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Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
 
een jaar geleden is het veertiende bestuur van Studievereniging Postelein een weekend lang bezig 
geweest met het schrijven van haar beleidsplan. Hierin werden, zoals de traditie voorschrijft, alle 
plannen en ideeën voor de vereniging opgenomen. Het afgelopen jaar heeft het veertiende bestuur 
hard gewerkt om deze plannen en ideeën zo goed mogelijk tot uiting te laten komen. 
 Bij het schrijven van dit jaarverslag is het moment bijna daar om de bestuurlijke taken achter 
ons te laten en deze over te laten aan het derde lustrumbestuur. Vol overtuiging en levenskracht 
heeft het veertiende bestuur er alles aan gedaan om alles wat Postelein afgelopen jaar heeft 
georganiseerd en gedaan tot een goed einde te brengen. Van de doelen die wij onszelf hebben 
gesteld aan het begin van het jaar zijn de meesten behaald. 
 Ook wil ik in dit voorwoord persoonlijk mijn bestuur bedanken voor het goede werk dat ze 
afgelopen jaar hebben geleverd. Zonder hun inzet, altijd vrolijke stemming en harde werken zou dit 
jaar heel anders zijn verlopen. 
 In dit jaarverslag kunt u lezen wat het veertiende bestuur van Postelein het afgelopen jaar 
gedaan heeft, en waarom. We wensen u veel plezier met het lezen. 
 
Namens het veertiende bestuur van Postelein, 
 
Thijs de Valk 
Voorzitter 2008-2009 
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Inleiding 
 
In dit jaarverslag tracht het veertiende bestuur van Studievereniging Postelein uiteen te zetten wat 
zij gedaan heeft om haar doelstellingen te behalen. Ook worden de activiteiten die Postelein 
afgelopen jaar georganiseerd heeft kort aangehaald. 

Allereerst wordt er teruggekeken op de algemene doelstellingen. Daarna volgt een verslag 
van de Commissaris Public Relations, de Commissaris Formeel en de Commissaris Informeel. 

Het financieel jaarverslag volgt binnen vijf maanden na de bestuurswissel op 1 oktober 2009. 
Dit financieel jaarverslag wordt te zijner tijd gepresenteerd. Aangezien het boekjaar tot 1 oktober 
loopt, zal de kascontrole pas na die tijd plaatsvinden. 
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Algemene verslaglegging 

1.0 Het bestuur 

Op 1 oktober 2008 werd tijdens de algemene ledenvergadering het veertiende bestuur van 
Studievereniging Postelein geïnstalleerd. De volgende bestuursleden hebben hierin zitting genomen: 
 
Dagelijks bestuur: 
Voorzitter      Thijs de Valk 
Secretaris & Vice-Voorzitter  Chantal Maas 
Penningmeester     Renneke ter Braak 
 
Algemeen bestuur: 
Commissaris PR    Robin van Rijthoven 
Commissaris Formeel   Lian ter Heijden 
Commissaris Informeel   Anne van de Laar 

Op 14 oktober heeft het bestuur een constitutieborrel gehouden in Café Boogie Wonderland, waar 
een groot aantal verenigingsbesturen ter receptie is gekomen. 
Voordat het veertiende bestuur aan haar bestuursjaar is begonnen, heeft zij een beleidsplan 
geschreven. Hierin zijn de doelstellingen opgenomen die het bestuur wilde bereiken in het 
bestuursjaar 2008-2009. Tijdens de algemene ledenvergadering van 1 oktober 2008 is dit beleidsplan 
aan de leden gepresenteerd. De speerpunten rondom welk het plan vorm heeft gekregen, zijn de 
volgende: 

1. Het streven naar meer betrokkenheid van de leden van Postelein; 
2. Het professionaliseren en als grote vereniging profileren van Postelein; 
3. Een grotere investering van geld in de leden van Postelein. 

 
Het beleidsplan werd op 1 oktober door de algemene ledenvergadering goedgekeurd. 
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2.0 Algemene doelstellingen 

 

2.1 Speerpunten 

2.1.1 Het streven naar meer betrokkenheid van de leden van Postelein 

Door het promoten van de vereniging en haar activiteiten, veranderingen van de website van 
Postelein, het werven van zoveel mogelijk actieve leden en het aanpassen van de activiteiten aan de 
wens van de leden, is getracht de betrokkenheid van de leden vergroten. 
 Voor het promoten van de vereniging is dit jaar een nieuwe commissie opgericht, genaamd 
de Promotiecommissie. Deze commissie heeft de taak op zich genomen om Postelein zoveel mogelijk 
naamsbekendheid te geven onder de studenten van PWO. Dit werd bijvoorbeeld gedaan door middel 
van het uitdelen van nieuwjaarsgeschenken en het verkopen van truien met daarop het logo van 
Postelein. De promotie van de activiteiten van de vereniging vielen onder de afzonderlijke 
commissies onder welke de activiteiten vielen. Het promoten van deze activiteiten is gedaan via 
posters, de nieuwsbrief, collegesheets en de website. 
  De veranderingen van de website van Postelein zijn vooral tot uiting gekomen in de opmaak 
van de website en daarin de altijd zichtbare agenda waarin de activiteiten van die week worden 
weergegeven. 
 Het werven van zoveel mogelijk actieve leden is op meerdere manieren gepoogd. Zo is er een 
promotietafel ingericht voor het promoten van de commissies tijdens de eerste boekenverkoop. 
Hiernaast zijn er nog open commissievergaderingen en commissievoorlichtingen geweest. Ook is er 
tijdens de introductie een nieuwe manier van actieve leden werven gehandhaafd. Deze manier wordt 
in paragraaf 3.0.10 verder toegelicht. 
 Als laatste is gepoogd de betrokkenheid van de leden te vergroten door de activiteiten van 
Postelein meer aan te laten sluiten bij de wensen van de studenten. Dit is gedaan door populaire 
activiteiten van afgelopen jaren te continueren en minder populaire activiteiten te schrappen of te 
vernieuwen. Dit heeft onder andere de zogenoemde cultuuravonden, zoals de salsa-workshop en de 
spelletjesavond, tot gevolg gehad. 
 De groei van de betrokkenheid van de leden is weinig vooruitgegaan als gekeken wordt naar 
het aantal actieve leden dat Postelein dit jaar tot haar beschikking had. Het actieve ledenbestand is 
ondanks alle moeite helaas niet zoveel gegroeid ten opzichte van afgelopen jaar als gewenst. Een 
positief effect die bovengenoemde punten, en dan met name de punten met betrekking tot de 
website en de promotiecommissie, gehad hebben is het vergroten van de zichtbaarheid van de 
studievereniging. Deze vergrote zichtbaarheid brengt ook een vergrote naamsbekendheid met zich 
mee. De hoop is dat hiermee een basis is gelegd voor een groeiend actief ledenbestand in de 
toekomstige jaren. Gezegd moet echter dat de opkomst tijdens de incidentele activiteiten, hierboven 
genoemd de cultuuravonden, hoog was. Als slechts gekeken wordt naar de betrokkenheid van de 
leden wat betreft de opkomst bij deze activiteiten, dan is deze zeker verhoogd. 
 

2.1.2 Het professionaliseren en zich als grote vereniging profileren 

Mede door het eerstgenoemde speerpunt als door het verbeteren van de samenwerking binnen de 
vereniging is afgelopen jaar geprobeerd de vereniging verder te professionaliseren en het profileren 
van Postelein als grote vereniging te bewerkstelligen. 
 Afgelopen jaar is er binnen de commissies zoveel mogelijk geprobeerd het contact via de 
commissiehoofden te laten verlopen. Dit heeft in de meeste gevallen tot een duidelijkere structuur 
van de vereniging geleid. Hierdoor heeft Postelein zich meer kunnen professionaliseren, omdat de 
taken duidelijker en logischer verdeeld waren over meerdere personen. 
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 Wat betreft het profileren van Postelein als grote vereniging is er afgelopen jaar weinig actie  
ondernomen. Door de verhoogde opkomst tijdens activiteiten van Postelein heeft de vereniging zich 
indirect kunnen profileren als een grote vereniging. Directe aanpassingen in het beleid om deze 
profilering te stimuleren ten opzichte van voorgaande jaren zijn er echter niet gedaan. 
 

2.1.3 Een grotere investering van geld in de leden van Postelein 

Vanwege het grote kapitaal dat studievereniging Postelein in alle voorgaande jaren heeft 
opgebouwd, is er afgelopen jaar naar gestreefd om een deel van dit kapitaal terug te geven aan de 
leden. 
 Door middel van grotere investeringen in activiteiten en reizen is het afgelopen jaar geld 
teruggegaan naar de leden. Afgelopen jaar hebben we dit speerpunt vooral proberen te bereiken 
door veel activiteiten gratis te maken voor de leden of de bijdrage van Postelein te verhogen, zodat 
de leden minder hoeven te betalen. 
 Ondanks de moeilijkheden die afgelopen jaar zijn ondervonden wat betreft het teruggeven 
van geld aan de leden, lijkt het een goed initiatief om aankomende jaren te behouden.  
 

2.2 Leden 

Op dit moment heeft Postelein circa 1500 leden. Het doel voor afgelopen jaar was de verhouding 
tussen actieve en niet-actieve leden meer in balans te brengen. Momenteel zijn er ongeveer 70 
actieve leden tegenover ongeveer 1430 passieve leden.  
 Ondanks het feit dat er nog steeds veel meer niet-actieve leden dan actieve leden zijn, is er 
afgelopen jaar een goede basis neergezet om dit actieve ledenbestand te laten groeien in de 
aankomende jaren. 
 

2.3 Planning 

2.3.1 Jaaragenda 

Het gebruik van een jaaragenda aan de muur is voortgezet omdat het overzicht biedt voor zowel het 
bestuur als de leden. Dit maakte het ook voor de leden duidelijker wanneer er welke activiteiten 
gepland staan. Ook is er dit jaar wederom een bestuursagenda aangeschaft. Het gebruik van deze 
jaaragenda bleek echter minder praktisch en overzichtelijk dan een jaarplanning op de muur.  

2.3.2 Voorbereiding activiteiten 

Zoals gewoonlijk zijn de activiteiten goed en tijdig voorbereid. Ook is er afgelopen jaar bij activiteiten 
waar inschrijving voor vereist was zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een reminder via mail en 
soms een klein bedrag als borg. Deze maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat activiteiten 
afgelast moesten worden wegens een te lage opkomst. 
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2.4 Posteleinkamer 

2.4.1 Post 

Zoals voorgaande jaren heeft de secretaris ervoor gezorgd dat zowel inkomende als uitgaande post 
bij de juiste persoon terecht kwam. Van alle belangrijke uitgaande post is een kopie bewaard. Het 
bestuurslid dat de kamerdienst in de ochtend had, moest de post bij de portier ophalen en deze in 
het “Postvak In” deponeren. 

2.4.2 Kamerdienst 

Betreft de Posteleinkamer zijn de openingstijden van afgelopen jaren gevolgd, namelijk op maandag 
tot en met donderdag van 10.00 tot 16.00 en op vrijdag van 12.00 tot 14.00. Van 12.00 tot 14.00 
konden leden van Postelein ook samenvattingen kopen en konden studenten PWO zich opgeven 
voor activiteiten.  

2.4.3 Kameretiquette 

De dagelijkse werkzaamheden van de bestuursleden op de Posteleinkamer zijn vastgelegd in een 
protocol. Hieronder vallen onder andere het verzenden van verjaardagspost aan leden en de 
samenvattingenverkoop. 
 

2.5 Bekendheid 

Voor de zichtbaarheid van het bestuur is het initiatief om veelvuldig bestuurskleding te dragen 
voortgezet. Zowel op de campus als tijdens constitutieborrels hebben de bestuursleden kleding met 
het Posteleinlogo gedragen. 
 

2.6 Toegankelijkheid 

Leden zijn altijd welkom op de Posteleinkamer. Bovendien is er halverwege het  bestuursjaar een 
Open Kamer gehouden om leden de mogelijkheid te kennis te maken met de bestuursleden. Bij deze 
Open Kamer werden gratis panini’s uitgedeeld wat voor een grote opkomst zorgde. 
 Na de geslaagde eerste Open Kamer is er later in het jaar nog een Open Kamer georganiseerd 
voor mensen die geïnteresseerd waren in een bestuursfunctie in het bestuur van Postelein. 
 

2.7 Informatievoorzieningen 

Betreft de PosteleinPost is ervoor gekozen vernieuwingen door te voeren om het blad aan te passen 
aan de wensen van de leden. De website van Postelein is geoptimaliseerd ten behoeve van het 
gemak van de leden en de professionalisering van de vereniging.  

De posters die afgelopen jaar zijn gebruikt, zijn aangepast aan de layout van de website om 
hiermee een meer uniforme uitstraling te creëren.  
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2.8 Actieve Leden 

2.8.1 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 10 december 2008 een Actieve Leden Activiteit georganiseerd. Het voltallige bestuur  
 
is met 37 actieve leden gaan eten bij Pinoccio. Dit was op eigen kosten. Vervolgens is het merendeel 
van de aanwezigen gaan schaatsen in het Triavium op kosten van Postelein.  
 

