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Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
 
Ruim een jaar geleden schreef het dertiende kandidaatsbestuur van studievereniging 
Postelein een beleidsplan. In dit plan werden alle ideeën voor het komende jaar vastgelegd. 
Het dertiende bestuur is hard aan het werk gegaan met alle ideeën en heeft afgelopen jaar 
erg veel bereikt.  

Nu, na een jaar hard werken, is het moment aangebroken om het stokje door te 
geven. Terugkijkend op het jaar, ben ik van mening dat we de vereniging ontzettend hebben 
geprofessionaliseerd. Alle bestuursleden hebben er hard aangewerkt om de vereniging goed 
te laten lopen. We hebben leuke activiteiten georganiseerd en hebben onze leden op veel 
verschillende manier in contact gebracht met het latere werkveld. Bijna alle speerpunten die 
we een jaar geleden voor onszelf hadden gesteld zijn bereikt.  

Ook tijdens mijn afwezigheid is er heel erg hard gewerkt. Door ziekte heb ik een 
aantal maanden bijna geen bestuurstaken op me kunnen nemen. De andere vijf 
bestuursleden hebben toen voor een heel groot deel mijn taken op zich genomen. Hiervoor 
ben ik ze uiteraard heel erg dankbaar. Mede door deze gebeurtenis hebben we, naar mijn 
idee, allemaal beseft dat een vereniging besturen iets is wat je samen doet en dat het op 
momenten waarop je steun van anderen nodig hebt, je ook echt kunt terugvallen op het 
bestuur. 

Middels dit jaarverslag geven wij U de gelegenheid om te lezen wat Postelein het 
afgelopen jaar heeft gedaan en wat we hebben bereikt. 
 
Namens het dertiende bestuur van Postelein, 
 
Jorien Barnhoorn 
Voorzitter 2007-2008 
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Inleiding 
 
Middels dit jaarverslag tracht het dertiende bestuur van Studievereniging Postelein een beeld 
te schetsen van wat zij afgelopen jaar heeft gedaan om deze doelstellingen te 
verwezenlijken. Tevens vindt u in het verslag een overzicht van de door de vereniging 
georganiseerde activiteiten. 

Allereerst wordt er teruggekeken op de algemene doelstellingen. Daarna volgt een 
verslag van de commissaris Studiegerelateerde Activiteiten, de commissaris Media en de 
commissaris Evenementen.  

Het financieel jaarverslag volgt binnen 5 maanden na de bestuurswissel van 1 
oktober 2008 en wordt te zijner tijd gepresenteerd. Het boekjaar loopt tot 1 oktober en de 
kascontrole zal dus ook pas na die tijd kunnen plaatsvinden. 
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Algemene verslaglegging 
 

1.0 Het bestuur 
Op 3 oktober 2007 werd tijdens de algemene ledenvergadering het dertiende bestuur van 
Studievereniging Postelein gekozen. De volgende bestuursleden hebben hierin zitting 
genomen: 
 
Dagelijks bestuur: 
Voorzitter      Jorien Barnhoorn 
Secretaris      Inge Schrooten 
Penningmeester (tevens vice-voorzitter)  Gaby de Vrije 
 
Algemeen bestuur: 
Commissaris Studiegerelateerde Activiteiten Milou Graave 
Commissaris Media     Jacqueline de Weerd 
Commissaris Evenementen    Meike van Haperen 
 
Op 10 oktober heeft het bestuur een constitutieborrel gehouden in Café Boogie Wonderland, 
waar een groot aantal verenigingsbesturen ter receptie is gekomen. 
 
Alvorens aan het bestuursjaar te beginnen, heeft het dertiende bestuur van Postelein een 
beleidsplan geschreven, waarin de doelstellingen stonden die het bestuur wil bereiken in het 
bestuursjaar 2007-2008. Tijdens de algemene ledenvergadering van 3 oktober 2007 werd dit 
plan gepresenteerd. De speerpunten waaraan het plan is opgehangen waren: 

1. Het verbeteren van het imago van Postelein, zowel intern als extern. 
2. Aanpakken van het sponsorbeleid. 
3. Verhogen van de kwaliteit van activiteiten, alvorens de kwantiteit te verhogen. 
4. Meer aandacht voor de onderwijskundige tak van de vereniging.  

 
Het beleidsplan werd op 3 oktober tijdens de algemene ledenvergadering goedgekeurd door 
de leden van de vereniging.  
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2.0 Algemene doelstellingen 
 

2.1 Speerpunten 

2.1.1 Verbeteren van het imago van Postelein, zowel intern als extern 
Het verbeteren van het imago van Postelein intern wijst op het imago wat Postelein heeft 
onder haar leden. Dit is getracht te verbeteren door een persoonlijke benadering naar de 
leden toe. Daarnaast heeft het bestuur geprobeerd om zoveel mogelijk zichtbaar te zijn op 
de universiteit.  

De persoonlijke benadering naar de leden toe heeft zich geuit in een commissiemarkt 
aan het begin van het jaar, ludieke promotie acties, aanwezigheid van zoveel mogelijk 
bestuursleden op activiteiten en het organiseren van een “open kamer”.  
Het streven naar zichtbaarheid op de universiteit heeft ervoor gezorgd dat de bestuursleden 
tijdens kamerdiensten, activiteiten en ALV`s zoveel mogelijk onze bestuurskleding aan 
hebben gedaan.   

Het verbeteren van het imago van Postelein op extern vlak is geprobeerd te bereiken 
door contactverbreding en een professionele houding. De contactverbreding kwam tot uiting 
in het feit dat er een aantal malen is samengewerkt met andere verenigingen en contact 
hebben gehad over zaken zoals boekenstichtingen en administraties. Er is getracht een 
samenwerking op te zetten met Synergy voor een gala en met de MFVN voor de 
RAGweekactiviteit. Beide verenigingen hebben hier echter vanaf gezien.  

Het is helaas gebleken dat niet alle initiatieven tot samenwerking succesvol zijn 
geëindigd maar wij denken dat deze samenwerkingsverbanden zeker goede initiatieven zijn 
geweest en wellicht dat deze in de toekomst wel doorgezet kunnen worden. 

Daarnaast heeft het bestuur zoveel mogelijk constitutieborrels van andere 
verenigingen bezocht om zo Postelein zichtbaar te laten zijn voor andere verenigingen. Deze 
aangelegenheden werden ook aangegrepen om met andere besturen contact te 
onderhouden. Het bestuur ging in bestuurspak naar deze borrels om zo een professionele 
houding uit te stralen. 

2.1.2 Aanpakken van het sponsorbeleid 
In het bestuursjaar 2006-2007 is er weinig tijd geïnvesteerd in het benaderen van sponsoren. 
Afgelopen jaar is hier verbetering in gebracht door een sponsorpakket op te stellen. Dit heeft 
het mogelijk gemaakt om een uniforme benadering richting de sponsoren uit te dragen. Wel 
moet opgemerkt worden dat het sponsorbeleid pas in tweede helft van het jaar is opgepakt. 
In de commissie hebben voornamelijk bestuursleden zitting genomen, echter, door ziekte 
van de voorzitter, moesten zij ook veel taken van haar overnemen, waardoor er niet eerder 
tijd was voor de sponsorcommissie om goed aan het werk te gaan. Gedetailleerde informatie 
over het gevoerde sponsorbeleid is te vinden in het jaarverslag van de commissaris media.  

2.1.3 Verhogen van de kwaliteit van activiteiten, alvorens de kwantiteit te verhogen 
Het verhogen van de kwaliteit van activiteiten alvorens de kwantiteit te verhogen heeft 

zijn vruchten afgeworpen. Onder andere de evenementencommissie heeft in plaats van veel 
activiteiten de inhoud van activiteiten aangepakt. Er zijn veel nieuwe ideeën ten uitvoer 
gebracht en dat was ook te merken aan de opkomst. Veel activiteiten waren tot het 
maximumaantal deelnemers gevuld. Wel zijn er een 2 studiegerelateerde activiteiten afgelast 
door een te lage opkomst en werd de maandelijkse cocktailnight lang niet altijd even goed 
bezocht. 

Ook de belangstelling voor de studytrip en studiereis was erg groot door goed werk 
van de commissieleden. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in de jaarverslagen 
van de desbetreffende commissarissen. 
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2.1.4 Meer aandacht voor de onderwijskundige tak van de vereniging 
Het bestuur had tot doel dit jaar meer aandacht te besteden aan de onderwijskundige leden 
van de vereniging. Ten opzichte van voorgaande jaren is er weinig verbetering zichtbaar, wat 
inhoudt dat het doel wat dat betreft niet bereikt is. Wel zijn er afgelopen jaar twee 
onderwijskundige excursies en een onderwijskundige excursie tijdens de studiereis 
georganiseerd. Daarnaast was er een onderwijskundige spreker op de netwerkavond. 

2.2 Leden 
Op dit moment is Postelein de op vier na grootste studievereniging van Nijmegen. Afgelopen 
jaar was één van de doelen om niet alleen eerstejaars studenten lid te laten worden, maar 
ook meerderejaars studenten. Getracht werd deze studenten vooral te bereiken door 
zichtbaar naar buiten te treden en meer persoonlijke aandacht te schenken aan iedereen.  
Bij het schrijven van dit jaarverslag, heeft Postelein bijna 1400 leden. Deze groei is 
voornamelijk veroorzaakt doordat alle eerstejaars vanuit de universiteit, in samenwerking 
met Postelein, een informatiepakket toegestuurd gekregen hebben. In dit informatiepakket 
kreeg ook het lidmaatschap van Postelein en het bestellen van boeken via Postelein 
aandacht. Ook tijdens de introductie is er een moment geweest waarop eerstejaars 
studenten zich konden aanmelden bij Postelein en hun boeken konden bestellen. Hierdoor 
zijn de eerstejaars met een uitzondering daargelaten lid geworden van de vereniging. 

Ondanks dat het doel was om meerderejaars studenten te bereiken en hen lid te 
laten worden onvoldoende bereikt is, heeft de vereniging een zeer grote hoeveelheid 
eerstejaars leden erbij gekregen. 

2.3 Planning 

2.3.1 Jaaragenda 
Afgelopen jaar is niet alleen gewerkt met de planning op de muur in de Posteleinkamer, ook 
hebben is er een agenda bijgehouden waarin alle activiteiten vermeld werden. Dit was vooral 
om duidelijkheid te schetsen van wie wanneer en waar een vergadering of activiteit had. 

Uiteindelijk bleek deze agenda niet zo goed te werken als de muurplanning. Dit 
omdat de commissarissen redelijk onafhankelijk van elkaar de vergaderingen en activiteiten 
planden. De muuragenda bood voldoende overzicht om overlap van activiteiten van de 
vereniging te voorkomen. Daarnaast hadden de commissarissen onderling genoeg contact 
om van elkaars activiteiten op de hoogte te zijn. 

2.3.2 Voorbereiding activiteiten 
De activiteiten zijn afgelopen jaar ruim van te voren gepland. Er waren wel een aantal 
informele activiteiten die niet altijd even goed gepromoot werden, maar dit was niet alleen 
aan Postelein te wijten. Het ging hierbij vooral om feesten, in samenwerking met andere 
verenigingen, die niet goed genoeg gepromoot werden. Meer informatie hierover is te vinden 
in het jaarverslag van de commissaris Evenementen. 

