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Voorwoord  1 

 2 

Beste lezer, 3 

 4 

Daar is het dan, het jaarverslag van het zestiende bestuur van studievereniging 5 

Postelein. Voor ons het bewijs dat het jaar voorbij gevlogen is. Een jaar geleden 6 

waren we druk met de voorloper van dit verslag, het beleidsplan, om deze op papier 7 

te zetten. Nu is het moment dat we kijken wat we het afgelopen jaar gedaan hebben 8 

en op welke manier we invulling hebben gegeven aan het door ons opgestelde 9 

beleid. 10 

 Dit is het moment waarop we gaan terugkijken op het afgelopen jaar; welke 11 

doelen hebben we bereikt, welke concepten waren succesvol en welke concepten 12 

minder. Ook enkele negatieve zaken zullen worden vernoemd in dit verslag. Het 13 

geeft een compleet overzicht over het wel en wee het afgelopen jaar van onze 14 

studievereniging.  15 

 Met zes meiden zijn we vorig jaar vol enthousiasme begonnen en we hebben 16 

gedurende het jaar veel energie in studievereniging Postelein gestoken. Erg leuk is 17 

het dan ook om te merken dat activiteiten goed bezocht worden en dat leden ook 18 

enthousiast zijn. We zijn natuurlijk niks zonder onze vele actieve leden en 19 

enthousiaste studenten. Zij hebben veel werk geleverd om studievereniging 20 

Postelein te maken tot de vereniging die zij nu is. Hierbij willen wij hen daarvoor 21 

hartelijk bedanken. Wij wensen u veel plezier met het lezen van het jaarverslag.   22 

 23 

Het bestuur 2010-2011, 24 

 25 

Linsey Oosterveld  -  Voorzitter 26 

Anne Habraken  -  Secretaris en vice-voorzitter 27 

Anouk van Logtestijn -  Penningmeester 28 

Raïssa van Arkel  -  Commissaris PR 29 

Jori Tuinte   -  Commissaris Formeel 30 

Ellen Rovers   -  Commissaris Informeel 31 

 32 
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1.0 Inleiding 1 

 2 

Dit document bevat de verslaglegging van het secretariële deel van het zestiende 3 

bestuursjaar van studievereniging Postelein. Het geeft een totaal overzicht van het 4 

beleid dat afgelopen jaar gevoerd is met betrekking tot de algemene zaken, de Public 5 

Relations aspecten en de formele en informele aspecten. Het financiële overzicht zal 6 

over uiterlijk vijf maanden gepresenteerd worden in het financiële jaarverslag.  7 

 Door middel van dit jaarverslag willen wij samen met de leden nagaan in 8 

welke mate het vooraf opgestelde beleid is vervuld en welke beleidsdoelen gehaald 9 

zijn. 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

16 
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2.0 Algemene doelstellingen 1 

 2 

2.1  Speerpunten 3 

Aan het begin van het bestuursjaar 2010-2011 hebben wij twee speerpunten 4 

aangedragen, namelijk de drempel verlagen voor leden om mee te doen met 5 

activiteiten en een uitbreiding van de promotie van de studievereniging Postelein. 6 

Gedurende het jaar hebben wij verschillende middelen ingezet om deze speerpunten 7 

te ondersteunen en te bereiken.  8 

 Het eerste speerpunt had als doel de drempel te verlagen voor leden om aan 9 

activiteiten deel te nemen. Het afgelopen jaar is gebleken dat de opkomst bij 10 

verschillende informele activiteiten over het algemeen hoger was dan voorgaande 11 

jaren. Het gaat dan om nieuwe activiteiten die aanslaan bij onze leden, zoals de 12 

cocktailworkshop, de student-docent picknick en de pietenbingo. Maar ook 13 

terugkerende activiteiten zoals de chocoladeavond en het kerstdiner lieten een hoge 14 

opkomst zien. Daarentegen viel de opkomst op enkele feesten tegen, zoals op het A-15 

feest en de PitcherParty. De opkomst van het A-feest viel ook bij de andere 16 

deelnemende studieverenigingen tegen, waarop besloten is om dit feest stop te 17 

zetten. De lage opkomst kan wijzen opdat het A-feest niet bekend genoeg is of niet 18 

als een leuk feest gezien werd. Voor de lage opkomst bij de Pitcherparty is geen 19 

specifieke reden gevonden. Het kan aan de locatie liggen of aan het feit dat het 20 

samen met bèta-verenigingen is. De formele activiteiten lieten een wisselende 21 

opkomst zien. De gebarentaalworkshop en de lezingen uit de praktijk zijn allemaal 22 

goed bezocht, terwijl enkele andere lezingen door minder leden bezocht werden. De 23 

excursies zaten meestal vol. De excursie naar de Hunnerberg heeft tweemaal 24 

plaatsgevonden in verband met de grote populariteit. 25 

Een belangrijk middel om dit speerpunt te bereiken is onze open dan wel 26 

actieve houding mogelijk geweest. Door leden actief te benaderen, bijvoorbeeld 27 

wanneer leden op de Posteleinkamer waren voor andere vragen. Of wanneer leden 28 

al op activiteiten waren en wij insprongen op hun eigen enthousiasme. Op deze 29 

manier hebben wij geprobeerd de drempel te verlagen om nog eens naar een 30 

activiteit te komen. Dit heeft mogelijk geleid tot hogere opkomsten op verschillende 31 

activiteiten. Daarnaast hebben we binnen het speerpunt ook enkele andere 32 

mogelijkheden, vernoemd in het beleidsplan, uitgevoerd om een hogere opkomst te 33 

krijgen op onze activiteiten.  34 

Eén van de ideeën was dat we graag iets wilden doen met het initiatief van 35 

onze leden. Hiervoor is de prijsvraag ‘Het beste idee van Postelein’ uitgeschreven. 36 