2.8.2 Actieve Leden Uitje 

Om de actieve leden te bedanken voor hun inzet voor de vereniging heeft het bestuur de actieve 
leden uitgenodigd om op 5 juni 2009 op kosten van Postelein mee te gaan op Actieve Leden Uitje. 
Het bestuur is met 45 actieve leden naar Dierentuin Artis te Amsterdam gegaan. Daar aangekomen 
zijn alle actieve leden in groepjes hun eigen gang gegaan en na een geslaagde dag ging de groep weer 
richting Nijmegen.  Hierna is een klein gezelschap nog wezen eten bij Donatello’s, wat deels op 
kosten van Postelein was. 
 

3.0 Boekenverkoop 

In het afgelopen bestuursjaar is er voor de leden van Postelein vier keer een boekenverkoop 
georganiseerd. Van die verkoop hebben respectievelijk 316, 334, 399 en 622 leden gebruik gemaakt. 

De boekenverkoop is afgelopen jaar, net als in het vorig besttursjaar, gedeeltelijk 
geautomatiseerd verlopen. Dat houdt in dat leden hun boeken online konden bestellen. Op basis van 
die bestellingen werd voor alle leden een individueel boekenpakket klaargemaakt. Vervolgens 
konden zij op daarvoor aangewezen data hun boeken ophalen bij de Posteleinkamer en die ter 
plekke per pin betalen. Die geautomatiseerde procedure is over het algemeen goed bevallen. Echter, 
tijdens de derde periode van academisch jaar 2008-2009 heeft zich een probleem voorgedaan. Door 
problemen met de website konden de leden niet inloggen om hun boeken te bestellen. Met 
tussenkomst van de webmaster heeft een deel van de leden uiteindelijk toch in kunnen loggen, en 
het ander deel van de leden heeft hun bestelling doorgegeven via de mail. 

Er is gekozen om per boekenverkoop drie afhaaldagen in te stellen, waarbij de leden telkens 
zelf konden kiezen op welk moment zij hun boeken kwamen ophalen. Een uitzondering daarop 
vormde de eerste periode van academisch jaar 2009-2010. Eerstejaars studenten konden hun 
boeken ophalen op de woensdag aansluitend aan de introductie. Tijdens de eerste collegeweek van 
dat academisch jaar zijn drie dagen gereserveerd voor de tweede-, en derdejaars studenten en is één 
dag gereserveerd voor de masterstudenten.  

Laatstgenoemde hebben tijdens de eerste periode van academisch jaar 2009-2010 gebruik 
kunnen maken van de boekenverkoop van Postelein. In het verleden is dat niet altijd het geval 
geweest. Om de service van Postelein aan haar leden te vergroten, is ervoor gekozen die studenten 
dit jaar ook van hun boeken te voorzien. Bijna 70 masterstudenten hebben van die mogelijkheid 
gebruikt gemaakt. 

Net als in het verleden is de communicatie tussen Postelein en de vakdocenten niet altijd 
optimaal verlopen. Vakdocenten werden voor elke boekenverkoop tijdig benaderd met de vraag of 
zij voor een bepaalde datum wilden laten weten of de literatuur, zoals beschreven in de digitale 
studiegids, nog van toepassing was. Helaas reageerden docenten daar niet altijd voor de 
aangekondigde uiterlijke datum op. 
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Bij het opstellen van de literatuurlijst behorend bij de betreffende periodieke  
boekenverkoop, is telkens uitgegaan van het vastgestelde onderwijsprogramma. Tijdens de 
bestelperiode van de eerste boekenverkoop van academisch jaar 2009-2010 is het echter 
voorgekomen dat het er een wijziging is doorgevoerd in het onderwijsprogramma. Daardoor 
moesten er last-minute wijzigingen worden doorgevoerd in de te online bestellen literatuur. Met 
name tijdens die betreffende periode blijft het een aandachtspunt om een constant contact te 
houden met de roostermakers om zo snel mogelijk te kunnen reageren op wijzigingen. 
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Jaarverslag Commissaris Public Relations 

1.0 De PosteleinPostcommissie 

De PosteleinPostcommissie bestond afgelopen jaar uit: 

 Raïssa van Arkel (gestopt per januari 2009) 

 Helen Blom 

 Marieke van der Horst (gestopt per april 2009) 

 Suzanne Kockelmans 

 Marleen Lammers (gestopt per december 2008) 

 Anouk van Logtestijn (gestart per december 2008) 

 Marjolein Onnink (gestart per december 2008) 

 Robin van Rijthoven (bestuursverantwoordelijke) 

 Jacqueline de Weerd 
 
Afgelopen jaar is de PosteleinPost vooral in uitstraling erg veranderd. Er is meer gewerkt met 
afbeeldingen, foto’s en kleuren op de pagina’s. Tevens zijn de kolommen aan beide zijden uitgelijnd. 
Een van de opvallendste dingen; de PosteleinPost heeft een herkenbare voorkant gekregen. Deze  
voorkant heeft door het jaar heen een ontwikkeling doorgemaakt en er is geprobeerd hier 
continuïteit in aan te brengen. De eerste drie edities hadden een vergelijkbare voorkant. Vanaf de 
introductie-editie is de ‘titelkop’ gebleven maar de voorkant voorzien van één foto met een rood 
accent. Rood is gekozen als dé kleur van Postelein en maakt daarmee het verenigingsblad een 
eenheid.  
 
Vanaf februari is de toenmalige drukker IngraMedia fors in prijs gestegen. Bovendien was  bij hen de 
service niet voldoende. Zo werd de PosteleinPost meerdere malen op een verkeerd adres bezorgd en 
was het telefonisch contact niet prettig. Na correspondentie hierover is besloten een nieuwe drukker 
te zoeken. Deze is gevonden in Compleet Drukwerk. Deze drukker is goedkoper en de service is vele 
malen beter. De kwaliteit van de nieuwe drukker is iets minder goed dan die van de oude drukker 
maar het bestuur van 2008 – 2009 vond dit niet opwegen tegen de extra kosten bij IngraMedia. De 
mei-editie van de PosteleinPost is de eerste druk die bij de nieuwe drukker gedaan is.  
 
De  ‘introductie-editie’ van de PosteleinPost is dit jaar ingrijpend veranderd. Deze is in kleur gedrukt 
bij de Compleet Drukwerk, in een oplage van 1000 stuks. De introductie-editie kon ook bij de 
copyshop gedrukt worden met dezelfde kwaliteit, maar dit was duurder ondanks een kleinere 
oplage. Bovendien is de inhoud van de PosteleinPost introductie-editie uniek.  

De eindredactie van het verenigingsblad heeft de commissaris PR dit jaar alleen voor zijn 
rekening genomen. In deze commissie was namelijk niemand die de taak van commissiehoofd op zich 
wilde nemen.  

In de PosteleinPost zijn afgelopen jaar een aantal betaalde advertenties opgenomen, 
waaronder Selexyz (5x A5 achterkant), Stichting SOOS (5x A6), Café Piecken (4x A5) en NVO (1x A5). 

De PosteleinPost is uitgekomen in de volgende maanden: november, februari, mei, augustus 
en september.         
 
De inhoud van de PosteleinPost is afgelopen jaar niet drastisch veranderd. Een aantal rubrieken zijn 
behouden en een aantal zijn toegevoegd. Wel is geprobeerd geen ‘inside-artikelen’ in de 
PosteleinPost te plaatsen om de PosteleinPost zo toegankelijk mogelijk te maken. Hiermee worden te 
specifieke zaken vanuit de betrokken mensen binnen de vereniging bedoeld. Verder is geprobeerd 
vaste rubrieken af te wisselen met variërende artikelen. Een van de doelen was om de leden te 
betrekken bij de inhoud van het verenigingsblad. Dit is geprobeerd door de leden bijvoorbeeld de 
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mogelijkheid te bieden kinderuitspraken of nieuwsberichten te laten inzenden. Ook is de ideeënbus 
gepromoot. Dit heeft echter geen reacties opgeleverd.   
  

2.0 De Introductiecommissie 

De introductiecommissie bestond afgelopen jaar uit: 

 Raïssa van Arkel 

 Tim Klaassen (gestopt per november 2008) 

 Marianne de Munter 

 Ivon Riemersma 

 Robin van Rijthoven (bestuursverantwoordelijke) 

 Kim Rondhuis (gestart per februari 2009) 

 Lotte Steeg (commissiehoofd per februari 2009) 
 
De introductie vond dit jaar plaats van 16 augustus 2009 t/m 25 augustus 2009. 
Het doel van de introductie is de eerstejaarsstudenten kennis te laten maken met de universiteit, de 
stad Nijmegen, het Nijmeegs studentenleven, met Postelein en met elkaar. De introductiecommissie 
heeft het opleidingsdeel van de introductie georganiseerd. Aan de introductie hebben in totaal 261 
studenten deelgenomen.  Om deze studenten te begeleiden waren er 72 mentoren verdeeld over 20 
mentorgroepen. Drie van deze groepen waren gereserveerd voor HBO-instroom studenten. Slechts 
twee bleken nodig te zijn en één van de drie groepen heeft een groep studenten van het reguliere 
programma begeleid.  

In december 2008 is begonnen met de organisatie van de introductie. Allereerst is nagedacht 
over welke programmaonderdelen aan bod zouden gaan komen tijdens de introductie van dit jaar. 
Per onderdeel zijn een aantal commissieleden verantwoordelijk gesteld die de organisatie van een 
bepaald programmaonderdeel op zich namen.  

In februari 2009 is begonnen met  het werven van mentoren. Deze mentoren zijn geworven 
aan de hand van posters, geven van collegepraatjes, een mededeling op de website, blackboard en 
de nieuwsbrief. Door deze promotie waren er genoeg groepen. 

Op 9 juni vond in Café de Fiets de jaarlijkse mentorvoorbereidingsavond plaats. Hier werd 
informatie gegeven over het programma en werd de mentoren verteld wat er precies van ze 
verwacht werd.  Voorafgaand aan de mentorenvoorbereidingsavond werden de mentoren 
getrakteerd op een diner.  

Vanaf februari is er een commissiehoofd aangesteld in de introductiecommissie. Door 
afwezigheid van de commissaris PR in de zomervakantie gedurende vier weken heeft zij alle taken 
destijds op zich genomen. Om het zo goed mogelijk te laten verlopen in de vakantie had de 
commissaris PR echter voldoende voorbereidend werk gedaan. Het commissiehoofd heeft haar taak 
goed volbracht.  
Wat in de vier weken afwezigheid van de commissaris PR vooral moest gebeuren was het versturen 
van de informatiepakketjes. Het commissiehoofd heeft hier toen de verantwoordelijkheid over 
genomen.  

Op 31 juli zijn er introductiepakketjes verstuurd aan alle eerstejaars studenten die op dat 
moment voor de opleiding ingeschreven waren. Dit pakket bevatte een brief van Susanne van Helden 
en de commissaris PR, een Introductie-editie van de PosteleinPost, een introductieprogrammaboekje 
een informatieformulier voor het aanmelden bij Postelein, boeken bestellen, een literatuurlijst en 
een machtigingsformulier voor de introductie. 

Op 31 juli, 6 augustus en 12 augustus hebben ook de Introductiedeelnemers een pakketje 
toegestuurd gekregen met daaraan de mentorbrief extra toegevoegd. 

Tijdens de introductie is het programma van voorgaande jaren grotendeels aangehouden. 
Verder is veel aandacht besteed aan de informatievoorziening en een open en vriendelijke uitstraling 
van de commissie. Actief lidmaatschap is ook erg onder de aandacht gebracht.  
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De volgende dagen met haar activiteiten zijn door de introductiecommissie van Postelein 
georganiseerd en in het opleidingsprogramma opgenomen: 
 
Zondag 16 augustus 

- Kick-off Party 
 

Maandag 17 augustus 
- KISS-practicum 
- Rondleiding over de campus 
- Lunch 
- Wiskunde voor beginners 
- Informatieforum (Studieadviseur, Voorzitter Postelein, Promotiecommissie) 

 
Dinsdag 18 augustus 

- Grote Ontdek Nijmegen Spel 
- Kroegentocht 

 
Woensdag 19 augustus 

- Fotospel 
 

Donderdag 20 augustus  
- Mentorenbrunch 
- Workshopmiddag (creatief met ballonnen, dansschool, paaldansen, lied schrijven) 

 
Maandag 21 augustus 

- Film 
- Bowling met menu met onbeperkt wraps 
- Proud-to-be-Fout-feest 

 
Algemeen 

- Eten bij Café de Fiets 
- De overige dagen en tijden zijn gevuld met vrije tijd en het universiteitsprogramma.  

