond samen een cocktailparty georganiseerd 
in Boogie Wonderland. Hier zijn ongeveer 160 mensen op af gekomen, het was een redelijk 
bezochte en gezellige avond.  
Er is een ranzen&sjansen-prikbord neergezet: een bord met spijkertjes erin, bij elk spijkertje 
een nummer. Alle bezoekers kregen een etiket met een nummer, vervolgens konden 
mensen briefjes schrijven naar andere nummers en deze op het prikbord hangen. Zo kon er 
dus gesjanst worden via briefjes. Het prikbord was een groot succes. 
 
Filmnacht 
Op 25 april heeft Postelein samen met Babylon en Mycelium een BaMyPo-filmnacht 
georganiseerd in cafe Piecken. In totaal zijn er 60 mensen gekomen. Dit was een mooi 
aantal, zo kon iedereen goed zitten en het scherm goed zien.  
In het kleine halletje van het cafe werden horrorfilms gedraaid, het nadeel hiervan was dat er 
soms geluidsoverlast was, je hoorde het geluid van de andere film er doorheen. 



Jaarverslag Studievereniging Postelein  
2006-2007 

26 

Er zijn in totaal 6 films gedraaid (steeds 2 tegelijk), dit was wel veel, bij de laatste film waren 
de meeste mensen al naar huis.  
Verder was er een filmquiz tussen de films, dit sloeg wel aan, het grootste deel van de 
bezoekers deed enthousiast mee. 
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6.1  Introductiecommissie 
 

- Jorien Barnhoorn (voorzitter) 
- Milou Graave (coördinator) 
- Arieke Küpers (coördinator) 
- Meike van Haperen 
- Judith van den Berg 
- Audrey Totté 
- Gaby de Vrije 
- Jacqueline de Weerd 

 
De introductiecommissie is in januari begonnen met de organisatie. Binnen de commissie 
zijn de verschillende programma-onderdelen verdeeld, zo waren steeds 2 of 3 mensen 
verantwoordelijk voor een activiteit.  
 
Mentorenwerving 
De mentorenwerving is begonnen in januari. Het vinden van mentoren van het reguliere 
onderwijsprogramma was geen probleem. Het vinden van mentoren voor de HBO-
instroomprogramma was echter lastiger. Uiteindelijk hebben we 10 mentoren gevonden voor 
de HBO mentorgroepen, zij hebben tijdens de introductie steeds gewisseld (3 mentoren 
waren er ongeveer de hele introductie, de rest wisselde elkaar af, ieder 2 of 3 dagen).  
 
Shirts 
Voor de mentoren zijn getailleerde polo’s gedrukt, de commissie vond het van belang dat de 
polo’s goed zaten zodat de mentoren ze vaak zouden dragen tijdens de introductie. Dat doel 
is bereikt: tijdens de introductie hadden de mentoren hun polo’s heel vaak aan. De 
commissie had tevens getailleerde polo’s en heeft die bij bijna iedere activiteit gedragen. De 
polo’s van de mentoren waren groen, die van de commissie turquoise, beide met fuchsiaroze 
opdruk. 
 
Programma 
Voor een groot deel is het programma van eerdere jaren aangehouden, maar met een paar 
wijzigingen. Zo is er dit jaar voor het eerst een workshopmiddag georganiseerd en zijn alle 
mentorgroepen gaan eten bij café Piecken (verdeeld over vier avonden; dit is erg goed 
verlopen). Hieronder worden per dag de activiteiten besproken die de introductiecommissie 
heeft georganiseerd. 
 

Zondag 19 augustus 
Op zondag vond de aanmelding plaats. Dit is afgelopen jaar anders verlopen dan 
voorgaande jaren: studenten werden namelijk al voor het begin van de introductie ingedeeld 
in mentorgroepen en de mentoren hebben met hun groep zelf een tijd en plaats van 
verzamelen afgesproken, vanwaar ze gezamenlijk naar het CC zijn gegaan om iedereen 
daar in te schrijven, en vervolgens naar Postelein om de introductiemachtigingen, 
lidmaatschapsformulieren en boekenbestelformulieren in te leveren.  