De respons op deze prijsvraag was helaas laag. Hierdoor hebben we niet het inzicht 37 

gekregen over wat onze leden willen in tegenstelling tot wat we hoopten. Wel hebben 38 

we ’Het beste idee van Postelein’ uitgevoerd in de vorm van 39 

tweedehandsboekenmarkt. Deze hebben we eenmaal voor de zomervakantie 40 

gehouden en eenmaal in de tweede week van september. De eerste keer waren er 41 

18 mensen en bij de tweede boekenmarkt waren er 26 mensen aanwezig. Voor een 42 

beginnend concept was de opkomst redelijk. Indien dit structureel wordt aangeboden 43 

binnen een jaar (bijvoorbeeld 2x in het jaar) kan dit een succesvol concept zijn. Het is 44 

een extra service naar de leden toe, echter moet de bekendheid ervan nog groeien.  45 
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Het ledeninitiatief van een eerstejaarscommissie is voortgezet en er was een 1 

wisselende opkomst bij de activiteiten. Binnen zowel het bestuur als ook binnen de 2 

commissie heerst de vraag of er een commissie voor de eerstejaars nodig is. 3 

Mogelijkerwijs kunnen deze activiteiten ook door de algemeen informele commissie 4 

ingevuld worden.  5 

De toneelcommissie is opgericht op initiatief van enkele leden. Er is onder de 6 

leden een enquête gehouden wat betreft het animo voor toneelactiviteiten. Hieruit 7 

bleek dat mensen interesse hadden in toneelactiviteiten. Helaas hebben de twee 8 

activiteiten niet door kunnen gaan vanwege te weinig aanmeldingen. Naast enkele 9 

activiteiten is dit jaar ook een start gemaakt met het uitzoeken van informatie voor het 10 

maken van een toneelstuk. Dit toneelstuk had dan eventueel volgend jaar kunnen 11 

worden opgevoerd. Helaas heeft het bestuur echter, in samenspraak met de 12 

toneelcommissie, besloten de commissie stop te zetten. Er bleek te weinig animo 13 

voor toneelactiviteiten. Wij vinden het jammer dat het initiatief een groep leden in dit 14 

geval niet sprekend was voor de rest van de leden van studievereniging Postelein.  15 

Mede vanwege ons standpunt om de drempel te verlagen voor activiteiten, 16 

dachten wij dat ledeninitiatieven belangrijk waren. Namelijk wanneer leden met eigen 17 

gedachten komen over activiteiten, speelt dit blijkbaar onder de leden en zal er 18 

mogelijkerwijs animo voor zijn. Daarom hebben wij dit jaar geprobeerd zoveel 19 

mogelijk in te spelen op de initiatieven van de leden, echter blijkt het lastig informatie 20 

hierover te vergaren. Een terugkerend concept van Postelein is ook dit jaar weer 21 

uitgedeeld, namelijk de enquête. Deze enquête is, na overleg binnen de algemene 22 

ledenvergadering, eerder afgenomen binnen het bestuursjaar, zodat de uitslag 23 

meegegeven kon worden aan het nieuwe bestuur voordat ze hun beleid zijn gaan 24 

schrijven. In totaal hebben 342 mensen de enquête ingevuld. Een mogelijke andere 25 

invulling van ledeninitiatieven is voor aanvang van het schrijven van het beleidsplan 26 

een open vergadering te houden met actieve leden, zodat zij kunnen meedenken. Of 27 

een post in de begroting maken voor ledeninitiatieven.  28 

Een laatste middel die wij hebben ingezet om de gang naar activiteiten 29 

makkelijker te maken is het buddysysteem. In het tweede halfjaar is nogmaals, via de 30 

nieuwsbrief en de website, duidelijk uitgelegd wat het buddysysteem inhield en hoe 31 

leden het konden gebruiken. Mede naar aanleiding van de enquête bleek dat het 32 

buddysysteem alsnog niet bekend was onder de leden, maar ook dat er weinig 33 

animo voor was. Daarom geven wij het advies dit concept niet door te zetten.  34 

 35 

Het tweede speerpunt heeft betrekking op de promotie. Een onderdeel hiervan was 36 

de ontwikkeling van een algemene folder over studievereniging Postelein. In deze 37 

folder staat vermeld wat studievereniging Postelein precies is, wat een lidmaatschap 38 

in kan houden, welke activiteiten er worden georganiseerd en informatie over het 39 

actief lidmaatschap. Deze folder is inmiddels uitgedeeld bij de HBO-contract 40 

studenten, aangezien zij nog niet bekend waren met Postelein. Verder kan deze 41 

folder uitgedeeld worden tijdens de introductie, voorlichtingen- en meeloopdagen. Hij 42 

is ook te vinden op de Posteleinkamer en is bedoeld voor leden, aankomende 43 

studenten en scholieren. We hopen op deze manier de studenten een overzichtelijk 44 

beeld te kunnen geven over wat studievereniging Postelein precies is en wat het kan 45 