 
Dit jaar is wederom een draaiboek gebruikt met daarin de week voor de introductie en natuurlijk de 
introductie zelf. Er is geprobeerd hierin elke verantwoordelijkheid vanuit de commissie vast te leggen 
en daarbij een of meerdere personen aan te wijzen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Verder staat 
er veel informatie in die de commissieleden nodig kunnen hebben voor en tijdens de introductie. Alle 
commissieleden hadden hiervan een exemplaar ontvangen en hadden deze helemaal gelezen voor 
de start van de introductie. Tijdens de introductie waren zij verplicht dit draaiboek altijd bij zich te 
hebben.  

Dit jaar zijn dagevaluaties gehouden door de commissie. Dit om per dag problemen of 
eventuele verbeterpunten te kunnen noteren. Tevens brengt dit minder onderlinge problemen met 
zich mee doordat per dag eventuele frustraties of problemen uitgepraat worden. 

Het introductieprogrammaboekje van dit jaar is gedrukt bij Compleet Drukwerk in een oplage 
van 1000 stuks. Aan de opmaak van het boekje is veel aandacht besteed om een verzorgde en 
professionele uitstraling te creëren.  

De introductiecommissie heeft dit jaar haar budget uitgebreid en optimaal benut door 
middel van sponsoring. Met de volgende sponsoren is een sponsorovereenkomst aangegaan voor 
een financiële bijdragen of korting: Bowlingcentrum Olround, Universiteitscafé Piecken, café 
TweeKeerBellen, café Van Buren, café Billabong, café Daen, café Absolute Zero, café de Fiets, café Tio 
Pepe, café Boogie Wonderland, café Elsombrero, Stichting SOOS, dansschool ZIKO, Selexyz. De 
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belangrijkste inkomstenbronnen zijn de sponsoring uit het introductieprogrammaboekje en de 
vlaggen die hingen bij de inschrijfbalie bij het Spinozagebouw op de eerste zondag.  
 

3.0 De Promotiecommissie 

De Promotiecommissie bestond afgelopen jaar uit: 

 Karin Bijsterveld (commissiehoofd per december 2008) 

 Kim van Ettenkoven (gestart per mei 2009) 

 Meike van Haperen 

 Silke Mensink  (gestopt per februari 2009) 

 Esther Nizet (gestart per mei 2009) 

 Robin van Rijthoven (bestuursverantwoordelijke) 

 Jody Sohier 

 Neomi Spierts 

 Lotte Steeg (gestopt vanaf februari 2009) 
 
 
De Promotiecommissie is dit jaar opgericht om meer naamsbekendheid  te verkrijgen en mensen 
meer in aanraking te laten komen met de vereniging. De promotiecommissie heeft zich bezig 
gehouden met de promotie van de vereniging naar alle leden toe. Niet naar subgroepen of 
activiteiten van commissies.   
 
De volgende acties zijn door de promotiecommissie georganiseerd: 
 
3.0.1 Truienverkoop 
In november 2008 heeft de promotiecommissie in samenwerking met Universiteitscafé Piecken een 
truienverkoop gehouden. Op deze truien stond aan de voorkant het logo van Postelein en aan de 
achterkant het logo van Piecken. In totaal werden na inventarisatie 108 truien verkocht. Door het 
grote aantal truien kregen we extra korting. Voor slechts €8.50 konden leden deze truien kopen. 
Postelein betaalde €2,50 per trui om het aanschaffen van de truien extra aantrekkelijk te maken. 
Voor deze acties  zijn posters opgehangen en mededelingen geplaatst op de website, de nieuwsbrief 
en op blackboard. 
 
3.0.2 Nieuwjaarsgeschenk 
Om de leden namens Postelein een goed nieuw jaar te wensen heeft de promotiecommissie alle 
leden een geschenk doen toekomen. Bij de collegezalen werden lippenbalsems uitgedeeld bedrukt 
met het logo en de naam van de vereniging. De lippenbalsems zijn uitgedeeld op 8 en 9 januari.    
 
 
3.0.3 Pennen 
In december zijn er 1200 pennen besteld met tekst en logo opdruk. Deze pennen waren hetzelfde als 
de pennen die in het verleden al eens besteld waren. De pennen staan altijd op de Posteleinkamer 
om meegenomen te worden, worden uitgedeeld met de boekenverkoop en zijn voor eigen gebruik of 
bezoeken aan relaties. 
 
3.0.4 Stickers 
In augustus zijn 1000 stickers besteld. Dit zijn dezelfde stickers als die eerder besteld zijn. Deze 
stickers zijn bijbesteld om te verspreiden tijdens de introductie en lang daarna. Stickers liggen altijd 
op de Posteleinkamer om meegenomen te worden, worden uitgedeeld met de boekenverkoop en 
zijn tijdens de introductie verspreid onder de eerstejaars.  
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3.0.5 Ontdek-Postelein-lunch 
In februari heeft een Open Kamer genaamd ‘ontdek postelein’ plaatsgevonden. Hierbij konden leden 
op de Postelein kamer een gratis panini en wat te drinken krijgen. Het doel van deze middag was om 
leden bekender te maken met de Posteleinkamer en om actieve leden te werven. In totaal werden 
156 panini’s uitgedeeld. Voor deze acties is geflyerd, zijn posters opgehangen en mededelingen 
geplaatst op de website, de nieuwsbrief en op blackboard. 
 
3.0.6 Aankleding Diës 
In juni vond de Diës van Postelein plaats. De Promotiecommissie heeft gezorgd voor de aankleding. 
Ballonnen in de verenigingskleur, vlaggenlijnen bestickerd met Posteleinstickers, serpentines en 
feesthoedjes.  
 
3.0.7 Promotie Diës-barbecue 
In juni heeft de Promotiecommissie de promotie van de Diësbarbecue voor haar rekening genomen. 
Naast de standaard promotie is aan de collegezalen geflyerd en daarbij zijn stokbroodjes met 
kruidenboter uitgedeeld.  

In totaal waren er 197 aanmeldingen voor de Diësbarbecue waarvan ongeveer 150 in slechts 
2 dagen.  
 
3.0.8 Traktatie Diës 
In de week van de Diës van Postelein heeft de Promotiecommissie leden bij college voorzien van een 
traktatie. In deze soesjes zat een partyprikker met daarop het logo en de verenigingsnaam.  
 
3.0.9 Tentamentraktatie 
De laatste tentamenperiode heeft de promotiecommissie tentamendeelnemers van onze opleiding 
getrakteerd op een kopje koffie of thee om ze succes te wensen met hun tentamen en alvast een 
fijne vakantie te wensen! In totaal hebben we 350 koppen koffie of thee geschonken.  
 
3.0.10 Actief lidmaatschap promotie tijdens de introductie 
Tijdens de introductie zijn voor de Promotiecommissie twee momenten gepland waar ruimte was 
voor het aanprijzen van actief lidmaatschap. De promotiecommissie heeft deze momenten gebruikt 
om voor te lichten over commissies en reclame te maken voor de commissievoorlichtingen. De 
commissie heeft tijdens de informatiefora alle commissies kort belicht en een lippenbalsem 
uitgedeeld met het logo en de naam van de vereniging. Daarnaast is in de pauze van de film een 
commissiemarkt gehouden. Tevens is bij de film een folder uitgedeeld met daarop alle commissies en 
wat bondige informatie. Op deze folder stonden ook de data voor de commissievoorlichtingen.  

4.0 Sponsorcommissie 

De sponsorcommissie bestond dit jaar uit: 

 Maurice Berndsen 

 Miriam Krol 

 Robin van Rijthoven (bestuursverantwoordelijke) 
 
De sponsorcommissie zou dit jaar vroeg beginnen met het zoeken van mogelijke sponsoren. Er 
bleken echter geen doelen geformuleerd te zijn voor de sponsorcommissie en dat maakte het 
werken er onduidelijk. De sponsorcommissie heeft daarom afgelopen jaar vier doelen geformuleerd 
waar de sponsorcommissie functioneel in zou kunnen zijn binnen de verenigingen. Dit zijn de 
volgende doelen en de toelichting daarbij: 

1) Bewustwording creëren en mogelijkheden onderzoeken 
Commissies denken vaak vanuit het toegewezen budget. We krijgen dit bedrag en dat mag op 
en op is op! Het is echter aan iedere commissie om dit budget zo effectief mogelijk te 
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gebruiken. Rek het budget op of probeer door middel van het koppelen van bijvoorbeeld 
activiteiten sponsoring te bereiken.   
Dit doel is tot uiting gebracht in de voorlichtingen die in commissies gegeven zijn. 

2) Voorlichting; welke sponsoren en benadering 
De sponsorcommissie zou graag elke commissie voorlichten over sponsoring. Niet iedere 
student is namelijk eerder hiermee in aanraking gekomen. Deze voorlichting bevat in ieder 
geval het volgende: Weet van te voren wie je gaat benaderen en waarom jij interessant zou 
zijn voor deze mogelijke sponsor. Formuleer dus van te voren de doelgroep die een sponsor 
bereikt en probeer de mogelijke sponsor op zijn of haar belangen daarin te wijzen. Bekijk ook 
vooraf aan een benadering of deze instantie al sponsor is of te kennen heeft gegeven dit niet 
te willen. Zo voorkom je verveling of scheve gezichten. 
Voor de benadering van een sponsor beschrijf je altijd jezelf; wie ben je, wat doe je en wat wil 
je. De daadwerkelijke benadering hangt af van het soort contact dat je hebt (informeel of 
formeel). Het is altijd goed een afspraak te hebben; een persoonlijke gesprek werkt altijd 
beter dan een mailtje.  
Dit doel is tot uiting gebracht in de voorlichtingen die in commissies gegeven zijn. 

3) Overzicht en structuur creëren 
De sponsorcommissie had gepland staan één centraal bestand te maken met daarin adressen 
en gegevens van sponsoren waarin duidelijk vermeld staat wie sponsort, wat hij/zij sponsort 
en in welke context. Dit centrale bestand is opgezet maar niet verder uitgewerkt. Door 
onvoldoende tijd heeft de commissaris dit niet kunnen doen.  

4) Communicaties met commissies 
De sponsorcommissie heeft nagedacht over de toekomst van sponsoring binnen Postelein. 
Wat voor dit jaar nog niet haalbaar was maar wellicht in de toekomst een doel zou kunnen 
zijn van de sponsorcommissie is om per commissie die aan sponsoring doet één 
afgevaardigde te hebben in de sponsorcommissie. Vanuit hier zouden dan de doelen 1 t/m 3 
besproken en nageleefd kunnen worden. De commissaris zal hierin dan de aansturende rol 
hebben. Op deze manier ontstaat een eenduidig beeld over sponsoring in alle commissies en 
kunnen nieuwe ideeën gedeeld worden.  

 
De gestelde doelen zijn ontstaan uit de ervaring die opgedaan werd met het binnenhalen van 
sponsoren. Dit bleek niet erg succesvol. Slechts een van de leden van de sponsorcommissie was ook 
actief binnen de studiereis. Zij heeft dit gecombineerd met haar functie binnen de sponsorcommissie 
en heeft zodoende extra budget vrij kunnen maken voor de studiereis. De kennis die vanuit de 
sponsorcommissie meekwam heeft hier aan bijgedragen.  

Hierdoor is de sponsorcommissie tot ‘commissiespecifieke sponsoring’ gekomen. Ook blijkt 
de motivatie voor dit soort sponsoring binnen de commissies erg groot te zijn.   
Het succes van deze formule is tijdens de introductie opnieuw ervaren. 

Vooraf aan de gestelde doelen heeft de commissie het sponsorpakket herzien. Zo is de 
opmaak veranderd en staan de sponsormogelijkheden meer in verhouding tot elkaar. Verder wordt 
het sponsorpakket altijd bij de Copyshop gedrukt om een zo goed mogelijke uitstraling te 
garanderen. 

Omdat in de commissie slechts 2 leden en de bestuursverantwoordelijke zitting namen en de 
andere commissies al een hele tijd op gang waren, was ‘het commissiespecifieke sponsorplan’ nog 
niet uitvoerbaar. Daarom is besloten na het uitwerken van de ideeën de sponsorcommissie stop te 
zetten. 

De commissaris PR heeft alle aanbod en mogelijkheden vanaf toen individueel aangegrepen 
of voortgezet. De volgende contracten zijn gesloten:  contract met Universiteitscafé Piecken, contract 
met stichting SOOS en een eenmalige sponsoring van stichting Wielewaal. 
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5.0 Public Relations 

5.1 Website 

5.1.1 Vernieuwingen 
Aan het begin van het bestuursjaar heeft de commissaris PR een nieuw design geschetst voor de 
website van Postelein. In samenwerking met de webmaster is deze uitgevoerd. De website ziet er 
naar de mening van het bestuur van 2008 – 2009 frisser, overzichtelijker en moderner uit.   