Door deze manier van inschrijven hoefde niemand meer lang te wachten. Het vooraf 
indelen verliep nog niet helemaal soepel: mentoren kregen van de introductiecommissie de 
gegevens van de mentorkindjes, maar die kregen ze pas erg kort voor de introductie. Dit 
kwam doordat het de eerste keer was dat de indeling zo verliep; volgend jaar kan de indeling 
al eerder naar de mentoren worden gestuurd. 
 

Maandag 20 augustus 
Op maandag kregen de groepen een rondleiding over de campus, een KISS-practicum en 
een praatje van Susanne van Helden over de opleiding en van Myrte Legemaate over 
Postelein. Tussendoor werd door de commissie een picknick verzorgd bij het 
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Spinozagebouw. Deze activiteiten zijn goed verlopen, het enige puntje van kritiek was dat er 
niet genoeg drinken was voor de picknick. 
 

Dinsdag 21 augustus 
Op dinsdag heeft overdag het Groot Ontdek Nijmegen Spel plaatsgevonden in de stad: de 
groepen moesten verschillende spelletjes doen op verschillende plaatsen in het centrum. 
Helaas is het laatste deel van het GONS afgelast vanwege slecht weer. Het GONS was een 
succes, al vonden sommige groepen het wel wat lang duren. 

’s Avonds was er een kroegentocht, hierbij zijn de volgende kroegen aangedaan: 
TweeKeerBellen, de Fuik, Billabong, Boogie Wonderland, de Drie Gezusters, Dollars, de 
Sterre, de Compagnie en café Daen. In deze kroegen moesten steeds twee groepen tegen 
elkaar strijden in een spel. De kroegentocht was zeer geslaagd. 
 

Woensdag 22 augustus 
Op woensdagavond vond het fotospel plaats. De groepen moesten foto’s maken van allerlei 
maffe en minder maffe dingen. In tegenstelling tot vorig jaar werd niet gejureerd op snelheid, 
sommige groepen vonden het spel erg lang duren (de laatste groepen hebben er ongeveer 2 
uur over gedaan). 
 

Donderdag 23 augustus 
Op donderdag was er een mentorenbrunch in het Spinozagebouw. Tijdens de brunch is het 
verloop van de introductie geëvalueerd. Het was een gezellige brunch, ditmaal met genoeg 
drinken.  

’s Middags vond een workshopmiddag plaats bij café Piecken. Deze middag was nog 
niet eerder georganiseerd. Er waren verschillende workshops: Ju Jitsu, paaldansen, 
streetdance, jazzdance, theatersport en massage. Het was een gezellige, geslaagde 
middag. 
 

Maandag 27 augustus 
Op maandagmiddag konden de studenten een film kijken in de collegezaal. In de pauze van 
de film werden snacks en frisdrank uitgedeeld. De film viel in de smaak. 
Vervolgens gingen de groepen bowlen en eten bij bowlingcentrum Ol’round, ook dit was erg 
gezellig en een groot succes. 

’s Avonds vond het Proud-to-be-Fout-feest plaats in Boogie Wonderland, iedere 
groep kwam hier verkleed naar het thema van het liedje dat ze die avond moesten karaoken. 
De commissie had gezorgd voor lollies en zuurstokjes. Het karaoke was leuk, hoewel het 
soms nogal lang duurde voordat de dj het goede liedje had gevonden. Het feest was erg 
druk bezocht. 
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6.2 After-introweekendcommissie  
 
Deze commissie bestond afgelopen jaar uit: 
- Myrte Legemaate 
- Karijn Stuurop 
- Arieke Küpers 
 
Van 13 tot en met 15 oktober 2006 heeft het after-introweekend plaatsgevonden op 
Ameland. Aan het weekend hebben 42 eerstejaars studenten deelgenomen. Daarnaast 
waren er mentoren en was bijna het voltallige bestuur aanwezig.  