betekenen voor de studenten van de opleidingen Pedagogische Wetenschappen en 46 

Onderwijskunde. De folder is nog niet lang in omloop, dus we kunnen nog niet 47 

aangeven of deze van waarde is voor onze leden en aankomende leden. Een 48 

volgende invulling van ons promotiebeleid is dat de activiteiten van de maand nu 49 

zichtbaar te zien zijn op de balie in de Posteleinkamer. Daarnaast zijn er kleine 50 
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standaards aangeschaft die met de maandagenda in het DE-café staan. Als laatste 1 

zijn de activiteiten inmiddels ook zichtbaar op de schermen in het Spinozagebouw en 2 

in het gebouw Thomas van Aquinostraat 4 (TvA 4), van de faculteit Sociale 3 

Wetenschappen. Op deze manier proberen we, naast de al bestaande manieren 4 

zoals de website, de posters, blackboard en de nieuwsbrief, op zo veel mogelijk 5 

manieren de activiteiten van studievereniging Postelein onder de aandacht te 6 

brengen van onze leden.  7 

Zoals aangegeven in ons beleidsplan wilden we studievereniging Postelein 8 

beter promoten onder de ALPO studenten. Het zou dan gaan om de studenten die 9 

de introductie mee zouden lopen bij de HAN, aangezien ze daar de opleiding 10 

begonnen. Gebleken was dat onder deze groep studenten Postelein weinig bekend 11 

was. Tijdens de introductie van 2011 hebben de ALPO studenten een gedeelte 12 

meegelopen met de introductie van studievereniging Postelein en een gedeelte van 13 

de introductie van de HAN Pabo Groenewoud. Op deze manier hebben we 14 

studievereniging ook onder de aandacht kunnen brengen bij de ALPO studenten. 15 

Op verschillende manieren hebben wij invulling gegeven aan de speerpunten 16 

de drempel verlagen en de promotie van studievereniging Postelein. Over het 17 

algemeen gesproken kunnen we zeggen dat er voor een aantal leden de drempel 18 

ook daadwerkelijk verlaagd is en hebben we studievereniging Postelein zo goed 19 

mogelijk en op verschillende (nieuwe) manieren op de kaart gezet.  20 

 21 

2.2 Leden 22 

Op maandag 19 september 2011 heeft studievereniging Postelein 1450 leden. Dit is 23 

een toename in vergelijking met het ledenaantal halverwege bestuursjaar 2010-2011. 24 

Studievereniging Postelein telde toen 1284 leden. De toename ten opzichte van het 25 

half jaar kan toegeschreven worden aan een aantal leden dat in het eerste jaar gaat 26 

beginnen aan de studie.   27 

Het aantal actieve leden op maandag 19 september 2011 is 68. Waarvan 15 28 

actieve leden een rol in twee commissies vervullen. 29 

 30 

2.3 Planning 31 

2.3.1 Jaaragenda 32 

In de Posteleinkamer hing een jaaragenda waarop alle activiteiten te zien waren. 33 

Deze agenda werd vooral gebruikt bij het plannen op de lange termijn. Op de deur 34 

van de Posteleinkamer hing de maandagenda, waarvan leden gebruik maken. Op 35 

deze maandagenda kunnen leden en geïnteresseerden zien wat er in de maand 36 

gepland stond.  37 

 38 

2.4 Posteleinkamer 39 

2.4.1 Post 40 

Afgelopen jaar werd er gebruik gemaakt van drie postvakken: inkomende post, 41 

uitgaande post en een archief postvak. In de praktijk blijkt dat er weinig gemaakt 42 

wordt van het postvak voor uitgaande post, omdat veel post via de e-mail verzonden 43 
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wordt. Toch is dit postvak blijven bestaan, omdat het een goede plaats was voor 1 

briefpost die verstuurd is.  2 

 3 

2.4.2 Kamerdienst 4 

Dit jaar was het streven dat elke werkdag een bestuurslid aanwezig zou zijn op de 5 

Posteleinkamer van 10.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. 6 

Dit hebben we kunnen bewerkstelligen. Verder waren er tussen 12.00 uur en 14.00 7 

uur twee bestuursleden aanwezig op de Posteleinkamer. Daarnaast konden leden 8 

tussen 10.00 uur en 16.00 uur samenvattingen kopen en zich inschrijven voor 9 

activiteiten mits er een bestuurslid aanwezig was. 10 

Net zoals voorgaande jaren is dit jaar besloten de Posteleinkamer tijdens 11 

hertentamenweken en tentamenweken te sluiten. De reden hiervan was dat vrijwel 12 

geen leden gebruik maken van de diensten van studievereniging Postelein tijdens 13 

deze weken. Bovendien gaf het de bestuursleden de mogelijkheid om zelf te leren 14 

voor tentamens.  15 

 16 

2.4.3 Kameretiquette 17 

De richtlijnen ten aanzien van de dagelijkse werkzaamheden werden aangehouden. 18 

Hierbij werd verwacht dat het bestuurslid dat aanwezig is op de kamer de 19 

bestuurskleding draagt. Verder werden de vissen gevoerd, de verjaardagsmail 20 

verstuurd en samenvattingen geteld.  21 

 22 

2.4.4 Verjaardagsmail  23 

Het concept van de verjaardagsmail is afgelopen jaar voortgezet. Het zorgt ervoor 24 

dat leden positief in aanraking komen met studievereniging Postelein. Het 25 

verjaardagscadeau werd opgehaald door zowel leden die bekend zijn bij 26 

studievereniging Postelein als leden die minder bekend zijn bij studievereniging 27 