Naast externe veranderingen heeft de website ook interne wijzigingen ondergaan. Het online 
plaatsen en het bewerken van teksten is stukken eenvoudiger geworden. Dankzij het CMS ( een 
content management systeem) waarbij je in een soort ‘word-achtig’ document de tekst kunt 
bewerken. Naast deze bewerking is ook het uploaden van foto’s eenvoudiger geworden door 
automatische verkleining, is de verjaardagsmail geautomatiseerd en is het bestandsbeheer 
hanteerbaarder geworden. 

De header van de website is in het bezit van de vereniging in jpeg-bestand zodat het ook voor 
andere doeleinden te gebruiken is. Hierover wordt meer meer uitleg gegeven onder het kopje 
‘huisstijl’. 
 
5.1.2 Nieuwe server  
In januari heeft de Radboud Universiteit besloten een nieuwe server te beginnen. Alle websites van 
studieverenigingen stonden op de oude server en zouden door de webmaster overgezet moeten 
worden. Onze webmaster heeft dit gedaan en dat heeft problemen opgeleverd met betrekking tot de 
boekenbestelling van de derde periode. De problemen werden veroorzaakt door de nieuwe server. 
Nadien is onze website overgeplaatst naar de server van de webmaster. Dit zou een tijdelijke 
oplossing zijn tot de server van de universiteit aan de eisen voldoet. De website is op het moment 
van schrijven nog steeds geplaatst op de server van de webmaster. 
 

5.2 Hyves 

Alle leden zijn van de Posteleinhyves verwijderd en de Posteleinhyves is verwijderd. 
 

5.3 Kerstkaart 

In december is aan alle leden en relaties (bijzondere en ereleden, docenten, sponsoren, 
zusterverenigingen en andere studieverenigingen in Nijmegen) een kerstkaart verstuurd. In totaal 
werden 1500 kerstkaarten gedrukt. Dit waren er echter te weinig om iedereen van een kaart te 
voorzien. Omdat er te weinig tijd was om kerstkaarten bij te laten drukken, is ervoor gekozen een 
beperkt aantal studieverenigingen een kerstkaart te sturen. De kaarten zijn per post verstuurd. De 
versturing van deze kerstkaarten was op kosten van het onderwijsinstituut.  

De druk van de kerstkaart was dit jaar vele malen duurder vorig jaar. De oorzaak hiervan was 
dat bij het bedrag van vorig jaar een korting werd gerekend omdat er problemen waren geweest met 
het drukken van de PosteleinPost bij de Copyshop.  
 

5.4 Beeldmateriaal  

Om alle beeldbestanden veilig op te kunnen slaan en te kunnen verplaatsen heeft het bestuur in 
november bij MyCom een externe harde schijf gekocht met een grootte van 1TB. Op de externe 
harde schijf is een fotoarchief aangemaakt en staat per bestuurslid een map voor archief of opslag.    

Verder is afgelopen jaar geprobeerd van zoveel mogelijk activiteiten foto’s te hebben. Dit om 
de website met foto’s aan te vullen maar ook om de PosteleinPost en posters zo uitgebreid en mooi 
mogelijk van  verenigingsfoto’s te voorzien. 
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5.5 Propedeuse- en bacheloruitreiking 

Postelein vindt het belangrijk haar leden te feliciteren met het behalen van hun propedeuse of 
bachelor. Daarom is de vereniging aanwezig bij de uitreiking, de voorzitter doet een woordje en er 
wordt een presentje overhandigd.  

Op 12 november vond de eerste propedeuse uitreiking van het collegejaar 2008-2009 plaats. 
Het bestuur heeft uit naam van Postelein aan alle studenten die hun certificaat ontvingen een 
felicitatie en een roos doen toekomen. In totaal werden 190 rozen gekocht.  

Op 19 november vond de eerste bacheloruitreiking van het collegejaar 2008-2009 plaats. Het 
bestuur heeft uit naam van Postelein aan alle studenten die hun certificaat ontvingen een felicitatie 
en een chocoladeletter doen toekomen met daarop een kaartje met een felicitatie erop. In totaal 
werden 118 chocoladeletters gekocht.  

Op 1 juli vond de tweede propedeuseuitreiking en tweede bacheloruitreiking plaats. De 
Commissaris Informeel heeft hiervoor het presentje geregeld in verband met de drukte van de 
commissaris PR omtrent de introductie. Er zijn hiervoor stressballetjes gekocht in de vorm van een 
opgestoken duim. In totaal werden 60 stressballetjes besteld. 

Afgelopen jaar is geprobeerd ook de studenten die hun master hebben gehaald een felicitatie 
te doen toekomen. Hiervoor is veel navraag gedaan bij de universiteit maar het bleek niet mogelijk.  

5.6 Huisstijl 

Afgelopen jaar is geprobeerd een uniforme uitstraling te hebben. Het bestuur 2008-2009 heeft 
geprobeerd dit op verschillende domeinen door te voeren. 

Op de eerste plaats is de lay-out van de posters gewijzigd. Bovenaan de poster staat de 
header van de website met daarin de aankondiging van een activiteit. Hieronder een afbeelding en 
onderaan de poster extra informatie in een vak te midden van de kleuren uit de header. Gepoogd is 
elke poster in deze opzet te maken zodat ze herkenbaar zouden zijn. De posters werden opgehangen 
bij SP3, de Posteleinkamer en in de B-gang.  

Op de tweede plaats is de website gewijzigd. De kleuren uit het logo zijn hier goed 
vertegenwoordigd. Rood, wit en een blauwtint zijn de hoofdkleuren. Bovendien vinden we ook hier 
de header terug. 

Op de derde plaats is in de PosteleinPost veel gebruik gemaakt van de kleuren uit het logo. 
Met name het rood heeft de PosteleinPost bij de huisstijl doen aansluiten. 

Op de vierde plaats zijn collegesheets ook op de vernieuwde huisstijl aanpast. Een witte dia 
met daarboven de header van de website.  

Op de vijfde plaats is binnen verschillende commissies geprobeerd zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij de huisstijl van Postelein. Zo heeft de promotiecommissie de kleuren wit en rood als 
hoofdkleuren gebruikt in de promotieacties. Tevens hebben zij het logo duidelijk onder de aandacht 
gebracht in hun acties. De introductiecommissie heeft voor de commissiekleding de kleuren van 
Postelein gekozen en de introductiedeelnemers rood/witte shirts gegeven. Dit om ook naar buiten 
toe de kleuren in onze huisstijl te promoten. Ook andere commissies hebben uiteraard de huisstijl 
doorgevoerd. 
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Jaarverslag Commissaris Formeel 

1.0 Algemene Formele Commissie 

De algemene formele commissie bestond dit jaar uit de volgende leden:  
- Sabine Claassen  
- Steffi Nowacki 
- Iris Smeekens  
- Ivonne Vossen  
- Judith Wilms 
- Lian ter Heijden (bestuursverantwoordelijke) 

Deze commissie heeft zich het hele jaar bezig gehouden met het organiseren van excursies naar 

orthopedagogische en onderwijskundige instellingen en lezingen door deskundigen uit het werkveld. 

In de algemene formele commissie is geen commissiehoofd aangesteld, omdat geen van de 

commissieleden hier aan het begin van het jaar tijd voor had. Daarom heeft de commissaris formeel 

deze taken op zich genomen en dit was goed te combineren met de overige bestuurstaken van de 

commissaris.  

1.1 Excursies  

Het opstarten van de algemene formele commissie verliep soepel, omdat er voor de maanden 
september 2008 en november 2008 al excursies op het programma stonden. Dit leidde ertoe dat de 
commissie ruim de tijd had voor de organisatie van de excursies vanaf de maand december. 
Hetzelfde is gedaan voor het collegejaar 2009-2010. Voor de maanden september, oktober en 
november zijn al excursies ingepland, zodat ook de nieuwe algemene formele commissie de tijd heeft 
om op te starten. 

In totaal hebben er dit jaar negen excursies plaatsgevonden naar verschillende instellingen. 
Bij het inplannen van excursies is er steeds op gelet het programma zo gevarieerd mogelijk te 
houden. Daarnaast werd bekeken of de instelling snel en goed te bereiken was met het openbaar 
vervoer. Dit is goed gelukt. Wel waren de verschillen tussen het aantal deelnemers per excursie soms 
erg groot. Waarschijnlijk heeft dit deels te maken gehad met de tijden waarop de excursies gepland 
waren en deels met de bekendheid van de instellingen.  
 
1.1.1 Sint Maartenskliniek en Sint Maartensschool 
Op 25 november 2008 vond de excursie naar de St. Maartenskliniek en St. Maartensschool in 
Nijmegen plaats. De St. Maartenskliniek biedt revalidatieprogramma’s voor kinderen van 0 tot 18 jaar 
oud. Aan deze kliniek is onder andere de St. Maartensschool verbonden en deze school biedt 
gespecialiseerd onderwijs aan kinderen met een lichamelijke en/of meervoudige handicap en aan 
kinderen die langdurig ziek zijn.  

Tijdens de excursie kregen de deelnemers een presentatie over de kliniek en de school, 
gevolgd door een uitgebreide rondleiding. Tot slot kreeg iedereen de schoolgids en een dvd. 

Aan de excursie namen 22 Posteleinleden deel en deze werd door de deelnemers zeer 
enthousiast ontvangen.  
 

1.1.2 Stichting Oosterpoort  
Op 12 december 2008 vond de excursie naar Stichting Oosterpoort in Den Bosch plaats. Oosterpoort 
is een regionale jeugdzorgorganisatie die hulp biedt aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar met een uitloop 
tot 23 jaar. Ouders en andere gezinsleden worden waar mogelijk bij de hulpverlening betrokken. 
Cliënten komen bij Oosterpoort terecht, nadat er een indicatie is afgegeven door Bureau Jeugdzorg. 
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Tijdens de excursie kregen de deelnemers uitleg over Stichting Oosterpoort en de 
werkzaamheden van een orthopedagoog. Dit werd gedaan in kleine groepjes wat als erg prettig werd 
ervaren door de deelnemers. Aan deze excursie namen 9 Postleinleden deel.  
 
1.1.3 Praktijkschool Eigenwijs  
Praktijkschool Eigenwijs is een school voor voortgezet onderwijs in Nijmegen die opgericht is uit 
onvrede over het reguliere voortgezet onderwijs. De scholieren hebben meer verantwoordelijkheid 
en bepalen zelf hun rooster. Er waren al contacten met Eigenwijs vanwege excursies uit vorige jaren.  

De excursie naar deze school zou eigenlijk plaatsvinden op 6 februari 2009. Het tentamen van 
het vak toetsende statistiek werd echter naar deze datum verzet en dus kon de excursie op de 
geplande datum niet doorgaan. Het hele tweede jaar zou zich dan niet voor de excursie kunnen 
aanmelden. De excursie een week verzetten was lastig, omdat in die week de studytrip plaatsvond 
waaraan 50 Posteleinleden deelnamen. Toen is de afweging gemaakt tussen het niet kunnen 
deelnemen aan de excursie van alle tweedejaars studenten of alle deelnemers van de studytrip. 
Uiteindelijk is voor het laatste gekozen, omdat zo minder studenten benadeeld werden. De excursie 
naar Eigenwijs heeft toen op 13 februari 2009 plaatsgevonden.  

Tijdens de excursie hebben de deelnemers een praatje gehad over de school en kregen zij de 
gelegenheid om een les te volgen. Daarnaast werden ze rondgeleid door het gebouw.  

Aan de excursie namen 11 Posteleinleden deel en zij waren erg te spreken over de excursie.  
 
1.1.4 Ambulatorium 
Op 6 maart 2009 vond de excursie naar het Ambulatorium in Nijmegen plaats. Cliënten komen bij het 
Ambulatorium terecht wanneer ze hier naartoe verwezen zijn door bijvoorbeeld de huisarts. In het 
Ambulatorium vindt diagnostiek en behandeling plaats door zowel psychologen en orthopedagogen 
in opleiding als door ervaren medewerkers met een beroepsregistratie. 

Tijdens de excursie werd een uitgebreide presentatie gegeven over het werken bij het 
Ambulatorium. Ook kwam er een stagiaire aan het woord en kregen de deelnemers een korte 
rondleiding. Uit een rondvraag onder verschillende deelnemers bleek dat zij het jammer vonden dat 
er zo veel verteld werd, en dat er zo weinig te zien was. 

Aan deze excursie namen 25 Posteleinleden deel.   
 
1.1.5 Sensis 
Op 1 april 2009 vond de excursie naar Sensis in Nijmegen plaats. Sensis is een organisatie die zorg, 
onderwijs en diensten biedt voor slechtziende en blinde mensen. Ook worden er mensen begeleid 
die naast hun visuele handicap een verstandelijke beperking hebben. Verder geeft Sensis informatie, 
voorlichting en advies aan organisaties die te maken hebben met mensen met een visuele beperking. 

Tijdens de excursie werd door een stagiaire verteld hoe het is om bij Sensis stage te lopen en 
konden de deelnemers ervaren hoe het is om een visuele beperking te hebben. Daarnaast hield een 
van de medewerkers een algemeen praatje over Sensis.  

