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Voorwoord  
 
Beste lezer, 
 

Met trots presenteren wij het jaarverslag van het bestuur 2009‐2010. Dit jaarverslag 
is  mede een aanvulling op de tussenevaluatie die tijdens de Algemene Leden Vergadering 
(ALV) van 26 april 2010 is gepresenteerd. Aan het begin van het jaar hebben we diverse 
doelen opgesteld, welke we getracht hebben te bereiken tijdens ons bestuursjaar. In het 
jaarverslag is terug te vinden in welke mate we naar onze mening geslaagd zijn in het 
behalen van die doelen. We hebben met zijn zessen veel energie gestoken in Postelein en 
hopen dat dit ten goede is gekomen aan de vereniging. We hopen dan ook dat dit de 
vereniging weer een stukje verder heeft gebracht in haar bestaan. We kijken met zijn zessen 
terug op een mooi en leerzaam jaar. Dit mooie jaar heeft natuurlijk alleen maar tot stand 
kunnen komen door het werk van vele actieve en enthousiaste studenten. Bij deze willen wij 
hen daarvoor hartelijk bedanken. Wij wensen u veel plezier met het lezen van het 
jaarverslag! 
 
 
Het bestuur 2009‐2010, 
 
Esther Nizet  ‐ Voorzitter 
Thalia van Overveld ‐ Secretaris en Vicevoorzitter 
Kim Rondhuis  ‐ Penningmeester 
Lotte Steeg  ‐ Commissaris PR 
Judith Wilms  ‐ Commissaris formeel 
Maureen Jekel ‐ Commissaris informeel 
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1.0 Inleiding 
 

Dit verslag is het secretariële jaarverslag van het bestuursjaar 2009‐2010. Dit verslag 
omvat een totaal beeld van studievereniging Postelein met betrekking tot het beleid, de 
Public Relations aspecten, de formele aspecten en de informele aspecten. Het financiële 
beeld van studievereniging Postelein zal over uiterlijk vijf maanden gepresenteerd worden in 
het financiële jaarverslag.  

Het presenteren van dit jaarverslag is voor het bestuur en de leden een moment om 
te kijken in welke mate het beleidsplan gevolgd is en op welke wijze de beleidspunten al dan 
niet bereikt zijn.  
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2.0 Algemene doelstellingen 
2.0.1  Speerpunten 

In het begin van het jaar hebben we drie speerpunten geformuleerd; meer de 
betrokkenheid van de leden in vergelijking met voorgaande jaren, meer professionalisering 
van de vereniging in vergelijking met voorgaande jaren en het verkleinen van het financieel 
reserve.  

Te beginnen met het eerste speerpunt; de betrokkenheid van de leden. Getracht 
werd dit jaar de ledenopkomst bij de activiteiten te vergroten. De ledenopkomst hebben wij 
getracht te vergroten door de toevoeging van twee nieuwe commissies; de 
lustrumcommissie en de sportcommissie. Beide commissies zorgden voor een breder 
activiteitenaanbod dan voorheen en een breder aanbod met betrekking tot verschillende 
interesses. Bij sommige activiteiten is het aantal leden toegenomen, terwijl bij andere 
activiteiten de opkomst gelijk gebleven of afgenomen is in vergelijking met voorgaande 
jaren. Tevens werd met deze commissies een hoger actieve ledenaantal bereikt. Afgelopen 
jaar werd naast deze twee nieuwe commissies, op verzoek van enkele leden, nog een derde 
commissie opgestart; de eerstejaarscommissie (dit komt verder aan de orde bij de 
commissaris informeel). 
  De toegankelijkheid van het bestuur valt ook onder dit speerpunt. In het afgelopen 
jaar zijn wij op verschillende manieren naar de leden toegetreden om op die manier 
toegankelijk over te komen. Hierbij doelen wij op het bestuurspraatje aan de studenten in de 
eerste‐, tweede‐ en derdejaarscolleges aan het begin van dit bestuursjaar, een nieuw 
concept van de verjaardagsmail, de bestuurskleding die tijdens alle kamerdiensten en 
activiteiten gedragen werd en een hoger aantal georganiseerde ‘Open kamers’. Tevens 
zorgde de nieuwe locatie van de Posteleinkamer voor een grotere betrokkenheid van de 
leden. De Posteleinkamer bevindt zich vanaf november 2009 naast het DE‐café. Dit heeft als 
gevolg dat de Posteleinkamer gemakkelijker dan voorgaande jaren te bereiken is voor leden 
en daarmee de toegankelijkheid vergroot. Dit is terug te zien in het aantal leden dat de 
Posteleinkamer heeft bezocht voor een praatje, een kop thee of een vraag. 

Het tweede speerpunt, de professionaliteit, is tot nu toe naar voren gekomen door 
middel van een meer gestructureerde mannencommissie, het opgestelde protocol voor de 
kascontrolecommissie, het opgestelde protocol voor de promotiecommissie, het opgestelde 
protocol voor het takenpakket van commissiehoofden, een nieuw systeem om de 
nieuwsbrief te versturen, het beveiligen van officiële documenten op de website, de 
maandkalenders op de deur van de Posteleinkamer, het invoeren van een halfjaarlijkse 
tussenevaluatie  en het houden van een halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). 
Verder worden de meeloopdagen sinds dit jaar ook georganiseerd voor middelbare 
scholieren die geïnteresseerd zijn in de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs 
(ALPO).  

Het derde speerpunt, geldbesteding aan de leden, is uitgevoerd door het opstellen 
van een minbegroting aan het begin van het jaar die we hebben geprobeerd na te komen. 
Op het moment van schrijven van dit jaarverslag is nog niet duidelijk of het gelukt is dit 
speerpunt te behalen. Of dit speerpunt behaald is zal blijken uit het financieel jaarverslag 
2009‐2010 welke later gepresenteerd zal worden.  
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2.1 Leden 
Op 1 april 2010 betrof het ledenbestand van studievereniging Postelein 1315 leden. 

Dit is een afname in vergelijking met de 1479 leden aan het begin van het verenigingsjaar, 
wat toegeschreven kan worden aan het afstuderen van studenten en het opzeggen van hun 
lidmaatschappen. Aan het begin van het collegejaar hebben 266 nieuwe 
eerstejaarsstudenten zich aangemeld als lid van Postelein. Verschillende leden hebben zich 
ook weer afgemeld, omdat zij afgestudeerd zijn. Hierdoor staat het ledenaantal op 1 oktober 
2010 op 1361 leden.  

Het gehele jaar zijn in totaal 77 leden actief geweest binnen de commissies van 
Postelein. Aan het eind van het jaar waren nog 61 leden actief binnen Postelein. Dit aantal is 
inclusief leden in commissies die eerder stoppen, zoals de LSPODcommissie en de 
studytripcommissie. Het verschil tussen beide aantallen is te wijten aan het stoppen van het 
actieve lidmaatschap om persoonlijke redenen.  
 

2.2 Lustrum 
De lustrumcommissie bestond dit jaar uit: 

‐ Raïssa van Arkel (commissiehoofd per december) 
‐ Jorien Barnhoorn (gestopt per januari 2010) 
‐ Renneke ter Braak (gestopt per januari 2010) 
‐ Cristi Middag (gestopt per december 2009) 
‐ Floor Minkhorst 
‐ Marianne de Munter 
‐ Esther Nizet (bestuursverantwoordelijke) 
‐ Marjolein Onnink (gestart per februari 2010) 
‐ Thijs de Valk (gestopt per februari 2010) 

Volgens het beleidsplan werd gezocht naar zes tot zeven actieve leden. In het begin 
van het jaar is de commissie opgestart met zeven actieve leden. Gedurende het jaar zijn 
verschillende actieve leden uit de commissie gestapt om persoonlijke redenen.  

Na het opstarten van de commissie is besloten dat de voorzitter het dagelijks 
bestuurslid zou zijn dat de commissievergaderingen zou bijwonen. Er is ook besloten dat de 
penningmeester en de secretaris van Postelein niet actief deelnamen in deze commissie, 
omdat dit voor een te grote commissie zou zorgen.  

De lustrumweek startte op 14 juni 2010 en duurde tot en met 19 juni 2010. De leden 
kregen de gelegenheid passe partouts te kopen, welke toegang gaven tot alle activiteiten. 
Deze passe‐partouts waren goedkoper dan alle activiteiten apart te betalen. Er waren passe 
partouts voor actieve en niet‐actieve leden. De passe partout voor actieve leden was 
duurder aangezien hier ook de actieve leden activiteit, namelijk het diner rouler, in 
opgenomen was.  

Als eerste activiteit werd een debat georganiseerd in het LUX. Tijdens dit debat 
werden vragen aan mensen uit vier verschillende werkvelden gesteld over de veranderingen 
die gaan optreden in de jeugdzorg. Het debat werd geleid door onderwijsdirecteur prof. dr. 
J. Janssens. Hier kwamen 21* (zie onderaan de pagina) leden op af. Daarnaast zaten er ook 
docenten, mensen uit verschillende werkvelden gelinkt aan Pedagogische Wetenschappen 
en Onderwijskunde en andere geïnteresseerden in de zaal. In totaal hebben 45 mensen het 
debat bezocht. Leden vonden het debat interessant, echter ging het wel diep op de materie 
in.   * Alle aantallen met betrekking tot ledenopkomst zijn inclusief bestuurs‐ en commissieleden.  
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Tijdens de lustrumweek zijn twee ‘Open Kamers’ gehouden, op 15 en op 17 juni 
2010. Beide ‘Open Kamers’ werden bezocht door respectievelijk 61 en 167 leden. Mogelijk 
heeft dit verschil in opkomst te maken met collegetijden. Tijdens de eerste ‘Open Kamer’ 
werden tosti’s uitgedeeld en tijdens de tweede ‘Open Kamer’ werden promotiepresentjes 
(strandballen met het logo van Postelein) uitgedeeld. Beide werden positief bij de leden 
ontvangen.  

15 juni 2010 is een Battle of the Profs georganiseerd. Tijdens de Battle of the Profs 
namen twee teams van elk drie docenten het tegen elkaar. Het ene team had de opdracht 
op argumenten tegen de stelling te opperen, het andere team had de opdracht om 
argumenten vóór de stelling te opperen. Leden in de zaal konden, naast bestaande 
stellingen, ook zelf stellingen voorstellen. Na elke stelling werd gestemd welk team de beste 
argumenten had gegeven voor/tegen de stelling. Deze battle werd bezocht door 43 leden en 
één docent. De activiteit werd zowel bij docenten als leden positief ontvangen.  

15 juni 2010 is tevens een student‐docent activiteit georganiseerd. We zijn gaan 
poolen. Deze activiteit werd door twee docenten en twaalf leden bezocht. Dit kleine aantal 
deelnemers heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in het feit dat er die dag al een activiteit, 
Battle of the Profs, was en doordat de activiteit meer gepromoot had moeten worden. 
Desalniettemin werd de activiteit als positief ervaren.  

16 juni 2010 is een lezing over loverboys georganiseerd, deze lezing werd door 48 
leden en één niet‐lid bezocht. De lezing werd gegeven door M. van Groningen die in 
aanraking was gekomen met loverboys. Zij vertelde haar verhaal en gaf daarna de 
mogelijkheid tot vragen stellen. De lezing werd als interessant bevonden door de leden, 
vooral door diegene die haar boeken hadden gelezen. 

Diezelfde dag is een barbecue georganiseerd. Bij deze activiteit waren 52 leden en 
twee niet‐leden aanwezig. De barbecue werd georganiseerd op het terrein achter de 
studentenkerk. De barbecue was via de universitaire restauratieve dienst (URD) geregeld en  
werd als geslaagd beschouwd door de leden. 

Voor de actieve leden werd op 17 juni 2010 een diner rouler georganiseerd. Het diner 
rouler bestond uit drie gangen. De actieve leden hadden zelf groepjes van twee gemaakt. 
Ieder tweetal nuttigde een gang ergens anders en moest zelf een keer een gang bereiden. 
Hieraan deden achttien actieve leden mee. Het concept werd positief ervaren. 

17 juni 2010 werd een Proud‐to‐be‐Fout feest georganiseerd in de Boogie 
Wonderland, hierheen kwamen 46 leden en 135 niet‐leden. De leden moesten zich 
verkleden in een thema, welke teruggevonden kon worden in een tabel, bestaande uit 
lengte, schoenmaat, het wel of niet hebben van lenzen en de bijbehorende thema’s. Het was 
een geslaagde avond. 

18 juni 2010 is een brunch georganiseerd waaraan  26 leden deelnamen. Hierbij was 
er de mogelijkheid om gezellig te kletsen over de lustrumweek en tevens deze af te sluiten.  

Al met al werden de activiteiten in de lustrumweek positief ontvangen door de leden, 
al zou er voor de volgende keer geprobeerd moeten worden meer en op tijd promotie te 
maken om zo meer leden geïnteresseerd te krijgen voor de vele activiteiten.  

 

2.3 Planning 
2.3.1 Jaaragenda 

Er hing een jaaragenda in de Posteleinkamer die benut werd door leden en 
bestuursleden, zodat zij weten welke activiteiten georganiseerd worden. De maandplanning, 



Jaarverslag studievereniging Postelein, bestuur 2009 – 2010 

 5   

 

die ook een tijdje in de Posteleinkamer gehangen heeft, bleek niet functioneel te zijn. 
Afspraken tussen de bestuursleden werden tijdens de bestuursvergadering duidelijk 
doorgenomen. Daarom is besloten alleen de jaarplanning te behouden. 

Sinds februari hing een maandkalender op de deur van de Posteleinkamer met alle 
activiteiten die Postelein die maand organiseert. Zo hadden de leden hiervan een overzicht 
van alle activiteiten van die maand. 

 

2.4 Posteleinkamer 
2.4.1 Post 

Er waren afgelopen jaar, naast de bestuurspostvakken, drie postvakken: voor 
inkomende post, uitgaande post en een archiefpostvak. Het oude postvak ‘uitgaande post’ 
bevatte tevens documenten die in het archief geplaatst moesten worden. Hiervoor in de 
plaats is een extra ‘archiefpostvak’ gekomen, zodat er een duidelijk overzicht wass van de 
post. Dit is functioneel gebleken.  
 

2.4.2 Kamerdiensten 
Wij hadden, net als voorgaande jaren, besloten dat bestuursleden van 10.00 uur tot 

16.00 uur op de Posteleinkamer aanwezig zijn. Op vrijdag waren bestuursleden aanwezig van 
10.00 uur tot 14.00 uur. Gedurende de aanwezigheid van bestuursleden werd tussen 12.00 
uur en 14.00 uur de mogelijkheid gegeven aan leden om samenvattingen te komen kopen en 
zich in te schrijven voor excursies. De Posteleinkamer is gesloten geweest tijdens 
hertentamenweken en tentamenweken. Dit, omdat het voor onze leden geen meerwaarde 
heeft als de kamer geopend is tijdens deze weken.  

Getracht is dat elke werkdag van de week een bestuurslid op de afgesproken 
kamerdiensten aanwezig is op de Posteleinkamer.  
 

2.4.3 Kameretiquette 
Bestaande richtlijnen voor de dagelijkse werkzaamheden zijn gecontinueerd, zoals 

het dragen van bestuurskleding tijdens kamerdiensten, de verjaardagsmail versturen en de 
samenvattingen tellen. Daarnaast zijn enkele richtlijnen toegevoegd, zoals opschrijven welke 
leden jarig zijn die dag en bijhouden wie van de leden hun verjaardagscadeau kwam 
ophalen. Dit draagt bij aan de structurering van de kamerdienst. 

Voorgaande jaren kregen leden van Postelein een verjaardagsmail op hun verjaardag. 
Dit jaar is echter een nieuw concept voor de verjaardagsmail bedacht. Het nieuwe concept 
van dit jaar hield in dat in de verjaardagsmail stond beschreven dat de leden een 
verjaardagscadeautje mochten komen op halen op de Posteleinkamer. Het 
verjaardagscadeautje is een middel voor een praatje met leden op de Posteleinkamer. Het 
verjaardagscadeau wordt ook opgehaald door leden die anders nooit op de kamer komen. 
Afgelopen jaar hebben in totaal 113 leden hun verjaardagscadeau opgehaald. 
 

2.4.4 Computers 
Gedurende het begin van dit bestuursjaar is één computer kapot gegaan. Hiervoor is  

een nieuwe computer in de plaats gekomen. Tevens is, zoals in het beleidsplan aangegeven, 
een nieuwe computer aangeschaft, omdat een vierde computer nodig bleek. Deze blijkt 
inderdaad efficiënt te zijn voor ons. Op alle computers is door de Computer Ondersteunings 
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Groep (COG) nieuwe software, zoals InDesign, Outlook, Windows Vista en aansluiting op de 
printer, geïnstalleerd.   

Het is sinds dit jaar tevens mogelijk vanaf alle computers te printen, doordat alle 
computers zijn aangesloten op de printer.  

Dit jaar is begonnen met het maken van back‐ups van de computerbestanden, 
waaronder ook het archief,  van alle computers op een externe harde schijf.  
 