2.4 Posteleinkamer 

2.4.1 Post 
Aan het begin van het jaar is onderling afgesproken dat de secretaris zowel de inkomende 
als de uitgaande post zou verzorgen. Het bestuurslid dat ’s ochtends op de kamer aanwezig 
was, haalde de post op bij de portier en deponeerde deze in het “post in”-postvak op de 
Posteleinkamer. Van daaruit zorgde de secretaris ervoor dat de post bij de juiste persoon 
terecht kwam. Wanneer een bestuurslid post wilde versturen, dan moest zij de post met 
daarbij een kopie van de verzonden stukken in het “post uit”-postvak leggen. De secretaris 
zorgde ervoor dat deze post verstuurd en gearchiveerd werd. Hierdoor heeft de secretaris 
het gehele jaar een duidelijk overzicht gehad van de binnenkomende en uitgaande post. 
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2.4.2 Kamerdienst 
Dit jaar was de kamer van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00u geopend. 
Tussen 12.00 en 14.00u was er voor de leden de mogelijkheid om samenvattingen te kopen 
en zich in te schrijven voor excursies, enz. Deze tijden waren beperkter dan de tijden dat er 
iemand op de kamer aanwezig was, omdat er zo ook de mogelijkheid was voor degene die 
kamerdienst had om zelf voor de vereniging te werken. 

Halverwege het jaar is ervoor gekozen om de kamertijden op vrijdag in te korten, 
omdat er op vrijdag zelden tot nooit leden langskwamen. Er werd voor gezorgd dat de kamer 
er op vrijdag tenminste een bestuurslid aanwezig was voor de leden tussen 12.00u en 
14.00u, maar daarbuiten werd de kamer naar eigen inzicht bezet door de bestuursleden. 

2.4.3 Kameretiquette 
De kamerwerkzaamheden zijn aan het begin van het jaar vastgelegd in een protocol. Zo was 
er het gehele jaar voor iedereen duidelijk wat er tijdens kamerdiensten van je verwacht werd. 
Het tellen van samenvattingen en het versturen van de verjaardagsmail verliep hierdoor 
gestructureerd. 

2.4.4 Computers 
Afgelopen jaar heeft het bestuur drie nieuwe computers en een nieuwe laptop aangeschaft. 
Er is tussen de computers een netwerk aangelegd, zodat vanaf iedere computer bestanden 
van andere computers konden worden geopend  en ook vanaf iedere computer kon worden 
geprint. Ook de laptop kon (draadloos) op dit netwerk aangesloten worden. 

Daarnaast is het e-mailaccount onafhankelijk gemaakt van de bestuurscomputer. 
Hierdoor was het mogelijk om vanaf elke willekeurige computer de Posteleinmail uit te lezen. 
Dit heeft ervoor gezorgd dat de mails sneller door de bestuursleden beantwoord konden 
worden. Het overzicht bleef behouden omdat enkel de secretaris alle binnenkomende mail 
sorteerde. 

2.5 Bekendheid 
Om de bekendheid van Postelein en van het bestuur te vergroten, heeft het bestuur 
tenminste tijdens alle kamerdiensten, maar ook veel daarbuiten bestuurskleding gedragen. 
Daarnaast werden er tijdens ALV’s de bestuursbloesjes gedragen om een professionele 
houding uit te dragen. 

In de PosteleinPost heeft het gehele jaar een bestuurscolumn gestaan waarin de 
verschillende bestuursleden allemaal aan het woord kwamen over hun dagelijkse 
werkzaamheden. 

Een andere manier waarop het bestuur leden bij de vereniging probeerde te 
betrekken waren de commissiemarkt aan het begin van het academisch jaar en het 
organiseren van een ‘open kamer’. Tijdens de open kamer bood het bestuur een lunch aan 
(bestaande uit tosti’s en belegde broodjes) en was er de mogelijkheid voor de leden om 
vragen te stellen aan het bestuur. Uiteraard is dit op andere dagen ook mogelijk, maar door 
er de nadruk op te leggen dat de kamer open was, kwamen er toch een ander soort vragen. 
Deze middag is vooral handig gebleken voor mensen die nog actief lid wilden worden of 
leden die erover dachten om het komende jaar in het bestuur te gaan. 

Daarnaast heeft het bestuur geprobeerd om zich tijdens Posteleinactiviteiten zoveel 
mogelijk te mengen met haar leden. Dit om te weten te komen wat er onder de leden speelt 
en om leden te stimuleren actief lid te worden. 

Voor bekendheid bij andere verenigingen en universiteitsorganen heeft het bestuur 
een uitnodiging voor haar constitutieborrel, een kerstkaart en PosteleinPosts verstuurd.  
Daarnaast is het bestuur op zoveel mogelijk constitutieborrels geweest om contacten te 
verbreden. 

2.6 Toegankelijkheid 
De toegankelijkheid van het bestuur en de vereniging is geprobeerd te verbeteren door het 
dragen van bestuurskleding zodat het bestuur als aanspreekpunt fungeert, het onderhouden 
van contacten met docenten, zodat ook zij Postelein zichtbaar een warm hart toedragen, het 
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houden van collegepraatjes door de commissarissen wiens activiteit het betreft en het 
houden van een ‘open kamer’. 

Daarnaast bleef het voor leden mogelijk om door de ruime openingstijden gedurende 
de dag binnen te lopen voor vragen. 
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2.7 Informatievoorzieningen 
Afgelopen jaar heeft het bestuur zoveel mogelijk media gebruikt voor het aankondigen van 
activiteiten. Er is actief gebruik gemaakt van de website voor o.a. de boekenverkoop en het 
aankondigen van activiteiten. Daarnaast werd er iedere week een nieuwsbrief verstuurd en 
zijn de activiteiten ook middels flyers, collegesheets en collegepraatjes gepromoot. 

Hoogtepunten wat betreft informatievoorziening zijn de ludieke promotie-acties voor 
de studytrip en studiereis de vernieuwde lay-out van de posters. Er is een standaardformat 
voor de posters ontwikkeld voor het aankondigen van activiteiten. Hier zijn veel positieve 
reacties op gekomen van zowel leden als niet-leden van Postelein. De ludieke promotie-
acties die zijn opgezet, waren om de reisbestemmingen in een speciaal daglicht te stellen. 
Voor de studytrip naar Berlijn zijn er bierworstjes uitgedeeld en was er een stand waarin 
onder andere “Heidi-kostuums” lagen. Voor de reis naar Kopenhagen droeg de commissie 
Vikinghelmen en deelde zij blokjes kaas uit. 

Het websitegebruik is verder gestimuleerd door het koppelen van de boekenverkoop 
aan de website. Ook gaat het aanmelden voor het lidmaatschap van Postelein via de 
website. Hierdoor is ervoor gezorgd dat eerstejaars gelijk het belang van de website inzien, 
zodat actief websitegebruik gestimuleerd wordt. Een idee voor het bestuur van 2008-2009 is 
om ook het aanmelden voor excursies en lezingen via de website te laten verlopen. Op deze 
manier wordt de drempel om je aan te melden voor een excursie of lezing lager. 

2.8 Samenwerking 
Afgelopen jaar zijn bestaande samenwerkingsverbanden, zoals de LSPOD, het A-feest, het 
BaMyPo-feest, het gala, de Piecken Pitcher Party en de cocktailparty door het bestuur 
gehandhaafd. Daarnaast is er geprobeerd om voor een aantal activiteiten 
samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere verenigingen. Niet al deze initiatieven zijn 
daadwerkelijk uitgevoerd (onder andere organiseren van gala met Synergy en 
RAGweekfeest met MFVN) maar er is wel samenwerking tot stand gekomen op andere 
gebieden dan bij het organiseren van activiteiten. Twee leden van Thalia hebben zitting 
genomen in de kascontrolecommissie van Postelein. Voor het oprichten van een 
boekenstichting is er contact geweest met Marie Curie en is er actief samengewerkt met 
stichting Boekanin van Managementwetenschappen. Daarnaast is er samengewerkt met alle 
verenigingen van de faculteit der Sociale Wetenschappen om een congres te (proberen) 
organiseren. Ook is er met Thalia samengewerkt bij het in gebruik nemen van een nieuw 
boekhoudprogramma. 

2.9 Actieve Leden 

2.9.1 Actieve Leden Activiteit 
Om de actieve leden beter te leren kennen en om de actieve leden elkaar beter te laten leren 
kennen, is er op 13 november 2007 een actieve leden activiteit georganiseerd. Het voltallige 
bestuur is met een 39 actieve leden gaan eten bij Donatello’s. Dit was op eigen kosten. 
Vervolgens is het merendeel van de aanwezigen tegen een kleine bijdrage via “Doe 
Nijmegen” een steptocht door Nijmegen gaan maken. Postelein heeft hier een financiële 
bijdrage aan geleverd. Na de steptocht heeft het bestuur een drankje aan de actieve leden 
aangeboden bij Café Van Buren. 

2.9.2 Actieve Leden Uitje 
Om de actieve leden te bedanken voor hun inzet voor de vereniging heeft het bestuur de 
actieve leden uitgenodigd om op 6 juni 2008 op kosten van Postelein mee te gaan op actieve 
leden uitje. Het bestuur is met 31 actieve leden naar de Efteling in Kaatsheuvel gegaan. 
Daar aangekomen zijn alle actieve leden in groepjes hun eigen gang gegaan en na een 
geslaagde dag ging de groep weer richting Nijmegen. In Nijmegen is het bestuur met een 
kleine afvaardiging op eigen kosten bij ‘Allerlei’ gaan eten. 
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Doordat de bussen op deze datum staakten, is er een bus gehuurd en zijn er taxi’s 
ingezet om alle leden op tijd van en naar de bestemming te kunnen brengen. Hierdoor zijn 
de kosten van het actieve leden uitje iets hoger uitgevallen dan verwacht. 

2.10 Enquête 
Aan het eind van het collegejaar is er via Internet een enquête gehouden om na te gaan hoe 
de leden de dienstverlening en activiteiten van Postelein hebben ervaren. Via de nieuwsbrief 
zijn de leden gevraagd deze enquête in te vullen. Om het voor de leden aantrekkelijk te 
maken de enquête in te vullen, heeft het bestuur drie prijzen verloot. In totaal hebben 198 
studenten de enquête ingevuld.  

Uit de enquête is gebleken dat de leden zeer positief zijn over Postelein. Er zijn een 
aantal zaken uit de enquête naar voren gekomen waar in de toekomst meer rekening mee 
moet worden gehouden. Deze punten zijn doorgegeven aan het volgende bestuur, zodat zij 
hiermee verder kunnen werken. 

2.11 Verzekering 
De Posteleinkamer wordt bevindt zich in de universiteit, maar is daarmee nog niet verzekerd. 
Dit zou betekenen dat bij brand of diefstal de inboedel van de Posteleinkamer niet verzekerd 
is.  Daarnaast was Postelein tot nu toe niet verzekerd wanneer de vereniging aansprakelijk 
werd gesteld voor bepaalde zaken. Op basis van die informatie is besloten een 
aansprakelijkheidsverzekering en een inboedelverzekering voor de vereniging af te sluiten.  