Postelein. Er zijn ongeveer 30 leden jarig per week. Er zijn in totaal 110 leden hun 28 

verjaardagspresentje op komen halen.  29 

 30 

2.4.5 ICT 31 

Zoals in het beleidsplan stond aangegeven, zouden er in 2010-2011 twee nieuwe 32 

computers aangeschaft worden. Deze computers mochten vervangen worden, omdat 33 

ze waren afgeschreven. Verder werden er problemen ondervonden, zoals vastlopen 34 

en geen goede USB-poort. De computers zijn in mei aangeschaft en zijn inmiddels 35 

goed in gebruik.  36 

In januari is, na besluit van het bestuur en de algemene ledenvergadering, een 37 

nieuwe leaseprinter aangeschaft. Hierdoor is het mogelijk om samenvattingen en 38 

posters ook met de leaseprinter te printen. Er kan geprint worden vanaf alle 39 

computers. Dit is als prettig ervaren. Verder kan er met één computer gescand 40 

worden.  41 

Sinds dit jaar is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de 42 

computerondersteuning vanuit de universiteit, genaamd het GDI. Voorgaande jaren 43 

was het beleid richting studieverenigingen erg vaag, waardoor er mogelijkheden 44 

waren om ondersteuning te krijgen. Nu zijn er duidelijke regels gesteld, waarin naar 45 
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voren komt dat het GDI geen ondersteuning biedt aan studieverenigingen. Het is wel 1 

mogelijk om op het netwerk voor internet van de universiteit te blijven. Verder is er 2 

een website waar basispakketten zoals Outlook en Microsoft office van gedownload 3 

kunnen worden. Studievereniging Postelein dient zelf een bedrijf of persoon te 4 

vinden die ondersteuning kan bieden bij defecten aan de computers. Er zal nog een 5 

handboek ontvangen worden geschreven door het GDI voor studievereningen. 6 

 7 

2.5 Bekendheid 8 

Tijdens de kamerdiensten werd bestuurskleding gedragen door de bestuursleden, 9 

zodat leden weten wie ze aan zouden kunnen spreken met hun vragen. Deze 10 

bestuurskleding werd ook gedragen tijdens activiteiten. Tijdens constitutieborrels en 11 

algemene ledenvergaderingen werd de formele bestuurskleding gedragen. 12 

In de maand oktober, na de aanstelling van het bestuur 2010-2011, hebben er 13 

collegepraatjes plaatsgevonden in het eerste, tweede en derde studiejaar. 14 

De bekendheid van studievereniging Postelein in Nijmegen is getracht te 15 

behouden door de deelname aan de barcontest, de deelname aan de Ragweek, het 16 

verzorgen van de afsluitende borrel na een algemene ledenvergadering van het 17 

Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen (SOFv) en de deelname aan de 18 

Batavierenrace.  19 

Om de Posteleinkamer een meer opvallende en herkenbare uitstraling te 20 

geven, zijn er raamstickers op het raam geplakt. Zo is van een afstand beter te zien 21 

dat het de Posteleinkamer is. Verder is de plastic folie die op de deuren zaten 22 

verlaagd, waardoor het makkelijker is om de Posteleinkamer binnen te kijken. 23 

 24 

2.6 Toegankelijkheid 25 

Voor het vergroten van de toegankelijkheid van studievereniging Postelein is meer 26 

nadruk gelegd op het initiatief van leden. Deze toegankelijkheid is gerealiseerd door 27 

aan te sluiten bij de interesses van de leden. Hiervoor is de prijsvraag ‘Het beste idee 28 

van Postelein’ uitgeschreven. Deze actie is gepromoot bij de eerste-, tweede- en 29 

derdejaars studenten middels een collegepraatje. Verder is er een e-mail verzonden 30 

naar alle leden met uitleg over de prijsvraag. Daarnaast is er promotie gemaakt 31 

middels de website, blackboard, nieuwsbrief en posters. De ideeënbus is verplaatst 32 

van de collegezalen in het Spinozagebouw naar een pilaar voor de Posteleinkamer. 33 

In totaal zijn er vier ideeën ingeleverd. ‘Het beste idee van Postelein’ is het 34 

organiseren van een tweedehandsboekenmarkt geworden.  35 

 Om de Posteleinkamer toegankelijker te maken is er een stuk folie van de 36 

ramen van de deuren afgehaald. Op die manier kunnen leden makkelijker naar 37 

binnen kijken. Dat zorgt voor een meer open uitstraling. 38 

Er hebben dit jaar twee open kamers plaatsgevonden. Bij de eerste open 39 

kamer zijn er broodjes knakworst uitgedeeld. Deze open kamer was om leden kennis 40 

te laten maken met ons, als nieuw bestuur. Bij de tweede open kamer zijn er 41 

cupcakejes uitgedeeld. Deze open kamer stond in het teken van de werving van het 42 

nieuwe bestuur. Beide open kamers hebben bijgedragen aan de toegankelijkheid. 43 

 44 
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2.7 Informatievoorziening 1 