2.5 Bekendheid 
Bestuursleden hebben tijdens de kamerdiensten hun bestuurskleding gedragen, 

zodat leden weten wie ze moeten aanspreken met hun vragen. Ook gedurende de 
activiteiten en constitutieborrels zijn de bestuursleden hierdoor herkenbaar geweest.  

De bekendheid van Postelein in en om Nijmegen is vergroot door de deelname aan 
de barcontest, de deelname aan de Ragweek, het houden van een afsluitende borrel na een 
ALV van het Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen (SOFv) op de Posteleinkamer en 
deelname aan de Batavierenrace.  
 

2.6 Informatievoorziening 
Zoals voorgaande jaren vond de informatievoorziening dit jaar weer plaats via de 

PosteleinPost, nieuwsbrief, Blackboardcommunity, activiteitensheets in de colleges, posters, 
flyers en website van Postelein. Het verstuursysteem van de nieuwsbrief is aangepast en 
werd vanaf februari via de website verstuurd, in plaats van via Blackboard (dit komt verder 
aan de orde bij de commissaris PR).  
 

2.7 Samenwerking 
Afgelopen jaar is getracht meer activiteiten met andere verenigingen te organiseren. 

Het is echter niet gelukt om meer activiteiten met andere verenigingen te organiseren, naast 
de feesten die nu met andere verenigingen georganiseerd worden. Het bleek moeilijk om 
samen activiteiten te plannen naast het aanbod van activiteiten die studieverenigingen al 
aan eigen leden biedt. 

De samenwerkingen met betrekking tot het BaMyPo‐feest, het A‐feest, het gala en de 
PitcherParty zijn succesvol voortgezet.  
 

2.7.1 Ragweek 
Tijdens de Ragweek heeft Postelein twee activiteiten georganiseerd om geld op te 

halen voor Ragweek. De eerste activiteit die georganiseerd is, was een PitcherParty in 
samenwerking met studieverenigingen Leonardo da Vinci en InTenS, waarbij geld werd 
opgehaald door middel van het vragen van entree en de verkoop van een broodje 
knakworst. De tweede activiteit was een ballonnenactie, waarbij ongeveer tweehonderd 
ballonnen verkocht zijn voor €1,‐ per stuk met een wedstrijdkaartje eraan. De eerste en 
tweede prijs werden gesponsord door twee bakkerijen. Beide acties hebben een aanzienlijk 
geldbedrag opgebracht.  

 

2.7.2 Sociabilis 
Koepelvereniging Sociabilis is in het begin van bestuursjaar 2009‐2010 opgeheven, 

omdat er te weinig bestuurskandidaten waren. Echter zijn de koepelvergaderingen tussen de 
studieverenigingen CogNac, Den Geiten Wollen Soc, Mycelium, Postelein, SPiN, Umoja, de 
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assessor en de FSR‐afgevaardigde voortgezet. Na de opheffing van Sociabilis zijn er vijf 
vergaderingen geweest. Er werden tijdens deze vergaderingen verschillende thema’s 
behandeld die voor studieverenigingen op dat moment van belang waren. Volgend jaar zal 
Sociabilis geleid worden door twee personen die beide afgelopen jaar hebben geparticipeerd 
in de vergaderingen. Zij zullen werken naar een nieuwe constructie omtrent Sociabilis. 
 

2.7.3 Landelijk Overleg Onderwijskunde en Pedagogiek (LOOP) 
Afgelopen jaar hebben drie LOOP‐vergaderingen plaatsgevonden. Postelein was bij 

twee vergaderingen aanwezig. Er is opgemerkt dat er onduidelijkheid was over verschillende 
zaken, zoals het aantal vergaderingen, de onderwerpen en de functie van het LOOP. Daarom 
is besloten een opzet hiervoor te maken. Dit om volgende besturen een houvast te geven 
met betrekking tot de vergaderingen.  

 

2.8 Stamkroeg Absolute Zero 
Met ingang van december 2009 heeft Postelein een vaste stamkroeg, namelijk 

Absolute Zero. Tijdens de introductie 2009 heeft bij Absolute Zero een onderdeel van de 
kroegentocht plaatsgevonden en de samenwerking die daarmee ontstond is ervaren als zeer 
prettig. Al snel ontstond het idee een maandelijkse borrel te organiseren om leden de kans 
te geven informeel samen te komen onder het genot van een drankje. Posteleinleden krijgen 
op deze avonden (elke tweede dinsdagavond van de maand) korting op een aantal drankjes 
op vertoon van hun ledensticker. Ook sponsort Absolute Zero Postelein. 

De eerste borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 9 december 2009. Hierbij waren 
21 leden aanwezig. De promotiecommissie heeft deze borrel de week van tevoren 
gepromoot door minicocktails van limonadesiroop uit te delen aan de studenten bij de 
eerste‐, tweede‐ en derdejaarscolleges.  

De tweede borrel, met als thema Nieuwjaar, vond plaats op dinsdag 12 januari 2010. 
Tijdens deze avond werden oliebollen uitgedeeld (gesponsord door een bakkerij). Bij deze 
avond waren ongeveer vijftig leden aanwezig. 

De derde borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 9 februari 2010 waarbij negen 
leden aanwezig waren. Aangezien deze borrel niet zoveel leden trok, is besloten bij de 
volgende borrel, die op dinsdag 9 maart 2010 plaatsvond, borrelhapjes uit te delen. Bij deze 
borrel waren vijftien leden aanwezig.  

Op 13 april heeft de vijfde borrel plaatsgevonden, waarbij een pubquiz georganiseerd 
werd met als thema Disney. Bij deze borrel waren dertig leden aanwezig, en twee niet‐leden.  

Op 11 mei heeft de zesde borrel plaatsgevonden. Er werd een pubquiz georganiseerd 
met het thema man vs. vrouw waar zestien leden bij aanwezig waren.  

Op 8 juni is tijdens de borrel opnieuw een pubquiz georganiseerd met het thema 
sport. Hier deden zestien leden en vijf niet‐leden aan mee. Bij de borrels waar een pubquiz 
aan gekoppeld was werden positief door de leden ontvangen.  

Op 14 september heeft de laatste borrel plaatsgevonden waarvoor wederom een 
pubquiz was georganiseerd door de promotiecommissie, ditmaal met als thema ‘Kings and 
queens’. 

Verder heeft de Actieve Leden Activiteit plaatsgevonden bij Absolute Zero. Er was 
voor deze avond een quiz voorbereid met muziekfragmenten, vragen en opdrachten. De 
bijeenkomsten voor studiereis, zoals de voorlichting, de fotopresentatie en de 
filmpresentatie, hebben ook plaatsgevonden in Absolute Zero.  
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2.9 Alumnibeleid 
 In de weken na de wissel Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft het bestuur 
nagedacht over de tip vanuit de ALV om meer voor alumni te doen. De voorzitter en de 
commissaris formeel hebben dit op zich genomen. Het is gebleken dat vanuit het alumniweb 
van de Radboud Universiteit een kring voor alumni van Pedagogische Wetenschappen en 
Onderwijskunde bestaat. Mevrouw drs. S. van Helden en Mevrouw drs. M. Heijmans 
onderhouden deze kring. In samenwerking met hen heeft Postelein het afgelopen jaar het 
bestaan van het alumniweb gepromoot onder de masterstudenten om op die manier het 
alumnibestand en het doel van alumni onder de aandacht te brengen bij diegene die (bijna) 
afstuderen. Om dit te bereiken is een mail opgesteld die alle masterstudenten hebben 
ontvangen, waarin uitgelegd wordt wat ‘alumni zijn’ inhoudt en wat je ermee kunt doen. 
Verder ontvangen alle afgestudeerde masterstudenten bij het aanvragen van hun master bij 
het Onderwijs Service Punt (OSP) een informatievel waarop staat hoe je alumni kunt worden 
van het alumnibureau van de RU en lid kunt worden van de PWO‐kring. Deze informatie 
wordt tevens per e‐mail maandelijks verstuurd, door S. van Helden, naar diegene die in die 
maand zijn afgestudeerd. Ondanks deze middelen om het alumni meer bekendheid te 
geven, hebben nog geen extra mensen zich aangemeld bij de PWO‐kring. Zelf denken we dat 
deze bekendheid slechts langzaam zal groeien en dat hier tijd voor nodig is. Bovendien 
wordt verwacht dat het alumni meer bekendheid zal verkrijgen wanneer activiteiten hebben 
plaatsgevonden. 

 
 

2.10 Actieve leden 
2.10.1 ALA 

Op 7 januari 2010 is er voor de actieve leden een Actieve Leden Activiteit, kortweg 
ALA, georganiseerd. De ALA werd bezocht door 42 actieve leden. Deze keer is men uit eten 
geweest, gaan laserquesten en is afsluitend een quiz georganiseerd in Absolute Zero. De 
avond is positief ontvangen bij de actieve leden. 

 

2.10.2 ALU 
 Op 21 mei 2010 heeft het Actieve Leden Uitje, kortweg ALU, plaatsgevonden. Die dag 
zijn er 21 actieve leden meegegaan richting Amsterdam. Hier werd de actieve leden eerst 
een boottocht aangeboden over de Amsterdamse grachten, waarna ze een speurtocht 
hebben gedaan door de Rosse buurt van Amsterdam. Actieve leden konden daarna kiezen of 
ze nog mee uit eten gingen. Hiervoor hebben 19 leden gekozen. De actieve leden 
bestempelde deze dag als positief en vernieuwend, mede doordat bij de speurtocht een 
zekere mate van samenwerking werd gevraagd. 
 De opkomst van deze dag was niet erg hoog, waarschijnlijk had dit te maken met de 
dag waarop de ALU gepland was.  
 

2.11 Raad van Advies (RvA) 
De RvA bestond dit jaar uit.  

‐ Jorien Barnhoorn (gestopt per maart 2010)   
‐ Chantal Maas 
‐ Lydia van Overveld (gestart per april 2010) 
‐ Neomi Spierts 
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De RvA is een onafhankelijk orgaan dat, zoals de naam al aangeeft, advies geeft aan 
het bestuur over hun beslissingen die gemaakt worden tijdens de bestuursvergaderingen. 
Daarnaast kan het bestuur advies inwinnen bij de RvA over vraagstukken. De RvA wordt door 
het bestuur aangesteld en het jaar van de RvA loopt van 1 december tot en met 1 december 
van het daaropvolgende jaar. Het bestuur heeft op alle notulen advies ontvangen van de 
RvA. Het bestuur vond de RvA een waardevolle toevoeging.  

Dit jaar is er één lid van de RvA gestopt en zij is vervangen door iemand anders.  
 

2.12 Bestuursmaanden 
Dit jaar was het de taak aan alle studieverenigingen om een 

bestuursmaandentoetsing te ondergaan. Postelein heeft in het begin van januari een brief 
gericht aan de toetsingscommissie FONDS en het intakeformulier ten behoeve van de 
maandenverdeling ingeleverd bij de Toetsingscommissie. Op 11 april 2010 hebben wij een 
brief ontvangen waarin stond dat 31 bestuursmaanden toegekend zijn aan Postelein. Echter 
hadden de twee voorgaande besturen 38 bestuursmaanden gekregen. Het bijgevoegde 
beoordelingsformulier was niet volledig, waardoor het voor ons niet duidelijk was op welke 
taken wij gekort waren met betrekking tot de aangevraagde bestuursmaanden. Wij kregen 
te horen dat meerdere verenigingen moeite hadden met de uitkomst van de 
bestuursmaandenaanvraag, dus na ons eerste schriftelijke beroep op 30 maart 2010 hebben 
wij nog een schriftelijk beroep ingediend. Dit laatste beroep hebben wij mondeling 
toegelicht op 18 mei 2010. Als gevolg hiervan heeft de beroepscommissie de 
toetsingscommissie geadviseerd Postelein 38 in plaats van 31 bestuursmaanden te geven en 
dit advies is gehonoreerd.  
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3.0 Verkoop 
 

3.1 Boekenverkoop 
In het afgelopen bestuursjaar is er voor de leden van Postelein vijf keer een 

boekenverkoop georganiseerd, namelijk in november, tweemaal in februari, april en in 
augustus/september. Van deze boekenverkoop hebben respectievelijk 431, 277, 65, 368 en 
472 leden gebruik gemaakt.  

De boekenverkoop is, net als voorgaande jaren, geautomatiseerd verlopen. Dit houdt 
in dat leden hun boeken online konden bestellen. Op basis van die bestellingen werd voor 
alle leden een individueel boekenpakket gemaakt door Postelein. 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 
waren er tijdens meerdere boekenverkopen enkele problemen met de pinautomaten wat 
lange wachtrijen met zich mee bracht.  

Het contact tussen docenten en Postelein verliep redelijk goed. Ver van tevoren 
werden docenten per mail op de hoogte gesteld van de boekenverkoop en werd hen 
gevraagd de juiste literatuur door te geven. Enkele docenten reageerden niet op deze mails, 
waardoor het lastig was zeker te weten wat de juiste literatuur was en soms was het voor de 
docenten zelf niet duidelijk welke literatuur gebruikt werd voor de cursus.  

Enkele kleine fouten hebben zich voorgedaan, onder andere ook met de nieuwe 
ALPO richting. Deze fouten zijn echter tijdig ontdekt en verholpen door de hulp van de 
studenten zelf en de open communicatie van Postelein naar de leden toe.  

Per boekenverkoop waren voor de eerstejaars, tweedejaars, derdejaars van 
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde en masterstudenten Onderwijskunde drie 
dagen om de bestelde boeken op te halen. De masterstudenten Pedagogische 
wetenschappen hadden op vrijdag de mogelijkheid om hun bestelde boeken op te halen 

Tijdens de vijfde boekenverkoop in augustus/ september is gekozen om de 
eerstejaarsstudenten de boeken op 25 augustus, de eerste dag na de introductie, op te laten 
halen. De studenten konden de boeken hierdoor meteen na de introductie ophalen.  

Na de tweede boekenverkoop is een derde verkoop georganiseerd, omdat voor twee 
vakken de boeken later bekend waren. De verkoop was gepland op donderdag 11 en vrijdag 
12 februari, maar door problemen met de levering heeft hier een verandering in plaats 
gevonden en konden de boeken ook later opgehaald worden.  

Bij de vijfde boekenverkoop in augustus en september waren er enkele 
onduidelijkheden over de onderwijsindeling 2010‐2011. Er circuleerden verschillende 
onderwijsindelingen. Tevens was daar niet uit op te merken welke vakken werkelijk in de 
tweede periode begonnen, of eigenlijk al aan het einde van de eerste periode. Dit is echter 
tijdig opgelost en hebben de leden de juiste boeken kunnen bestellen. 

Wanneer boeken niet opgehaald worden door leden, wordt nog steeds dezelfde 
sanctie gebruikt als voorgaande jaren; de volgende twee boekenverkopen kunnen deze 
leden geen boeken bestellen bij Postelein. Zij worden doorverwezen naar Studystore 
(voorheen Selexyz Dekker van de Vegt).  
 Halverwege het jaar werd bekend dat Selexyz Dekker van de Vegt deels werd 
overgenomen. De campusstores zijn overgenomen wat resulteert in een naamsverandering 
van Selexyz Dekker van de Vegt in Studystore. De naam Studystore wordt vanaf het 
collegejaar 2010‐2011 de nieuwe naam van Selexyz Dekker van de Vegt. Behalve de 
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naamsverandering is niets veranderd aan het contact tussen Studystore en Studievereniging 
Postelein.  
 

3.2 Samenvattingenverkoop 
 We hebben als bestuur gestreefd het samenvattingenaanbod uit te breiden. We 
hebben onder de leden gepromoot om de zelf geschreven samenvattingen aan te bieden 
aan Studievereniging Postelein. De promotie is verlopen via de nieuwsbrief, posters en 
blackboard. Leden hebben samenvattingen aangeboden aan Postelein en dit heeft er toe 
geleid dat er drie samenvattingen zijn aangekocht. Het gaat om de samenvatting van het 
boek Cultuur en Opvoeding van Eldering, het Handboek Orthopedagogische hulpverlening  1 
en het boek Socialization van Grusec en Hastings. 
 De samenvattingenverkoop heeft van maandag tot en met vrijdag plaatsgevonden 
tussen 12.00 en 14.00uur. De verkoop heeft niet plaatsgevonden tijdens de boekenverkoop, 
de tentamenweken en de onderwijsvrije weken.  Bij de verkoop van de samenvattingen is 
gecontroleerd of de koper lid is van Postelein. 
  