Aan de excursie namen 7 Posteleinleden deel en zij gaven aan de excursie als interactief te 
hebben ervaren.  
 
1.1.6 Werkenrode School  
Op 19 mei 2009 vond de excursie naar Werkenrode School in Groesbeek plaats. Dit is een school 
voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen tussen 12 en 20 jaar met een lichamelijke of 
meervoudige beperking en langdurig zieke leerlingen.  

Tijdens de excursie werd ingegaan op wat Werkenrode precies doet en hoe jongeren het 
hebben van een handicap kunnen verwerken. Daarnaast konden de deelnemers ervaren hoe het is 
om in een rolstoel te zitten en te sporten. Vooral dat laatste onderdeel was erg leuk. 

Aan deze excursie namen 12 Posteleinleden deel.  
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1.1.7 Cito 
Op 28 mei 2009 vond de excursie naar het Cito in Arnhem plaats. Cito ontwikkelt onder andere 
toetsen en volgsystemen, verzorgt trainingen en advieswerk en doet onderzoek naar de kwaliteit van 
het onderwijs.  

Tijdens de excursie werd ingegaan op het Cito als bedrijf. Daarnaast werd ook aandacht 
besteed aan de toetsen voor de PABO en was er een workshop over het bevorderen van 
rekenvaardigheden bij kinderen met een beperking. 

Aan deze excursie namen 11 Posteleinleden deel en zij gaven aan dat de excursie interessant 
was geweest.  
 

1.1.8 De Twinkeling 
Op 19 juni 2009 vond de excursie naar de Twinkeling in Horst plaats. De Twinkeling is een bijzonder 
vormgegeven kinderdagcentrum en biedt in een bijzonder belevingsgerichte omgeving zorg aan 
ernstig meervoudig gehandicapte kinderen, huisvesting voor reguliere kinderdagopvang en 
naschoolse opvang. Het materiaal en kleurgebruik in de Twinkeling is geheel afgestemd op de 
belevingswereld van kinderen wat het gebouw tot een avontuur maakt. Daarnaast is het een plek 
waar kinderen met en zonder beperkingen van en met elkaar kunnen leren.  

Tijdens de excursie werd verteld wat de werkzaamheden van een orthopedagoog zijn binnen 
de Twinkeling en kregen de deelnemers een rondleiding, waarbij de groepen bezocht werden. Dit 
werd door sommige deelnemers als heftig ervaren.  

Aan deze excursie namen 10 Posteleinleden deel.  
 

1.1.9 De Hunnerberg  
Op 18 september 2009 zal de jaarlijkse excursie naar de Hunnerberg in Nijmegen plaatsvinden. Bij 
het verschijnen van dit jaarverslag heeft de excursie nog niet plaatsgevonden, maar er kan al wel het 
een en ander over verteld worden. 

De Hunnerberg is een justitiële jeugdinrichting waar ervoor gezorgd wordt dat 
vrijheidsbenemende straffen en maatregelen op een veilige en pedagogische manier worden 
uitgevoerd.  
Tijdens de excursie zal de groep eerst een presentatie over de Hunnerberg krijgen. Vervolgens zullen 
zij een rondleiding krijgen over het terrein. 

Aan deze excursie nemen 15 Posteleinleden deel.  

1.2 Lezingen 

In totaal hebben er afgelopen jaar negen lezingen plaatsgevonden. Hierbij is de lijn van vorig jaar 
doorgezet om de lezingen zoveel mogelijk in de pauze te plannen, zodat meer studenten de lezingen 
konden komen bezoeken. Een aantal lezingen hebben ’s avonds plaatsgevonden, vanwege 
werkzaamheden van de sprekers overdag. Bij alle lezingen was er vrije inloop voor Posteleinleden. 
Studenten die geen lid waren van Postelein betaalden een kleine bijdrage van één euro.  

Naast de lezingen die georganiseerd werden door de commissieleden heeft Claire Hulsmans, 
docente bij de sectie orthopedagogiek: leren en ontwikkeling, geholpen bij de organisatie van een 
aantal lezingen. Dit nieuwe concept werd de lezingencyclus genoemd. De contacten hiervoor waren 
al vorig jaar gelegd en daar is dit jaar op voort gebouwd. Het streven was om vanaf november 2008 
tot en met mei 2009 elke maand een lezing van de cyclus te laten plaatsvinden. In de loop van het 
jaar bleek echter dat het vinden van sprekers voor de voorgestelde data lastiger was dan gedacht. 
Uiteindelijk waren dit jaar drie van de negen lezingen van de lezingencyclus.  

Alle lezingen die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, zijn enthousiast ontvangen door de 
bezoekers. 
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1.2.1 School voor Hoogbegaafdheid 
Op 20 oktober 2008 vond in de pauze de lezing over de school voor hoogbegaafdheid plaats. Jan 
Hendrickx van de stichting Leonardo verzorgde deze lezing. Hij vertelde over zijn stichting die zich 
inzet voor kinderen met een hoog leervermogen. Dit heeft geleid tot de opzet van scholen waar deze 
kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen, zonder dat zij hierin belemmerd worden.   
De lezing werd bezocht door 47 Posteleinleden.  
 
1.2.2 Expertisecentrum onderwijs en epilepsie  
Op 13 november 2008 vond in de pauze de eerste lezing van de lezingencyclus plaats. Het onderwerp 
van de lezing was werken als orthopedagoog in een epilepsiecentrum en deze werd verzorgd door 
Geert Thoonen. Hij werkt als orthopedagoog in ‘De Berkenschutze’, een expertisecentrum op het 
gebied van onderwijs en epilepsie.  
De lezing werd bezocht door 39 Posteleinleden en 1 niet-lid.  
 
1.2.3 Algemeen ziekenhuis  
Op 12 december 2008 vond in de pauze de tweede lezing van de lezingencyclus plaats. Het 
onderwerp van de lezing was werken als orthopedagoog in een algemeen ziekenhuis. Frans van den 
Bekerom was de spreker. Hij vertelde over zijn ervaringen als orthopedagoog in het ziekenhuis.  
De lezing werd erg goed bezocht.  
Er waren 159 Posteleinleden aanwezig.  
 
1.2.4 Genderdysforie 
Op 23 maart 2009 vond ’s avonds de lezing over genderdysforie plaats. Mensen met genderdysforie 
hebben een gevoel van onbehagen ten opzichte van hun geslacht en hebben vaak de wens om van 
het andere geslacht te zijn. Tijdens de lezing kwam ter sprake hoe het is om het gevoel te hebben dat 
je in het verkeerde lichaam geboren bent en vertelde een moeder over haar ervaringen met haar 
zoon die genderdysfoor is.  
De lezing werd bezocht door 65 Posteleinleden.  
 
1.2.5 EMDR 
Op 25 mei 2009 vond in de pauze de lezing over Eye Movement Desensitization and Reprocessing 
(afgekort EMDR) plaats. EMDR is een relatief nieuwe behandelmethode voor het verwerken van 
traumatische ervaringen. Klaas Schraa, docent bij de sectie orthopedagogiek: gezin en gedrag, 
verzorgde de lezing. Hij ging onder andere in op hoe EMDR werkt, of het effectief is en of het een 
bruikbare methode is voor orthopedagogen. Daarnaast werd er een demonstratie gegeven.  
De lezing werd bezocht door 47 Posteleinleden en 3 niet-leden.  
 
1.2.6 Rouwverwerking 
Op 11 juni 2009 vond in de pauze de derde lezing van de lezingencyclus plaats. Het onderwerp van 
deze lezing was rouwverwerking bij kinderen en adolescenten. De lezing werd verzorgd door 
orthopedagoog Annet Weijers. Zij helpt als rouwtherapeut kinderen, jongeren en hun ouders met 
het verwerken van rouw, verlies en afscheid.  
De lezing werd bezocht door 68 Posteleinleden en 5 niet-leden.  
 
1.2.7 EB Management 
Op 17 juni 2009 vond in de pauze een lezing plaats door onderwijskundig adviesbureau EB 
Management. Dit bureau is gespecialiseerd in innovatie- en verandervraagstukken op het snijvlak van 
onderwijs, arbeidsmarkt en bedrijfsleven. De lezing werd verzorgd door Jan Engberts en hij ging in op 
de actuele problematiek rondom het onderwijs en op welke manier de studie onderwijskunde weer 
maatschappelijk gewaardeerd kan worden.  
De lezing werd bezocht door 21 Posteleinleden.  
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1.2.8 Eetstoornissen  
Op 23 juni 2009 vond ’s avonds de lezing over eetstoornissen plaats. Deze lezing werd verzorgd door 
twee ervaringsdeskundigen van stichting ZieZo. Dit is een zelfhulporganisatie die werkt vanuit haar 
ervaringsdeskundigheid voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving. De werkzaamheden van 
Stichting ZieZo zijn gericht op het erkennen van de eetstoornis, motivatie tot het aangaan van 
verandering en het bieden van nazorg na behandeling. De sprekers vertelden onder andere over hoe 
het is om een eetstoornis te hebben.  
De lezing werd bezocht door 26 Posteleinleden en 4 niet-leden.  
 
1.2.9 Raad voor de Kinderbescherming  
Op 24 september 2009 zal in de pauze de lezing over de Raad voor de Kinderbescherming 
plaatsvinden. Bij het verschijnen van dit jaarverslag heeft de lezing nog niet plaatsgevonden, maar er 
kan al wel het een en ander over verteld worden. 
Tijdens de lezing komt een medewerker vertellen over hoe het is om bij de Raad te werken. De 
missie van de Raad van de Kinderbescherming is opkomen voor de rechten van kinderen die in hun 
opvoeding en ontwikkeling bedreigd worden. Om de bedreiging op te heffen of te voorkomen schept 
de Raad voorwaarden voor deze kinderen.  

2.0 Voorlichtingen en meeloopdagen commissie  

De ervaring uit voorgaande jaren was dat de voorlichtingen en meeloopdagen commissie erg 
populair is. Daarom is aan het begin van het jaar afgesproken om voor deze commissie een maximum 
aantal van 14 leden in te stellen. Hiertoe is besloten om het overzichtelijk te houden voor zowel de 
commissieleden als de commissaris. Aan het begin van het jaar gaven 14 Posteleinleden zich op voor 
deze commissie en dus was het niet nodig studenten af te wijzen. De voorlichtingen en 
meeloopdagen commissie bestond afgelopen jaar uit de volgende leden:  

- Monique Augustijn  
- Marlot Brouwer 
- Kim van Ettekoven 
- Milou Golbach 
- Maud Graste 
- Kim Nijland 
- Esther Nizet 
- Jessica Peeters  
- Neomi Spierts  
- Els Tramper 
- Hannah Verboom  
- Michelle Nikkelen (commissiehoofd meeloopdagen) 
- Mireille Hubers (commissiehoofd voorlichtingen) 
- Lian ter Heijden (bestuursverantwoordelijke) 

Deze commissie heeft zich het hele jaar bezig gehouden met het geven van voorlichtingen op 
middelbare scholen en HBO’s en het verzorgen van meeloopdagen voor eindexamenkandidaten en 
studenten van het HBO. Vanwege het vele werk dat deze commissie met zich meebrengt, is besloten 
commissiehoofden aan te stellen. Om hen niet te overbelasten is ervoor gekozen om, net als vorig 
jaar, twee commissiehoofden te kiezen. Michelle Nikkelen was verantwoordelijk voor de 
meeloopdagen en Mireille Hubers voor de voorlichtingen. Om de taakverdeling tussen de 
commissiehoofden in evenwicht te houden, zat Mireille ook de vergaderingen voor.  
 

2.1 Meeloopdagen  

Evenals vorig jaar was afgelopen jaar een tweedeling in de commissie gemaakt aan het begin van het 
jaar, zodat niet alle commissieleden bij een meeloopdag aanwezig hoefden te zijn. Deze poules 
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verzorgden om de beurt de meeloopdag. In totaal zijn er 14 meeloopdagen geweest en wel op de 
volgende dagen:  

- 9 oktober 2008 
- 13 november 2008 
- 27 november 2008 
- 11 december 2008 
- 18 december 2008 
- 2 februari 2009 
- 9 februari 2009  
- 16 februari 2009  
- 5 maart 2009  
- 16 maart 2009  
- 30 maart 2009  
- 12 mei 2009  
- 10 juni 2009  
- 15 juni 2009  

Het aantal deelnemers per meeloopdag lag telkens rond de 15 personen. In totaal hebben 169 
eindexamenkandidaten en studenten van het HBO aan een meeloopdag deelgenomen. Scholieren 
die niet in het eindexamenjaar van het VWO zaten, waren uitgesloten van deelname aan een 
meeloopdag. Hiervoor is gekozen om de commissie niet te overbelasten.  