2.7.1 Algemeen 2 

De informatievoorziening heeft plaatsgevonden via de PosteleinPost, de nieuwsbrief, 3 

de Blackboardcommunity, activiteitensheets in de pauze tijdens een college, posters, 4 

flyers en de website van studievereniging Postelein. Het systeem voor het versturen 5 

van de nieuwsbrief is in januari aangepast. Voortaan kunnen naast de nieuwsbrief 6 

ook algemene e-mails verzonden worden via de website.  7 

Voor de nieuwsbrief is er gekeken naar een nieuwe lay-out. Door de beperkte 8 

mogelijkheden van onze website op het gebied van het versturen van een mailing, is 9 

er geen mogelijkheid gevonden om de lay-out van de nieuwsbrief te wijzigen. Het 10 

gevolg zou zijn dat verscheidende leden de nieuwsbrief niet goed zullen ontvangen 11 

en plaatjes zouden in de bijlage komen. Dit gaat voorbij aan ons doel om de 12 

nieuwsbrief aantrekkelijker te maken, zodat hij meer gelezen wordt. Om de 13 

informatievoorziening vanuit studievereniging Postelein niet te groot te laten zijn, zijn 14 

in de nieuwsbrief ook echt nieuwe activiteiten vermeld. Verder is de nieuwsbrief één 15 

keer in de twee weken verstuurd in plaats van wekelijks. Daarnaast is er rekening 16 

mee gehouden dat er in (her)tentamenweken geen nieuwsbrief wordt verstuurd, 17 

aangezien deze dan in veel mindere mate gelezen wordt en de activiteiten niet 18 

worden onthouden.  19 

De activiteitensheets zijn aan het begin van de maand getoond in de 20 

collegezaal. Wanneer het nodig was, werd er een mondelinge toelichting gegeven. 21 

Verder staat vanaf januari een standaard van A4-formaat op de balie waarop 22 

de maandagenda ook te zien is. Op die manier konden leden ook in de 23 

Posteleinkamer de maandagenda bekijken. Vanaf juni staan er zes standaards van 24 

A5-formaat in het DE-café om de leden op een extra manier te informeren over de 25 

activiteiten van studievereniging Postelein. Daarnaast waren de activiteiten te zien  26 

op de televisieschermen in het Spinozagebouw en gebouw van de sociale 27 

wetenschappen in de Thomas van Aquinostraat.  28 

Er is een algemene Posteleinfolder gemaakt voor alle leden. Hier wordt 29 

duidelijk gemaakt wat studievereniging Postelein voor leden kan betekenen en te 30 

bieden heeft. De algemene Posteleinfolder is ingevuld door het bestuur, omdat zij 31 

precies weten welke invulling de folder moet hebben. In deze algemene folder staat 32 

informatie vermeld over bijvoorbeeld boekkortingen, formele activiteiten voor 33 

verdieping en informele activiteiten voor ontspanning.  34 

 35 

2.7.2 Website 36 

De gebruiksvriendelijkheid van de website is vergroot, doordat foto’s nu makkelijker 37 

te bekijken zijn voor leden. Bij het bekijken van de foto’s verschijnt een scherm. In dit 38 

scherm kan er geklikt worden naar de vorige en de volgende foto. Daarnaast is de 39 

website gebruiksvriendelijker geworden voor bestuursleden, doordat er algemene e-40 

mailberichten verzonden kunnen worden via de website. 41 

De kopjes van de website zijn geherstructureerd, zodat er een beter overzicht 42 

is. Verder is het kopje frequent asked questions (FAQ) toegevoegd. Hierin staan 43 

vragen in zoals ‘hoe word ik lid?’ en ‘hoe meld ik me af als lid?’. 44 

 45 
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2.8 Samenwerking 1 

2.8.1 Algemeen 2 

Dit jaar zijn er twee activiteiten bijgekomen in samenwerking met andere 3 

studieverenigingen, naast de al bekende samenwerkingsverbanden zoals met het A-4 

Feest/inglourious, het BaMyPo-feest, de PitcherParty en het gala.  5 

Er is een discussiemiddag georganiseerd in samenwerking met 6 

studievereniging Den Geitenwollen Soc. Als er wederom relevante onderwerpen voor 7 

beide studies zijn, is het mogelijk om deze samenwerking volgend jaar voort te 8 

zetten.  9 

Daarnaast heeft er een eerstejaarsfeest plaatsgevonden in samenwerking met 10 

studieverenigingen InTenS, Umoja, Den Geitenwollen Soc, GWS Excalibur en 11 

Babylon. Het eerstejaarsfeest was een succes en wij adviseren dit concept volgend 12 

jaar voort te zetten.  13 

 14 

2.8.2 Ragweek 15 

In het kader van de Ragweek heeft studievereniging Postelein drie activiteiten 16 

georganiseerd om geld op te halen voor de goede doelen oneMen en Energy4all. 17 

oneMen is een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor initiatieven van het 18 

individu in ontwikkelingslanden. Energy4all zamelt geld in voor mensen met een 19 

energiestofwisselingsziekte. Als eerste werd de openingsactiviteit van de Ragweek 20 

georganiseerd door studievereniging Postelein in samenwerking met het bestuur van 21 

de Ragweek. Dit was in de vorm van een stilettorun. Er waren maar 6 renners, maar 22 

wel een redelijk aantal gokkers, namelijk 14. De tweede activiteit heeft op drie dagen 23 

in de Ragweek plaatsgevonden. Een bestuurslid ging, verkleed als koe, met mensen 24 

op de foto voor €1,-. Deze foto konden de gefotografeerde mensen later op de 25 

Posteleinkamer op komen halen. Als laatste hebben we ook dit jaar een Pitcherparty 26 

georganiseerd in samenwerking met studievereniging Leonardo Da Vinci en 27 

studievereniging Thalia, waarvan de opbrengst naar de Ragweek ging. In totaal heeft 28 