Een overzicht van de verkochte samenvattingen: 

1.3 Introduction to child development (PAV) 23 

1.4 Cultuur en Opvoeding (Gender) 95 

1.5 Psychological science (Psychologie) 16 

1.6 Sociology 91 

1.7 Ogen doen onderzoek (onderzoeksmethoden) 84 

1.8 Kwalitatief onderzoek (onderzoeksmethoden) 106 

3.1 Gedragsanalyse en –therapie 36 

3.2 Ontwikkelingspsychopathologie 95 

3.3 Methodiek v/d Psychodiagnostiek 21 
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4.0 Commissie PR 
 

4.1 PosteleinPostcommissie 
  De PosteleinPostcommissie bestond dit jaar uit: 
   ‐ Raïssa van Arkel 
   ‐ Helen Blom 
   ‐ Maud Bos 
   ‐ Lian ter Heijden 
   ‐ Anne van de Laar (gestopt per maart 2010) 
   ‐ Stijn de Laat 
   ‐ Anouk van Logtestijn (gestopt per december 2009) 
   ‐ Robin van Rijthoven (gestopt per februari 2010) 
   ‐ Nicole Sampers 
   ‐ Lotte Steeg (bestuursverantwoordelijke) 
  Zoals in het beleidsplan reeds aangekondigd werd, is de trend van professionalisering 
wat betreft de PosteleinPost dit jaar voortgezet. Geprobeerd is de lijn van het jaar 2008‐
2009 te continueren en het bestuur is van mening dat dit tot nu toe goed is gelukt, 
aangezien meer aandacht besteed wordt aan inhoudelijk goede artikelen in plaats van 
zogenaamde inside artikelen, die alleen herkenbaar zijn voor de betrokken leden. Ook 
werden door commissieleden tektsten geschreven met een wetenschappelijke basis en 
werd er een samenvatting van een wetenschappelijk onderzoek geplaatst. Ten slotte is 
begonnen de verschillende studierichtingen in kaart te brengen met een artikel over 
ALPO. 
  Aangezien rood één van de kleuren is van Postelein, is getracht deze kleur zoveel 
mogelijk te laten terugkomen in alle edities van de PosteleinPost. Vooral op de voorkant 
is deze kleur goed teruggekomen in sprekende afbeeldingen, gelinkt aan het thema van 
die de betreffende editie 
  Wat betreft de inhoud zijn een aantal veranderingen geweest, maar geen drastische. 
Wel zijn een aantal rubrieken toegevoegd, zoals bijvoorbeeld de rubriek ‘Wat is …’, die 
in de tweede uitgekomen PosteleinPost is begonnen. Deze rubriek is bedoeld om de 
verschillende studierichtingen in beeld te brengen. Begonnen is met een artikel over 
ALPO, aangezien niet veel studenten wisten wat ALPO nu eigenlijk precies inhield. Ook 
werden, zoals eerder genoemd, verschillende wetenschappelijke artikelen geschreven 
over bijvoorbeeld verliefdheid en eetproblemen. Daarnaast stond er een beschrijving 
van een wetenschappelijk onderzoek in over pesten. Ten slotte is een rubriek vanaf de 
aprileditie weggelaten, namelijk de column Lotte. Deze column, jarenlang met veel 
plezier gelezen, werd naar de mening van de commissie te controversieel en in overleg 
met de schrijver is daarom besloten deze column niet meer op te nemen in de 
PosteleinPost. 
  Aangezien de laatste PosteleinPost van de commissaris PR 2008‐2009 verlaat 
uitkwam, is besloten de eerste PosteleinPost van het jaar 2009‐2010, pas in december 
uit te brengen. Dit is dan ook een decembereditie geworden. Hiervoor is gekozen om de 
commissie wat meer tijd te geven goede artikelen te schrijven en te zorgen dat de twee 
edities niet te dicht op elkaar uitkwamen. Hierdoor is echter ook de tweede editie van 
de PosteleinPost van bestuursjaar 2009‐2010, de maarteditie, verlaat uitgekomen. De 
derde editie van 2009‐2010, de zomereditie, is wel op tijd uitgekomen, namelijk in april 
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tijdens de boekenverkoop voor de vierde periode. De vierde (introductie‐editie) en 
vijfde editie van 2009‐2010 zijn ook volgens de data beschreven in het beleidsplan 
uitgekomen, namelijk tijdens de introductie en in september tijdens de boekenverkoop. 

  Verder is getracht het aantal pagina’s uit te breiden. Meestal bestond de 
PosteleinPost uit 40 pagina’s. De maarteditie was een editie met 48 pagina’s, de aprileditie 
een editie van 44 pagina’s. De extra pagina’s zijn onder andere gecreëerd door extra 
rubrieken of artikelen, zoals bijvoorbeeld het wetenschappelijke stuk over pesten in de 
aprileditie en een stuk over het postcodebeleid van scholen in de laatste editie van dit jaar, 
de septembereditie. Hierdoor is de PosteleinPost ook wat meer toegespitst op inhoudelijke 
zaken van de studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. 
  De PosteleinPost is elke keer uitgekomen in een oplage van duizend stuks. De 
december‐ en maarteditie zijn voorafgaand aan colleges uitgedeeld aan de leden. De april‐ 
en septembereditie zijn tijdens de boekenverkoop aan de boekenpakketten toegevoegd en 
de introductie‐editie is in de introductiepakketjes verstuurd. Ook hebben docenten op de 
vierde, vijfde en zesde verdieping elk een exemplaar gekregen. Verder is elke editie 
verstuurd naar zusterverenigingen en sponsors. 
  Voordat de eerste drie edities zijn uitgekomen, zijn deze onderhevig geweest aan een 
grondige spellingcontrole door twee verschillende mensen, om zo te voorkomen dat er veel 
spelfouten in de PosteleinPost staan, zoals dat het geval was in bijvoorbeeld de laatste editie 
van het bestuursjaar 2008‐2009. 
  De eindredactie, bestaande uit Stijn de Laat, Nicole Sampers en de commissaris PR, 
heeft zich ingezet voor de opmaak van het blad.  
 

 

 

4.2 Introductiecommissie 
  De introductiecommissie bestond dit jaar uit: 
         ‐ Nanneke Bakkum 
         ‐ Anne Fleuren 
         ‐ Joost Free (commissiehoofd per juni 2010) 
         ‐ Anouk van Logtestijn 
         ‐ Marianne de Munter (commissiehoofd per november 2009; gestopt per juni 2010) 
         ‐ Quirine Plaizier 
         ‐ Rianne Roufs (gestopt per juli 2010) 
        ‐ Lotte Steeg (bestuursverantwoordelijke) 
  De introductie heeft dit jaar plaatsgevonden van 15 tot en met 24 augustus 2010. 
Tijdens deze tien dagen hebben de aankomende eerstejaars PWO‐ en ALPO‐studenten een 
programma gevolgd om elkaar, de universiteit en de stad Nijmegen te leren kennen. Dit 
programma is deels opgesteld door de universiteit (het universiteitsprogramma) en deels 
door de introductiecommissie van Postelein (het opleidingsprogramma). 
  In oktober 2009 is begonnen met de eerste voorbereidingen voor de introductie 
2010. De commissie is vroeg opgestart, aangezien de commissaris PR in de maand december 
en de eerste week van januari afwezig is geweest. Door vroeg te beginnen, hoefde in 
december niet vergaderd te worden, maar is de commissie wel op schema gebleven. 
  Als eerste voorbereiding is de introductie 2009 geëvalueerd door de commissieleden 
en zijn de resultaten van de enquête die is gehouden, bekeken. Hieruit bleek (en dat blijkt 
ook uit evaluaties van de introductie van afgelopen jaren) dat het dinsdagmiddagprogramma 
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(toen nog GONS en kroegentocht) als zwaar en vermoeiend werd ervaren, voornamelijk door 
de vele spellen en het vele lopen. Daarom is besloten het maandag‐ en 
dinsdagmiddagprogramma (respectievelijk de universiteitsdag en het Groot‐Ontdek‐
Nijmegen‐Spel, ook wel GONS), om te draaien. Het voordeel hiervan is dat er op dinsdag niet 
zoveel spellen waren, maar ook dat op maandag het ijs tussen de introductiedeelnemers al 
een beetje gebroken werd door de spellen die zij speelden. Over deze verandering is contact 
geweest met S. van den Berg van Dienst Studentenzaken.  
Verder volgde het opleidingsprogramma grotendeels de lijnen van het afgelopen jaar. Wel 
werd op woensdag een extra programmaonderdeel toegevoegd, namelijk de Pitcherparty bij 
universiteitscafé Piecken.  Het programma voor de introductie 2010 zag er als volgt uit (de 
zwarte tekst geeft programmaonderdelen weer georganiseerd door de 
introductiecommissie): 
 
Zondag 15 augustus: 
   ‐ Inschrijving 
   ‐ Kick‐off Party 
 
Maandag 16 augustus: 
   ‐ GONS 
   ‐ Openingsmarkt 
   ‐ A‐feest 
 
Dinsdag 17 augustus: 
   ‐ Universiteitsdag 
      ‐ KISS‐practicum 
      ‐ Informatieforum, met een praatje van de studieadviseur, de voorzitter van Postelein,  
         een lid van de promotiecommissie, een lid van de mannencommissie en een lid van de  
         Opleidingscommissie 
      ‐ Wiskunde voor Statistiek college door L. Bouts 
      ‐ Rondleiding over de universiteit 
       ‐ Lunch 
        
   ‐ Kroegentocht 
 
Woensdag 18 augustus: 
   ‐ Sportdag 
   ‐ Fotospel 
   ‐ Pitcherparty 
 
Donderdag 19 augustus: 
   ‐ Mentorenbrunch 
   ‐ Workshopmiddag  
   ‐ BaMyPo‐feest 
 
Vrijdag 20 augustus tot en met Zondag 22 augustus: 
   ‐ Introductieweekenden 
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Maandag 23 augustus: 
    ‐ Film 
    ‐ Commissiemarkt 
    ‐ Bowlen 
    ‐ Barbecue bij universiteitscafé Piecken 
    ‐ Proud‐to‐be‐Fout‐feest 
 
Dinsdag 24 augustus: 
    ‐ Mentorverwendag 
    ‐ Slotfeest 
 

Ook hebben alle groepen bij café De Fiets gegeten, verspreid over maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag. Ondanks dat goede afspraken gemaakt waren met het betreffende 
café, waren het eten en de organisatie ervan helaas niet zoals verwacht. Daarom zal aan de 
introductiecommissie 2010‐2011 het advies gegeven worden niet meer bij café De Fiets te 
gaan eten met alle mentorgroepen. 
 
  In november 2009 is Marianne de Munter als commissiehoofd aangesteld voor de 
introductiecommissie. Zij kon de commissie leiden tijdens de afwezigheid van de 
commissaris PR in de maand december en de eerste week van januari.  
  In februari is begonnen met de mentorenwerving voor de introductie. De commissie 
heeft een PowerPointpresentatie gemaakt en heeft deze, door middel van collegepraatjes, 
aan de studenten van de drie bachelorjaren getoond. Ook zijn posters opgehangen en is een 
mededeling geplaatst op zowel de website van Postelein als Blackboard en heeft een 
mededeling in de nieuwsbrief gestaan. Tevens is, nadat de eerste deadline was verstreken, 
een mail naar alle leden gestuurd met daarbij een mentoreninschrijfformulier. Dit alles heeft 
ervoor gezorgd dat er zestien mentorgroepen waren, waarvan één HBO‐groep en één ALPO‐
groep. 
  Op dinsdag 25 mei was in café De Fiets de mentorenvoorbereidingsavond. Tijdens 
deze bijeenkomst kregen de mentoren informatie over wat zij van de introductie en 
introductiecommissie kunnen verwachten. Ook werd verteld wat van hen verwacht werd 
tijdens de introductie.  
  In juni is begonnen met het werven van de posten voor het GONS en de 
kroegentocht. Hiervoor heeft zich een aantal enthousiaste studenten ingeschreven, 
waardoor er precies genoeg posten waren. 
  Eind juni is Marianne de Munter als commissiehoofd gestopt wegens persoonlijke 
redenen. In overleg met de commissie is direct Joost Free als commissiehoofd aangesteld en 
ingewerkt, zodat de commissie geen vertraging zou oplopen. De commissaris PR is zeer 
tevreden over de manier waarop het nieuwe commissiehoofd zijn taak heeft opgepakt. 
Mede hierdoor is de introductie prima verlopen.  
  Eind juli en begin augustus zijn informatiepakketjes verstuurd naar alle nieuwe 
studenten van de opleiding. Deze pakketjes bevatten een brief van de studieadviseur en de 
commissaris PR, een formulier met instructies om lid te worden van Postelein en boeken 
te bestellen, een machtigingsformulier om eenmalig €20,‐ af te schrijven als 
introductiebijdrage, een PosteleinPost introductie‐editie en een programmaboekje. Toen de 
eerste lichting pakketjes verstuurd moest worden, bleek dat de drukker het 
programmaboekje van 2009 had gedrukt in plaats van het programmaboekje van dit jaar. 
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Aangezien de commissaris PR op vakantie was, heeft het commissiehoofd met de drukker 
geregeld dat de juiste editie zo snel mogelijk geleverd kon worden. Dit bleek op tijd voor de 
tweede lichting. Aangezien de mentorbrieven dit jaar digitaal per email zijn verstuurd, kon 
daarbij ook een PDF‐versie van het programmaboekje worden meegestuurd naar de eerste 
lichting studenten. Zo konden zij toch beschikken over het programma. 
 
  Dit jaar werd wederom gebruik gemaakt van een draaiboek. Hierin staat voor elk 
commissielid beschreven wat het programma is en wat er wanneer, hoe laat en waar van 
hem of haar verwacht wordt. In dit draaiboek is ruimte gemaakt voor de dagevaluaties die 
elke dag gehouden werden. Doel van deze evaluaties is direct en per dag te bespreken en 
noteren hoe de dag verlopen is, wat goed ging en wat eventueel verbeterd kon worden. Dit 
jaar heeft de introductiecommissie veel gehad aan de dagevaluaties van de 
introductiecommissie van afgelopen jaar, omdat zo erg duidelijk was waar dit jaar op gelet 
moest worden en wat wel en niet goed verliep. 
  Ook is dit jaar, net als voorgaande jaren, door middel van sponsoring een groter 
budget voor de introductie gecreëerd. Sponsors waren Absoute Zero, café Van Buren, café 
Daen, café De Fiets, café TweeKeerBellen, Stichting SOOS, Tio Pepe en  Universiteitscafé 
Piecken. Door deze sponsoring was het mogelijk grote activiteiten, zoals bowlen, in het 
programma op te nemen, kon vanuit het budget voor elke deelnemer tweemaal (deels) een 
avondmaaltijd betaald worden en was er een grote prijs voor de winnaar van het GONS en 
de kroegentocht, namelijk een waardebon voor Laserquest. 
  Om het actief lidmaatschap bij Postelein te promoten is tijdens de pauze van de film 
op maandag 23 augustus een commissiemarkt gehouden. Er zijn posters opgehangen en van 
bijna elke commissie was een commissielid aanwezig, dat wat kon vertellen over de 
desbetreffende commissie en eventuele vragen kon beantwoorden. Ook zijn folders met 
informatie over elke commissie van Postelein uitgedeeld. 
  De introductie is over het algemeen goed verlopen. Af en toe waren er wat kleine 
onregelmatigheden, maar deze zijn vrijwel direct opgelost door de commissieleden opgelost. 
De commissie heeft hard gewerkt om, ondanks het verlies van twee leden, de introductie tot 
een mooi einde te brengen. De reacties van de introductiedeelnemers en mentoren waren 
overwegend positief. Dit werd bevestigd door de resultaten van de enquête die door Dienst 
Studentenzaken was gehouden en door 121 introductiedeelnemers is ingevuld. De mentoren 
kregen een gemiddeld cijfer van 9,17, de organisatie van de introductie een 7,94 en het 
opleidingsprogramma een 7,99.  
 

4.3 Promotiecommissie 
  De promotiecommissie bestond dit jaar uit: 
          ‐ Margo Alblas (gestart per maart 2010, gestopt per april 2010) 
         ‐ Karin Bijsterveld (commissiehoofd per november 2009, gestopt per maart 2010) 
         ‐ Stijn Deckers 
        ‐ Kim van Ettekoven (gestopt per januari 2010) 
        ‐ Lian ter Heijden (gestart per maart 2010) 
        ‐ Mireille Hubers (gestopt per februari 2010) 
        ‐ Anne van de Laar (gestart per maart 2010) 
       ‐ Chantal Maas (gestart per februari 2010) 
        ‐ Nienna Mees (gestopt per januari 2010) 
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        ‐ Marjolein Onnink (gestopt per november 2009) 
        ‐ Jody Sohier (gestopt per januari 2010) 
        ‐ Neomi Spierts 
        ‐ Lotte Steeg (bestuursverantwoordelijke) 
       ‐ Bob Versteegen (gestopt per januari 2010) 
  De promotiecommissie was aan het begin van het academisch jaar goed gevuld. 
Helaas bleek in november dat de groep misschien wat te groot was; er ontstond een 
tweedeling. De meningsverschillen die ontstonden waren voor verschillende personen een 
reden om te stoppen met de promotiecommissie, waardoor de commissie in januari nog 
maar bestond uit vier leden. In maart bestond de commissie weer uit zes actieve leden. Er 
zijn dit jaar verschillende promotie‐acties uitgevoerd, waarvan hieronder een overzicht volgt. 
 