2.12 Invoering commissiehoofden  
Postelein heeft er dit jaar voor gekozen om grootschalig commissiehoofden aan te stellen. Er 
is hiervoor gekozen vanwege een aantal redenen.  Het aanstellen van commissiehoofden 
betekent een beter overzicht over de verschillende commissies voor de desbetreffende 
commissarissen. Bovendien werd de werkdruk voor hen verminderd. Ook werd het belangrijk 
geacht dat actieve leden de mogelijkheid krijgen meer verantwoordelijkheid op zich te 
nemen. Tot slot heeft de invoering van commissiehoofden geleid tot een professionelere 
organisatie van de vereniging.  

De taken van de commissiehoofden bestonden onder andere uit het voorbereiden 
van de vergaderingen, vergaderingen voorzitten en het in de gaten houden van het 
functioneren van de commissie en haar leden. De commissaris bleef eindverantwoordelijke 
voor de commissie en  was onder andere verantwoordelijk voor interne en externe contacten 
en hield de jaarplanning in de gaten.  Er zijn commissiehoofden aangesteld in de volgende 
commissies: algemene studiegerelateerde activiteiten, studytrip commissie, 
studiereiscommissie, meeloopdagen- en voorlichtingencommissie, PosteleinPost commissie, 
algemene evenementen commissie, introductiecommissie en de onderwijskundig congres 
commissie. 

Het aanstellen van de commissiehoofden is erg goed bevallen. De commissiehoofden 
hebben erg goed gefunctioneerd en bijgedragen aan een goede organisatie van alle 
activiteiten.  

2.13 Afwezigheid voorzitter 
In de beginmaanden van het bestuursjaar is de voorzitter lange tijd afwezig geweest, in 
verband met langdurige ziekte. Vele taken van de voorzitter zijn, voornamelijk door de vice-
voorzitter, overgenomen. Uiteindelijk kon de voorzitter vanaf februari haar taken weer 
volledig op zich nemen. Doordat de voorzitter lange periode afwezig is geweest, heeft de rest 
van het bestuur ook de taken van de voorzitter over moeten nemen. Dit heeft tot gevolg 
gehad dat het bestuur een aantal zaken, waar zij al eerder in het jaar aandacht aan wilden 
besteden, heeft moeten uitstellen. 

Ondanks deze periode van afwezigheid heeft het dertiende bestuur toch heel erg veel 
bereikt en de meeste doelstellingen behaald. 
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2.14 Penningmeester 2006-2007 
Halverwege het bestuursjaar 2007-2008 is er geconstateerd dat Postelein rekeninghouder bij 
de ABN Amro bank was. Het bestuur 2007-2008 was ervan op de hoogte dat Postelein in het 
verleden rekeninghouder bij de ABN Amro bank is geweest, maar deze rekening zou 
opgezegd zijn door de penningmeester 2006-2007. 

Tijdens een bezoek aan de ABN Amro bank, heeft het bestuur inzicht gekregen in de 
rekening. Er bleek toen dat er in het voorgaande jaar (2006-2007) twee maal geld was 
afgeschreven. In totaal was dit een bedrag van € 1500,00. De penningmeester 2006-2007 
had het bedrag naar zijn persoonlijke rekening overgeschreven. 

Na advies ingewonnen te hebben bij het Juridisch Loket, is er een aangetekende brief 
verstuurd naar het oud-bestuurslid. In de brief stond dat, wanneer de penningmeester niet 
zou reageren op de brief binnen een termijn van twee weken, het bestuur genoodzaakt was 
aangifte te doen. 

Omdat de oud-penningmeester niet gereageerd heeft op deze brief, heeft het bestuur 
aangifte gedaan van de zaak en beide partijen zijn gehoord/verhoord. Uiteindelijk is de zaak 
bij de politierechter terecht gekomen en deze heeft de oud-penningmeester een boete 
opgelegd. Aangezien deze boete op tijd betaald is, is het niet tot een rechtszaak gekomen en 
zijn de zaken volledig afgehandeld. 

Tijdens de algemene leden vergadering van 18 juni 2008 is besloten de oud-
penningmeester te royeren. 
 

3.0 Boeken en readers 

 

3.1 Boekenverkoop 
De boekenverkoop is dit jaar nog verder geautomatiseerd. Voor periode 2 is het oude 
systeem van boekenbestelformulieren en borgbriefjes nog gehanteerd. Vanaf periode 3 is op 
de website een boekengedeelte geopend waar de leden hun boeken online konden 
bestellen. Dit zorgde ervoor dat de leden op een tijdstip naar keuze hun boeken konden 
bestellen en dus niet meer afhankelijk waren van de momenten waarop zij op de universiteit 
waren om hun bestelformulieren in te leveren.  

De werkwijze van het vorige academisch jaar is gedeeltelijk gehandhaafd en 
gedeeltelijk aangepast. Er is niet meer gewerkt met het indelen van tijdstippen waarop leden 
hun boeken af konden halen, met uitzondering van de eerstejaars tijdens de introductie. Er 
was vrije inloop, maar door de ruime openingstijden bleven de wachttijden beperkt tot 
maximaal 15 minuten. Het afhalen van de boeken vond plaats in de week na de tentamens. 
Leden hadden hier drie dagen tussen 10.00u en 14.00u de tijd voor. Wel is ervoor gekozen 
om voor de boekenverkoop boekenpakketjes te maken die leden mee konden nemen. Dit om 
overzicht te behouden en om lange wachttijden te voorkomen. 

Het persoonlijk benaderen van docenten voor de juiste literatuur is afgelopen jaar 
redelijk goed gelukt. Bij de vakken die in het verleden problemen hebben gegeven, is 
afgelopen jaar alles vlekkeloos verlopen. Wel hebben zich bij andere vakken problemen 
voorgedaan. Problemen die zich in de loop van het jaar hebben voorgedaan, zijn geen of late 
reacties van docenten op verzoeken over de juiste literatuur van Postelein uit en op het 
laatste moment wijzigen van de voorgeschreven literatuur door docenten. Er waren echter 
een aantal andere vakken die dit jaar problemen hebben gegeven, wat overigens niet te 
wijten was aan de benadering van Postelein, maar aan het wisselen van vakcoördinatoren. 
Tijdig de juiste literatuurlijst bemachtigen blijft dus een aandachtspunt. 

In september zijn er heel erg veel boeken verkocht, met name aan eerstejaars 
studenten. De reden hiervoor kan gevonden worden in het feit dat de boeken via de website 
besteld moesten worden. Hierdoor werd de drempel wellicht verlaagd. Ook was er een 
duidelijke handleiding voor eerstejaars studenten beschikbaar in het pakket dat zij vanuit de 
universiteit toegestuurd kregen. 
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Het gebruik van automatische incasso’s is dit jaar nog niet in werking genomen 
omdat hiervoor nog een aantal aanpassingen op de website van Postelein moeten 
plaatsvinden. Het bestuur vond de kosten niet opwegen tegen de baten en heeft besloten dit 
jaar gewoon met de pin te blijven werken. 

3.2 Readers 
De verkoop van readers is het afgelopen jaar stopgezet. Er is nog eenmaal samengewerkt 
met Wim de Muijnck voor het vak Filosofie van Opvoeding en Onderwijs, maar door een 
aantal oorzaken bleek het verzorgen van readerverkoop niet haalbaar: 

- Het kostenplaatsnummer van Postelein is opgeheven door de financiële administratie 
van het onderwijsinstituut. 

- De contacten met PRO (over auteursrechten) verliepen in het verleden via een 
contactpersoon van de financiële administratie. Die contactpersoon werkt niet meer 
op de universiteit en er is geen vervangende contactpersoon aangesteld. Postelein 
heeft hierdoor zelf uit moeten zoeken hoe de auteursrechten samengesteld worden. 
Omdat niemand de gevonden kosten kon bevestigen, heeft het bestuur besloten dat 
het een te groot financieel risico met zich meebracht om nog readers te blijven 
drukken. 

- Daarnaast bleek de onderwijsdirecteur tegen het produceren van readers. 
In de periode dat er wel een reader gedrukt is, werd de reader op de literatuurlijst geplaatst 
en net zo verkocht als reguliere boeken. Bij de tweede kans om de reader na te bestellen, 
hebben studenten de reader vooraf betaald om het financieel risico bij de vereniging weg te 
nemen. 
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Jaarverslag Commissaris Studiegerelateerde Activiteiten 
 

1.0 Commissie Studiegerelateerde Activiteiten 
De commissie studiegerelateerde activiteiten bestond dit jaar uit: 

- Marleen Voogt (commissiehoofd) 
- Renneke ter Braak 
- Karlijn Dielissen 
- Lian ter Heijden 
- Kristel van Hooren 
- Rianne Vermeulen 
- Milou Graave (bestuursverantwoordelijke) 

 
Deze commissie heeft zich gedurende het jaar bezig gehouden met het organiseren van 
studiegerelateerde activiteiten, te weten excursies en lezingen.  

1.1 Excursies 
Omdat er vorig jaar (2006-2007) al een tweetal excursies en lezingen voor september en 
december vast waren gelegd, kon de commissie gemakkelijk opstarten. Van december tot en 
met mei zijn er dan ook elke maand één of meerdere excursies georganiseerd. Helaas bleek 
gaandeweg het jaar dat er verschillende excursies niet door konden gaan vanwege te weinig 
aanmeldingen. Daarom is er een samenwerkingsverband aangegaan met de 
studievereniging van ontwikkelingspsychologie: Juventas. Op het moment dat er nog 
plaatsen over waren voor een excursie, is de inschrijving ook opengesteld voor leden van 
Juventas. Deze studenten moesten wel een symbolisch bedrag van 1 euro betalen om deel 
te kunnen nemen aan de excursie. Ook is getracht de promotie van de excursies te 
verbeteren. Dit is gedaan door een nieuw posterontwerp te maken die de excursies beter 
onder de aandacht van de studenten konden brengen.   

1.1.1 Excursie ’t Genseler  
Op 26 oktober 2007 werd de eerste excursie georganiseerd naar een SO school in Hengelo. 
Deze excursie kon helaas niet doorgaan vanwege te weinig aanmeldingen.  

1.1.2 Excursie de Hunnerberg  
De tweede excursie vond plaats op 14 december 2007. De Hunnerberg is een justitiële 
jeugdinrichting in Nijmegen. Er was erg veel animo voor deze excursie, waardoor de 15 
beschikbare plaatsen snel gevuld waren. Tijdens de excursie kregen de deelnemers een 
presentatie over de manier van werken binnen de Hunnerberg en een erg boeiende 
rondleiding.  

1.1.3 Excursie Ervaringstocht  
Op 16 januari 2008 is er in samenwerking met de Werkgroep Integratie Gehandicapten een 
ervaringstocht georganiseerd. Tijdens een ervaringstocht kunnen studenten ervaren hoe het 
is om bijvoorbeeld blind of doof te zijn en hoe je je redt in een rolstoel. Deze excursie kon 
helaas niet doorgaan vanwege te weinig aanmeldingen.  