Het idee aan het begin van het jaar was om aparte meeloopdagen voor studenten van het 
HBO in te plannen, zodat zij goed geïnformeerd konden worden over het schakelprogramma. Echter 
waren er zeer weinig studenten van het HBO die deelnamen aan de meeloopdagen en was het dus 
niet rendabel om voor hen aparte meeloopdagen te organiseren. Wel waren de commissieleden 
goed geïnformeerd over het schakelprogramma, zodat zij de studenten de benodigde informatie 
konden verschaffen.  
Het programma van een meeloopdag was het hele jaar als volgt:  
 
11.15u – 11.45u Aankomst en ontvangst   
11.45u – 12.15u Welkomstpraatje 
12.30u – 13.30u  Lunch in de Refter 
13.45u – 14.30u  Eerste halve college 
14.45u – 15.30u  Rondleiding over de campus  
15.45u – 16.30u Tweede halve college 
Vanaf 16.30u  Drankje in Cultuurcafé  
 
Per periode verschilden de colleges die bezocht werden. Hierbij werd geprobeerd zoveel mogelijk 
naar colleges van het eerste jaar te gaan. De lunchbonnen (ter waarde van vijf euro) die besteed 
konden worden in de Refter en het afsluitend drankje in het Cultuurcafé waren op kosten van 
Postelein. Hiervoor werd subsidie verkregen vanuit het onderwijsinstituut.  

Vrijwel alle meeloopdagen zijn zonder problemen verlopen en werden enthousiast 
ontvangen door de deelnemers. Evenals vorig jaar kwam het naar het einde van het jaar toe steeds 
vaker voor dat deelnemers niet kwamen opdagen zonder dat hiervan bericht was ontvangen. Het 
sturen van herinneringsberichten vlak voor de meeloopdag had net als vorig jaar weinig effect. 
Tijdens de evaluatie aan het einde van het jaar met Marja Heijmans en Susanne van Helden is dit 
besproken en toen is geconcludeerd dat hier weinig tot niets aan te doen is.  
 

2.2 Voorlichtingen 

Marja Heijmans was vanuit de universiteit de contactpersoon voor de voorlichtingen. Zij verschafte 
de commissie informatie over aankomende voorlichtingen. Evenals vorig jaar werden de 
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voorlichtingen steeds verzorgd door twee commissieleden. Zij maakten telkens gebruik van de 
bestaande powerpointpresentatie over de opleiding en namen naar vrijwel elke voorlichting zelf 
apparatuur mee om de presentatie af te kunnen spelen. Hierbij kon gebruik gemaakt worden van de 
laptop van Postelein en de beamer die Postelein in bruikleen heeft van het onderwijsinstituut.  
In totaal zijn er het afgelopen jaar 11 voorlichtingen op middelbare scholen geweest:  

- 24 oktober 2008 in Breda  
- 27 oktober 2008 in Doetinchem  
- 3 november 2008 in Venlo  
- 18 november 2008 in Apeldoorn  
- 16 december 2008 in Stein  
- 19 januari 2009 in Venray  
- 27 januari 2009 in Nijmegen  
- 30 januari 2009 in Zwolle  
- 5 februari 2009 in Enschede  
- 10 februari 2009 in Eindhoven 
- 18 februari 2009 in Den Bosch  

 
Slechts één van deze voorlichtingen is door Marja Heijmans verzorgd in plaats van door 
commissieleden. Dit was de voorlichting van 27 januari 2009 in Nijmegen. Deze datum viel middenin 
een tentamenweek en hierdoor waren alle commissieleden verhinderd.   

Naast de voorlichtingen op middelbare scholen zijn afgelopen jaar ook twee verzoeken van 
HBO-opleidingen binnen gekomen. Beide verzoeken kwamen van de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (HAN). Deze voorlichtingen vonden plaats op 27 maart 2009 en 17 april 2009 en hierbij 
werd specifiek ingegaan op het schakelprogramma. Hiervoor is de bestaande presentatie van de 
voorlichtingen aangepast.  

De voorlichtingen zijn door het jaar heen telkens met Marja Heijmans geëvalueerd. 
Daarnaast was er aan het einde van het jaar nog een afsluitende evaluatie met Marja Heijmans en 
Susanne van Helden. Hieruit kwam naar voren dat de meeste voorlichtingen goed verliepen. Wel is 
ervoor gekozen om in de toekomst verzoeken voor voorlichtingen aan derdeklassers af te wijzen, 
omdat gebleken is dat scholieren dan vooral vragen stellen omtrent profielkeuze en de voorlichting 
zoals de commissie die geeft daar niet voor bedoeld is.  

2.3 Overige voorlichtingsactiviteiten  

Naast de voorlichtingen op middelbare scholen en HBO-opleidingen hebben de commissieleden het 
afgelopen jaar bij nog een aantal andere voorlichtingsactiviteiten geholpen. Op 15 en 16 oktober 
2008 vond de Nijmeegse Tweedaage plaats, waarbij zes commissieleden geholpen hebben als 
mentor. Het programma was opgesteld door de universiteit en de mentoren begeleidden de groepen 
van het ene naar het andere onderdeel.  

Daarnaast was er op 24 april 2009 een proefstudeerdag, waarbij drie commissieleden 
geholpen hebben. Evenals bij de Nijmeegse Tweedaagse was het programma opgesteld door de 
universiteit en waren de commissieleden nodig als begeleiders van de groepen scholieren.  
Op 1 november 2008 en 4 april 2009 hebben bachelorvoorlichtingsdagen plaatsgevonden. Hierbij 

hebben steeds twee commissieleden bij de stand van de opleiding gestaan om vragen van bezoekers 

van de open dag te beantwoorden. Daarnaast heeft een bestuurslid van Postelein tijdens de 

voorlichting een kort praatje gehouden over de studievereniging. Een zelfde soort praatje is ook 

tijdens de ouderdag van 21 maart 2009 verzorgd door een bestuurslid van Postelein. Tevens heeft dit 

bestuurslid tijdens de dag geholpen bij het rondleiden van de groepen ouders over de campus.  

Ook deze activiteiten zijn besproken tijdens de eindevaluatie met Marja Heijmans en Susanne van 

Helden. Hieruit kwam naar voren dat zowel de deelnemers als de commissieleden enthousiast waren 

over de voorlichtingsactiviteiten.  



Jaarverslag Studievereniging Postelein,  Bestuur 2008-2009                                        28 
 

3.0 LSPOD-commissie  

De Landelijke Studenten Pedagogiek en Onderwijskunde Dag heeft dit jaar plaatsgevonden op 20 
maart 2009 op de Universiteit van Amsterdam. Het doel van deze dag was studenten pedagogische 
wetenschappen en onderwijskunde uit het heel Nederland in aanraking te laten komen met hun 
toekomstig werkveld. De commissie werd gevormd door leden van de zusterverenigingen Comenius, 
VSPVU, Emile, PAP, VOCUS, ODIOM en Postelein. 
Vanuit Postelein namen de volgende leden zitting in deze landelijke commissie:  

- Debbie van Boxmeer 
- Ellen Stevelink  
- Lian ter Heijden (bestuursverantwoordelijke) 

 
Samen met de rest van de landelijke commissie verzorgden zij het programma van de dag. Dit zag er 
als volgt uit:  
 
Vanaf 9.30u   Ontvangst  
10.15u – 11.00u  Openingswoord door Tischa Neve (bekend van ‘Schatjes’)  
11.00u – 11.45u  Eerste ronde  
12.00u – 13.00u  Lunch en informatie markt  
13.00u – 13.45u Tweede ronde  
14.00u – 14.45u   Derde ronde  
15.00u – 16.00u  Afsluiting en borrel 
 
Naast de algemene taken had elke vereniging ook nog een eigen functie (voorzitter, secretaris, 
penningmeester, sponsoring, promotie, faciliteiten of website). Postelein was dit jaar de voorzitter 
van de LSPOD.  

De LSPOD 2009 was een groot succes. Het maximum aantal bezoekers van 178 werd gehaald. 
Hiervan waren 32 Posteleinleden. Uit de evaluatie bleek dat de deelnemers over het algemeen erg te 
spreken waren over de organisatie en inhoud van de dag en dat zij volgend jaar graag terug wilden 
komen.  
 

4.0 Sociale Wetenschappen Congres  

Afgelopen jaar is Sociabilis, de koepelvereniging van de studieverenigingen van sociale 
wetenschappen, in het leven geroepen. Een van hun taken was om samen met leden van de 
studieverenigingen van de faculteit sociale wetenschappen het sociale wetenschappen congres te 
organiseren.  
Vanuit Postelein namen de volgende leden zitting in deze commissie:  

- Chantal Maas  
- Lian ter Heijden (bestuursverantwoordelijke) 

 
Het sociale wetenschappen congres was gepland op 12 juni 2009 en zou in het teken staan van het 
thema ‘Onverschilligheid’. Elke studievereniging zou hieraan zijn eigen invulling geven door middel 
van het regelen van een interessante spreker.  

Helaas bleek het erg moeilijk te zijn om voldoende sponsorgeld binnen te halen om 
interessante sprekers te kunnen betalen. De afweging is toen gemaakt om de dag alsnog door te 
laten gaan, maar dan met minder bekende en dus goedkopere sprekers of om de dag af te lasten. 
Uiteindelijk is voor het laatste gekozen, omdat de commissie het erover eens was dat als de dag zou 
plaatsvinden deze ook echt een knaller moest zijn met bekende sprekers. Dit kon de commissie niet 
voor elkaar krijgen en dus is het sociale wetenschappen congres niet doorgegaan. 
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5.0 Praktijkavond: ‘Blik op het werkveld’  

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) is 
ook afgelopen jaar weer netwerkavond georganiseerd. De avond heette dit jaar echter niet meer 
netwerkavond, maar praktijkavond: ‘Blik op het werkveld’. Er is voor deze naamsverandering 
gekozen om zo het karakter van de avond ietwat informeler te maken.  

De NVO regelde sprekers uit de werkvelden gehandicaptenzorg, onderwijs, geestelijke 
gezondheidszorg en jeugdzorg. Postelein had als taak een geschikte locatie te vinden en de promotie 
en inschrijving te regelen. De praktijkavond vond plaats op 10 maart 2009 in café ’t Haantje in 
Nijmegen en er namen 46 Posteleinleden deel. Door een miscommunicatie met de eigenaar van het 
café was de ruimte waar de praktijkavond werd gehouden erg krap, maar dit heeft uiteindelijk niet 
voor problemen gezorgd.   
Het programma tijdens de praktijkavond zag er als volgt uit:  
 
19.15u – 19.30u Aanmelden en indeling 
19.30u – 19.40u Welkom  
19.40u – 20.20u Ronde 1  
20.30u – 21.10u Ronde 2  
Vanaf 21.10         Informele voortzetting  
 
Voorafgaand aan de praktijkavond vond net als vorig jaar een voorlichting plaats over de NVO en de 
registraties die kunt behalen als orthopedagoog en onderwijskundige. Deze voorlichting werd 
verzorgd door een medewerker van de NVO en vond plaats op 19 februari 2009 in de pauze. Er 
waren 75 Posteleinleden aanwezig.   
Zowel de voorlichting als de praktijkavond waren geslaagde activiteiten.  
 

6.0 Statistiekbijlessen  

Evenals voorgaande jaren heeft Postelein ook dit jaar een schakelfunctie vervuld met betrekking tot 
de bijlessen in de statistiekvakken beschrijvende statistiek, toetsende statistiek, psychometrie en 
data-analyse. Aan het begin van het jaar is er gepromoot voor de bijlessen en konden zowel 
studenten die bijles zochten als studenten die bijles wilden geven zich melden bij Postelein. Deze zijn 
vervolgens aan elkaar gekoppeld, zodat onderling afspraken gemaakt konden worden over de datum, 
tijd, locatie en inhoud van de bijlessen. De betaling van de bijlessen werd zonder tussenkomst van 
Postelein geregeld en de bedragen hiervoor stonden van tevoren vast. Hierbij werd onderscheid 
gemaakt tussen bijles in groepsverband met een maximum van vier studenten en individuele bijles.  
Over het hele jaar verspreid zijn in totaal 35 studenten die bijles zochten via Postelein gekoppeld. 
Hierbij had Postelein de keuze uit 8 studenten die bijles wilden geven.   

Er bleek geen vraag te zijn naar extra oefenopgaven en dus zijn de coördinatoren van de 
statistiekvakken hier niet voor benaderd. Wel is Lex Bouts, docent van zowel beschrijvende als 
toetsende statistiek, benaderd met de vraag of hij studenten wist die graag bijles wilden geven. Na 
de promotie waren er namelijk weinig studenten die bijles wilden geven in verhouding tot het aantal 
studenten die bijles wilden hebben. Drie van de acht studenten die bijles gaven, zijn via Lex Bouts bij 
Postelein terecht gekomen.  