 

4.3.1 Tentamenactie  
  In november 2009 werd begonnen met het uitvoeren van een koffie‐en‐thee‐actie 
tijdens de eerste tentamenperiode van het nieuwe jaar. Voor aanvang van de tentamens van 
eerstejaars‐, tweedejaars‐ en derdejaarsstudenten werd op verschillende tentamenlocaties 
koffie en thee geschonken aan de studenten om hen succes te wensen met hun tentamen. 
Deze actie verliep wisselend. Niet bij alle jaren was de animo voor de koffie en thee even 
groot. Een mogelijk oorzaak hiervan was dat niet alle tentamens op dezelfde locatie werden 
gegeven, waardoor de commissie niet bij elke tentamenzaal koffie en thee kon uitdelen. 
Hierdoor kwam maar een deel van de studenten langs. Ook gaven veel studenten aan liever 
geen koffie of thee te willen, aangezien zij dan dachten tijdens het tentamen naar het toilet 
te moeten. 
  Tijdens de tweede tentamenperiode, in januari 2010, is opnieuw een koffie‐en‐thee‐
actie gehouden. Dit keer waren twee van de drie tentamens waar de promotiecommissie 
koffie en thee schonk op één locatie, waardoor er meer afgenomen werd. Ook werd de actie 
dit keer van tevoren gepromoot door middel van een mededeling op de website en in de 
nieuwsbrief. 
  Ook tijdens de derde tentamenperiode heeft de actie weer plaatsgevonden, 
aangezien er door de studenten steeds positief op gereageerd werd. Dit keer werd ook bij 
het tentamen van de Master Gezin & Gedrag koffie en thee uitgedeeld. 
  De promotiecommissie besloot de tentamenactie iets anders aan te pakken bij de 
vierde tentamenperiode in juli, namelijk door geen koffie en thee te schenken, maar ranja. 
De actie werd weer positief beoordeeld, al werd minder ranja afgenomen dan verwacht. 
 

 

4.3.2 Lustrumtrui 
  In november 2009 is een inventarisatie gestart voor de eventuele verkoop van een 
lustrumeditie van de Posteleintrui. Half november is hiervoor de bestelperiode gestart, 
durende tot half december. De bestelperiode is met een week verlengd toen bleek dat niet 
voldoende truien waren besteld om de verkoop hiervan rendabel te maken. Ook na deze 
verlenging bleek er helaas niet genoeg animo (er waren minder dan vijftig bestellingen) en 
daardoor is besloten de truien niet te bestellen, conform het opgestelde contract. De prijs 
per trui zou anders te hoog worden. 
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4.3.3 Barcontest 
  In maart 2010 heeft Postelein meegedaan aan een barcontest van café Malle Babbe. 
Deze barcontest hield in dat elke dinsdagavond café Malle Babbe overgenomen werd door 
een (studie)vereniging, die zo een (open) feest kon organiseren, met als doel zoveel mogelijk 
winst op te halen. De vereniging die de meeste winst behaalde, kreeg in mei/juni 2010 een 
geldbedrag van €500,‐. Postelein heeft besloten de winst die zij behaalde deze avond te 
schenken aan een goed doel, namelijk Stichting Energy4All, die onderzoek  naar 
mitochondriële stofwisselingsziekten bekostigt. 
  De barcontest is gepromoot door middel van door de promotiecommissie gemaakte 
posters, door posters verkregen van café Malle Babbe en door flyers verkregen van café 
Malle Babbe. Deze flyers zijn uitgedeeld bij colleges, tezamen met een 
bieropenersleutelhanger met het logo van Postelein erop.  
  Om de winst te vergroten is deze avond ook een loterij gehouden. Bij deze loterij zijn 
270 lootjes à €0,50 verkocht. Verder zijn 1100 drankmunten verkocht. Ook is bij de docenten 
van de vierde, vijfde en zesde verdieping van het Spinozagebouw langsgegaan met de vraag 
of zij een kleine bijdrage over hadden voor de stichting. Dit alles zorgde voor een totale 
opbrengst van ongeveer €265,‐.  
  De promotiecommissie is de gehele avond actief geweest in café Malle Babbe, de bar 
was continu bemand door leden van de promotiecommissie. 
 

4.3.4 Algemene promotie-acties 
  Gedurende het jaar hebben meerdere verschillende promotie‐acties plaatsgevonden. 
Zo zijn in juni tekstmarkers uitgedeeld met daarop het logo van Postelein. De 
promotiecommissie had voor het uitdelen van deze markers een pakkende slogan bedacht: 
“Studeren wordt pas echt fijn met een marker van Postelein!”. De actie kreeg positieve 
reacties. 
  Tijdens het forum op de universiteitsdag van de introductie heeft Anne van de Laar 
namens de promotiecommissie een praatje gehouden over de diverse commissies van 
Postelein. Samen met Neomi Spierts heeft zij daar ook promotiemateriaal dat nog over was 
van afgelopen acties (sleutelhangers van de barcontest, markers en strandballen van het 
lustrum) uitgedeeld aan de eerstejaarsstudenten.  
  In september heeft de promotieactie memoblaadjes in een mapje met daarop het 
logo van Postelein uitgedeeld. Ook deze actie is positief ontvangen. 
   
 

4.3.5 Promotiemateriaal 
  In juni zijn bij Interscreen bij Interscreen nieuwe ledenstickers voor het collegejaar 
2010‐2011 besteld. Ook zijn duizend grote ronde stickers besteld, dezelfde als voorgaande 
jaren. Deze stickers liggen altijd op de balie en worden bij gelegenheden uitgedeeld, zoals 
bijvoorbeeld tijdens feesten in de introductie. De kwaliteit van deze stickers was echter niet 
naar behoren en daarom heeft de commissaris PR contact opgenomen met Interscreen 
hierover. Het bestuur wilde het liefst nieuwe stickers, maar Interscreen wilde hieraan niet 
meewerken en stelde een korting voor. Het bestuur ging hiermee akkoord. Echter, toen de 
factuur van de stickers binnenkwam, bleek Interscreen een ander kortingsbedrag berekend 
te hebben dan was afgesproken. De commissaris PR heeft opnieuw contact opgenomen met 
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Interscreen, wat een erg vervelend telefoongesprek werd. Mede hierdoor, en door de 
eerdere slechte ervaringen met Interscreen, is besloten de samenwerking met deze drukker 
te stoppen.  
  In juni zijn bij IGO‐POST 1200 nieuwe pennen besteld met daarop het logo van 
Postelein. Deze pennen liggen altijd op de balie en worden bij gelegenheden, zoals 
bijvoorbeeld bij tentamenacties of tijdens de introductie, uitgedeeld.  
 
 

4.4 Sponsorcommissie 
  De opzet van de sponsorcommissie 2009‐2010 is in het bestuursjaar 2008‐2009 
bepaald. Deze luidde dat van elke commissie die met sponsoring te maken heeft, er een 
afgevaardigde plaatsneemt in de sponsorcommissie. Hierdoor zou er overzicht en structuur 
gecreëerd worden, iets wat er tot dan toe niet was. Ook zou dit de communicatie met 
commissies verbeteren; immers zou dan in alle commissies een eenduidig beeld wat betreft 
de sponsoring ontstaan en konden nieuwe ideeën gedeeld worden.  
  Ten eerste was het zo dat er nauwelijks animo was onder commissieleden om in de 
sponsorcommissie plaats te nemen. De leden van de commissies waarbinnen sponsoring een 
rol speelt (studiereiscommissie, introductiecommissie, PosteleinPostcommissie), wilden de 
sponsoring liever binnen hun eigen commissie regelen. De sponsoring die zij voor ogen 
hadden was zeer commissiespecifiek, waardoor het moeilijk was samen tot bepaalde nieuwe 
ideeën met betrekking tot sponsoring te komen.  
 Ten tweede is het zo dat in het begin van het bestuursjaar door de commissaris PR en 
commissaris informeel al het nodige gedaan wat betreft de sponsoring, waardoor een 
eventuele commissie hiervoor niet ook ingezet kon worden. Het sponsorcontract met 
Selexyz‐Dekker van de Vegt was al verlengd door het bestuur 2008‐2009. De commissaris PR 
en commissaris informeel hebben het contract met universiteitscafé Piecken verlengd, toen 
zij met de contactpersoon van universiteitscafé Piecken om de tafel zijn gaan zitten om 
nieuwe activiteiten en dergelijke vast te leggen. De commissaris PR heeft indertijd ook het 
contract met Stichting SOOS verlengd. Verder is een nieuw contract aangegaan met Absolute 
Zero, vanaf november 2009 de stamkroeg van Postelein. Al deze sponsorcontracten waren 
echter niet commissiegebonden en daarom was het ten eerste al lastig om deze door een 
mogelijke sponsorcommissie te laten behandelen.  
  Vanwege deze twee redenen heeft het bestuur in januari de beslissing genomen 
voorlopig (het verdere bestuursjaar) te stoppen met de sponsorcommissie. De opgedane 
ervaring wordt meegegeven aan het volgende bestuur, zodat zij zelf kunnen bekijken of zij 
de commissie weer willen voortzetten. In mei is besloten te proberen de sponsorcommissie 
alsnog op te zetten, zodat deze bij de aanstelling van het nieuwe bestuur al actief was en dat 
gelijk in het nieuwe jaar kon worden begonnen met het werven van sponsors samen met de 
commissaris PR 2010‐2011. Er is een oproep geplaatst in de nieuwsbrief, op de website en er 
zijn posters gemaakt. Helaas bleek er nog steeds geen animo voor deze commissie en 
daarom zal de commissaris PR 2010‐2011 de commissie zelf opnieuw moeten opstarten.  
 
  Dit jaar is wederom een sponsorpakket samengesteld, zodat sponsoren 
een duidelijk overzicht hadden van de mogelijkheden die Postelein biedt op het gebied van 
sponsoring. Het sponsorpakket is aangepast voor het lustrum toen hiervoor ook op zoek 
werd gegaan naar sponsoring.  
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4.5 Public Relations 
 

4.5.1 Website 
  De website is, wat betreft uiterlijk, tot nu toe hetzelfde gebleven en er zijn ook geen 
plannen dit te veranderen. Intern zijn wel de nodige aanpassingen gedaan, met als doel de 
website nog meer te professionaliseren, overzichtelijker en gemakkelijker in onderhoud te 
maken. 
  Een van de interne aanpassingen is het feit dat de zogenaamde officiële bestanden 
(notulen van Algemene Leden Vergaderingen, beleidsplannen, jaarverslagen en financiële 
jaarverslagen), vanaf februari 2010 beveiligd zijn. Dit betekent dat deze alleen geraadpleegd 
kunnen worden wanneer men is ingelogd op de website, waardoor alleen Posteleinleden 
deze bestanden nog kunnen raadplegen. Hiervoor is gekozen, omdat deze bestanden alleen 
voor leden zichtbaar mogen zijn.  
  Een andere aanpassing die gedaan is, is dat vanaf februari 2010 de nieuwsbrief niet 
meer via de Blackboardserver naar alle leden wordt verstuurd, maar via de website. De 
Blackboardserver raakte steeds vaker overbelast en naar wij hebben gehoord is het niet de 
bedoeling hiermee grote hoeveelheden e‐mails te sturen. Daarom heeft het bestuur ertoe 
besloten de webmaster hiervoor een nieuwe functie op de website toe te laten voegen. In 
de eerste week dat deze nieuwe functie er was, bleek er nog een probleem met betrekking 
tot de lengte van de zinnen, maar dit probleem was vrij snel opgelost. Later is nog een extra 
dimensie aan deze functie toegevoegd, waardoor wij vanaf half februari ook bijlagen mee 
konden sturen.  
  Tenslotte is  in februari nog een kleine interne aanpassing gedaan aan de website, 
waardoor deze gemakkelijker werd in onderhoud. Het is nu voor de commissaris PR 
gemakkelijker foto’s te uploaden, aangezien deze nu per map geüpload kunnen worden en 
niet zoals voorheen, één voor één. 
 

 

4.5.2. Server 
  Aangezien zich tijdens het bestuursjaar 2008‐2009 problemen voordeden met de 
nieuwe server van de Radboud Universiteit, is de website van Postelein op de server van de 
webmaster geplaatst (Secury). Met deze server doen zich geen problemen voor en daarom 
staat de website nog steeds op laatstgenoemde server. 
 
 

4.6 Kerstkaart 
  In november 2009 is de commissaris PR samen met de secretaris begonnen aan het 
maken van de kerstkaart, aangezien de commissaris PR in december afwezig zou zijn. Er zijn 
drie versies van de kerstkaart gedrukt, één voor leden, waarvan er 1401 zijn verstuurd, één 
voor docenten en één voor relaties (bijzondere‐ en ereleden, sponsoren, zusterverenigingen 
en andere studieverenigingen in Nijmegen), waarvan er samen honderd zijn verstuurd.  
 

 

 



Jaarverslag studievereniging Postelein, bestuur 2009 – 2010 

 21   

 

4.7 Propedeuse- en Bacheloruitreikingen  
  Zoals genoemd in het beleidsplan, was Postelein aanwezig op zowel de eerste 
Propedeuse‐uitreiking als eerste Bacheloruitreiking. Dit, omdat het bestuur het belangrijk 
vindt aanwezig te zijn om zo de leden te kunnen feliciteren met hun Propedeuse of Bachelor. 
  Op 11 november 2009 vond de eerste Propedeuse‐uitreiking van het jaar 2009‐2010 
plaats. Het bestuur had hiervoor 127 rozen besteld, welke zij uit naam van Postelein 
overhandigd heeft aan alle studenten die hun Propedeuse ontvingen.  
  Een week later, op 18 november 2009, vond de eerste Bacheloruitreiking plaats. Ook 
hiervoor heeft het bestuur uit naam van Postelein een roos met daaraan een felicitatie 
overhandigd aan allen die hun Bachelor ontvingen. Hiervoor werden 150 rozen gekocht. 
   Op 23 juni vonden de tweede Propedeuse‐ en Bacheloruitreiking plaats. Besloten 
werd opnieuw rozen te bestellen. Voor de Propedeuse‐uitreiking werden 47 rozen besteld, 
voor de Bacheloruitreiking 19. Het bestuur was wederom aanwezig om de studenten te 
feliciteren met het behalen van hun diploma. 
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5.0 Commissie formeel  
 

5.1 Algemeen formele commissie 
De algemeen formele commissie bestond dit jaar uit: 

‐ Sigrid Aarts 
‐ Pauline Buss 
‐ Claire Goriot 
‐ Miriam Krol 
‐ Lieke van Lieshout 
‐ Meike van Tricht 
‐ Judith Wilms (bestuursverantwoordelijke) 
Bij deze commissie is geen commissiehoofd aangesteld. In overleg met de commissaris 

formeel 2008‐2009 bleek dit niet nodig te zijn. De taken van de commissaris formeel binnen 
deze commissie zijn namelijk beperkt en vereisen niet veel tijd. Hierdoor is het goed te 
combineren met de overige bestuurstaken van de commissaris. 

Het afgelopen jaar heeft de commissie zich bezig gehouden met het organiseren van 
excursies naar het orthopedagogische en onderwijskundige werkveld, lezingen door 
(ervarings)deskundigen en workshops met een orthopedagogisch of onderwijskundig thema. 
Ten slotte heeft de commissie ook geholpen bij een themadag.  
 Om ervoor te zorgen dat de commissie uit het bestuursjaar 2010‐2011 goed van start 
kan gaan, heeft de commissie voor de maanden oktober 2010 en november 2010 al 
excursies en lezingen geregeld. Deze excursies en lezingen zullen door de commissie 2010‐
2011 uitgevoerd worden. Op die manier worden in deze eerste maanden meteen excursies 
en lezingen aangeboden en kan de nieuwe commissie zich richten op de andere maanden.  

Hieronder is een overzicht te zien van de activiteiten die de commissie het afgelopen 
jaar heeft  georganiseerd. 
 

5.2 Excursies 

Het opstarten van de excursies voor het studiejaar 2009‐2010 ging redelijk soepel. 
Voor zowel september 2009 als november 2009 stond al een excursie gepland. Dit was ook 
het geval voor oktober 2009. Helaas verliep de communicatie met de instelling op het laatste 
moment niet goed. De betreffende contactpersoon was namelijk met pensioen gegaan en 
door deze overdracht kon de excursie niet meer gepland worden. Doordat voor september 
en november al een excursie gepland stond, had de commissie genoeg tijd om excursies 
vanaf december 2009 te organiseren.  
 Het afgelopen jaar zijn acht excursies georganiseerd, waarvan zeven excursies zijn 
doorgegaan. In de maand mei is het niet gelukt om een excursie te organiseren, aangezien 
het in verband met de meivakantie en de studiereis onmogelijk bleek te zijn om een 
geschikte dag te vinden waarop een excursie georganiseerd kon worden.  

Bij de organisatie van de excursies is gepoogd zoveel mogelijk rekening te houden 
met de collegeroosters van alle studenten. Verder is geprobeerd zoveel mogelijk 
verschillende instellingen te bezoeken en de reistijd zo kort mogelijk te houden.  
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5.2.1 De Zevenster 
  Op 17 november 2009 vond de eerste excursie plaats. Deze excursie was naar De 
Zevenster in Veenendaal. De Zevenster is een onderdeel van Trajectum en biedt 
multidisciplinaire zorg voor kinderen en jeugdigen van nul tot zeventien jaar.  