1.1.4 Excursie Cito  
Met een groep van 13 studenten heeft Postelein op 15 februari 2008 een bezoek gebracht 
aan het Cito in Arnhem. Het Cito ontwikkelt toetsen, examens en volgsystemen en houdt 
zich bezig met competentiebeoordeling, inburgerings- en certificeringstrajecten. Na een 
presentatie van de algemeen directeur, hebben de studenten onder andere een interessante 
presentatie over de nieuwe toetsen voor rekenen en wiskunde voor de basisschool gehad. 
Deze excursie werd als zeer leerzaam en interessant ervaren.  
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1.1.5 Excursie Viataal  
De excursie naar Viataal in Sint Michielsgestel is een van de excursie die veel studenten 
heeft getrokken. Met maar liefst 18 studenten bezocht Postelein op 26 maart 2008 deze 
organisatie voor beter horen, zien en communiceren. Tijdens de excursie werd er uitleg 
gegeven door een orthopedagoog die werkzaam is bij Viataal. Naast deze presentatie 
hebben de deelnemers ervaren hoe het is om doof-blind te zijn door gebruik te maken van 
verschillende oor/oog afdekkende materialen. Tot slot hebben de studenten een rondleiding 
door de school gehad waar duidelijk werd hoe belangrijk tactiele informatie is voor de 
kinderen.   

1.1.6 Excursie Eigenwijs 
Op 2 april 2008 heeft er een excursie naar Eigenwijs plaatsgevonden. Er namen 5 studenten 
deel aan deze excursie, onder andere een lid van de studievereniging Juventas. Tijdens de 
interessante excursie kregen de deelnemers een presentatie van de directeur van de school 
en twee scholieren die uitlegden wat het principe achter de school is. Ook werden de 
deelnemers in de gelegenheid gesteld vele vragen te stellen en werd de excursie afgesloten 
met een uitgebreide rondleiding.  

1.1.7 Excursie de Glind  
Op 10 april is er een excursie georganiseerd naar de Glind. De Glind is een jeugddorp in de 
Gelderse Vallei waar verscheidene jeugdzorg instellingen gevestigd zijn. Omdat het aantal 
inschrijvingen van Posteleinleden tegenviel, was deze excursie ook toegankelijk voor leden 
van Juventas. Er is uiteindelijk 1 aanmelding van Juventas geweest. In verband met 
aankomende tentamens, hebben veel deelnemers zich een paar dagen voor de excursie 
afgemeld. Wegens deze afmeldingen kon ook deze excursie niet doorgaan.  

1.1.8 Excursie de Hondsberg  
Een zeer succesvolle excursie, is de excursie naar de Hondsberg die op 16 mei 2008 heeft 
plaatsgevonden. 19 Studenten hebben een bezoek gebracht aan deze instelling. De 
Hondsberg is een observatiecentrum en specialistisch behandelingsinstituut. Daarnaast 
heeft De Hondsberg een afdeling verstandelijk gehandicapte kinder- en jeugdpsychiatrie. De 
Hondsberg richt zich op kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking die vaak ook 
te maken hebben met complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. De studenten 
hebben een presentatie gekregen van een behandelingscoördinator/orthopedagoog over het 
reilen en zeilen van de Hondsberg. Ook werden een aantal korte films vertoond en hebben 
de studenten een rondleiding over het terrein gekregen.  

1.1.9 Excursie Winckelsteegh  
De laatste excursie van het academisch jaar vond plaats op 21 mei 2008. 10 Studenten 
hebben deelgenomen aan deze interessante excursie naar de Winckelsteegh. Onder leiding 
van een orthopedagoog die bij deze instelling werkt, kregen de studenten informatie over het 
reilen en zeilen van de Winckelsteegh. De Winkelsteegh is een instelling waar verstandelijk 
beperkten wonen en werken of naar dagbesteding gaan. Er kan ook sprake zijn van een 
lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. De studenten kregen naast deze informatie ook een 
boeiende rondleiding langs onder andere een aantal woongroepen.  

1.1.10 Excursie de Hunnerberg  
Op 12 september heeft de laatste excursie van dit jaar plaatsgevonden. Gezien het grote 
animo voor de eerder georganiseerde excursie naar de Hunnerberg, is besloten deze 
nogmaals in het nieuwe academische jaar te organiseren. Tijdens deze boeiende excursie 
kregen de deelnemers een presentatie over de manier van werken binnen de Hunnerberg en 
een erg boeiende rondleiding. 
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1.2 Lezingen 
Omdat de opkomst van de lezingen in het verleden niet altijd optimaal is geweest, is er 
gaandeweg het jaar voor gekozen de tijd van de lezingen te verplaatsen. Eerder vonden de 
lezingen voornamelijk ’s avonds plaats, dit jaar is er geprobeerd de lezingen in de pauze te 
laten plaatsvinden om zo meer studenten in de gelegenheid te stellen een lezing te 
bezoeken.  

Het organiseren van lezingen is een stuk stroever gelopen dan de organisatie van 
excursies. Het was vaak erg lastig een geschikt onderwerp en een spreker te vinden. 
Daarom is er voor gekozen volgend jaar in samenwerking met Claire Hulsmans, docente 
Orthopedagogiek Leren en Ontwikkeling, een lezingencyclus te organiseren. Deze cyclus is 
een vorm van beroepsoriëntatie en zal de studenten kennis laten maken met de 
verschillende werkvelden waarin een orthopedagoog of onderwijskundige terecht kan 
komen. Elke maand zal er een andere richting besproken worden in de vorm van: “Werken 
als orthopedagoog in een algemeen ziekenhuis”. De eerste lezing zal in november 
plaatsvinden. Naast deze cyclus is er natuurlijk ook nog ruimte voor lezingen met andere 
onderwerpen.  

1.2.1 Lezing NSGK 
Op woensdag 17 oktober 2007 heeft er een lezing plaatsgevonden, verzorgd door Joke 
Visser (projectleider) en Sabrina van de Nederlandse Stichting van het Gehandicapte Kind. 
Joke ging in op het project ONdernemerSC Inc en Sabrina deelde haar ervaringen met het 
project met de geïnteresseerden. Het doel van dit project is om de positie van jongeren met 
een handicap in de samenleving verbeteren en te zorgen voor een positievere beeldvorming 
rond jongeren met een handicap. Dit wordt bewerkstelligd door jongeren zonder handicap te 
laten samenwerken met jongeren met een handicap. Zij zetten dan samen een klein bedrijfje 
op. De lezing werd bezocht door 6 mensen.  

1.2.2 Lezing Enneagram  
Op 27 februari 2008 is er een lezing georganiseerd over het Enneagram. Marco 
Nieuwenhuize heeft een presentatie gegeven over dit persoonlijkheidstyperingsmodel waarin 
hij inging op het ontstaan van het model en de verschillende typeringen. Deze lezing werd 
door 25 mensen bezocht, onder andere door een aantal leden van de studievereniging 
Juventas.  
 
1.2.3 Workshop Gebarentaal 
Na het succes van vorig jaar heeft er 24 september wederom een workshop gebarentaal 
plaatsgevonden. De workshop bestond uit een korte kennismaking met gebarentaal en een 
stukje theorie over doofheid en gebarentaal. De workshop werd gegeven door Stijn Tilanus, 
vader van een dove dochter en bestuurslid van de Federatie van Ouders van Dove Kinderen 
en Onno Crasborn, doventolk en verbonden aan de studie Taalwetenschap. Het was een 
ontzettend leuke workshop waar uiteindelijk 58 studenten aan hebben deelgenomen.  
 

2.0 Studytrip Commissie 
De studytrip commissie bestond dit jaar uit de volgende studenten: 

- Audrey Totté (commissiehoofd) 
- Willemijne van Diggelen 
- Kim van Ettekoven 
- Sharon Henderickx 
- Margot Kocken 
- Milou Graave (bestuursverantwoordelijke) 

 
Na het succes van vorig jaar, is er ook dit jaar een korte reis naar het buitenland 
georganiseerd. Meteen in september is de commissie samengesteld en zijn de 
voorbereidingen begonnen. De commissie wilde dit jaar de studytrip groter aanpakken dan 
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vorig jaar en na een zorgvuldige zoektocht naar bestemmingen, accommodaties en vervoer, 
werd besloten om 3 dagen in Berlijn, Duitsland, door te brengen.  

In week 47 heeft er een promotiestunt plaatsgevonden waarin bekend werd gemaakt 
wat de bestemming van de studytrip van dit jaar zou zijn, gevolgd door een 
voorlichtingsbijeenkomst in week 48. Al snel was het maximale aantal van 45 deelnemers 
bereikt. Vanwege de vele aanmeldingen, is het maximum aantal verhoogd naar 50 
deelnemers. Uiteindelijk hebben er zich 66 studenten aangemeld, waarvan er door middel 
van een loting 50 uitgekozen zijn om deel te nemen aan de reis. Door omstandigheden is er 
echter één student uitgevallen waardoor er uiteindelijk 49 personen mee zijn gegaan.  

De invulling van de studytrip was gedeeltelijk cultureel en gedeeltelijk 
studiegerelateerd. De deelnemers hebben een bezoek gebracht aan een crisiscentrum, een 
psychiatrische kliniek en een Joods Museum. Ook heeft er een stadtour per bus 
plaatsgevonden en is het parlementsgebouw de Reichstag bezocht.  

De studytrip was een van de hoogtepunten van dit jaar. Met name eerste– en 
tweedejaars waren erg enthousiast en het was dan ook een genoegen zo’n reis te 
organiseren! 
 

3.0 Studiereiscommissie 
De studiereiscommissie bestond dit jaar uit: 

- Tom Damen (commissiehoofd) 
- Mike Gaertner 
- Judith de Graaf 
- Anneke Heskamp 
- Kim du Long 
- Debbie van Norel 
- Denise van Sundert 
- Milou Graave (bestuursverantwoordelijke) 

 
Na de succesvolle reizen van afgelopen jaren, is er dit jaar voor de vierde maal een 
studiereis georganiseerd. In september is de commissie samengesteld en al gauw is de 
enthousiaste commissie aan de slag gegaan met de voorbereidingen. De eerste taak was 
een bestemming te selecteren. Na een zorgvuldige afweging is er uiteindelijk gekozen voor 
Kopenhagen, Denemarken. Er is onder andere gekeken naar de reiskosten, de kosten van 
de accommodatie en de kosten op de bestemming zelf. Omdat Denemarken op cultureel en 
studiegerelateerd gebied erg verschilt met Nederland, werd Denemarken als een erg 
interessante bestemming beschouwd.  

Om kosten en moeite te besparen is er een reisorganisatie in de arm genomen om te 
helpen met de organisatie van de reis. De reisorganisatie Diogenes heeft het busvervoer en 
de accommodatie geregeld. Ook stelde Diogenes de deelnemers in de gelegenheid om via 
hen een reisverzekering af te sluiten. Er is vervolgens gekozen voor een 7-daagse busreis. 
De commissie was verantwoordelijk voor het regelen van de excursies, eetgelegenheden, 
culturele activiteiten en alle overige organisatorische zaken.  

Om de studiereis bekendheid te geven, heeft er in week 50 een promotiestunt 
plaatsgevonden, gevolgd door een voorlichtingsbijeenkomst in week 51. In deze bijeenkomst 
is de bestemming van de reis bekend gemaakt en de inschrijving geopend. Het maximale 
aantaal van 50 deelnemers was al snel overschreden. Er hebben zich in totaal 74 studenten 
aangemeld. Door middel van een loting zijn er 48 studenten geselecteerd die mochten 
deelnemen aan de studiereis. Door omstandigheden is er echter één student uitgevallen 
waardoor er uiteindelijk 47 studenten mee op reis zijn gegaan. De docenten die de reis 
hebben begeleid zijn dhr. prof. dr. J.M.A.M. Janssens en dhr. R.A. Bouts.  