Postelein € 134,60 ingezameld voor de goede doelen van de Ragweek.  29 

 30 

2.8.3 LOOP 31 

In het afgelopen jaar zijn er vijf LOOP vergaderingen geweest. Studievereniging 32 

Postelein is bij vijf vergaderingen aanwezig geweest. Tijdens deze vergaderingen is 33 

onder andere gesproken over de nieuwe kabinetsplannen en de bestuurswerving. 34 

Deze vergaderingen zijn als zeer nuttig ervaren, aangezien je een breed beeld krijgt 35 

van hoe zusterverenigingen met bepaalde zaken omgaan. Daarnaast geven deze 36 

vergaderingen inzicht in welke activiteiten de zusterverenigingen organiseren. Het 37 

gaat dan om formele of informele activiteiten of actieve leden uitjes. 38 

 39 

2.8.4 FOS 40 

Nadat koepelvereniging Sociabilis vorig jaar opgeheven is, is op het initiatief van 41 

verschillende sociale verenigingen een nieuw overleg opgericht. Namelijk het 42 

Facultair Overleg Studieverenigingen (FOS) van de Faculteit Sociale 43 

Wetenschappen. Er zijn voor deze koepelorganisatie een vaste voorzitter en 44 

secretaris aangesteld. De deelnemende sociale studieverenigingen vergaderen om 45 
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de zes weken over zaken die de studieverenigingen tegen komen in hun 1 

bestuursjaar of zaken die spelen op de universiteit. De assessor van de Faculteit 2 

Sociale Wetenschappen is ook aanwezig tijdens deze vergaderingen. Dit wordt als 3 

zeer nuttig ervaren, aangezien deze persoon weet wat er speelt binnen de faculteit of 4 

op de universiteit.  5 

Naast dit overleg is er ook een FOS-commissie opgericht om samen met de 6 

verschillende sociale studieverenigingen een activiteit te organiseren.  7 

 8 

2.8.4.1 FOS-activiteit 9 

De activiteit die de FOS-commissie georganiseerd had, had de vorm van een 10 

congres met als thema Social Media, een barbecue en als afsluiter een pubquiz. Dit 11 

congres zou plaatsvinden op dinsdag 14 juni. Elke studievereniging had een spreker 12 

uit het werkveld geregeld en de leden zouden drie rondes kunnen volgen. Echter is 13 

dit, vanwege te weinig aanmeldingen, niet doorgegaan. Er wordt gedacht dat de 14 

drukke periode, het tijdstip en de duur van de activiteit enkele redenen zijn geweest 15 

van de weinig aanmeldingen. Het plan was om het congres nogmaals te organiseren 16 

in september of oktober, echter is er nog niks vernomen over deze eventuele tweede 17 

keer. De sprekers zijn op de hoogte gesteld en gevraagd om hun medewerking bij de 18 

tweede poging. Het programma zal dan ook ingekort worden tot alleen het congres 19 

en een borrel achteraf. Geadviseerd wordt mee te nemen, indien er wederom een 20 

FOS-activiteit georganiseerd gaat worden, dat de afgelopen vier keer het congres 21 

niet is doorgegaan.  22 

2.8.5 SOFv 23 

Dit jaar is de samenwerking met het Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen 24 

(SOFv) voortgezet. Er zijn zeven vergaderingen geweest waar zowel de voorzitter als 25 

de secretaris aanwezig zijn geweest. Het blijkt een nuttig platform voor het bestuur, 26 

vooral met het oog op de toekomst en de aankomende bezuinigingen van het kabinet 27 

en de Radboud Universiteit. Daarnaast worden ook andere belangrijke zaken 28 

besproken, zoals het BSA, bestuursmaandenvergoeding en een presentatie over het 29 

afdragen van belasting als vereniging.  30 

 31 

2.10 Raad van Advies (RvA) 32 

De RvA bestond in 2010 uit de volgende personen: 33 

- Chantal Maas   (gestopt per 31 december 2010) 34 

- Lydia van Overveld   (gestopt per 31 december 2010) 35 

- Neomi Spierts   (gestopt per 31 december 2010) 36 

 37 

De RvA bestaat in 2011 uit de volgende personen:  38 

- Anne van de Laar   (gestart per 1 januari 2011) 39 

- Robin van Rijthoven  (gestart per 1 januari 2011) 40 

- Judith Wilms   (gestart per 1 januari 2011) 41 

De Raad van Advies (RvA) is een onafhankelijk orgaan dat het bestuur advies 42 

geeft over de beslissingen die gemaakt worden gedurende het bestuursjaar. 43 

Daarnaast kan het bestuur advies inwinnen bij de RvA over verschillende 44 

vraagstukken. De RvA wordt door het bestuur aangesteld en het jaar van de RvA 45 
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loopt van 1 januari tot 31 december. Er is dit jaar, in samenspraak met de RvA en het 1 

bestuur, een RvA protocol opgesteld om duidelijkheid te verschaffen wat het bestuur 2 

kan verwachten van de RvA, maar ook wat de RvA kan verwachten van het bestuur. 3 

Er staat onder andere in vermeld welke bestanden er eventueel naar de RvA 4 

gestuurd kunnen worden en dat het wenselijk is enkele keren per jaar een evaluatie 5 

te laten plaats vinden tussen bestuur en RvA.  6 

 7 

2.11 Buddysysteem 8 

We hebben dit jaar een nieuw concept geïntroduceerd, namelijk het buddysysteem. 9 