De excursie startte met een informatiepresentatie door een gedragsdeskundige en 
een pedagogisch begeleider. Daarna volgde nog een rondleiding. De studenten gaven aan 
een goed beeld van de instelling gekregen te hebben en waren erg positief.  Acht 
Posteleinleden namen deel aan de excursie. 
 

5.2.2 Aequor 
Op 15 december 2009 stond een onderwijskundige excursie gepland naar Aequor in 

Ede. Aequor is een instelling die het bedrijfsleven en het onderwijs bij elkaar brengt. 
Ondanks de promotie schreven slechts vier Posteleinleden zich in voor de excursie. De 
contactpersoon van Aequor gaf aan de excursie bij minder dan tien deelnemers niet door te 
laten gaan, omdat drie medewerkers de excursie zouden verzorgen. Er is nog gevraagd om 
de excursie aan te passen, maar doordat de contactpersoon de dag voor de excursie ziek 
werd, kon dit niet. De excursie is alsnog afgelast.  

 

5.2.3 Parc Spelderholt 
Op 16 december 2009 vond een excursie plaats naar Parc Spelderholt in Beekbergen. 

Parc Spelderholt is een educatie‐ en ontwikkelingscentrum voor studenten met een 
functiebeperking. Op het educatiecentrum studeren de studenten en lopen ze stage. 
Daarnaast wonen ze allemaal op kamers op het terrein van Parc Spelderholt.  

De excursie begon met een uitgebreide informatiepresentatie van de adjunct‐
directeur en een orthopedagoog. Na de lunch ging elke student apart mee met een groep 
studenten van Parc Spelderholt die stage aan het lopen waren. Hierdoor kreeg iedereen een 
goed beeld van hoe de studenten leren. Na afloop kwam iedereen samen om met de 
orthopedagoog te bespreken hoe iedereen het had ervaren. De excursie was uitgebreid en 
de deelnemers van de excursie waren dan ook positief. Aan de excursie namen vier 
Posteleinleden deel. De reden van deze slechte opkomst was waarschijnlijk de duur van 
excursie. De excursie besloeg namelijk een hele dag. 
 

5.2.4 Koninklijke Kentalis 
Op 12 februari 2010 werd een excursie georganiseerd naar Koninklijke Kentalis in Sint 

Michielsgestel. Deze instelling stond voorheen bekend als ‘Viataal’. De instelling biedt zorg 
aan kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben met horen en communiceren.  
 Tijdens de excursie kregen de deelnemers uitleg over de instelling en de 
werkzaamheden van de orthopedagoog. Verder ervoeren de deelnemers hoe het is om 
doofblind te zijn. Aan de excursie namen zes Posteleinleden deel en zij waren allen positief.  
 

5.2.5 Dondersinstituut 
Op 3 maart 2010 vond een excursie plaats naar het Dondersinstituut in Nijmegen. 

Het Dondersinstituut is een centrum voor hersen‐ en cognitieonderzoek verbonden aan de 
Radboud Universiteit. 
 De excursie begon met een algemeen praatje over het Dondersinstituut. Daarna 
volgde een rondleiding langs apparaten als MRI, EEG en MEG. Tijdens deze rondleiding 
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volgde een uitgebreide uitleg over de apparaten en hun werking. Er was veel mogelijkheid 
om vragen te stellen en hier werd goed gebruik van gemaakt. De reacties op de excursie 
waren erg positief. Er namen twaalf Posteleinleden deel aan de excursie.  
 

5.2.6 De Lindenhorst 
 Op 23 april 2010 werd een excursie georganiseerd naar De Lindenhorst in Zeist. De 
Lindenhorst is een gespecialiseerde JeugdzorgPlus instelling en biedt bescherming en 
intensieve behandeling aan meisjes met ernstige gedragsproblemen.  De excursie begon met 
een inleidend praatje waarin uitgelegd werd wie binnen de instelling werkzaam zijn en welke 
werkwijze gehanteerd wordt. Daarna volgde een rondleiding door een werknemer en een 
cliënte. De reacties van de deelnemers en de instelling waren erg positief. Er namen twaalf 
Posteleinleden deel aan de excursie.  
 

5.2.7 De Sapfabriek 
 Op 11 juni 2010 vond een excursie plaats naar de Sapfabriek in Ede. De Sapfabriek is 
een leerfabriek. In deze levensechte fabriek wordt onderwijs vormgegeven vanuit de 
beroepspraktijk. Studenten leren het ontwikkelen, produceren en verkopen van 
sapproducten. Het werk en de vragen die hierbij ontstaan vormen het beginpunt van het 
onderwijs. Tijdens de excursie werd eerst uitgelegd wat de Sapfabriek inhoudt en hoe er 
gewerkt wordt. Daarna volgde een rondleiding door de fabriek. De excursie bleek uitermate 
geschikt voor studenten van de richting Onderwijskunde. De deelnemers, die voor het 
merendeel studenten van de richting Onderwijskunde waren, waren erg positief over de 
excursie. Vijf Posteleinleden namen deel aan de excursie. 
 

5.2.8 De Winckelsteegh 
 Op 17 september 2010 heeft een excursie plaatsgevonden naar De Winckelsteegh in 
Nijmegen. De Winckelsteegh ondersteunt kinderen en volwassenen met een matig of (zeer) 
ernstig verstandelijke beperking en meervoudige complexe handicaps en biedt 24‐uurs zorg 
aan deze cliënten. Tijdens de excursie werd een algemeen praatje gehouden door de 
orthopedagogen over de instelling en vertelden de orthopedagogen over hun 
werkzaamheden. Daarna werd de groep in tweeën gedeeld voor een rondleiding naar de 
woongroepen en het terrein van  de Winckelsteegh. 
 Aan de excursie namen zestien leden en één niet‐lid deel en zij waren allen erg 
enthousiast. 
 

5.3 Lezingen 
Het afgelopen jaar zijn zeven lezingen georganiseerd. De lezingen vonden zoveel 

mogelijk plaats in de pauze, zodat zoveel mogelijk studenten de lezing kunnen bijwonen. 
Slechts één lezing vond in de avond plaats. De reden hiervoor was dat de spreekster alleen in 
de avonduren beschikbaar was en dat de lezing meer tijd in beslag nam dan drie kwartier en 
dus niet tijdens een pauze zou passen. 

 

5.3.1 Netwerken 
Op 12 november 2009 vond de eerste lezing van de lezingencyclus plaats met als 

onderwerp ‘netwerken’. De lezing werd gegeven door mevrouw drs. J. Konings. Om meer 
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samen te werken met andere verenigingen en om een vollere collegezaal te krijgen, is 
studievereniging SPiN benaderd om deze lezing gezamenlijk aan te bieden aan zowel 
Postelein‐ als SPiNleden. Het bestuur van SPiN vond dit een goed initiatief en de lezing is dan 
ook samen georganiseerd. De lezing werd bezocht door vijftien Postelein‐, vijftien SPiN‐ en 
twee niet‐leden. De reacties op de lezing waren voor het merendeel negatief. De inhoud van 
de lezing was niet wat de studenten ervan verwacht hadden. Daarnaast was de inleiding van 
de spreker erg lang, waardoor er niet diep op het onderwerp ‘netwerken’ ingegaan werd.  
 

5.3.2 Eigen praktijk 
De tweede lezing van de lezingencyclus vond plaats op 3 december 2009. De lezing 

ging over het hebben van een eigen praktijk en werd gegeven door mevrouw M. Lempens. 
Vooraf aan de lezing is via dr. C. Hulsmans contact opgenomen met mevrouw M. Lempens 
en is gevraagd om de inleiding zo kort mogelijk te houden. Dit is gedaan om te voorkomen 
dat de lezing weer zou tegenvallen bij de studenten. De lezing werd door 37 Posteleinleden 
bezocht en de reacties waren positief.  

Vooraf aan de lezing is wederom contact opgenomen met studievereniging SPiN om 
ook deze lezing samen aan te bieden. Het bestuur en de lezingencommissie van SPiN hebben 
toen echter besloten om geen lezingen meer samen te organiseren met Postelein. Hun 
reden hiervoor was dat dit het beste zou werken wanneer de commissie van SPiN en 
Postelein samen zouden vergaderen, maar dit komt in de praktijk lastig tot zijn recht. 
 

5.3.3 Russisch en Afrikaans onderwijssysteem 
Op 14 januari 2010 vond een lezing plaats over het Afrikaans en Russisch 

onderwijssysteem. De lezing werd gegeven door de Russische professor I. Zlotnikova en was 
in het Engels. I. Zlotnikova komt oorspronkelijk uit Rusland en woont sinds een aantal jaar in 
Oeganda. Hierdoor heeft zij zowel kennis van het Russische als het Afrikaanse 
onderwijssysteem. De spreekster is geregeld via dr. H. van der Meijden, docente 
Onderwijskunde. Zij heeft goed contact met mevrouw Zlotnikova en heeft het bestuur van 
Postelein benaderd met de vraag of wij interesse hadden in een lezing van deze professor.  
 De promotie van de lezing was vrij kort, ongeveer een week. Dit kwam doordat het 
bestuur laat benaderd werd voor de lezing. Desondanks kwamen zestien Posteleinleden naar 
de lezing luisteren en zij waren allen positief.  
 

5.3.4 Rett-syndroom 
Op 11 februari 2010 was een lezing over het Rett‐syndroom georganiseerd. De lezing 

werd gegeven door mevrouw L. Terdoest. Zij heeft een dochtertje met dit syndroom. Tijdens 
de lezing vertelde zij onder andere over de oorzaken, de prevalentie en de gevolgen van het 
Rett‐syndroom. Verder vertelde zij hoe het syndroom het leven van haar dochtertje en het 
gezin beïnvloedt. Na afloop van de lezing reikte zij zes handboeken over het Rett‐syndroom 
uit aan de aanwezigen. Diegene die geen boek hadden gekregen, kregen de mogelijkheid om 
hun adres achter te laten, zodat het boek naar hen werd opgestuurd. Deze adresuitwisseling 
is via Postelein gegaan en 43 studenten maakten hiervan gebruik.   

De excursie werd bezocht door 129 Posteleinleden en drie niet‐leden. De reacties 
waren zeer positief. 
 



Jaarverslag studievereniging Postelein, bestuur 2009 – 2010 

 26   

 

5.3.5 Jeugdzorg 
  Op 25 februari 2010 vond de derde lezing plaats uit de lezingencyclus en deze lezing 
ging over Jeugdzorg. De lezing werd gegeven door mevrouw M. Jacobs en mevrouw M. 
Graauw. Tijdens de lezing vertelden zij over de manier van werken bij Jeugdzorg en hun 
werkzaamheden binnen Jeugdzorg. Dit deden zij met behulp van een DVD en het 
behandelen van casussen. Bij de lezing waren 49 Posteleinleden aanwezig en één niet‐lid. De 
lezing werd positief ontvangen. 
 

5.3.6 Depressie: het ervaringsverhaal van een moeder 
 Op 21 april 2010 vond in de avond een lezing plaats over depressie. De lezing werd 
gegeven door mevrouw H. van Lieshout. Zij vertelde haar ervaringsverhaal en gaf daarbij een 
goed beeld van de impact van een depressieve moeder op een gezinssituatie. Verder 
vertelde zij welke hulp zij aangeboden heeft gekregen en wat zij van deze hulp vond. De 
lezing werd bezocht door 41 Posteleinleden en hun reacties waren positief. 
 

5.3.7 OPM Nijmegen 
 Op 20 september 2010 heeft een lezing plaatsgevonden over OPM Nijmegen. OPM 
Nijmegen is een praktijk voor diagnostisch onderzoek en behandeling van leer‐ en 
ontwikkelingsproblemen. De lezing werd gegeven door mevrouw J. Stekelinck en mevrouw 
M. Kemper. Zij vertelden hoe de praktijk werkt en ondersteunden dit met een casus.  

De lezing werd bezocht door 32 leden en de reacties waren positief. 
 

5.4 Workshops 
In het afgelopen jaar heeft de commissie twee workshops georganiseerd. Aangezien 

deze workshops niet te plaatsen zijn onder de excursies of lezingen worden ze apart 
genoemd. Om de opgave voor deze workshops laagdrempelig te houden is in samenspraak 
met de commissie en het bestuur besloten om de inschrijvingen per e‐mail te laten verlopen, 
waardoor geen borg gevraagd werd. Dit bleek goed te werken. 
 

5.4.1 Kindertelefoon  
  Op 23 februari 2010 vond een workshop plaats over de Kindertelefoon. Tijdens de 
workshop werd op een interactieve manier meer verteld over de werkzaamheden en het 
doel van de Kindertelefoon. De workshop werd gegeven door C. Abspoel en Y. Demirel. Zij 
werken allebei als vrijwilliger bij de Kindertelefoon. Tijdens de workshop werden onder 
andere casussen nagespeeld. Aan de workshop namen vijftien Posteleinleden deel en zij 
waren allen erg positief. 
 

5.4.2 Onderwijskundige in een E-learning bedrijf  
 Op 10 juni 2010 vond een workshop plaats over het werken als onderwijskundige in 
een E‐learning bedrijf. De workshop werd gegeven door mevrouw L. Romviel. Tijdens de 
workshop werd verteld wat het bedrijf doet en wat de werkzaamheden van een 
onderwijskundige hierbinnen zijn aan de hand van concrete projecten. Tijdens de workshop 
was veel gelegenheid voor vragen. De workshop werd erg positief ontvangen. Negen 
Posteleinleden bezochten de workshop.  
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5.5 Themadag: Relationeel werken 
 In februari heeft R. Marinussen contact opgenomen met Postelein omdat hij de Dr. 
Anna Terruwe Scriptieprijs had gewonnen. Deze prijs wordt uitgereikt aan studenten van de 
Radboud Universiteit die hun scriptie volgens bepaalde voorwaarden inleveren bij het 
Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds. Postelein ontving hiervoor een geldbedrag, omdat 
Postelein de studievereniging was waarvan R. Marinussen lid was. R. Marinussen wilde graag 
dat (een gedeelte van) dit geldbedrag besteed kon worden aan een formele activiteit die 
raakvlakken heeft met zijn scriptieonderwerp, namelijk Emerging Body Language. In 
samenwerking met R. Marinussen, A. Bosman, C. Heijligers en de commissaris formeel is 
toen het idee ontstaan om een themadag te organiseren met als thema ‘relationeel werken’.  

De themadag heeft plaatsgevonden op vrijdag 24 september 2010 van 10.00 uur tot 
15.00 uur. Leden hadden gratis toegang tot de themadag. Niet‐leden betaalden het 
symbolische bedrag van één euro. Het programma zag er als volgt uit: 
10.00 uur tot 10.45 uur: introductie door A. Bosman en R. Marinussen 
11.00 uur tot 12.00 uur: meneer J. Steehouder 
12.15 uur tot 13.15  uur: meneer M. Schmeier 
13.15 uur tot 13.45 uur: Lunch verzorgd door Postelein 
13.45 uur tot 14.45 uur: mevrouw C. Heijligers 
14.45 uur tot 15.00 uur: Afsluiting 
 Het doel van de dag was dat studenten een beter beeld kregen van het belang van 
een afgestemde relatie en interactie met je cliënt voor het resultaat van de behandeling en 
begeleiding van een cliënt. In elk deel werd een behandelingsvorm uitgelegd waarbij de 
relatie met de cliënt belangrijk is. Vanuit drie invalshoeken werden deze delen verzorgd, 
namelijk leerstoornissen & onderwijsproblemen, gezinsstoornissen & gedragsproblemen en 
ontwikkelingsstoornissen & gedragsproblemen. 
  Tijdens de dag waren zowel studenten als genodigden van R. Marinussen aanwezig. 
Van de studenten waren 36 leden en één niet‐lid aanwezig. Verder had R. Marinussen 
vijftien personen uitgenodigd, die ook deelnamen aan de dag. Het werd een interessante en 
leerzame dag en zowel de sprekers als de deelnemers waren erg positief.  
 
 

5.6 Voorlichtingen en meeloopdagen commissie 
 De voorlichtingen en meeloopdagen commissie bestond dit jaar uit: 

‐ Monique Augustijn 
‐ Chantal Bleijenberg 
‐ Marlot Brouwer 
‐ Lieke Gehling 
‐ Nicolette Ginjaar (commissiehoofd) 
‐ Maud Graste 
‐ Anne Habraken 
‐ Miriam Krol 
‐ Gerdien Landegent 
‐ Kirsten Moonen 
‐ Jessica Peeters 
‐ Annemarie van Schaik 
‐ Joyce Stegeman (gestopt per februari 2010) 
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‐ Hannah Verboom 
‐ Judith Wilms (bestuursverantwoordelijke) 
Deze commissie heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met het geven van 

voorlichtingen op middelbare scholen. Verder verzorgt deze commissie meeloopdagen voor 
middelbare scholieren en HBO‐studenten. In het begin van het jaar is besloten om een 
commissiehoofd aan te stellen voor de meeloopdagen. De voorlichtingen bleven dus onder 
de verantwoordelijkheid van de commissaris formeel. Hiervoor is gekozen in samenspraak 
met de commissaris formeel 2008‐2009, omdat ze verwachtte dat dit effectiever zou zijn.  
Doordat de voorlichtingen en meeloopdagen gesplitst waren, zorgde dit voor minder 
belasting van de commissaris formeel. Zowel het commissiehoofd als de commissaris 
formeel hadden een goed overzicht over hun taken, waardoor geen problemen ontstonden. 
Deze splitsing in taken bleek inderdaad effectief te zijn. 
 