De studiereis had een erg wetenschappelijk karakter. Dit met name door de vele 
studiegerelateerde excursies. Helaas is er een week voor vertrek geheel onverwachts het 
bericht gekomen dat het blindeninstituut dat eigenlijk bezocht zou worden Postelein niet 
meer kon ontvangen. De volgende excursies hebben uiteindelijk plaatsgevonden: 
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- Schoolmuseum Kopenhagen 
- Kasperskolen (een school voor kinderen met een autisme spectrum stoornis en/of 

ADHD)  
- Danish Cancer Society 
- Universiteit van Kopenhagen, afdeling University of Education.  

De volgende culturele activiteiten zijn ondernomen: 
- Stadswandeling 
- Boottocht door de kanalen van Kopenhagen 
- Tivoli 
- Biermuseum 
- Bekijken wisseling van de wacht bij de Amalienborg 
- Beklimming Ronde Toren 

 
Er zijn een aantal subsidies toegekend aan de deelnemers. Het SNUF heeft het maximale 
bedrag aan subsidie toegekend aan de deelnemers die nog niet eerder subsidie van het 
SNUF hadden ontvangen (€ 100,- per persoon). Dit hoge bedrag is toegekend vanwege het 
hoge wetenschappelijke gehalte van de studiereis. Naast deze subsidie heeft het 
internationaliseringsfonds een bedrag van € 625,- en de faculteit een bedrag van € 1250,- 
aan de reis toegekend.  

De begeleidende docenten hebben een viertal opdrachten gemaakt die door de 
studenten gemaakt konden worden. Het doel van de opdrachten was voornamelijk het 
vergelijken van de Nederlandse systemen in de orthopedagogiek en onderwijskunde met de 
Deense systemen. Een voldoende beoordeelde opdracht werd beloond met 2 studiepunten.  

De uiteindelijke evaluatie van de studiereis is zeer positief! Alle onderdelen van de 
reis zijn soepel verlopen en alle deelnemers hebben zeer goede ervaringen gehad. De 
studiereis heeft een passend einde gehad door middel van een reünie, ongeveer een maand 
na de studiereis waarbij 35 deelnemers aanwezig waren. 
 

4.0 Commissie Onderwijskundig Congres 
De commissie van het Onderwijskundig Congres bestond uit: 

- Myrte Legemaate (commissiehoofd) 
- Karin Bijsterveld (vervangend commissiehoofd) 
- Ingrid IJkema 
- Pauline Reijners 
- Jorien Barnhoorn (bestuursverantwoordelijke) 

 
Vanuit een actief lid is het idee gekomen een Onderwijskundig Congres te organiseren. Dit 
initiatief lag in eerste instantie bij dit actief lid, maar is bij Postelein terecht gekomen en bij de 
Commissaris Studiegerelateerde Activiteiten onder gebracht. Er is vervolgens een 
commissie gevormd en contact gezocht met andere Onderwijskundige studieverenigingen. 
Het commissiehoofd is echter na een bepaalde tijd ziek geworden, waardoor het congres 
overgenomen moest worden door een bestuurslid. Op dat moment had de commissaris 
Studiegerelateerde Activiteiten het te druk met het organiseren van andere activiteiten, dus 
heeft de voorzitter deze taak op zich genomen.  

Er is een nieuw commissiehoofd gekozen en de voorzitter is doorgegaan met het 
congres. Er is een plan opgezet van hoe de dag moest verlopen en er is gebrainstormd over 
interessante sprekers. Aangezien Postelein nog nooit zelfstandig een congres heeft 
georganiseerd, heeft de voorzitter samen met het commissiehoofd contact opgenomen met 
Jan Lenders. Zij hebben hem gevraagd wat hij van het idee van een congres vond en of hij 
dacht dat er animo zou zijn onder docenten om naar het congres toe te komen. Hij gaf aan 
dat er weinig geïnteresseerden zouden zijn, aangezien Onderwijskunde een kleine opleiding 
is op onze universiteit. Na dit gesprek was de commissie erg gedemotiveerd. De voorzitter 
heeft de commissie gevraagd of zij nog door wilden gaan met het organiseren van het 
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congres. Iedereen gaf aan dat ze dit eventueel pas na de zomervakantie zouden willen doen, 
maar na de vakantie was er geen interesse meer voor het voortzetten van het congres. 

 

5.0 Overige activiteiten 
Naast de verschillende commissies zijn er voor de Commissaris Studiegerelateerde 
Activiteiten een aantal andere zaken te organiseren geweest. 

5.1 Kinder EHBO-cursus 
Op dinsdagavond 20, 27 november en 4 december 2007 heeft er een cursus kinder-EHBO 
plaats gevonden. In drie avonden werd 15 deelnemers die zich voor de cursus hadden 
ingeschreven de basisbeginselen geleerd over kinder-EHBO. De studenten hebben een 
theorie- en een praktijkles gehad. De cursus werd bezegeld met een certificaat.  

5.2 Congres sociale wetenschappen 
In november werd Postelein uitgenodigd om mee te doen aan de organisatie van het sociale 
wetenschappen congres. Dit congres is niet opgenomen in het beleidsplan en op het 
moment van benadering was het nog bij geen van de bestuursleden onder gebracht.  

Omdat het congres qua inhoud het beste aansloot bij de Commissaris 
Studiegerelateerde Activiteiten is het congres daar beland. Er is vervolgens wegens 
tijdsoverwegingen voor gekozen op zoek te gaan naar actieve leden die het leuk vonden de 
vergaderingen bij te wonen en zich in te zetten voor het congres. Na een aantal 
vergaderingen kreeg Postelein echter het bericht dat één van de actieve leden niet naar de 
vergaderingen is gegaan en het andere actieve lid zich niet meer wilde inzetten voor het 
congres. Dit is vervolgens besproken met de voorzittende vereniging van het congres, de 
Psychologenbond. Het bestuur van Postelein heeft toen zelf nog geprobeerd een lezing te 
organiseren voor het congres, dit is echter niet gelukt waardoor Postelein zich terug heeft 
moeten trekken uit de organisatie van het congres. Ook andere verenigingen hadden moeite 
met het organiseren van lezingen en er was weinig animo onder de studenten om deel te 
nemen aan het congres. Uiteindelijk is het congres hierdoor afgelast. 

5.3 Netwerkavond 
Door een nieuw samenwerkingsverband met de Nederlandse Vereniging van 
Orthopedagogen en Onderwijskunde (NVO) is het dit jaar niet nodig geweest een commissie 
aan te stellen voor de organisatie van de netwerkavond.  

De NVO heeft Postelein benaderd om samen een netwerkavond te organiseren en 
Postelein heeft dankbaar gebruikt gemaakt van dit aanbod. Voorafgaande aan de 
netwerkavond heeft er op 22 februari 2008 een voorlichting over de NVO plaatsgevonden 
waarin onder andere uitgelegd werd wat de NVO is en doet en wat de NVO-registraties 
inhouden. Deze voorlichting is door ongeveer 70 studenten bezocht. De NVO heeft voor de 
netwerkavond de sprekers van de verschillende afstudeerrichtingen geregeld, Postelein 
heeft gezorgd voor de promotie, inschrijving en locatie. De netwerkavond vond plaats op 3 
maart 2008 in Café Samson en werd door 37 studenten bezocht. Helaas was één van de 
gastsprekers deze avond ziek, daardoor waren er slechts drie sprekers.l De netwerkavond is 
erg goed verlopen en er zijn veel positieve reacties op geweest! 

5.4 Bijlessen 
Ook dit jaar heeft Postelein gefungeerd als koppelaar tussen studenten die behoefte hebben 
aan bijles in een van de statistiekvakken en ouderejaars die tegen een financiële vergoeding 
bereid zijn deze bijlessen te begeleiden. Postelein koppelde deze studenten aan elkaar 
waarna de deelnemers en begeleiders onderling afspraken maakten over hoe vaak en 
wanneer zij  bij elkaar wilden komen. Ook werd de vergoeding onderling geregeld. Deze 
vergoeding stond van tevoren vast. Er zijn uiteindelijk 5 bijles begeleiders geweest en 14 
deelnemende studenten. Er werd zowel individuele bijles gegeven als in groepsverband 
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gewerkt. De groepen bestonden uit maximaal 4 studenten. De evaluatie van de bijlessen is 
zeer positief. 

Omdat er veel animo is voor de bijlessen, is er vanaf 1 september een meer 
professionele vorm van begeleiding beschikbaar. Er zijn contacten gelegd met een 
professionele bijlesgever die van bijles geven zijn beroep heeft gemaakt, te weten Martijn 
Zegers. Martijn Zegers stelt een ruimte in Nijmegen ter beschikking waar de bijlessen 
plaatsvinden. Tegen een gereduceerd tarief zijn leden van Postelein in de gelegenheid 
gebruik te maken van de professionele bijles van Martijn Zegers. Postelein fungeert in deze 
situatie wederom als koppelaar tussen studenten en Martijn Zegers.  

5.5 Sollicitatietraining 
Op 29 mei en 5 juni heeft er een tweedaagse sollicitatietraining plaatsgevonden waaraan 10 
studenten hebben deelgenomen. Vorig jaar was al contact gelegd met Gea de Groot van 
Dienst StudentenZaken om de training te organiseren. Dit jaar is hetzelfde contact 
aangehaald waardoor de deelnemers kosteloos in twee sessies hebben kennis genomen 
van onder andere zelfanalyse, arbeidsmarktoriëntatie, netwerken, vacatureanalyse, het 
schrijven van een sollicitatiebrief en CV en het voeren van een sollicitatiegesprek. Er was 
plaats voor 12 studenten, en de inschrijving was al snel vol waardoor niet alle 
geïnteresseerden hebben kunnen meedoen. Door twee late afmeldingen hebben er 
uiteindelijk niet meer dan 10 studenten deel genomen aan de training. 
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Jaarverslag Commissaris Media 
 
Afgelopen jaar vielen de PosteleinPostcommissie, de meeloopdagen- en voorlichtingen-
commissie en de sponsorcommissie onder de commissaris media.  

1.0 Public Relations 
Afgelopen jaar is gewerkt aan grotere bekendheid van Postelein onder studenten. Om deze 
bekendheid te bevorderen zijn er pennen laten bedrukt met het Posteleinlogo erop en grote 
stickers gedrukt. Beide artikelen zijn gratis onder de leden verspreid. 

1.1 Rozen 
Er zijn rozen uitgedeeld bij propedeuse- en bacheloruitreikingen. De masteruitreikingen 
bleken maandelijks te zijn en hierbij is Postelein daarom niet aanwezig geweest. Bij de 
eerste propedeuseuitreiking zijn rozen uitgedeeld die geregeld zijn via Carlijn Simons. Bij de 
bacheloruitreiking zijn bonbons uitgedeeld, voor de variatie. Hierbij zaten kaartjes met de 
felicitaties van Postelein. Tevens is er een praatje gehouden door de voorzitter of vice-
voorzitter. Aan het eind van het jaar werden de propedeuse- en bacheloruitreiking 
gecombineerd. Hier zijn opnieuw rozen uitgedeeld, geregeld via bloemenhuis Coryan. 
Coryan  wilde de rozen tegen veilingprijzen verkopen, ook zou er folie bij worden geleverd. 
Het plan was om ze net als de keer ervoor zelf in te pakken, maar ze werden volledig met 
folie aangeleverd.  