Het buddysysteem had als doel, leden die twijfelden om naar een activiteiten te 10 

gaan, de stap makkelijker te maken door niet alleen te hoeven gaan. Ze konden 11 

worden gekoppeld aan iemand van het bestuur of van de commissie, waar ze al 12 

kennis mee hebben gemaakt, zodat ze niet alleen naar een activiteit hoeven te gaan. 13 

Echter bleek er geen animo voor het buddysysteem te zijn binnen ons ledenbestand, 14 

aangezien er nooit gebruik van gemaakt is.  Na nogmaals een duidelijke uitleg in de 15 

nieuwsbrief te hebben geplaatst, zijn er geen aanmeldingen gekomen. Uit de 16 

enquête die gehouden is onder de leden van Postelein bleek dat het overgrote deel 17 

niet bekend was met het buddysysteem. Indien ze er wel bekend mee waren, 18 

hadden ze niet de intentie om er gebruik van te gaan maken. Blijkbaar is het animo 19 

voor een buddysysteem binnen studievereniging  Postelein niet groot en wij raden 20 

het volgende bestuur aan het concept niet voort te zetten. 21 

  22 

2.12 Alumnibestand 23 

Vorig jaar is het belang van een alumnibestand aangestipt, aangezien 24 

studievereniging Postelein een grote vereniging is en professionaliteit een belangrijk 25 

aspect is binnen de studievereniging. Vorig jaar bleek ook dat het initiatief van de 26 

universiteit, in de vorm van het Radboud alumniweb, niet erg succesvol was. Daarom 27 

hebben wij dit jaar een nieuw plan opgezet omtrent het alumnibeleid van 28 

studievereniging Postelein. Het doel van het alumnibestand is om een netwerk te 29 

creëren van afgestudeerden van de opleiding Pedagogische Wetenschappen of 30 

Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanuit dit netwerk kan er 31 

kennis worden gedeeld, vacatures worden uitgewisseld en vragen voor 32 

lezingen/excursies vanuit studievereniging Postelein worden gesteld. Op lange 33 

termijn kunnen er alumniactiviteiten worden georganiseerd. Om dit netwerk te 34 

creëren hebben wij, in samenwerking met de sectie Gezin & Gedrag, het beheer van 35 

de bestaande LinkedIn site overgenomen. De sectie gaf aan dat deze te weinig tijd 36 

had om deze netwerksite up-to-date te houden, waarop wij besloten hebben het over 37 

te nemen. Zowel studievereniging Postelein als S. van Helden hebben toegang tot 38 

deze netwerksite. De uitnodigingen van alumni van PWO komen op het Postelein e-39 

mailadres binnen. Wij hebben het beheer van de LinkedIn website toegeschreven 40 

aan de taken voor de voorzitter. De afgestuurde masterstudenten hebben op hun 41 

felicitatiekaart een link gekregen naar dit alumninetwerk. Binnen deze LinkedIn-site 42 

zijn 4 groepen gemaakt, namelijk Gezin & Gedrag, Leer en Ontwikkeling, 43 

Onderwijskunde en Postelein. Op deze manier kunnen sub-netwerken ontstaan met 44 

alumni die in hetzelfde vakgebied  afgestudeerd zijn of lid zijn geweest van 45 

studievereniging Postelein. Op maandag 19 september 2011 had de LinkedIn-groep 46 

224 leden. 47 
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 1 

2.13 Enquête 2 

We hebben er dit jaar voor gekozen om de enquête eerder in het jaar en in de 3 

collegezalen uit te delen. Op deze manier hoopten we een grotere respons te krijgen, 4 

aangezien meer mensen de enquête onder ogen zouden krijgen. Dit was ook het 5 

geval, in totaal hebben 342 mensen de enquête ingevuld. De belangrijkste 6 

conclusies waren: 7 

- Van de respondenten was 93% lid van studievereniging Postelein.  8 

- De meeste leden zijn lid vanwege de boekkortingen/samenvattingen (37%), 9 

verder is 22% lid vanwege de introductie en 18% is lid vanwege de 10 

activiteiten.   11 

- De boekenverkoop via Ideal vindt 64% beter dan de vorige methode.  12 

- Als mensen wel naar activiteiten gaan is dat vooral omdat het leuk en gezellig 13 

is. Ze gaan niet omdat ze geen zin hebben, vriendinnen/vrienden gaan niet, ze 14 

hebben andere afspraken of de activiteiten zijn op een ververvelende tijd 15 

gepland.  16 

- De mensen die naar de maandelijkse borrel gaan, geven aan dat deze moet 17 

blijven, maar mogelijk in een andere opzet.  18 

- Het buddysysteem was nauwelijks bekend onder de leden en er was geen 19 

animo voor.  20 

- Het gemiddelde cijfer dat de leden Postelein geven is een 7,2. 21 

Ook belangrijk is de mening van de masterstudenten. Deze studenten zijn binnen 22 

deze enquête ronde niet meegenomen. Het advies wordt gegeven om volgend jaar 23 

ook een enquête te maken voor de masterstudenten.  24 

 25 

2.14 Bestuursmaanden 26 

Elke twee jaar worden de bestuursmaanden opnieuw getoetst. In verband met de 27 

bezuinigingen en nieuwe regelingen hebben wij dit jaar een extramaal de 28 

bestuursmaanden moeten laten toetsen. Er zal een nieuwe invulling gegeven worden  29 