5.7 Voorlichtingen 
Het afgelopen jaar was mevrouw drs. M. Heijmans de contactpersoon vanuit de 

universiteit voor de voorlichtingen. Zij voorzag de commissaris formeel van de informatie 
over de voorlichtingen welke zij doorspeelde naar  de commissieleden. De voorlichtingen 
werden verzorgd door twee commissieleden. Er werd gebruikt gemaakt van de bestaande 
PowerPointpresentatie over de opleiding en de studenten namen naar bijna alle locaties zelf 
de laptop en beamer van Postelein mee. In totaal zijn het afgelopen jaar dertien 
voorlichtingen geweest: 

‐ 26 oktober 2009 in Doetinchem 
‐ 5 november 2009 in Roosendaal 
‐ 6 november 2009 in Breda 
‐ 12 november 2009 in Oosterhout 
‐ 17 november 2009 in Venlo 
‐ 17 november 2009 in Apeldoorn 
‐ 18 januari 2010 in Horst 
‐ 26 januari 2010 in Nijmegen 
‐ 29 januari 2010 in Zwolle 
‐ 4 februari 2010 in Twente 
‐ 10 februari 2010 in ’s Hertogenbosch 
‐ 11 februari 2010 in Eindhoven 
‐ 15 april 2010 in Nijmegen (Pabo Groenewoud) 
Twee voorlichtingen zijn verzorgd door drs. M. Heijmans in plaats van door 

commissieleden. Dit waren de voorlichtingen van 18 januari in Horst en 26 januari in 
Nijmegen. Deze voorlichtingen vielen in de (her)tentamenweek, waardoor geen van de 
commissieleden in de gelegenheid was om de voorlichtingen te verzorgen.  

Na elke voorlichting zijn de voorlichtingen geëvalueerd tijdens de 
commissievergadering, welke is teruggekoppeld naar drs. M. Heijmans. In juni is een 
afsluitende evaluatie geweest met drs. M. Heijmans en drs. S. van Helden. Hieruit bleek dat 
de voorlichtingen goed gegaan zijn. Voor komend jaar zal drs. S. van Helden de voorlichting 
aanpassen aangezien er veranderingen komen in het onderwijsprogramma. 
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5.8 Meeloopdagen 
In totaal zijn er twaalf meeloopdagen geweest. Deze vonden plaats op de volgende 

dagen: 
‐ 9 november 2009 
‐ 23 november 2009 
‐ 7 december 2009 
‐ 4 januari 2010 
‐ 1 februari 2010 
‐ 11 februari 2010 
‐ 22 februari 2010 
‐ 11 maart 2010 
‐ 25 maart 2010 
‐ 22 april 2010 
‐ 10 mei 2010 
‐ 7 juni 2010 

Bij elke meeloopdag waren maximaal vijftien scholieren of HBO‐studenten aanwezig. 
In totaal hebben 123 personen aan een meeloopdag deelgenomen. Alleen 
eindexamenkandidaten konden deelnemen aan een meeloopdag, hiervoor is gekozen om de 
commissie niet te belasten met te veel meeloopdagen.  

Er zijn twee soorten dagprogramma’s aangeboden aan de deelnemers van een 
meeloopdag. Hiertoe is besloten, omdat dit beter uitkwam met de colleges die op die dag 
gegeven werden. De programma’s zagen er als volgt uit: 
 
Programma A: 
11.15 uur ‐ 11.45 uur Aankomst en ontvangst 
11.45 uur ‐ 12.15 uur Welkomstpraatje 
12.15 uur ‐ 13.30 uur Lunch 
13.45 uur ‐ 14.30 uur Volgen eerste deel college 1 
14.30 uur ‐ 15.30 uur Rondleiding over de campus 
15.45 uur ‐ 16.30 uur Volgen eerste deel college 2 
16.30 uur ‐ einde Afsluitend drankje in Cultuurcafé  
 
Programma B: 
9.30 uur ‐ 10.00 uur Aankomst en ontvangst 
10.00 uur ‐ 10.30 uur Welkomstpraatje 
10.45 uur ‐ 11.30 uur Volgen eerste deel college 1 
11.30 uur ‐ 12.30 uur Rondleiding over de campus 
12.30 uur ‐ 13.30 uur Lunch 
13.45 uur ‐ 14.30 uur Volgen eerste deel college 2  
14.30 uur ‐ einde Afsluitend drankje in Cultuurcafé 
 

De colleges die bezocht werden verschilden per periode. Hierbij werd geprobeerd 
zoveel mogelijk naar colleges uit het eerste jaar te gaan of naar colleges, die uit andere jaren 
als leuk ervaren worden. De lunch en het afsluitende drankje waren op kosten van Postelein 
waarvoor subsidie wordt verkregen vanuit het Onderwijsinstituut.  
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Eind februari kwam mevrouw dr. M. van den Hurk, coördinator van de studierichting 
Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO), met de vraag of het mogelijk is om 
voor geïnteresseerden van de ALPO‐richting meeloopdagen te organiseren. Zij ontving hier 
namelijk veel vragen over. In samenspraak met de commissie is besloten aan deze vraag 
gehoor te geven. Sinds maart was het mogelijk voor scholieren en HBO‐studenten om zich 
op te geven voor ALPO‐meeloopdagen. Het programma ziet grotendeels hetzelfde eruit als 
van de andere meeloopdagen. Alleen het welkomstpraatje is vervangen door een 
informatiepraatje van dr. M. van den Hurk en twee studenten van ALPO, die door M. van 
den Hurk zijn geregeld. Aangezien de inschrijving voor de ALPO‐meeloopdag niet snel liep, is 
uiteindelijk slechts één meeloopdag georganiseerd voor ALPO‐geïnteresseerden. Verwacht 
wordt dat er voor de meeloopdag volgend jaar meer animo is, omdat het ALPO‐programma 
dan meer bekendheid heeft.  
 

5.9 Overige voorlichtingsactiviteiten 
Naast de voorlichtingen en meeloopdagen heeft de commissie ook geholpen bij een 

aantal andere voorlichtingsactiviteiten. Op 28 en 29 oktober 2009 vond de Nijmeegse 
Tweedaagse plaats. Tijdens deze dag begeleidden zeven commissieleden een groepje met 
scholieren. Het programma werd door de universiteit opgesteld.  
 Daarnaast vond op 7 november 2009 en 10 april 2010 een bachelordag plaats, 
waarbij telkens twee commissieleden een informatiestandje bemanden en informatie 
verschafte aan geïnteresseerden. Daarnaast heeft een bestuurslid van Postelein een kort 
praatje gehouden over de studievereniging tijdens de voorlichting. Ditzelfde praatje is ook 
gehouden tijdens de Ouderdag op 6 maart 2010. Tevens hebben twee bestuursleden op die 
dag geholpen met het geven van een rondleiding aan de ouders over de campus.  
 Ten slotte vond op 23 april 2010 een proefstudeerdag plaats. Tijdens deze dag 
hebben drie commissieleden de scholieren begeleid. Het programma was door de 
universiteit opgesteld. 
 

5.10 Landelijke Studenten Pedagogiek en Onderwijskunde Dag 
De Landelijke Studenten Pedagogiek en Onderwijskunde Dag heeft afgelopen jaar 

plaatsgevonden op 19 maart 2010 te Nijmegen. Tijdens deze dag stond werkveldoriëntatie 
centraal en dit kwam tot uiting in de verschillende workshops die voor alle studenten 
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde verzorgd werden. De commissie bestond 
uit leden van de zusterverenigingen Comenius, Emile, ODIOM, PAP, Postelein, VOCUS en 
VSPVU.  

De LSPODcommissie van Postelein bestond dit jaar uit: 
‐ Irene Geurts 
‐ Milou Golbach 
‐ Neomi Spierts 
‐ Judith Wilms (bestuursverantwoordelijke) 

 
Het programma zag er als volgt uit: 

Vanaf 9.30 uur  Ontvangst en inschrijving 
10.15 uur ‐ 10.45 uur  Openingswoord door voorzitter LSPODcommissie  

en openingsact (lachtherapie) door S. Rabbe  
11.00 uur – 11.45 uur  Eerste workshopronde 
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12.00 uur – 13.00 uur  Lunch en informatiemarkt 
13.00 uur – 13.45 uur  Tweede workshopronde 
14.00 uur – 14.45 uur  Derde workshopronde 
15.00 uur – 15.15 uur  Afsluitingswoord door voorzitter LSPODcommissie 
15.15 uur – 16.30 uur  Borrel in Cultuurcafé 
 

Elke studievereniging kreeg naast de algemene taken elk de verantwoordelijkheid 
over een eigen functie (voorzitter, secretaris, penningmeester, faciliteiten, website, 
sponsoring of promotie). Studievereniging Postelein verzorgde dit jaar de faciliteiten tijdens 
de LSPOD 2010. 
 Ondanks de promotie werd de LSPOD 2010 niet goed bezocht. In totaal waren 53 
deelnemers aanwezig tijdens de dag, waarvan 24 Posteleinleden. Deze geringe opkomst is 
waarschijnlijk het gevolg van de locatie. De LSPOD werd dit jaar namelijk voor het eerst 
georganiseerd op een locatie die voor vijf van de zeven verenigingen een langere reistijd met 
zich meebracht dan voorgaande jaren het geval was. Vanuit deze vijf verenigingen was de 
opkomst dan ook het laagst. Een andere locatie was echter niet mogelijk, daarom is voor de 
locatie Nijmegen gekozen. Verder werd er in de periode van de LSPOD op de Radboud 
Universiteit een tweedejaars college op vrijdag gegeven en dit kan mogelijk een reden zijn 
dat, ondanks de promotie, Posteleinleden uit het tweede studiejaar niet naar de dag 
kwamen. Ondanks de kleine opkomst is de dag goed verlopen.  
 Bij de laatste evaluatievergadering is de dag doorgenomen en zijn verbeterpunten 
aangehaald voor volgend jaar. Hierbij kan men denken aan mailcommunicatie tijdens de 
voorbereiding, communicatie tijdens de dag, promotie en website.  
 Afgelopen jaar bleek dat op andere universiteiten lokalen al vroeg gereserveerd 
moesten worden. Aangezien Leiden over goede faciliteiten beschikt en deze locatie ook 
vroeg gereserveerd moet worden, is de LSPOD 2011 al vastgelegd. De LSPOD 2011 zal 
plaatsvinden op 1 april 2011 in Leiden. Een voordeel van het vroege vastleggen van deze 
datum is dat vanaf de eerste vergadering meteen begonnen kan worden met het regelen 
van workshops.  
 

5.11 Sollicitatietraining 
Het afgelopen jaar heeft een tweedaagse sollicitatietraining plaatsgevonden op 5 en 

12 maart 2010 en deze werd gegeven door mevrouw G. de Groot van Dienst Studentenzaken 
(DSZ). Op beide dagen duurde de training één uur en drie kwartier en gedurende deze tijd 
werd ingegaan op loopbaanoriëntatie en solliciteren. Aan de training namen dertien 
Posteleinleden deel. Bij inschrijving op de Posteleinkamer werd een borg van vijf euro 
gevraagd, die de deelnemers op het begin van de tweede trainingsdag terugkregen. De 
reacties van de deelnemers waren erg positief. Wel werd aangegeven dat het voor de 
studenten van de richting Gezin & Gedrag nuttiger was wanneer de sollicitatiedag begin 
februari georganiseerd werd in verband met de sollicitaties voor stageplekken. Deze wens is 
teruggekoppeld naar mevrouw G. de Groot en zij gaf aan dat dit waarschijnlijk voor volgend 
geen probleem zal vormen.  
 

5.12 Cursus Kinder-EHBO 
 Het afgelopen jaar is, zoals in het beleidsplan werd aangekondigd, eerst gekeken naar 
de mogelijkheden van andere aanbieders voor de cursus Kinder‐EHBO. De commissaris 
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formeel heeft daarom in het begin van het bestuursjaar contact gezocht met aanbieders die 
gekwalificeerde EHBO‐cursussen aanbieden. Deze aanbieders bleken echter of te duur of het 
bleek dat  zijn geen mogelijkheden hadden om de cursus aan een aparte groep studenten 
aan te bieden. Daarom is besloten om de cursus Kinder‐EHBO weer te organiseren in 
samenwerking met Ambuklas.  

De driedaagse cursus, die in totaal zeven uur in beslag nam, zou plaatsvinden in de 
avonduren van 28 april 2010, 12 mei 2010 en 19 mei 2010. De cursus zou 42 euro per 
persoon kostten. 
 Ondanks de promotie en de extra promotie, die gedaan is toen bleek dat dit nodig 
was, gaven zich in totaal slechts tien Posteleinleden op. Doordat de cursus pas kon doorgaan 
bij vijftien deelnemers, is de cursus afgelast. De voorwaarde dat de cursus pas kon 
plaatsvinden bij vijftien aanmeldingen, was vooraf bekend gemaakt tijdens de promotie. 
 Voor de toekomst is het misschien een idee om de cursus één keer in de twee jaar te 
laten plaatsvinden.  
 

5.13 Praktijkavond: ‘Blik op het werkveld’ 
 Het afgelopen jaar is de Praktijkavond: ‘Blik op het werkveld’ net zoals voorgaande 
jaren georganiseerd in samenwerking met mevrouw L. van der Linden van de Nederlandse 
Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). De avond vond plaats op 26 mei 
2010 in Absolute Zero. Deze locatie bleek geschikt te zijn voor de avond, omdat er genoeg 
ruimte was voor de verschillende sprekers.  

L. van der Linden regelde sprekers uit de richtingen gehandicaptenzorg, geestelijke 
gezondheidszorg, jeugdzorg en onderwijs. Afgelopen jaar is besloten de studenten van de 
richting Onderwijskunde ook de gelegenheid te geven om te praten met professionals uit 
hun latere werkveld. L. van der Linden had daarom ook twee onderwijskundigen geregeld.  
De avond zag er als volgt uit: 
19.15 uur – 19.30 uur: Aanmelding en welkom 
19.30 uur – 20.10 uur: Ronde 1 
20.20 uur – 21.00 uur: Ronde 2 

Ondanks de promotie bleek de animo vanuit de richting Onderwijskunde echter 
gering (slechts twee studenten gaven zich op). Ook voor het werkveld onderwijs bij de 
richting Pedagogische Wetenschappen gaven zich weinig leden op. Daarom is besloten om 
de sprekers van Onderwijskunde en Onderwijs af te lasten.   
 In totaal namen 28 leden en één niet‐lid deel aan de avond. De avond is goed 
verlopen en de reacties waren positief. 
 

5.14 Statistiekbijlessen 
 Ook dit jaar fungeerde Postelein als koppelaar tussen studenten die bijles nodig 
hadden en studenten die dit wilden geven. Bij aanvang van het collegejaar is gepromoot om 
studenten te werven die bijles wilden geven en om studenten die extra hulp bij statistiek 
nodig hadden te wijzen op het bestaan van de deze mogelijkheid via Postelein. De 
commissaris formeel koppelde vervolgens deze studenten aan elkaar. Studenten die extra 
lessen zochten, konden kiezen uit individuele bijlessen en groepslessen met een maximum 
van vier studenten. De kosten hiervan  stonden vooraf vast: individuele lessen kostten tien 
euro per uur en lessen in groepsverband vijf euro per persoon per uur. Doordat Postelein 
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slechts optrad als koppelaar, regelden de studenten zelf de betaling, locatie en inhoud van 
de bijlessen.  
 In totaal hebben het afgelopen jaar 25 studenten gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid. Postelein had de keuze uit acht studenten die bijles wilden geven. 
 Doordat Postelein slechts optreedt als koppelaar was het lastig in te schatten hoe de 
studenten de mogelijkheid ervaren hebben; zodra de koppeling is geweest, is Postelein uit 
beeld. Daarom heeft de commissaris formeel evaluatieformulieren gemaakt voor de 
studenten die hulp kregen in de statistiekvakken en de studenten die de bijlessen gaven. Op 
die manier kon de kwaliteit van deze mogelijkheid onderzocht worden. Deze formulieren zijn 
per e‐mail naar de studenten gestuurd. De geretourneerde evaluaties zijn ingevoerd in SPSS 
en geanalyseerd.  
 De belangrijkste resultaten uit de evaluatie waren dat voor de meeste studenten die 
bijles kregen de bijlessen effectief waren, dat het overgrote deel van de respondenten de 
vergoeding die Postelein vaststelt goed te vindt en dat het merendeel de rol van Postelein 
als koppelaar goed vindt. Ten slotte werd aan de studenten gevraagd welke tips of 
opmerkingen ze nog hadden. Hier kwamen een aantal praktische tips uit waarmee volgende 
jaren wellicht iets gedaan kan worden. Deze tips betroffen de toegang tot Blackboard voor 
het vak waarin bijles wordt gegeven, het geven van extra oefenmateriaal en het 
verduidelijken van de verwachtingen die studenten die bijles geven en studenten die bijles 
krijgen van elkaar moeten hebben.  
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6.0 Commissie informeel  

6.1 Algemeen Informele Commissie 
De commissie bestond dit jaar uit: 

- Imke in ’t Groen (gestopt per november 2009) 
- Maureen Jekel (bestuursverantwoordelijke) 
- Anna Jonker 
- Cristi Middag (commissiehoofd) 
- Loanne Otten 
- Joyce Stegeman 
- Aleth Wormgoor 

Het afgelopen jaar heeft de commissie verschillende activiteiten georganiseerd die 
niet studie‐gerelateerd zijn.  
Hieronder worden alle activiteiten besproken die het afgelopen jaar zijn georganiseerd.  
 