1.2 Kerstkaarten 
Met kerst is er een kerstkaart per post verstuurd naar alle leden, bijzondere- en ereleden, 
sponsoren, zusterverenigingen en studieverenigingen in Nijmegen. Alle docenten hebben 
een kerstkaart in hun postvakje gekregen. In eerste instantie was het plan om een ‘kerstfoto’ 
te maken, maar door afwezigheid van de voorzitter is er uiteindelijk voor gekozen om een 
bestaande foto van het bestuur te bewerken. Deze foto is bewerkt door Tom Schrooten. Hij 
heeft er een leuk kerstplaatje van gemaakt, waar het bestuur zeer blij mee was. De kaarten 
zijn gedrukt bij de Copyshop. 

1.3 Verjaardagen 
Het is er niet van gekomen om een kalender op de kamer op te hangen, maar alle leden zijn 
wel persoonlijk op hun verjaardag gefeliciteerd met een felicitatiemail. Deze is afgelopen jaar 
opgevrolijkt met een afbeelding. Postelein heeft zelf ook haar verjaardag gevierd door middel 
van een grote barbecue bij Universiteitscafé Piecken waar alle leden welkom waren. Er 
waren ook enkele besturen van naaste verenigingen en docenten uitgenodigd, maar hiervan 
was de opkomst laag.  

Het eten is volledig door Postelein betaald, drankjes waren voor eigen rekening. De 
barbecue was een groot succes, er waren 144 mensen. 

1.4 Posters 
In eerste instantie is het standaard format van Postelein gehanteerd, vanaf eind maart is 
overgegaan op een nieuwe huisstijl. Deze is wat simpeler, de posters zijn wit, maar in kleur 
bedrukt. Het bevat een afbeelding om de aandacht te trekken en wat kleine feiten onderaan 
ter informatie. Alle details zijn altijd op de website terug te vinden. Er zijn zeer positieve 
reacties geweest op deze verandering. 

1.5 Actieve ledenshirts 
Actieve ledenshirts zijn gedragen door commissieleden tijdens meeloopdagen en bij 
activiteiten. Zo zijn deze leden herkenbaar. Bij een inventarisatie aan het begin van het jaar, 
bleek het niet nodig te zijn meer actieve ledenshirts aan te schaffen.   
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1.6 Website 
De website is het afgelopen jaar veelvuldig gebruikt. De boekenverkoop verloopt inmiddels 
via dit medium, wat ervoor zorgt dat leden ertoe gedwongen worden de website te bezoeken. 
Om deze reden is de sponsoring hier ook op toegespitst. Er kunnen niet alleen logo’s 
onderaan de website geplaatst worden, maar er is ook een banner geplaatst bovenaan de 
homepage waar sponsoren kunnen adverteren. Er is ook gekeken naar mogelijkheden voor 
aanmelding voor excursies via de website, maar dit is vooralsnog niet doorgevoerd. 

1.7 Nieuwsbrief 
Er is wekelijks een nieuwsbrief per mail verstuurd naar alle leden door de voorzitter. 

1.8 Reünie 
Er is geen reünie gehouden. Er heeft wel overleg plaatsgevonden tussen Postelein en de 
studieadviseur, Susanne van Helden, maar de administratie van oud-leden en oud-studenten 
is nog niet volledig genoeg. Wel is Postelein aanwezig geweest bij een reünie die 
georganiseerd is door het onderwijsinstituut, maar hier was de opkomst vrij laag. Er is wel in 
de PosteleinPost aandacht besteed aan alumni. 
 

2.0 PosteleinPostcommissie 
Deze commissie bestand het afgelopen jaar uit: 

- Noud Frielink 
- Christiane Jennekens 
- Marleen Lammers 
- Karijn Stuurop 
- Iris Swinkels (tweede helft van het jaar commissiehoofd en gedeelde eindredactie) 
- Jacqueline de Weerd (bestuursverantwoordelijke) 
- Lisette Weustenenk 

 
Dit jaar was er sprake van een actieve en creatieve commissie die de PosteleinPost naar 
een hoger niveau heeft gebracht. Er zijn vier reguliere edities en één intro-editie uitgegeven. 
De oplage is aan het begin van het jaar, bij de eerste twee edities van 450 naar 600 uitgaven 
gegaan, gedrukt door de Copyshop. De laatste twee hadden een oplage van 1000, gedrukt 
door IngraMedia. De kaft werd verzorgd door Karijn Stuurop. De eindredactie werd vanaf de 
tweede editie niet meer alleen door de commissaris gedaan, maar gedeeld met Iris Swinkels. 

Iris Swinkels is commissiehoofd geworden in januari. Vanaf dat moment heeft zij de 
vergaderingen voorgezeten en de commissieleden benaderd voor de deadline. De 
commissaris heeft zorg gedragen voor de contacten met de drukker. Christiane Jennekens 
heeft zich ingezet voor het vinden van een nieuwe drukker, met IngraMedia als resultaat.  

Sinds de PosteleinPost daar gedrukt wordt, heeft het een professionelere uitstraling, 
de binnenkant is sindsdien in kleur en het materiaal is steviger en glanzend. De stijl is tevens 
aangepast, aan de binnenkant en op de kaft is er wat meer rust gecreëerd. Het boekje telde 
40 pagina’s, met uitzondering van de intro-editie. Deze had tevens een lagere oplage, er zijn 
320 boekjes gedrukt door de Copyshop.  

De inhoud van de reguliere edities is uitgebreid met enkele columns en serieuze 
stukjes. Het doel was verder te professionaliseren door onder andere docenten (uitgebreider 
interview en ‘battle of the profs’) en alumni aan het woord te laten. Aan het eind van het 
afgelopen academisch jaar is een enquête afgenomen. Hieruit bleek dat de lezers in twee 
groepen verdeeld waren, een groep die de informele stukjes leuk vindt en een groep die de 
formele stukjes leuk vindt. De intro-editie bevatte stukjes uit uitgaven van het afgelopen jaar 
en overzichten van de formele en informele activiteiten.  

De eerste en tweede reguliere uitgaven zijn bij de boekenverkoop van de tweede, 
respectievelijk derde periode meegegeven en zijn allemaal opgeraakt. De derde kon door de 
overstap naar IngraMedia niet met een boekenverkoop mee. Deze is bij colleges van alle 
jaren uitgedeeld, dit bood een mooie gelegenheid om ook gelijk de enquête af te nemen. De 
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laatste reguliere editie is verplaatst van ‘na de studiereis’ naar de eerste boekenverkoop in 
september 2008, zo is de verdeling over het jaar wat gelijkmatiger en komen de eerstejaars 
alvast in aanraking met het verslag van de studiereis.  
De PosteleinPost werd niet alleen onder de leden verstrekt, maar ook naar onze contacten 
verstuurd en bij alle docenten van PWO in de postvakken gelegd. Met een oplage van 1000 
raken niet alle boekjes op. 
 

3.0 Samenvattingen 
Er zijn in de eerste en tweede periode zeer veel samenvattingen verkocht, in de derde en 
vierde periode zeer weinig, vanwege het lage aanbod voor die periodes. Een samenvatting 
van gedragsanalyse en –therapie en een samenvatting van ontwikkelingspsychopathologie 
zijn nagekeken en aangekocht. Deze zijn later aangekocht en worden daarom niet in het 
overzicht hieronder vermeld. Het bestuur streefde naar meer aankopen, maar dit is door 
tijdgebrek niet gelukt. Er zijn wel meer samenvattingen aangeboden, maar door een te lage 
kwaliteit zijn deze niet aangekocht. De administratie van de samenvattingen is digitaal 
gedaan. Een overzicht van de verkochte samenvattingen staat hieronder weergegeven. 
 
1.1 Gezin en gedrag: Schaffer 95 
1.2 Introduction to special education 191 
1.3 Introduction to child development 166 
1.5 Psychological science 151 
1.7 Ogen doen onderzoek 158 
1.8 Kwalitatief onderzoek 128 
2.1 Ethiek in praktijk 123 
2.2 Goed leven 136 
2.8 Opv. & Ontw: Social Development 187 
3.3 Methodiek v/d Psychodiagnostiek 62 
 

4.0 Meeloopdagen- en voorlichtingencommissie   
Deze commissie bestond het afgelopen jaar uit: 

- Jori Henke 
- Amanda Jochems 
- Miriam Krol 
- Anne van de Laar 
- Anouk van Logtestijn 
- Chantal Maas 
- Kim Nijland 
- Jessica Peeters 
- Robin van Rijthoven (commissiehoofd meeloopdagen tweede helft van het jaar) 
- Thijs de Valk 
- Hannah Verboom (commissiehoofd algemeen tweede helft van het jaar) 
- Jacqueline de Weerd (bestuursverantwoordelijke) 
- Nadja Wolf 

Vanaf januari zijn er twee commissiehoofden aangesteld. Omdat het voor deze commissie 
veel werk is, is het een gedeelde functie geweest het afgelopen jaar. Hannah Verboom nam 
de vergaderingen op zich en Robin van Rijthoven nam de leiding over meeloopdagen.  
 

4.1 Meeloopdagen 
Door de grootte van deze commissie was het mogelijk om voor de meeloopdagen twee 
poules te maken, zodat de commissieleden niet altijd aanwezig hoefden te zijn. Er zijn 10 
meeloopdagen geweest op 11 oktober 2007, 13 november 2007, 27 november 2007, 4 
december 2007, 13 februari 2008, 27 februari 2008, 13 maart 2008, 20 maart 2008 en 3 april 
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2008. Tweemaal zijn er op “1 student op 1, 2 of 3 scholieren”-meeloopdagen geweest in 
periodes waar een reguliere meeloopdag niet mogelijk was. Er waren ongeveer 15 
scholieren per meeloopdag, in totaal 134 meelopers. Het programma van een meeloopdag 
zag er als volgt uit:  
 
9.30   Ontvangst 
10.00 Welkom in de vorm van een kort praatje 
10.45 Eerste halve college       
11.30 Rondleiding + Lunch  
13.45 Tweede halve college 
14.30 Drankje in het CultuurCafé / Einde       
 
Tijden konden wisselen, maar dit waren de onderdelen. Lunch (à €5,-) en het drankje in het 
CultuurCafé waren op kosten van Postelein, hiervoor wordt subsidie verkregen van het 
onderwijsinstituut.  

De meeloopdagen waren zeer plezierig. In de richting van het einde van het 
schooljaar nam echter wel afwezigheid van scholieren zonder afmelding toe. Er is 
geprobeerd dit op te vangen door een reminder te sturen een paar dagen voor de 
meeloopdag, maar dit mocht niet baten. Aan het eind van het jaar is er een evaluatie 
geweest met Susanne van Helden, Marja Heijmans, Robin van Rijthoven en Jacqueline de 
Weerd. Hierbij is dit aangekaard en voortaan zal er eerder bij de aanmelding geselecteerd 
worden op scholieren uit de zesde klas en hbo’ers. Er zijn afspraken ter verbetering 
gemaakt. Dit geldt overigens ook voor de voorlichtingen. 

4.2 Voorlichtingen 
Het programma van de voorlichtingen zag er als volgt uit: 
4 oktober 2007 Roosendaal 
8 november 2007 Venlo 
15 november 2007 Oosterhout 
20 november 2007 Apeldoorn 
21 november 2007 Doetinchem + Geleen 
6 december 2007 Best 
14 januari 2008 Horst 
29 januari 2008 Nijmegen 
30 januari 2008 Den Bosch 
21 februari 2008 Eindhoven 
6 maart 2008  Enschede 
Alleen voor de voorlichting van 24 januari 2008 in Maastricht was er, vanwege de 
tentamenperiode, niemand in de gelegenheid hier naartoe te gaan. 
 