Van de professionele bijlesgever Martijn Zegers die vanaf 1 september 2008 Posteleinleden 
korting gaf op zijn tarief is geen gebruik gemaakt. Vanwege de lagere kosten, kozen studenten liever 
voor bijles van een medestudent. Halverwege het jaar bereikte Postelein het bericht dat Martijn 
Zegers een andere baan had en dus geen bijles meer gaf. Zijn contract met Postelein liep echter tot 1 
september 2009 en daarom is met hem afgesproken dat hij tot die tijd wel beschikbaar zou blijven 
voor Posteleinleden. Dit is echter niet meer nodig geweest.  
De statistiekbijlessen zijn zonder problemen verlopen. 
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7.0 Sollicitatietraining 

Ook afgelopen jaar is er weer contact geweest met Gea de Groot van Dienst Studentenzaken (DSZ) 
om een tweedaagse sollicitatietraining voor Postelein te organiseren. Deze training heeft 
uiteindelijke plaatsgevonden op 3 en 10 juni 2009 en duurde op beide dagen een uur en 
driekwartier. Er hebben 12 Posteleinleden gratis deel kunnen nemen aan de training, waarbij 
ingegaan werd op loopbaanoriëntatie en solliciteren. Bij inschrijving werd er van de deelnemers een 
borg van vijf euro gevraagd, die zij bij aanvang van de cursus terugkregen. Dit heeft er waarschijnlijk 
voor gezorgd dat er geen deelnemers waren die zich op het laatste moment afmeldden. De 
deelnemers gaven aan dat deelname aan de training erg nuttig was.  
 

8.0 Cursus kinder-EHBO  

Ook afgelopen jaar is de cursus kinder-EHBO weer georganiseerd door Postelein. De lessen werden 
verzorgd door Ambuklas en vonden plaats op 3, 10 en 17 februari 2009. De cursus was in de 
avonduren gepland en duurde in totaal acht uur. Er namen 16 Posteleinleden deel aan de cursus, 
waarbij zowel op de theoretische als op de praktische kant van kinder-EHBO werd ingegaan. Aan het 
einde van de cursus ontvingen de deelnemers een certificaat en een pakket met de informatie die 
tijdens de cursus gebruikt was. Iedereen was erg enthousiast over de cursus.  
Om de kosten voor deelname op een rond en niet al te hoog bedrag te laten uitkomen, heeft 
Postelein besloten om per deelnemer 1,63 euro bij te leggen. Hierdoor kwam het bedrag voor de 
deelnemers uit op 43 euro per persoon.  

Tegelijk met de promotie van de cursus kinder-EHBO is er onder de Posteleinleden gepeild of 
er behoefte was aan een opfriscursus kinder-EHBO. Studenten die al eens aan de cursus kinder-EHBO 
hadden deelgenomen, zouden door middel van de opfriscursus hun kennis weer bij kunnen 
spijkeren. Helaas was hiervoor niet genoeg animo en dus is er geen opfriscursus kinder-EHBO 
georganiseerd. Om dezelfde reden is de cursus kinder-EHBO dit jaar één en niet twee keer 
georganiseerd.   
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Jaarverslag Commissaris Informeel 

1.0 Algemene Informele Commissie 

De commissie bestond afgelopen jaar uit de volgende commissieleden: 
- Lindsay Hamstra 
- Maureen Jekel 
- Anne van de Laar (bestuursverantwoordelijke) 
- Pauline Maassen 
- Cristi Middag 
- Esther Nizet (commissiehoofd) 

Deze commissie heeft zich beziggehouden met de organisatie van verschillende niet-
studiegerelateerde activiteiten die gedurende het collegejaar hebben plaatsgevonden.  
Hieronder zullen alle activiteiten kort worden besproken.  

1.1 Cultuuravonden 

Omdat de opkomst bij de filmavonden vorig jaar erg laag was, heeft het bestuur geprobeerd een leuk 
alternatief te vinden voor deze filmavonden. Afgelopen jaar zijn er voor het eerst cultuuravonden 
georganiseerd in de vorm van twee salsa/merengueworkshops. In het beleidsplan is voorgenomen 
drie cultuuravonden te organiseren, maar dit was niet te realiseren vanwege de overvolle planning. 
Met meer informele activiteiten zou het aanbod te groot worden voor de vraag vanuit de leden naar 
activiteiten. Ook was het roostertechnisch lastig een derde cultuuravond te plannen.  

De salsa/merengueworkshops werden gegeven door twee dames van dansschool Amanné. 
Deze workshops hebben plaatsgevonden op 2 februari 2009 en op 15 juni 2009. Zij deden dit op een 
heel leuke, interactieve manier. De workshops werden erg goed bezocht, er waren 30 Posteleinleden 
aanwezig op elke workshop.   

1.2 Cocktailnights 

Afgelopen jaar is er, in verband met de lage opkomsten van vorig jaar, gekozen voor een 
cocktailnight in samenwerking met universiteitscafé Piecken, hopend op een hogere opkomst. De 
cocktailnight vond vier keer plaats in de maand waarin de PosteleinPost uitkwam. Er zijn 
cocktailavonden geweest op 25 november 2008, 3 maart 2009, 26 mei 2009 en 8 september 2009. 
Met Piecken was afgesproken dat zij een advertentie zouden aanleveren met een uit te knippen bon 
erbij, waarmee Posteleinleden een gratis cocktail konden bestellen aan de bar. De eerste twee keer 
hebben de leden de bonnetjes direct aan de bar ingeleverd, later moesten de leden eerst een muntje 
halen bij een van de bestuursleden van Postelein. Dit om te voorkomen dat leden meerdere bonnen 
per persoon inleverden.  
Veel leden bleken de cocktailnight een succes te vinden.  

1.3 Incidentele activiteiten 

1.3.1 Chocoladeavonden 
Vanwege de grote opkomst bij de chocoladeavond van vorig jaar heeft het bestuur ervoor gekozen 
dit jaar twee chocoladeavonden te plannen voor twee verschillende groepen. Deze 
chocoladeavonden hebben kort na elkaar plaatsgevonden op maandag 16 maart en maandag 30 
maart 2009, zodat er twee groepen van 30 mensen konden meedoen. Er zijn bonbons gemaakt en er 
waren chocoladefondues. Bij beide chocoladeavonden was het maximum van 30 deelnemers snel 
bereikt. De chocoladeavonden werden door de deelnemers zeer positief ontvangen.  
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1.3.2 Spelletjesavonden 
Naast de chocoladeavonden zijn er als incidentele activiteiten twee spelletjesavonden georganiseerd. 
De eerste spelletjesavond, lel-die-bel-of-speel-een-ander-spel-met-gratis-chocomel, heeft 
plaatsgevonden op woensdag 20 november. Alle aanwezige Posteleinleden hebben toen een gratis 
beker chocolademelk gekregen op kosten van Postelein. Op deze spelletjesavond waren 33 leden 
aanwezig. De tweede spelletjesavond heeft op 14 september 2009 plaatsgevonden, daarbij zijn gratis 
ijsjes uitgedeeld op kosten van Postelein. Er waren ongeveer 20 leden aanwezig. Elk lid kreeg een 
gratis ijsje.  
 

1.3.3 Sinterklaasactie 
Op woensdag 5 december 2008 hebben twee commissieleden, verkleed als zwarte pieten, namens 
Postelein zakjes pepernoten met een gedichtje eraan uitgedeeld bij de colleges van alle jaarlagen. De 
studenten reageerden hier zeer enthousiast op. Dit jaar hebben wij er niet aan gedacht pepernoten 
met gedichtjes in de postvakjes van de docenten van pedagogische wetenschappen en 
onderwijskunde te doen.  
 
1.3.4 Kerstdiner 
Op donderdag 18 december 2008 heeft de commissie wederom een kerstdiner georganiseerd bij 
eetcafé Allerlei. Er werd door Allerlei een driegangenmenu aangeboden voor € 11,25 per persoon. Er 
is besloten dat Postelein € 1,25 per persoon zou bijdragen, zodat de leden per persoon slechts € 10,- 
hoefden te betalen. De drankjes waren voor rekening van de leden.  
De commissie heeft aan deelnemers een kerstkransje uitgedeeld met een gedichtje eraan. Er waren 
30 posteleinleden aanwezig bij het kerstdiner. De deelnemers waren zeer enthousiast.  
  
1.3.5 Student-docentactiviteiten 
Afgelopen jaar heeft de commissie ervoor gekozen twee student-docentactiviteiten te organiseren, 
naar aanleiding van de grote opkomst bij het ‘Bowlen met docenten’ van vorig jaar.  
De eerste student-docentactiviteit, ‘Bowlen met docenten’ vond plaats op 5 maart 2009. Er waren bij 
bowlingcentrum Ol’round vijf banen gereserveerd. Dit was een prima aantal, gezien de hoge 
opkomst. Er waren acht docenten en ongeveer 30 studenten. Na de bowlingavond konden de 
Posteleinleden en docenten ervoor kiezen mee te gaan naar de Pitcherparty, die op dezelfde avond 
was georganiseerd. De avond was een groot succes.  

De tweede student-docentactiviteit, de ‘Student-docent high tea’, heeft op woensdagmiddag 
10 juni in de toenmalige Medezeggenschapskamer plaatsgevonden. De commissie had voor veel 
verschillende hapjes en soorten thee gezorgd. Er waren vijf docenten en ongeveer 30 studenten. De 
high tea werd erg enthousiast ontvangen.  

2.0 Studiereis 

Van 14 tot en met 21 mei 2009 is Postelein met 48 studenten en twee docenten op studiereis 
geweest. De studiereis van 2009 was de vijfde studiereis georganiseerd door Postelein. 
 
Dit jaar bestond de studiereiscommissie uit de volgende studenten: 

- Raïssa van Arkel 
- Jorien Barnhoorn (commissiehoofd per april 2009) 
- Maud Bos 
- Maureen Jekel 
- Tim Klaassen (gestopt als commissiehoofd per maart 2009) 
- Miriam Krol 
- Anne van de Laar (commissaris) 
- Stijn de Laat 
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2.0.1 Bestemming 
In september is de commissaris begonnen met het samenstellen van de commissie en begin oktober 
heeft de commissie de bestemming vastgelegd. Als bestemming werd Boedapest (Hongarije) 
gekozen. Deze stad biedt veel mogelijkheden wat betreft formele instellingen, daarnaast is de stad 
cultureel erg aantrekkelijk en is het klimaat aangenaam. Ook is er bij het kiezen van de bestemming 
rekening gehouden met de reiskosten, de kosten van de accommodatie en de levensstandaard in het 
land. Er is besloten voor een vliegreis te kiezen in plaats van een busreis om de studiereis voor de 
leden nog aantrekkelijker te maken. Een busreis naar Boedapest zou ongeveer 18 uur duren, een 
vliegreis slechts 2,5 uur.  
 
2.0.2 Reisorganisatie 
In samenspraak met het bestuur heeft de commissie besloten een reisorganisatie in de arm te 
nemen. Deze reisorganisatie bood pakketreizen aan waarin vlucht en accommodatie voor één prijs 
aangeboden werd. Het boeken van de reis was op deze manier goedkoper, dan wanneer de 
commissie zelf de vlucht en de accommodatie moest boeken. De reisorganisatie Breaqi travel heeft 
de vliegreis, de accommodatie en het busvervoer naar één van onze formele excursies geregeld. 
Daarnaast konden deelnemers via Breaqi travel een reisverzekering afsluiten.  
De commissie heeft de overige organisatie op zich genomen.  
 
2.0.3 Deelnemers 
Half december 2008 is door middel van een zogenoemde ‘ludieke promotieactie’ de bestemming van 
de studiereis bekend gemaakt. De commissie heeft in alle jaarlagen aan het begin van een college 
een quiz uitgedeeld en in de pauze van het college met behulp van een kartonnen vliegtuig de 
bestemming bekendgemaakt. Daarnaast heeft de commissie, in stewardessen- en pilotenoutfit, 
kleine glaasjes wijn uitgedeeld.  
In dezelfde week is er een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor geïnteresseerden. Tijdens de 
promotieperiode is het contract uitgedeeld en openbaar gemaakt op de website. Er hebben zich in 
de inschrijvingsperiode 82 studenten ingeschreven. De studenten die zich ingeschreven hadden 
werden in- of uitgeloot voor een plaats in het reisgezelschap. Er zijn uiteindelijk 48 studenten 
meegegaan op reis. De studiereis werd begeleid door twee docenten, te weten dhr. dr. A.H.C. 
Hendriks en mevr. drs. R.N.H. de Leeuw.  

Enige tijd voor aanvang van de reis heeft Tim Klaassen door omstandigheden besloten niet 
mee te gaan op studiereis en zijn functie als commissiehoofd neer te leggen. Naast hem heeft nog 
een andere deelnemer besloten niet aan de reis deel te nemen. In plaats van hen zijn er twee andere 
deelnemers meegegaan, die op de reservelijst van uitgelote deelnemers stonden. De functie van 
commissiehoofd is overgenomen door Jorien Barnhoorn.  
 