6.1.1 Cultuuravond 
In bestuursjaar 2008‐2009 is begonnen met het organiseren van cultuuravonden. Dit 

sloeg toen goed aan, waardoor in het huidige bestuursjaar is besloten deze cultuuravonden 
weer terug te laten komen. In het afgelopen jaar zijn drie cultuuravonden georganiseerd.   

Op 10 februari 2010 was een Capoeira‐workshop. Deze workshop werd gegeven door 
G. Heijmans. De workshop werd niet heel goed bezocht. Er waren in totaal dertien leden en 
één niet‐lid. De leden die mee hebben gedaan vonden de workshop erg goed en leuk. 
De geringe animo lag waarschijnlijk aan het tijdstip en de bekendheid van de workshop. Bij 
de volgende cultuuravonden werd hiermee rekening gehouden.   
 Op 7 juni 2010 werd de tweede georganiseerd; een djembéworkshop. Deze werd 
georganiseerd door djembéschool Mudansa en deze was goed bevallen. Naast het djembé 
spelen werd ook Afrikaanse dans aangeleerd. Er waren in totaal vijftien leden en zeven niet‐
leden.  

De laatste cultuuravond vond plaats op donderdag 23 september. Er is een English 
High Tea georganiseerd. Deze is goed bezocht en leden reageerden enthousiast. In totaal zijn 
er 93 leden die de activiteit hebben bezocht. 

 

6.1.2 Cocktailnight 
In het bestuursjaar 2008‐2009 is geprobeerd de cocktailnights aantrekkelijker te 

maken door deze te verplaatsen naar Universiteitscafé Piecken. Omdat wij dit jaar meer 
mensen wilden trekken op de cocktailnight, hebben wij geprobeerd een activiteit voor de 
cocktailnight te plannen. Op 30 maart 2010 zou een filmavond plaatsvinden, gevolgd door de 
cocktailnight. Omdat er geen animo was voor de filmavond is besloten deze niet door te 
laten gaan. De cocktailnight is wel doorgegaan. Er stond een bon in de maarteditie van de 
PosteleinPost van universiteitscafé Piecken voor een gratis cocktail. Er waren zeventien 
leden.  
 Op 18 mei 2010 werd de tweede cocktailnight gehouden. Hier waren 34 leden 
aanwezig. Dat er deze tweede cocktailnight meer leden aanwezig waren, komt waarschijnlijk 
doordat vlak voor de cocktailnight, de student‐docentactiviteit werd georganiseerd. Na de 
student‐docentactiviteit is bijna iedereen meegegaan naar Universiteitscafé Piecken om daar 
nog gezellig na te kletsen onder het genot van cocktails.  
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6.2 Incidentele activiteiten 
6.2.1 Sinterklaasactie 

Op 26 november 2009 vond de Sinterklaasactie plaats. Twee commissieleden hebben 
zich verkleed als zwarte piet en zijn de collegezalen langs geweest om pepernotenzakjes met 
een gedichtje eraan uit te delen. Zij hebben pepernootzakjes in de postvakken van docenten 
neergelegd. Dit jaar waren er weer zeer positieve reacties van zowel studenten als docenten.  

 

6.2.2. Karaokeavond 
Op 9 december 2009 is een Blèr‐Battle georganiseerd. Op deze karaokeavond waren 

22 Posteleinleden aanwezig. Zij deden enthousiast mee en gaven enthousiaste reacties. 
Vooral de prijzen vonden zij erg leuk. De hoofdprijs was één uur gratis bowlen, er was een 
zak snoep en voor de verliezers waren er keelsnoepjes.  
 

6.2.3 Kerstdiner 
Op 15 december 2009 vond het kerstdiner plaats in De Gelagkamer. Bij het 

Kerstdiner waren veertig Posteleinleden aanwezig. Bij aankomst kreeg ieder lid een kaarsje 
met een kerstman erop. Hieraan zat een kaartje waarop een tekstje vermeld stond. Ondanks 
de slechte bediening, vonden de Posteleinleden het een leuke avond.  

 

6.2.4 Chocoladeavond 
De chocoladeavonden hebben op dinsdag 2 maart 2010 en maandag 15 maart 2010 

plaatsgevonden. Vanwege de goede opkomst van voorgaande jaren bij de chocoladeavond 
is, in overleg met Universiteitscafé Piecken, geprobeerd om meer studenten mee te laten 
doen aan de chocoladeavond. Voorgaande jaren konden dertig mensen per avond meedoen. 
Dit jaar konden vijftig mensen per avond meedoen.  

Op de eerste chocoladeavond waren 28 Posteleinleden en één niet‐lid aanwezig. 
Deze datum bleek door de lage opkomst niet geschikt. Leden konden drie 
chocoladerecepten maken en tijdens die avond was er ook een chocoladefondue. 

Op maandag 15 maart 2010 waren er 45 Posteleinleden aanwezig. Vijf leden hadden 
zich op de avond zelf ziek gemeld. Veel mensen wilden nog meedoen met deze 
chocoladeavond, maar daar was geen plaats meer voor. Er waren die avond vijf mensen 
door persoonlijke omstandigheden niet gekomen, waardoor het aantal van vijftig leden niet 
is gehaald. Ook deze avond heeft iedereen drie chocoladerecepten gemaakt en gesnoept 
van de chocoladefondue. 

 

6.2.5 Student-docent activiteit 
De student‐docent activiteit vond op 18 mei 2010 plaats. Dit jaar heeft de commissie, 

net als voorgaande jaren, gekozen voor bowlen bij Olround met studenten en docenten. Er 
waren in totaal 34 leden van Postelein, maar jammer genoeg geen docenten. De docenten 
zijn uitgenodigd door een uit papier geknipte bowlingbal met de uitnodiging. Ook zijn veel 
docenten door de commissie persoonlijk aangesproken, maar jammer genoeg konden deze 
docenten niet. Desondanks hebben de studenten een leuke avond gehad.  
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6.2.6 Filmavond en Filmnight 
Omdat er geen animo was voor de filmavond die georganiseerd was op 30 maart 

2010, is er niet meer geprobeerd om een filmnight te organiseren. Dit zou zeer 
waarschijnlijk, net zoals de filmavond, ook niet aanslaan bij onze leden. Ons advies is om 
deze niet meer te organiseren.  
 

6.3 Galacommissie 
De galacommissie van Postelein bestond dit jaar uit: 

‐ Nanneke Bakkum 
‐ Anne Fleuren (gestopt per november 2009) 

Op 17 maart 2010 heeft het gala plaatsgevonden in ‘Old Cave’. Het gala werd samen 
georganiseerd met studieverenigingen Den Geitenwollen Soc, Intens, Leonardo da Vinci, 
Mycelium, Thalia en Umoja. In totaal konden 350 studenten naar het gala, daarvan heeft 
Postelein 98 kaartjes verkocht, waarvan 83 aan leden en vijftien aan niet‐leden. In totaal zijn 
340 kaartjes verkocht. Dit jaar kostte het kaartje voor leden twaalf euro en voor niet‐leden 
vijftien euro. Bij die prijs waren de garderobe, drie drankjes en borrelhapjes inbegrepen. De 
reacties op het gala waren positief.   
 

6.4 Feestcommissies 
Het afgelopen jaar heeft Postelein weer meegeholpen met het organiseren van het 

A‐feest, de Pitcherparty en het BaMyPo‐feest. Hieronder worden deze commissies apart 
behandeld.  
 

6.4.1 A-feestcommissie 
De afgevaardigde van Postelein in de A‐feestcommissie was dit jaar Lieke van 

Lieshout.  
Dit jaar zijn zes A‐feesten georganiseerd. De A‐feesten vonden plaats op 7 oktober 

2009, 9 december 2009, 10 februari 2010, 3 maart 2010, 2 juni 2010 en 16 augustus 2010. 
Het A‐feest werd met de volgende studieverenigingen georganiseerd: Babylon, BOW, ESV, 
GSV Excalibur, Mycelium, SVN en Synergy. Het A‐feest wordt gestart in de Boogie 
Wonderland, waarna, als er meer mensen zijn, de feestruimte wordt uitgebreid met de 
achterzaal van café Van Buren. Vanaf dit jaar wordt het A‐feest beter bezocht dan 
voorgaande jaren door de stap die gemaakt is om op DJ’s over te gaan. Omdat het A‐feest 
leuk is, maar jammer genoeg nog niet optimaal bezocht wordt en het tevens moeilijk is om 
data te plannen, is ervoor gekozen om aankomend jaar vier A‐feesten te organiseren.  
 

6.4.2 BaMyPocommissie 
De BaMyPocommissie bestond dit jaar uit: 

- Nina de Hommel 
- Nicole Smit 
- Laura Winkens (commissiehoofd per november 2009) 
 In tegenstelling tot voorgaande jaren, werd het BaMyPo‐feest dit jaar 

georganiseerd in café El Somberero. Aan elk feest wordt een thema gekoppeld. Er zijn 
afgelopen jaar zes BaMyPo‐feesten geweest. Deze vonden plaats op 22 oktober 2009, het 
thema was Think Pink, 3 december 2009, het thema was Glow in the Snow, 11 maart 2010, 
het thema was Fun in the Sun, 22 april 2010, het thema was Bal Masque, 20 mei 2010, het 
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thema was Pré‐WK en 19 augustus 2010, waarbij het thema Hawaii was. De BaMyPo‐feesten 
werden druk bezocht. 
 

6.4.3 PitcherPartycommissie 
De PitcherPartycommissie bestond dit jaar uit: 

- Thalia van Overveld 
- Laura Winkens 

Dit studiejaar zijn vijf Pitcherparty’s georganiseerd. Deze vonden plaats op 19 
november 2009, 14 januari 2010, 25 maart 2010, 10 juni 2010 en 18 augustus 2010. De 
PitcherParty’s werden elke keer georganiseerd met studievereniging Leonardo daVinci en 
bijna elke keer deed een gastvereniging mee. Op 19 november 2009 was dit studievereniging 
Mundus. Op 14 januari 2010 was er geen studievereniging die de PitcherParty kon mee 
organiseren. Op 25 maart 2010 werd de PitcherParty samen georganiseerd met 
studievereniging InTenS. Op 10 juni werd deze samen georganiseerd met MFVN en op 18 
augustus 2010 werd de Pitcherparty zonder gastvereniging georganiseerd. Universiteitscafé 
Piecken had SPiN toestemming gegeven om die avond een borrelavond te geven, waardoor 
het PitcherParty concept niet terugkwam tijdens deze avond. De eigenaar van 
universiteitscafé Piecken is hierover aangesproken. Bij de PitcherParty van 25 maart 2010 
ging de opbrengst naar de Ragweek. Alle PitcherParty’s die zijn geweest, zijn druk bezocht.  
 

6.5 Studytrip 
In oktober 2009 is de studytripcommissie van start gegaan. De studytripcommissie 

bestond dit jaar uit: 
- Renneke ter Braak (commissiehoofd per oktober 2009) 
- Meike van Haperen 
- Maureen Jekel (bestuursverantwoordelijke) 
- Chantal Maas 
- Inge Schrooten 
- Anna Witvliet 
- Aleth Wormgoor 

 

6.5.1 Bestemming 
Dit jaar heeft de studytripcommissie geprobeerd een bestemming te vinden die 

verder was dan voorgaande jaren. Eigenlijk wilde de commissie graag naar Londen. Omdat 
dit voor een bedrag van minder dan €100 per persoon niet zou lukken, is voor een andere 
bestemming gekozen, namelijk Keulen. We zijn van 4 tot en met 6 februari 2010 op studytrip 
naar Keulen geweest. Wanneer instanties niet te voet waren te bereiken vanaf het hostel, is 
gebruik gemaakt van het openbaar vervoer.  
 

6.5.2 Deelnemers 
In december is de promotie van de studytrip gestart. Vijftig leden konden mee. De 

promotie is een week na de promotie van de studiereis gestart, dit bleek achteraf geen 
verstandige beslissing. De bestemming van de studiereis was Rabat en dat was een verre 
bestemming, waardoor mensen eerder kozen voor de studiereis, dan de studytrip. Daardoor 
is het waarschijnlijk niet gelukt om genoeg mensen voor de studytrip mee te krijgen. Omdat 
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al betaald was voor de accommodatie, is besloten dat de reis zou doorgaan. Uiteindelijk zijn 
dertig mensen mee op studytrip gegaan.  
 

6.5.3 Activiteiten 
In Keulen zijn verschillende activiteiten georganiseerd.  

De formele instellingen waren: 
- Lezing over drugspreventie 
- Internationale school 
- School voor spraak‐ en taalproblemen 
- Youth Welfare Office 

 
De informele instellingen die bezocht zijn: 
- De Dom 
- Het Carnavalsmuseum  
- Het Eau de Colognemuseum 

 

6.5.4 Conclusie 
Elke dag heeft de commissie samen gezeten om de dag door te spreken met elkaar. Daaruit 
bleek onder andere dat er in het begin problemen waren met betrekking tot het hostel, zoals 
handdoeken die ons waren beloofd voor een borg van €5,‐, maar waarop het hostel toch 
terugkwam. De problemen werden door de commissie snel opgelost. 

De instellingen die de commissie had geregeld waren interessant. Bij het Youth 
Welfare Office werd een lezing gegeven. Niet iedereen vond de lezing interessant. Ook het 
Carnavalsmuseum vonden de studenten tegenvallen. De commissie dacht dat dit een leuke 
activiteit zou zijn, het was daarom erg jammer dat het tegenviel.  
De lezing over drugspreventie werd als erg interessant ervaren. Het Colognemuseum was 
erg leuk! Er werd veel uitgelegd over geuren.  
 Het was erg jammer dat slechts dertig Posteleinleden meegingen op studytrip naar 
Keulen. Daardoor hebben we verlies geleden en heeft Postelein meer bij moeten dragen. 
Over het algemeen vonden deelnemers het erg leuk en hebben we drie leuke dagen gehad! 
 

6.6 Studiereis 
In oktober 2009 is de studiereiscommissie van start gegaan. De studiereiscommissie 

bestond dit jaar uit: 
- Koen Flipse (gestopt per januari 2010) 
- Maureen Jekel (bestuursverantwoordelijke) 
- Stijn de Laat (gestopt per december 2009) 
- Nienna Mees 
- Robin van Rijthoven (commissiehoofd tot en met januari 2010) 
- Kim Rondhuis (gestart per januari 2010) 
- Nicole Sampers 
- Matthijs Weijermars 

Van 28 mei tot en met 4 juni 2010 heeft de studiereis naar Belgrado plaats gevonden. 
Er konden vijftig mensen mee. Er zijn 48 studenten en twee docenten op studiereis naar 
Belgrado meegegaan. Het is de zesde studiereis die Postelein heeft georganiseerd. 
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Doordat twee leden van de commissie gestopt zijn als commissielid, wilde de 
commissie een nieuw lid in de studiereiscommissie. Er is gekozen om Kim Rondhuis (huidig 
bestuurslid van Postelein) in de commissie op te nemen, omdat de commissie graag iemand 
wilde die op de hoogte was van het reilen en zeilen van de studiereiscommissie.  
 

6.6.1 Bestemming 
In oktober 2009 is de studiereiscommissie begonnen met het uitzoeken van 

bestemmingen. De commissie wilde een bestemming buiten Europa, omdat Postelein dit 
jaar haar derde lustrum vierde. De keuze viel op Rabat in Marokko. Tot en met half 
december is de commissie met deze bestemming bezig geweest. Door het Nederlands 
Instituut Marokko (NIMAR) werd de commissie veel activiteiten beloofd, maar er kon nog 
niks vastgelegd worden. Ook hoorden we van verschillende bronnen, ook van het NIMAR en 
de Nederlandse Ambassade in Rabat, dat het veilig was om daarheen te gaan. Dit bleek niet 
waar te zijn. Hier kwamen we achter via een andere studievereniging die het jaar daarvoor in 
Rabat was geweest. Zij vertelden ons dat Frans spreken noodzakelijk was en het niet altijd 
veilig was. Op dat moment waren er weinig instanties vastgelegd en moest de reis al betaald 
worden. Uiteindelijk is besloten de reis niet door te laten gaan.  