Er is het afgelopen jaar een nieuwe presentatie gemaakt en deze is gebruikt voor de 
voorlichtingen. Naar een voorlichting gingen altijd twee commissieleden die samen een 
presentatie gaven. Contactpersoon vanuit het onderwijsinstituut was Marja Heijmans, zij gaf 
aan de commissaris door voor welke data er mensen nodig waren en zij verschafte de 
informatie. Over het algemeen diende er een beamer en laptop door Postelein geregeld te 
worden. Deze werden gereserveerd bij het COG of via het onderwijsinstituut. Dit verliep 
helaas niet altijd even soepel. Dit is echter opgelost doordat Postelein in het voorjaar zelf een 
laptop heeft aangeschaft en een oude beamer van het onderwijsinstituut in bruikleen heeft 
gekregen.  

Over het algemeen verliepen de voorlichtingen goed, bij enkele was het vervoer 
slecht geregeld en was de opkomst te laag. Dit is geëvalueerd met Marja Heijmans en 
Susanne van Helden. 
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4.3 Open dagen en Tweedaagse RU 
De Tweedaagse van de RU vond in de herfstvakantie plaats, hiervoor hebben negen 
commissieleden zich aangemeld als mentoren. De organisatie van de Tweedaagse ligt bij de 
universiteit, de mentoren begeleiden de scholieren van het ene onderdeel naar het andere. 
Tijdens de twee open dagen voor bachelors van de RU in november 2007 en april 2008, 
hebben twee commissieleden informatie verschaft over de studie bij de PWO- stand. Een 
bestuurslid verzorgde een praatje over Postelein bij de voorlichtingen. 
 

5.0 Sponsoring 
In eerste instantie waren er geen aanmeldingen voor deze commissie, halverwege het jaar 
heeft een actief lid zich hiervoor aangemeld, verder hebben een aantal leden van het bestuur 
zitting genomen in deze commissie, die bestond uit: 

- Milou Graave 
- Inge Schrooten 
- Thijs de Valk 
- Gaby de Vrije 
- Jacqueline de Weerd 

 
Er is een sponsorpakket en een protocol sponsoring opgesteld. Hiervoor is eerst informatie 
ingewonnen bij verenigingen van vergelijkbare grootte. Daarna zijn er een aantal mogelijke 
sponsoren aangeschreven, helaas tot nu toe zonder succes. Interscreen is een nieuwe 
sponsor, met Van Buren is een nieuw sponsorcontract afgesloten, het contract met Selexyz 
is voortgezet met een verhoogd bedrag voor advertenties en met Piecken zijn er nog 
onderhandelingen gaande over een sponsorcontract. Verder hebben wij ons gericht op 
fondsenwerving. Er is een brief met de vraag om een gift uitgegaan naar alle docenten PWO 
en enkelen hebben daarna geld op de Posteleinrekening gestort.  
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Jaarverslag Commissaris Evenementen 
 

1.0 Algemene Evenementencommissie 
Deze commissie bestond dit jaar uit de volgende commissieleden: 

- Esther Nizet (commissiehoofd) 
- Helen Blom 
- Meike van Haperen (bestuursverantwoordelijke) 
- Maaike Jacobs 
- Marjolein Onnink  
- Sara Struik 
- Jolien Wessels 

 
De commissie algemene evenementen heeft zich bezig gehouden met de organisatie van 
allerlei informele activiteiten die door het jaar heen plaatsgevonden hebben.  

1.1 Cocktailnights 
Afgelopen jaar is de cocktailnight gekomen ter vervanging van de Derde-Donderdag-van-de- 
maand-borrel, omdat bleek dat deze borrels niet zo goed bezocht werden.  
De Postelein cocktailavond vond maandelijks plaats in Boogie Wonderland en ging vooraf 
aan het maandelijkse Puberpop in café Van Buren en Boogie Wonderland. Posteleinleden 
kregen door middel van de cocktailnight gratis entree voor Puberpop wanneer ze voor een 
bepaald tijdstip binnen waren. Ook werden er deze avond cocktails voor € 3,50 aangeboden. 

Data dat de cocktailnights hebben plaatsgevonden zijn 30 oktober 2007, 27 
november 2007, 29 januari 2008, 26 februari 2008, 25 maart 2008, 22 april 2008, 27 mei 
2008 en 8 juli 2008. 

De opkomst van posteleinleden bij de cocktailnight bleek meestal laag te zijn. Er is 
een aantal keer een gratis cocktail aangeboden vanuit Postelein, maar ook dan bleek er 
geen hoge opkomst te zijn. Het bezoekersaantal varieerde per cocktailnight van 4 leden tot 
32 leden.  

1.2 Student-docent borrels 
Afgelopen jaar heeft er één student-docent borrel plaatsgevonden, te weten op 25 oktober 
2007 in Universiteitscafé Piecken. Er is gekozen voor een locatie buiten de universiteit om de 
borrel tot een informele sfeer te brengen en omdat het barlab steeds gereserveerd was. De 
opkomst op deze borrel was laag, er waren 2 docenten en 15 studenten. 

Gezien de lage opkomst bij de eerste borrel is ervoor gekozen in plaats van een 
borrel, een gezamenlijke activiteit voor docenten en studenten te organiseren. Op woensdag 
20 februari 2008 is daarom ‘Bowlen met Docenten’ georganiseerd in Olround 
bowlingcentrum. De opkomst bij deze bowlingavond was hoger dan verwacht. Er waren 3 
banen gereserveerd en dit was gezien de opkomst iets te weinig. Er waren 5 docenten en 
ongeveer 40 studenten. 
Naderhand zijn alle aanwezigen nog een, door Postelein aangeboden, drankje gaan drinken 
in Universiteitscafé Piecken. Ondanks dat er iets te veel deelnemers gezien de banen waren, 
was de activiteit geslaagd. 

Er is bewust gekozen om het bij twee activiteiten met studenten en docenten te laten, 
omdat de opkomst meestal laag bleek te zijn en het bestuur en de commissie liever wilden 
proberen de opkomst per keer te verhogen dan het aantal activiteiten te verhogen. Ook 
waren zowel studenten als docenten uitgenodigd op de diës-barbecue van 18 juni, waardoor 
studenten en docenten elkaar ook hier konden ontmoeten. 
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1.3 Films 
Er zijn dit jaar drie films vertoond die hieronder kort besproken zullen worden. Bij Postelein-
filmvertoningen is gewerkt met een poll op de website waar leden konden stemmen welke 
film zij graag wilden zien. 

Op maandag 1 oktober 2007 is de ‘Persuit of Happyness’ vertoond bij 
studentenvereniging Ovum Novum. Er waren 15 leden aanwezig. De reacties op de film 
waren positief.  
 Op woensdag 9 januari 2008 is ‘The Notebook’ vertoond in Universiteitscafé Piecken. 
Er waren 6 leden aanwezig op deze avond. De reacties op de film waren positief. 

Op maandag 31 maart 2008 heeft de BaMyPo-filmavond plaatsgevonden. Deze 
avond is georganiseerd in samenwerking met studieverenigingen Babylon 
(bedrijfscommunicatie) en Mycelium (communicatiewetenschappen). Er zijn deze avond 
twee films in het cultuurcafé vertoond, te weten La Vie en Rose en Superbad. Bij deze 
filmavond was de opkomst van alledrie de verenigingen laag, in totaal waren er 20 
studenten, waarvan 5 posteleinleden. 

Over het algemeen is de opkomst van Postelein-leden bij filmavonden laag gebleken. 
Het zou kunnen dat de films niet zo aanspraken, maar via een poll hadden leden hun 
voorkeur kunnen aangeven.  

1.4 Incidentele Informele activiteiten 

1.4.1 Chocolade-avond 
Op maandag 19 november 2007 heeft er een chocolade-avond plaatsgevonden in 
Universiteitscafé Piecken. De avond begon met het geven van workshops waarbij door de 
deelnemers drie soorten bonbons gemaakt zijn met hulp van de commissie, gevolgd door 
een quiz over chocolade. Als afsluiting heeft er een chocolade-fondue plaatsgevonden, 
waarbij de deelnemers de kans kregen allerlei lekkernijen in chocolade te dippen. 

De belangstelling voor deze avond was groot. Er is gewerkt met een inschrijving 
vooraf en het maximum aantal deelnemers van 40 is behaald. De reacties op de chocolade-
avond waren positief. 

1.4.2 Sinterklaasactie 
Op 3 december 2007 zijn er twee commissieleden, verkleed als zwarte pieten, namens 
Postelein zakjes pepernoten met een gedichtje eraan gaan uitdelen in de collegezalen. Ook 
zijn dit jaar voor het eerst ook pepernoten met gedichtjes in de postvakjes van de docenten 
van pedagogische wetenschappen en onderwijskunde gedaan. De reacties hierop waren 
zeer positief. 

1.4.3 Kerstdiner 
Op woensdag 19 december 2007 heeft de commissie een kerstdiner georganiseerd bij 
eetcafé Allerlei. Er werd een drie-gangen-diner aangeboden voor tien euro. Het menu is 
normaal gesproken 11,25 euro en Postelein heeft per persoon 1,25 euro bijgedragen, zodat 
de leden slechts 10 euro hoefden te betalen.  

De commissie heeft aan de deelnemers een kerstbal-slinger uitgedeeld en naderhand 
was er de mogelijkheid met de liefhebbers naar het A-feest te gaan. Er waren 40 deelnemers 
aan het kerstdiner. Het kerstdiner is goed verlopen. 

1.4.4 Dansavond gala 
Op woensdag 19 maart 2008, een week voor het gala, vond er een dansavond plaats. Deze 
avond kregen leden van de deelnemende verenigingen aan het gala de kans een aantal 
bekende dansen te leren. In totaal was deze avond redelijk druk bezocht, er waren ongeveer 
50 deelnemers. Vanuit Postelein waren er, inclusief bestuursleden, echter maar 4 
deelnemers aan deze avond.  
 



30 
 

1.4.5 Gala 
Op woensdag 26 maart 2008 heeft het gala plaatsgevonden, in samenwerking met de 
studieverenigingen Cognac, Intens, Leonardo da Vinci, Marie Curie, Sigma,Thalia en Umoja. 
Het gala heeft plaatsgevonden in ‘de Goffertboerderij’. Het gala was helemaal uitverkocht en 
in totaal waren er 380 bezoekers. Bij opening van de verkoop werden er nog niet veel 
kaartjes verkocht, maar uiteindelijk hebben 51 mensen vanuit Postelein het gala bezocht. 

1.4.6 Cocktailparty  
Op woensdag 7 mei 2008 heeft er in samenwerking met de Stichting Psychologenbond een 
cocktailparty plaatsgevonden. Er zou deze avond een workshop cocktails maken 
aangeboden worden, waarna aansluitend een ‘celebrate the summer’-party zou 
plaatsvinden. Door een tekort aan deelnemers kon deze workshop helaas niet doorgaan, wat 
door miscommunicatie niet goed doorgegeven was aan café Van Buren. Uiteindelijk heeft 
deze avond het feest wel plaatsgevonden, maar in plaats van in café Van Buren, in café 
Malle Babbe. Er waren hierbij echter slechts 2 leden, beide van Postelein. 