De kosten betroffen slechts 45 euro per deelnemer. Vooraf heeft een voorlichting 
plaatsgevonden. Hierin werd het programma gepresenteerd voor het weekend en werden de 
deelnemers gewezen op wat ze mee moesten nemen. 
 Het weekend is uitstekend verlopen en de deelnemers waren erg enthousiast. In het 
voorjaar van 2007 hebben we dezelfde accommodatie in Buren op Ameland gereserveerd 
voor in het najaar van 2007 om voor de tweede maal een after-introweekend te organiseren. 
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6.3 Feestcommissie 
 
Het afgelopen jaar zijn er wederom een groot aantal feesten georganiseerd in samenwerking 
met andere verenigingen. Hieronder worden ze besproken. 
 
A-feest 
De actieve leden die namens Postelein dit jaar in de A-feestcommissie hebben 
plaatsgenomen waren: 

- Jacqueline de Weerd 
- Lorette Suelmann 
 

De A-feesten van het afgelopen jaar zijn steeds druk bezocht en hebben winst opgeleverd. 
De kaartverkoop verliep niet altijd even goed. Tweemaal is het voorgekomen dat een andere 
vereniging dan Postelein was ingeroosterd voor de kaartverkoop in de hal van het 
Spinozagebouw en er niemand aanwezig was. Achteraf bleek dat de verantwoordelijke 
vereniging de kaartjes in colleges en op de verenigingskamer aan hun eigen leden verkocht. 
Dit is aan de orde gesteld in de commissie en daarna is het probleem niet meer 
voorgekomen. 
 
BaMyPo-feest 
De actieve leden die namens Postelein dit jaar in de BaMyPocommissie hebben 
plaatsgenomen waren: 

- Loes Osinga 
- Judith van Boxtel 
- Manon Sligchers 
 

De BaMyPo-feesten waren weer een succes. In de voorverkoop werden weinig kaarten 
verkocht, maar op de avond zelf was de opkomst erg goed. Ieder feest had een leuk thema, 
maar meestal was slechts een kleine groep mensen verkleed.  
 
Gala 
Namens Postelein zat dit jaar in de galacommissie: 

- Arieke Küpers 
 
In maart heeft het gala plaatsgevonden waaraan Postelein afgelopen jaar heeft 
deelgenomen. Het gala werd georganiseerd door de volgende studieverenigingen: Leonardo 
da Vinci, Marie Curie, Umoja, Sigma, Thalia, Intens, Cognac en Postelein. 
Van iedere vereniging zat een persoon in de galacommissie. De commissie werkte niet zo 
goed, veel dingen moesten vrij laat nog geregeld worden. Maar uiteindelijk is alles op tijd 
geregeld. 

Het gala heeft plaatsgevonden in café Van Buren. Er was een rode loper geregeld en 
bij binnenkomst kregen de bezoekers een gratis glas champagne. Verder was er een 
galafotograaf, maar wegens autopech is hij pas veel later begonnen met fotograferen dan 
gepland was. Ondanks dit ongemak was de fotograaf wel populair, veel mensen wilden op 
de foto. De band Johnny Rebel and the Hot Studs heeft opgetreden, tussendoor draaide de 
dj van Van Buren. Het gala is goed bezocht (ongeveer 300 mensen), het was een erg 
gezellige avond. 
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Bijlagen I 
 