2.0.4 Bijzonderheden 
In Boedapest is ervoor gekozen gebruik te maken van het openbaar vervoer. Voorgaande jaren zijn 
de studiereizen van Postelein met behulp van busreismaatschappijen georganiseerd. Tijdens deze 
reizen beschikte de groep over een bus om naar activiteiten te reizen. Aangezien afgelopen jaar een 
vliegreis geboekt was, is ervoor gekozen gebruik te maken van het goedgeregelde openbaar vervoer 
in Boedapest. In Boedapest zijn metrolijnen, bussen en trams. Reizen met het openbaar vervoer in 
Boedapest is niet duur en de commissie heeft geen problemen ondervonden. 

Afgelopen jaar heeft de commissie voor het eerst sponsors speciaal voor de studiereis 
gezocht. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen en voor €300,- extra gezorgd. Er is een sponsorcontract 
gesloten met Café de Fiets, Breaqi travel en Café Staps. Daarnaast zijn er verschillende instanties 
benaderd om goederen te doneren. Hierdoor was er de mogelijkheid om voor alle deelnemers een 
goodiebag samen te stellen. Een initiatief dat door de groep erg goed werd ontvangen.  
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2.0.5 Subsidie 
De studiereis had een wetenschappelijke achtergrond, waardoor de reis in aanmerking kwam voor 
subsidies van het onderwijsinstituut, het internationaliseringsfonds en het Stichting Nijmeegs 
Universiteitsfonds (SNUF). Het onderwijsinstituut subsidieerde de reis voor € 1.250,-, het 
internationaliseringsfonds € 1.875,- en het SNUF subsidieerde alle studenten die nog nooit 
reissubsidie van het SNUF ontvangen hadden voor € 100,- per student. 

De begeleidende docenten hebben een aantal opdrachten opgesteld die door de studenten 
gemaakt moesten worden. Wanneer een student deze opdracht met een voldoende beoordeeld 
kreeg, werden er twee studiepunten toegekend, daarnaast konden zij door het behalen van de 
punten officieel aanspraak maken op de subsidie van het SNUF. Er is sprake geweest van een 
misverstand met betrekking tot de subsidie van het SNUF en de opdrachten die gemaakt moesten 
worden. Voorheen werd gedacht dat het behalen van de studiepunten en de subsidie van het SNUF 
onafhankelijk van elkaar waren. Echter, in de nabespreking met Titia van der Werf, medewerker van 
het SNUF, kwam naar voren dat de studiepunten wel degelijk verband houden met de toekenning 
van de subsidie. Officieel dienen alle studenten die recht hebben op subsidie van het SNUF de 
studiereisopdracht te voltooien. Mevrouw Van Der Werf heeft aangegeven dat ze het dit keer door 
de vingers zou zien, maar dat hier in het vervolg wel op gecontroleerd zal worden. 
 
2.0.6 Activiteiten 
Om in aanmerking te komen voor subsidie van het SNUF moesten er ook voldoende 
studiegerelateerde activiteiten ondernomen worden. In Boedapest heeft het reisgezelschap de 
volgende formele, of studiegerelateerde, instellingen bezocht: 

- Doveninstituut (Hungarian Deafblind Association) 
- Corvinus Universiteit 
- Petö instituut (motorische handicaps) 
- Reménysugar Rehabilitation Center (meervoudig handicaps) 
- Tököl jeugdgevangenis 
- Blindeninstituut (Hungarian Deafblind Association) 
- Superkids (internationale peuterschool) 
- Lauder Javne School (internationale Joodse school) 
- BME-Gimnazium (internationale middelbare school) 

 
Naast studiegerelateerde excursies zijn er diverse culturele activiteiten ondernomen: 

- Stadswandeling door Boedapest 
- Castle Cave (een grottenlabyrint) 
- House of Terror (museum over WOII en de Sovjetbezetting) 
- Gellert Baden (Hongaars badhuis) 
- Joods museum en synagoge  
- Invisible exhibition (ervaringstocht blindheid) 

 
2.0.7 Conclusie 
De studiereis naar Boedapest was in één woord fantastisch! Bij alle instellingen werd de groep zeer 
hartelijk ontvangen. De  studiegerelateerde en culturele excursies waren leerzaam en soms erg 
indrukwekkend. Er hebben zich tijdens de reis geen problemen voorgedaan. De deelnemers waren 
over het algemeen zeer enthousiast en hebben de reis als erg leerzaam ervaren. 
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3.0 Studytrip 

Dit jaar bestond de studytripcommissie uit de volgende studenten: 
- Karin Bijsterveld 
- Maud Bos (commissiehoofd) 
- Irene Geurts 
- Anne van de Laar (bestuursverantwoordelijke) 
- Jody Sohier 
- Gaby de Vrije 
 

3.0.1 Bestemming 
In september 2008 is de commissie samengesteld en zijn de voorbereidingen begonnen. Na de 
studytrips naar Leuven en Berlijn heeft de commissie dit jaar Gent als bestemming gekozen. Van 12 
tot en met 14 februari 2009 zijn op studytrip geweest. De commissie heeft ervoor gekozen geen 
reisorganisatie in de arm te nemen, omdat het voor een relatief korte reis goedkoper is om de 
busreis en de accommodatie apart te boeken. In Gent was het niet nodig gebruik te maken van de 
touringcar waarmee wij vanuit Nederland vertrokken. De meeste afstanden tussen accommodatie en 
excursies waren prima te lopen, de overige afstanden hebben wij afgelegd met het openbaar 
vervoer.  
 
3.0.2 Deelnemers 
In november 2008 is de bestemming van de studytrip bekend gemaakt aan de leden door middel van 
een promotieactie waarbij er voorafgaand aan de colleges van alle jaarlagen chocolade is uitgedeeld. 
Daarnaast zijn er tijdens de pauzes van deze colleges korte voorlichtingen gegeven over de studytrip. 

Er hebben zich uiteindelijk 65 studenten ingeschreven, waardoor er door middel van loting 
een reisgezelschap van 50 studenten is samengesteld. Voordat de inschrijving van start ging heeft 
Karin Bijsterveld aangegeven door omstandigheden niet mee te kunnen met de studytrip. Zij heeft 
verder wel geholpen met de organisatie.  
 
3.0.3 Activiteiten 
De invulling van de studytrip was zowel studiegerelateerd als cultureel. In Gent zijn de volgende 
studiegerelateerde instellingen bezocht: 

- Huis van het kind (drie locaties van internaten) 
- Basisschool de Zonnepoort (gedragsproblemen) 
- Basisschool de Octopus (leerproblemen) 
- Universiteit van Gent 
- Museum: De school van toen 

 
Er zijn ook enkele culturele instellingen bezocht: 

- Stadswandeling/zoekopdracht door Gent 
- Chocoladeboottocht en bezoek aan chocolatier 

 
3.0.4 Conclusie 
De studiegerelateerde activiteiten waren zeer leerzaam en interessant. De stadswandeling was ook 
erg leuk, maar de chocoladeboottocht viel enigszins tegen.  

De studytripcommissie heeft zeer veel positieve reacties van de deelnemers gekregen. Ook 
de commissie zelf vond de studytrip een groot succes!  
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4.0 Galacommissie 

De afgevaardigde van Postelein in de galacommissie was Jori Tuinte.  
Op woensdag 18 maart 2009 heeft het gala plaatsgevonden. Postelein organiseerde dit gala in 
samenwerking met de studieverenigingen Cognac, Intens, Leonardo da Vinci, Marie Curie, Sigma, 
Thalia en Umoja. Het gala vond plaats in kasteel Aldendriel te Mill. Om hier te komen had de 
galacommissie bussen gehuurd, die de leden naar de locatie en terug vervoerden. Van de ongeveer 
350 galabezoekers waren er ongeveer 30 Posteleinleden.  

Op woensdag 11 maart 2009 heeft een dansavond plaats gevonden. Deze avond was redelijk 
druk bezocht, er waren ongeveer 40 deelnemers, waaronder 8 Posteleinleden.  
 

5.0 Feesten 

Afgelopen jaar heeft Postelein wederom deelgenomen aan de organisatie van het A-feest, het 
BaMyPo en de Pitcherparty. Hieronder zullen deze feesten afzonderlijk besproken worden. 

5.1 A-feest 

Als afgevaardigden van Postelein zaten dit jaar de volgende actieve leden in de commissie: 
- Madelon La Gro 
- Anne Hilderink 

 
De A-feesten hebben afgelopen jaar plaatsgevonden op 8 oktober 2008, 19 november 2008, 11 
februari 2009, 22 april 2009 3 juni 2009 en 17 augustus 2009. De volgende studieverenigingen 
nemen deel aan de organisatie van het A-feest: BOW, ESV, Mycelium, Babylon, GSV, Synergy, 
Postelein en SVN. Net zoals vorig jaar hebben de A-feesten op woensdagen plaatsgevonden. De 
compensatieregeling die vorig jaar is getroffen met Café van Buren was dit jaar nog steeds van 
kracht. Deze compensatieregeling hield in dat het verschil in winst voor de studieverenigingen van 
afgelopen jaar vergeleken met de winst van twee jaar geleden door van Buren gecompenseerd werd.  

Afgelopen jaar was de opkomst bij het A-feest stukken lager dan de jaren ervoor. Voor 
komend jaar zijn er nieuwe plannen gemaakt met betrekking tot het concept van het A-feest, met als 
doel de opkomst te vergroten.  
 

5.2 BaMyPo-feest 

Als afgevaardigden van Postelein zaten afgelopen jaar de volgende actieve leden in de commissie: 
- Milou Graave 
- Jacqueline de Weerd 

 
De BaMyPo-feesten hebben afgelopen jaar plaatsgevonden op 11 december 2008, 19 februari 2009, 
26 maart 2009 in discotheek Inferno. Op 20 augustus 2009 heeft een BaMyPo-feest plaatsgevonden 
in El Sombrero. De studieverenigingen die deelnemen aan de organisatie van het BaMyPo-feest zijn 
Babylon, Mycelium en Postelein. Afgelopen jaren heeft de commissie veel negatieve ervaringen 
gehad met de bedrijfsleider van Inferno omdat hij zich niet aan de contractueel gestelde afspraken 
hield. Aan het begin van collegejaar 2008-2009 hebben de bestuursverantwoordelijken van de 
deelnemende verenigingen duidelijke afspraken gemaakt met de bedrijfsleider van Inferno. Ook was 
er een sanctieclausule opgenomen in het contract, zodat de verengingen het recht hadden het 
contract te verbreken wanneer de bedrijfsleider contractbreuk zou plegen. Dit is inderdaad gebeurd 
en de verenigingen hadden een aanbod gekregen het BaMyPo-feest te verplaatsen naar El Sombrero 
in de Molenstraat. Na gesprekken met een van de managers van El Sombrero hebben de 
verenigingen besloten het feest inderdaad naar El Sombrero te verplaatsen.  
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De BaMyPo-feesten in Inferno werden absoluut niet goed bezocht. Het BaMyPo-feest wat 
tijdens de introductie in El Sombrero werd gegeven werd daarentegen erg goed bezocht.  

5.3 Pitcherparty 

Als afgevaardigden van Postelein zaten afgelopen jaar de volgende actieve leden in de commissie: 
- Karijn Stuurop 
- Thalia van Overveld 

 
De Pitcherparty’s hebben afgelopen jaar plaatsgevonden op 11 september 2008, 18 december 2008, 
28 mei 2009, 18 juni 2009 en 10 september 2009. De studieverenigingen die deelnemen aan de 
organisatie van de Pitcherparty zijn Leonardo da Vinci, Postelein en elk feest een andere 
gastvereniging. Afgelopen jaar hebben de verenigingen SPiN, GSV, InTens en Thalia als 
gastverenigingen opgetreden.  

Alle georganiseerde Pitcherparty’s waren zeer druk bezocht. Bij de Pitcherparty van 18 juni 
was ook een barbecue georganiseerd. Deze barbecue werd redelijk goed bezocht door de leden van 
andere verenigingen. Er waren echter weinig Posteleinleden, namelijk 9, omdat de dag ervoor de 
Diësbarbecue van Postelein had plaatsgevonden.  
 

6.0 Eerstejaarsweekend 

Het eerstejaarsweekend heeft plaatsgevonden op 17, 18 en 19 oktober 2008 in het plaatsje Buren op 
Ameland. De Commissaris Informeel en de Secretaris, hadden de organisatie van dit weekend op zich 
genomen. Het weekend was bedoeld voor alle eerstejaars, introductiementoren en de 
introductiecommissie. Aan het weekend hebben 61 studenten deelgenomen.  

Tijdens de introductie is begonnen met de promotie van het weekend. Na de inschrijving 
heeft er een voorlichting plaatsgevonden waarin de deelnemers informatie kregen over het 
weekend.  

Tijdens het weekend zijn er verschillende activiteiten georganiseerd: een pubquiz, wadlopen, 
karaoke-avond en een bezoek aan de kermistent van Buren. 

Het weekend was een succes en de deelnemers waren enthousiast.  