1.4.7 High Tea 
Op woensdag 4 juni 2008 heeft er een High Tea middag plaatsgevonden. Het idee was om 
dit op het grasveld bij de universiteit te laten plaatsvinden, maar door het slechte weer is het 
binnen in de medezeggenschapskamer gehouden. De commissie had voor deze middag 
allerlei hapjes verzorgd en een grote hoeveelheid theesmaken ingekocht. Iedereen had de 
mogelijkheid tot het proeven van de theesmaken en de (Engelse) hapjes. Er waren 28 
deelnemers. De reactie op deze activiteit was positief. 

 

2.0 Feestcommissies 
Afgelopen jaar heeft Postelein deelgenomen aan de organisatie van een aantal feesten. 
Hieronder zullen alle feesten afzonderlijk besproken worden. 

2.1 A–Feest 
Namens Postelein zaten dit jaar de volgende actieve leden in de commissie: 

- Lorette Suelmann 
- Loes Wallink 

 
De A-feesten zijn dit jaar voor het eerst op woensdag in plaats van op donderdag gehouden. 
Er was een regeling getroffen met Café Van Buren dat zij het verschil in winst dat op het 
feest, ten opzichte van hetzelfde feest het jaar ervoor, gemaakt zou zijn, zouden 
compenseren. Ondanks dat de feesten op woensdag dit jaar minder bezoekersaantallen 
hadden dan de feesten op donderdag het jaar ervoor, werden ook de A-feesten het 
afgelopen jaar over het algemeen druk bezocht.  

Data dat A-feesten afgelopen collegejaar hebben plaatsgevonden zijn: 17 november 
2007, 19 december 2007, 20 februari 2008, 23 april 2008, 11 juni 2008 en 18 augustus 2008. 

2.2 BaMyPo – feest 
Namens Postelein zaten dit jaar de volgende actieve leden in de commissie: 

- Mieke Peters 
- Gaby de Vrije 

 
BaMyPo – feesten werden het afgelopen jaar minder druk bezocht dan voorheen. In de 
voorverkoop werden vaak weinig tot geen kaarten verkocht en ook op de avond zelf begon 
het vaak pas later drukker te worden op het BaMyPo. Het is afgelopen jaar ook een aantal 
keer voor gekomen dat de beloofde welkomstgadgets en promotie niet geregeld waren door 
de Inferno. Ook de BaMyPo–thema’s worden niet erg aangehouden, niemand komt verkleed 
naar de feesten. 
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Data waarop de BaMyPo–feesten het afgelopen bestuursjaar hebben 
plaatsgevonden zijn: 18 oktober 2007, 13 december 2007, 10 januari 2008, 28 februari 2008, 
10 april 2008, 12 juni 2008, 21 augustus 2008. 

2.3 Pitcher Party 
Namens Postelein zaten dit jaar de volgende actieve leden in de commissie: 

- Sara Struik (commissievoorzitter) 
- Loes Osinga 
- Karijn Stuurop 

 
In september bestuursjaar 2006-2007 is met dit feest begonnen en afgelopen bestuursjaar is 
het feest voortgezet. Vooral de eerste editie van de feest was druk bezocht, de twee 
daaropvolgende feesten trokken minder bezoekers. 

Data dat de Pitcher Party’s het afgelopen bestuursjaar hebben plaatsgevonden zijn: 6 
maart 2008, 29 mei 2008 en 11 september 2008.  
 

3.0 Mannencommissie 
Deze commissie bestond dit jaar uit de volgende commissieleden: 

- Tom Damen 
- Noud Frielink 

 
Afgelopen bestuursjaar zijn voor het eerste een drietal mannenavonden georganiseerd. 

Het initiatief voor deze avonden kwam vanuit mannelijke PWO-studenten. De avonden 
hebben de bedoeling mannelijke PWO studenten op een informele manier bij elkaar te 
brengen. De avonden waren dan ook enkel toegankelijk voor mannelijke studenten. 

De eerste mannenavond vond plaats op 28 november 2007. Er is een pokertoernooi 
georganiseerd in café de Fiets. Er waren deze avond 12 deelnemers en de reacties waren 
zeer positief. 

De tweede mannenavond vond plaats op 19 maart 2008. Er is toen door de mannelijke 
PWO-studenten een biermenu in café Jos gedronken. Deze keer waren er 8 deelnemers. De 
reacties waren wederom positief. 

De derde mannenavond heeft plaatsgevonden op 28 mei 2008. Er is deze avond weer 
gepokerd in café de Fiets. Er hebben ongeveer 10 studenten deelgenomen aan deze avond. 
De reacties waren positief.  

De mannenavonden zijn geslaagde activiteiten gebleken en daarmee zeker voor 
herhaling vatbaar. 
 

4.0 LSPOD-commissie 
Namens Postelein zaten dit jaar de volgende actieve leden in de commissie: 

- Anouk Albers 
- Lisette Weustenenk 

 
De Landelijke Studenten Pedagogiek en Onderwijskunde Dag heeft dit jaar plaatsgevonden 
op 30 mei 2008 op de Universiteit Utrecht. De bedoeling van deze dag was studenten 
pedagogische wetenschappen en onderwijskunde uit het hele land met hun toekomstige 
werkveld in contact te laten komen. De organisatie van deze dag bestond uit 
studieverenigingen van Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde uit het hele land. 
Er zijn deze dag workshops gegeven door allerlei verschillende pedagogische en 
onderwijskundige instellingen en organisaties. 

Er kwamen in totaal 109 studenten naar de LSPOD, waarvan 16 posteleinleden. Er 
werden drie verschillende workshoprondes gehouden en naderhand was er een informele 
afsluiting met borrel. De studenten en workshopgevers waren allen positief over deze dag en 
gaven aan dat deze dag voor herhaling vatbaar is. 
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5.0 Introductiecommissie 
Deze commissie bestond dit jaar uit de volgende commissieleden: 

- Jody Sohier (commissiehoofd) 
- Raïssa van Arkel 
- Karin Bijsterveld 
- Kim van Ettekoven 
- Meike van Haperen (bestuursverantwoordelijke)  
- Kitty van de Pluym 
- Lotte Steeg 
 
De introductie heeft plaatsgevonden van 17 augustus 2008 tot 26 augustus 2008.  

Het doel van de introductie is de eerstejaars studenten kennis te laten maken met de 
universiteit, de stad Nijmegen, het Nijmeegse uitgaansleven en elkaar. De 
introductiecommissie van Postelein heeft het opleidingsdeel van de introductie 
georganiseerd. Aan de introductie hebben in totaal 269 studenten deelgenomen. Om deze 
studenten te begeleiden waren er 65 mentoren.  

In januari 2008 is begonnen met de organisatie van de introductie. Allereerst is 
nagedacht over welke programmaonderdelen aan bod moesten komen tijdens de introductie. 
Per programmaonderdeel zijn een aantal commissieleden verantwoordelijk gesteld die de 
organisatie van deze activiteiten op  zich namen. 

Ook is in januari 2008 begonnen met het werven van mentoren. Deze mentoren zijn 
geworven door het ophangen van posters en publicatie op de posteleinsite, Blackboard en in 
de posteleinnieuwsbrief. HBO-mentoren waren gemakkelijk te vinden. Mentoren die reguliere 
studenten wilden begeleiden bleken lastiger te vinden te zijn. Er zijn daarom collegepraatjes 
gehouden en uiteindelijk zijn er genoeg mentoren gevonden. 

Op donderdag 29 mei 2008 heeft er een mentorenvoorbereiding plaatsgevonden, 
waarin een presentatie aan de mentoren is vertoond met daarin verdere informatie over de 
introductie en wat van hen als mentoren verwacht werd. Deze voorbereiding heeft 
plaatsgevonden in café Van Buren, gecombineerd met een diner. 

Donderdag 7 augustus 2008 zijn er introductiepakketjes naar de eerstejaars 
studenten verstuurd, met daarin onder andere brieven van Susanne van Helden en Postelein 
en een introductieboekje. 

Op zondag 17 augustus 2008 vond de aanmelding voor de introductie plaats. 
Eerstejaars studenten waren vóór de introductie reeds ingedeeld in mentorgroepen en 
hebben van hun mentoren een brief ontvangen met daarin informatie over hoe laat zij waar 
verwacht werden. Gezamenlijk met de mentorgroep werd daarna ingeschreven voor de 
introductie. 

Tijdens de introductie is voor een groot deel het programma van voorgaande jaren 
aangehouden, er zijn slechts een aantal kleine wijzingen doorgevoerd. Activiteiten die tijdens 
de introductie door de introductiecommissie van Postelein georganiseerd zijn: 

- Rondleiding over de campus met picknick 
- KISS – practicum 
- Voorlichting over opleiding, Postelein en FSR 
- Groot Ontdek Nijmegen Spel (GONS) 
- Kroegentocht 
- Fotospel 
- Mentorenbrunch 
- Filmmiddag 
- Bowlingavond met barbecue 
- Workshopmiddag 
- Proud-to-be-Fout-Feest 
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Op woensdag 27 augustus 2008 heeft er een laatkomers-dag plaatsgevonden. Deze dag 
was bedoeld voor alle studenten die geen deel konden nemen aan de introductie, maar toch 
de belangrijkste informatie over de universiteit wilden meekrijgen. De invulling van deze dag 
bestond uit: 

- KISS – practicum 
- Voorlichting over opleiding, Postelein en FSR 
- Rondleiding over de campus met picknick 
- Boeken ophalen 

De reacties van de deelnemers aan deze dag, waren voornamelijk dat zij graag de nodige 
informatie wilden ontvangen, maar geen behoefte hadden aan een informele invulling van de 
dag. 

 

6.0 After-introweekend commissie 
Deze commissie bestond dit jaar uit de volgende commissieleden: 

- Meike van Haperen 
- Gaby de Vrije 

 
Van 12 oktober 2007 tot 14 oktober 2007 heeft het after-introweekend plaatsgevonden in het 
Amelandse plaatsje Buren. Het weekend was bedoeld voor alle introductiedeelnemers en 
hun mentoren. Aan het weekend hebben 29 eerstejaars studenten en mentoren 
deelgenomen. Ook waren leden van het 12e en 13e bestuur aanwezig. 
De kosten voor het weekend waren 45 euro per deelnemer.  

Tijdens de introductie is begonnen met het promoten van het weekend en ook tijdens 
colleges hebben nog een aantal promotiepraatjes plaatsgevonden. Op donderdag 4 oktober 
2007 heeft een voorlichting plaatsgevonden waarin de deelnemers verdere informatie kregen 
over belangrijke zaken en de invulling van het weekend. 
Tijdens het weekend zijn de volgende activiteiten georganiseerd: een pubquiz, een ruilspel, 
wadlopen, een kampvuur en een bezoek aan de feesttent in Buren. 

Het weekend is goed verlopen en de deelnemers aan het weekend waren 
enthousiast. In februari is daarom dezelfde locatie gereserveerd voor het weekend van 17 
oktober 2008 tot 19 oktober 2008. Het weekend zal in deze periode echter georganiseerd 
worden voor alle eerstejaars studenten, en niet enkel voor diegene die hebben deelgenomen 
aan de introductie. 
 
 