Tabel 1: Meeloopdagen 2006-2007 
 

Meeloopdag Datum  Tijdstip Vooraanmeldingen Aanwezigen 

1 4 oktober 12.00-17.30 16 16 

2 23 november 12.00-17.30 23 21 

3 14 december 12.00-17.30 13 13 

4 11 januari 12.00-17.30 15 15 

5 15 februari 11.00-15.30 16 15 

6 15 maart 11.00-15.30 15 12 

7 5 april  11.00-15.30 15 10 

8 24 mei 10.00-15.30 13 5 

 
Tabel 2: Voorlichtingen 2006-2007 
 

Voorlichting Datum Aantal rondes Duur rondes Tijdstip 

1 28 september 3 45 minuten 18.30-21.30 

2 5 oktober 2 35 minuten 13.00-14.15 

3 27 oktober 2 30 minuten 14.00-15.15 

4 1 november - - 10.00-15.00 

5 13 november 2 40 minuten 20.00-21.45 

6 16 november 3 30 minuten 19.30-22.00 

7 21 november 4 30 minuten 19.00-22.00 

8 30 januari 2 30 minuten 20.45-22.00 

9 1 februari 2 30 minuten 19.00-20.45 

10 5 februari 2/4 45 minuten 20.00-22.00 

11 14 februari 2 30 minuten 19.30-21.00 

12 15 februari  3 30 minuten 19.30-22.00 

13 8 maart 3 40 minuten 14.30-16.00 

14 31 maart - - 10.00-15.00 
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Bijlage II 
 
Jaaroverzicht activiteiten Postelein 2006-2007 
 
Oktober 
4  Wissel ALV 
11  Constitutieborrel 
13 t/m 15 After-introweekend 
17 en 18 Tweedaagse 
18  Lezing Jan Janssens over jeugdzorg 
19  DD-borrel 
 
November 
1 en 3  Werkexcursie: De Hondsberg 
4  Opendag RU 
9  Propedeuse uitreiking 
16  A-Feest 
22  Cursus speed reading 
23  Lezing: EBL 
23  Bacheloruitreiking 
23  DD-borrel 
23  BaMyPo-feest 
 
December 
6  Sinterklaas in de collegezaal 
12  Actieve Leden Activiteit 
14  Praatjesmakers 
14  A-Feest 
20  Excursie: MuZIEum 
21  Kerstdiner 
21  DD-borrel 
21  BaMyPo-feest 
 
Januari 
10  Lezing: slechtziendheid 
10  Doe-raar-met-je-haar-feest 
11  Voorlichting studiereis 
18  DD-Borrel 
 
 
Februari 
1  Werkexcursie: De Timp 
14  Wijnproeverij 
15  DD-Borrel 
15  A-Feest 
 
Maart 
1  Lezing: Bioneurofeedback 
1  Werkexcursie: CITO 
1  BaMyPo-feest 
2  Congres Sociale Wetenschappen 
3  Ouderdag PWO 
15  Bierbrouwerij De Hemel 
15  DD-Borrel 
16  LSPOD 
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21  Excursie: Eigenwijs 
21  Gala 
28  Lezing: doofheid 
28  Film over doofheid 
31  RU opendag 
 
April 
4  Cocktailavond met Psychologenbond 
5  Student/docentborrel 
12  A-Feest 
19  BaMyPo-feest 
25  BaMyPo filmnacht 
27  Excursie: De Glind 
 
Mei 
9 t/m 16 Studiereis Milaan en Turijn 
24  DD-borrel 
31   Study trip 
 
Juni 
1  Study trip 
6  Sollicitatietraining 
6  ALV statuutswijzigingen I 
6  Bowlen 
7  A-Feest 
8  Actieve leden uitje 
14  Student/docentborrel 
14  Bamypo-feest 
20  Sollicitatietraining 
20  ALV statuutswijzigingen II 
20  ALV statuutswijzigingen III 
 
Juli 
- 
 
Augustus 
19 t/m 28 Introductie 
20  A-Feest 
23  BaMyPo-feest 
27  Proud to be fout feest 
29  Boekenverkoop eerstejaars 
29  Commissiemarkt 
 
September 
4 t/m 7  Boekenverkoop ouderejaars 
4 t/m 7  Commissiemarkt 
5  ALV: wijziging huishoudelijk reglement en voorstel kandidaatsbestuur 
13  After-introborrel 
26  Workshop gebarentaal 
27  Pitcher Party 
 
Oktober 
1  Filmnacht 
3  Wissel ALV 
 