De studenten die zich hadden opgegeven voor de studiereis zijn als eerste op de 
hoogte gebracht van dit besluit door middel van een e‐mail en een bijeenkomst. Hiermee is 
getracht een open communicatie te creëren naar de leden toe. De studenten die ingeloot 
waren voor de reis naar Rabat mochten als eerste beslissen of ze mee wilden met de nieuwe 
reis die georganiseerd zou worden. 

Half januari 2010 is begonnen met het uitzoeken van een nieuwe bestemming voor 
de studiereis. Uiteindelijk is dit Belgrado geworden. De keuze is op deze stad gevallen, 
omdat de zustervereniging PAP hier twee jaar geleden is geweest en daar nog connecties 
heeft maar ook omdat het een interessante stad leek om naartoe te gaan.  
 

6.6.2 Reisorganisatie 
Voor de studiereis naar Belgrado is besloten dat reisorganisatie Diogenes de vlucht 

en het hostel zou boeken, zodat er één prijs was voor de gehele reis. Dit bleek goedkoper en 
gemakkelijker dan dat de commissie apart een vlucht en hostel zou uitzoeken. De commissie 
heeft de verdere organisatie van activiteiten op zich genomen.  
 

6.6.3 Deelnemers 
Omdat de studiereis naar Rabat niet door kon gaan, wilden de commissie en het 

bestuur de bestemming naar Belgrado niet teveel aanprijzen. Er zijn collegepraatjes 
gehouden over de reis en er is gepromoot middels de website van Postelein, Blackboard en 
de nieuwsbrief. Ook zijn de letters Belgrado op de ramen van de Posteleindeuren komen te 
hangen. In het collegepraatje is verteld over de informatiebijeenkomst die een week later 
plaatsvond.  

Leden konden het contract voor deelneming aan de studiereis downloaden van de 
website of ophalen op de Posteleinkamer. Er waren 48 inschrijvingen voor de studiereis. 
Twee mensen hebben uiteindelijk wegens persoonlijke omstandigheden besloten om niet 
mee te gaan. Er zijn daarna nog twee studenten geweest die zich hebben ingeschreven. 
Uiteindelijk zijn er dus 48 studenten meegegaan op studiereis.  
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De docenten die zijn mee gegaan op studiereis zijn prof. dr. A.M.T. Bosman en prof. 
dr. J.M.A.M. Janssens.  

Nicole Sampers (commissielid) heeft, om persoonlijke redenen besloten, niet mee te 
gaan op studiereis, maar zij heeft nog tot en met de studiereis meegeholpen met de 
organisatie van de studiereis. Zij was tijdens de studiereis contactpersoon in Nederland.  
 

6.6.4 Bijzonderheden 
In Belgrado is gebruik gemaakt van het openbaar vervoer.  
Dit jaar heeft de commissie weer sponsors proberen te zoeken voor de studiereis. Dit 

bleek lastig. Absolute Zero heeft ons gesponsord.   
 

6.6.5. Subsidies 
Ook dit jaar had de studiereis een wetenschappelijke achtergrond. Om subsidie voor 

de studiereis te krijgen zijn het Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF), het 
internationaliseringsfonds en het onderwijsinstituut benaderd. Het SNUF subsidieerde alle 
studenten die nog geen reissubsidie van het SNUF hebben ontvangen. De commissie heeft 
de subsidie van het SNUF geregeld en iedereen die recht had op de SNUFsubsidie heeft deze 
gekregen. Verder hebben het onderwijsinstituut en het internationaliseringsfonds ook geld 
bijgedragen. 
 

6.6.6 Activiteiten 
In Belgrado zijn de volgende formele instanties bezocht door de deelnemers: 

- Het Oorlogstraumacentrum 
- SOS‐kinderdorpen 
- Neerlandistiek 
- Universiteit 
- Studievereniging gerelateerd aan Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 
- De Nederlandse Ambassade 
- Ministerie van Jeugd en Sport (we zullen de afdeling Jeugd bezoeken) 
- Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology 
- Zes verschillende scholen: 

‐ Middelbare school voor kinderen met een verstandelijke beperking 
‐ Basisschool voor kinderen met een verstandelijke beperking 
‐ School voor kinderen met cerebrale parese 
‐ Instituut voor kinderen met cerebrale parese 
‐ School voor blinde kinderen 
‐ School voor dove kinderen 

- Faculteit Defectology 
 

Naast studiegerelateerde instanties zijn er ook informele activiteiten georganiseerd: 
- Stadswandeling door Belgrado 
- Militair Museum 
- Fort 
- Dierentuin 
- Strand / eiland (Ada Ciganlija) 
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6.6.7 Conclusie 
Nadat aan de leden meegedeeld was dat de reis naar Rabat niet door zou gaan, heeft 

de commissie de draad weer goed opgepakt. De deelnemers die eigenlijk naar Rabat mee 
zouden gaan, vonden het erg jammer, maar vonden het fijn dat ze de kans kregen om mee 
te gaan als er een nieuwe bestemming bekend werd gemaakt.  

De reis naar Belgrado is door leden en docenten als positief ervaren. Vooral de 
diversiteit van de formele activiteiten was goed; iedereen had in ieder geval een activiteit 
die hij/zij leuk vond. Jammer was dat bij het oorlogstraumacentrum iedereen moe was, en 
het moeilijk vond om te blijven luisteren. SOS‐Kinderdorpen viel bij sommige deelnemers 
tegen. Daar werd een presentatie gegeven en je kon er rond kijken, maar het voelde meer 
als aapjes kijken. Andere activiteiten waren zeer interessant. 
  Toen we aankwamen hoorden we van het hostel dat we verdeeld waren over drie 
hostels. Hier hadden we over het algemeen niet veel last aan ondervonden.   

Over het algemeen was de studiereis erg leuk! 
  

 

6.7 Mannencommissie 
           De mannencommissie bestond dit jaar uit: 

- Tom Damen  
- Stijn Deckers 
- Koen Flipse (commissiehoofd per oktober 2009) 
- Stijn de Laat 
- Maureen Jekel (bestuursverantwoordelijke tot en met januari 2010) 
- Esther Nizet (bestuursverantwoordelijke per februari 2010) 

    In januari is besloten de mannencommissie over te dragen aan een ander bestuurslid, 
dit zodat de commissaris informeel minder belast werd en meer tijd kon besteden aan de 
andere commissies. De mannencommissie heeft afgelopen jaar verschillende activiteiten 
georganiseerd voor de mannelijke leden van Postelein. Hieronder een overzicht van de 
verschillende activiteiten. 
  

6.7.1 Pokeravonden 
De eerste activiteit van de mannencommissie was een pokeravond en vond plaats op 

woensdag 11 november 2009  in de Tio Pepe. Hier kwamen 22 mannelijke leden op af. De 
avond werd als erg gezellig ervaren. De tweede pokeravond vond plaats in de 
introductieweek, op 19 augustus 2010. Tijdens deze activiteit werden ook mannelijke 
introductiedeelnemers uitgenodigd te participeren aan deze pokeravond. Deze activiteit 
werd door 25 mannelijke leden bezocht, waarvan tien mannelijke introductie lopers. Ook 
deze avond verliep geslaagd. 
  

6.7.2 Gamenight 
            Op 10 februari vond de tweede activiteit plaats, dit was een gamenight in de Tio 
Pêpe. Hier kwamen 21 mannelijke leden op af en zij vonden de activiteit erg geslaagd.  
             

6.7.3 Mannenweekend 
 In het weekend van 4 tot en met 6 juni 2010 vond het mannenweekend plaats in 
Zieuwent. Aan dit weekend hebben twaalf mannen deelgenomen. Één van de deelnemers 



Jaarverslag studievereniging Postelein, bestuur 2009 – 2010 

 42   

 

heeft niet tijdig zijn contract laten ontbinden en is ook niet mee geweest naar het weekend. 
Momenteel wordt er naar een oplossing gezocht voor het feit dat diegene het 
deelnemersgeld van het weekend heeft laten terugstorten op zijn eigen rekening, waardoor 
diegene zijn kant van de overeenkomst niet is nagekomen. Tijdens dit weekend zijn 
activiteiten zoals boerengolfen, een kroegentocht, handboogschieten en een pubquiz 
georganiseerd. Hiernaast kregen de leden ook tijd die ze vrij mochten invullen. Vanuit de 
leden zijn veel positieve reacties gekomen.  
  

6.7.4 Paintballen. 
            Op 10 mei 2010 zijn 17 mannelijke leden gaan paintballen bij het Paintball Centrum 
Nijmegen. Deze activiteit is zeer positief ontvangen.  
 

 

6.8 Sportcommissie 
De sportcommissie bestond dit jaar uit: 

‐ Maud Bos 
‐ Maureen Jekel (bestuursverantwoordelijke tot en met november 2009) 
‐ Linsey Oosterveld 
‐ Floor Takman 
‐ Judith Wilms (ondersteunend bestuursverantwoordelijke tot en met november 2009; 

bestuursverantwoordelijke vanaf december 2009) 
De commissie is begonnen, zoals vastgesteld in het beleidsplan, onder de 

verantwoordelijkheid van de commissaris informeel met ondersteuning van de commissaris 
formeel. Al snel bleek echter dat deze nieuwe commissie een te grote belasting werd voor 
de commissaris informeel naast haar andere commissies en heeft het bestuur besloten om 
de commissie volledig onder de verantwoordelijkheid van de commissaris formeel te laten 
vallen. Dit is allemaal goed verlopen. 
 Deze nieuw opgezette commissie is vol enthousiasme begonnen met het organiseren 
van sportactiviteiten. De commissie had verwacht dat het mogelijk was om in samenwerking 
met studentensportverenigingen sportactiviteiten te organiseren door bijvoorbeeld 
trainingen bij te wonen of door iemand van een studentensportvereniging een training te 
laten geven aan de groep leden van Postelein. Dit bleek uiteindelijk lastig te organiseren 
door twee beperkingen. Ten eerste hebben de studentensportverenigingen zelf een 
beperkte mogelijkheid tot het gebruik van het Universitair Sportcentrum, waardoor zij geen 
ruimte voor ons beschikbaar konden stellen. Ten tweede geeft het Universitair 
Sportcentrum op veel tijden zelf les, waardoor het onmogelijk was om via het sportcentrum 
zelf een ruimte te reserveren. De commissie heeft zich daarom het afgelopen jaar 
voornamelijk gericht op de Batavierenrace. Mede doordat de commissie slechts uit drie 
actieve leden bestond, bleek dit ook nodig te zijn.  
  

6.8.1 Goalballen 
Op 24 februari 2010 vond de eerste sportactiviteit plaats. Er is kennis gemaakt met  

‘goalballen’, een teamsport voor visueel beperkte mensen. De activiteit vond plaats in de 
Marie Curie gymzaal te Nijmegen en duurde anderhalf uur. De les werd gegeven door J. van 
Wijk en M. Tan, beiden beoefenaars van de sport en visueel beperkt. Tijdens de les werden 
de basisregels en‐ technieken van de sport geleerd en ervoer iedereen hoe het was om als 
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visueel beperkte te sporten. Dit resulteerde in veel hilariteit en positieve reacties. Aan de 
activiteit namen zeventien leden en één niet‐lid deel. 
 

6.8.2 Batavierenrace 
  Op 23 april 2010 heeft Postelein met een eigen team bestaande uit veertien leden 
en elf niet‐leden deelgenomen aan de 38e Batavierenrace. Eind oktober werd gestart met de 
promotie voor het zoeken van lopers. In november startte de inschrijving voor de race. Bij 
deze nieuwe activiteit is besloten om leden geen voorrang te geven op niet‐leden. Hiervoor 
is gekozen om niet het risico te lopen dat uiteindelijk te weinig leden wilden deelnemen en 
dat geïnteresseerde niet‐leden op zoek zouden gaan naar een ander team.  
 In de maanden voor de race heeft de commissie zich bezig gehouden met de 
gegevens van de lopers, het maken van een indeling van het team, het maken van een 
dagdraaiboek, het regelen van sponsoring voor shirts en het organiseren van een 
informatiebijeenkomst.  

De informatiebijeenkomst vond plaats op 23 maart 2010 in café de Fiets. Tijdens deze 
avond werd uitgelegd hoe de dag van de Batavierenrace eruit zou gaan zien en waar de 
lopers aan moesten denken. Naar deze informatiebijeenkomst kwamen twintig lopers. 

Op 22 april 2010, de vooravond van de race, was wederom een bijeenkomst en 
ditmaal bij Tio Pepe. Tijdens deze bijeenkomst werd met elkaar een pastabuffet genuttigd en 
kregen de lopers de laatste informatie. Hierbij waren 23 lopers aanwezig. 

De race begon om 00.00 uur in Nijmegen en bestond uit drie delen, namelijk de 
nacht, de ochtend en de middag. Tijdens elk deel rende een deel van de ploeg. In elke ploeg 
zat één commissielid, waardoor er te allen tijde een aanspreekpunt was. De commissieleden 
hadden onderling telefonisch contact wanneer dit nodig was. Dit bleek goed te werken. Na 
de race werd op het universiteitsterrein in Enschede genoten van het slotfeest en werd er 
overnacht in tenten. Tijdens deze overnachting is door overlast van feestgangers een tent 
kapot gegaan doordat een tentstok werd gebroken. De eigenaar van de tent gaf aan dit geen 
groot probleem te vinden en het zelf op te lossen. In de toekomst is het raadzaam dat met 
zulke incidenten rekening gehouden wordt in bijvoorbeeld de begroting. Verder hebben zich  
geen problemen voorgedaan en alle lopers waren erg enthousiast. Het Posteleinteam 
behaalde de 146e plaats.  

Op 17 mei 2010 vond in café de Fiets een reünieborrel plaats voor alle deelnemers 
van de Batavierenrace. Naar deze borrel kwamen vijftien deelnemers. Het was een leuke 
afsluiting van een geslaagde activiteit. 
 

6.8.3 WK-poule 
 Met het oog op het Wereld Kampioenschap (WK) voetbal in Zuid‐Afrika heeft de 
commissie een WK‐poule georganiseerd. De inleg voor deze poule was twee euro per 
persoon. Diegene die deelnamen aan de poule moesten bij inschrijving het geldbedrag 
betalen en hun e‐mailadres doorgeven. Van de sportcommissie ontvingen zij daarna een 
Excel‐bestand waarin zij alle wedstrijden konden voorspellen. De sportcommissie maakte 
daarna hier één groot bestand van, waardoor de WK‐poule ontstond. Gedurende het WK 
werden de deelnemers tussentijds op de hoogte gehouden van de tussenstand per mail. Na 
afloop van het WK ontvingen de eerste, tweede en derde plaats een percentage van het 
prijzengeld, deze verdeling was respectievelijk 60%, 25% en 15%. Aan de WK‐poule deden 
vijftien leden mee.  
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6.9  Eerstejaarsweekend 
Het eerstejaarsweekend was van 16 tot en met 18 oktober 2009. Er gingen vijftig 

deelnemers mee op eerstejaarsweekend. We hebben net als afgelopen jaren wadden 
gelopen. Verder was er een vossenjacht, de kermis is weer bezocht, er is tijdens het 
weekend een film vertoont en er is aan karaoke gedaan. Deelnemers hebben de reis als leuk 
ervaren.  

 

7.0 Eerstejaarscommissie 
In december 2009 en januari 2010 is bij een aantal actieve leden het idee ontstaan 

een eerstejaarscommissie op te zetten. Zij hebben de commissaris PR hiervoor benaderd en 
deze heeft met hen een gesprek gevoerd hierover. In dit gesprek zijn verschillende ideeën 
besproken, welke zijn uitgewerkt in een tijdsplanning. Deze planning en de ideeën zijn 
vervolgens besproken met het bestuur en goedgekeurd.  

Het doel van de eerstejaarscommissie is om de eerstejaarsstudenten actief bij de 
vereniging te betrekken en ze actief naar activiteiten te laten gaan. Wanneer er activiteiten 
georganiseerd worden voor de eerstejaars, worden deze meer bij de vereniging betrokken 
en is de kans groter dat deze mensen actief lid worden in de toekomst.  

De eerstejaarscommissie bestond dit jaar uit: 
- Stijn Deckers 
- Maureen Jekel (bestuursverantwoordelijke vanaf september 2010) 
- Nienna Mees 
- Lotte Steeg (bestuursverantwoordelijke tot september 2010) 
- Bob Verstegen 

 

7.0.1 Eerstejaarsbarbecue 
Op 13 september 2010 is er een eerstejaarsbarbecue georganiseerd. De barbecue 

werd georganiseerd op het terrein van de studentenkerk. Er waren 93 leden, vijftien niet‐
leden en prof. dr. Jan Janssens was er ook. De avond was zeer geslaagd en we hebben veel 
enthousiaste reacties van eerstejaars gehad.  

 

7.0.2 Eerstejaarsfeest 

Op 24 november 2010 wordt er een eerstejaarsfeest georganiseerd in de Boogie 
Wonderland. Er zal door de nieuwe commissie een vereniging worden gezocht om het feest 
samen mee te organiseren.  

 