aan het begrip bestuursmaanden, maar dit zal pas in het schooljaar 2012-2013 30 

opnieuw getoetst worden. Wij hebben de maanden getoetst voor de komende twee 31 

besturen. Nieuw bij deze toetsing was dat er werd gekeken naar het aantal leden van 32 

een vereniging en het activiteitenaanbod. Wij hebben aan het begin van ons 33 

bestuursjaar de formulieren ingeleverd. Hierbij is een uitreksel van ons ledenbestand 34 

en een activiteitenoverzicht meegezonden. De toetsing is voor ons positief 35 

uitgevallen, het bestuur 2011-2012 en 2012-2013 hebben per jaar 50 36 

bestuursmaanden te verdelen. Wel is het zo dat er enkele aanvullende eisen zijn 37 

gesteld vanaf september 2012. Vanaf dan zal er gelden dat er een onvoorwaardelijk 38 

deel is qua bestuurbeurzen (vast bedrag) en naarmate er meer ECT’s gehaald zijn 39 

vooraf aan en tijdens het bestuursjaar loopt de bestuursbeurs op (het 40 

voorwaardelijke deel). 41 

 42 
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2.15 Actieve Leden  1 

2.15.1 Actieve Leden Activiteit (ALA) 2 

Op donderdag 9 december is voor de actieve leden van studievereniging Postelein 3 

een actieve leden activiteit georganiseerd. Er waren 38 actieve leden aanwezig op 4 

deze avond. De avond begon met een optioneel etentje bij restaurant Pinoccio. 5 

Hierna begon de avond met het spel ‘Wie is de mol?’ en mystic golf. De avond werd 6 

afgesloten met een borrel bij Absolute Zero. De reacties van de actieve leden waren 7 

positief.  8 

 9 

2.15.2 Commissiehoofdenuitje 10 

Op dinsdag 22 maart heeft het commissiehoofdenuitje plaatsgevonden. Dit uitje 11 

bestond uit een etentje bij tapasrestaurant de Ontmoeting. Tijdens dit etentje hebben 12 

alle commissiehoofden een mok gekregen met daarop het logo van Postelein en de 13 

zin: ‘Je bent een fantastisch commissiehoofd’. De mok was gevuld met snoep en er 14 

hing een persoonlijk kaartje aan dat geschreven was door de desbetreffende 15 

commissaris. Op de avond waren negen van de elf commissiehoofden aanwezig. De 16 

reacties van de commissiehoofden waren positief.  17 

 18 

2.15.3 Actieve leden uitje (ALU) 19 

Op vrijdag 27 mei is voor de actieve leden van studievereniging Postelein een 20 

actieve leden uitje georganiseerd. Bij dit uitje waren 31 actieve leden aanwezig, 21 

exclusief het bestuur. Het uitje ging naar Walibi World. De lunch werd ook 22 

aangeboden door studievereniging. Daarna waren de actieve leden vrij om rond te 23 

lopen in het park. Het was een geslaagde dag met positieve reacties. 24 

25 
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3.0 Financiën 1 

3.1 Boekenverkoop 2 

Er hebben in totaal vier boekenverkopen plaatsgevonden en deze zijn goed 3 

verlopen. Bij de boekenverkoop van blok twee was er één boek niet geleverd, dit is 4 

doorgegeven aan de studenten en dat werd goed opgenomen door de studenten. Dit 5 

boek hadden de desbetreffende studenten nog niet betaald. Bij de boekenverkoop 6 

van blok drie bleek dat het niet mogelijk was genoeg boeken te leveren van het boek 7 

Learning Disabilities. Door een gebrekkig contact tussen StudyStore en de uitgever 8 

van het boek zijn er te weinig boeken geleverd. Met StudyStore is de afspraak 9 

gemaakt dat studenten die het boek wel betaald hadden, maar het boek niet 10 

ontvangen hadden het geld zouden terugkrijgen. Uiteindelijk werden er nog enkele 11 

boeken nageleverd. Aangezien veel studenten al via een andere manier het boek 12 

hadden geregeld, hebben zij het geld terug gekregen.  13 

Leden hebben de boeken voor blok vier en blok één  collegejaar 2011-2012 14 

middels Ideal besteld. Leden hebben de boeken via de webshop van 15 

studievereniging Postelein besteld en dit wordt als prettig ervaren. Echter bleek de 16 

bevestigingsmail van de webshop het niet te doen, waardoor studenten niet wisten 17 

welke boeken ze hadden besteld. De boeken die aangeboden zijn voor blok één 18 

waren onvolledig. Dit kwam doordat docenten laat waren met het doorgeven van 19 

literatuur, een nieuw curriculum door en het rooster dat laat doorgegeven is. Wel zijn 20 

alle boeken van de order van studievereniging Postelein geleverd. Studenten die het 21 

ALPO-programma volgen hadden per ongeluk het boek Handbook of Socialization 22 

besteld. Dit stond verkeerd in de webshop door miscommunicatie met S. van Helden. 23 

De studenten hebben studievereniging Postelein kunnen mailen met daarbij de 24 

gegevens van hun bankrekeningnummer en hun naam en ze krijgen het geld van 25 

Studystore op hun rekening gestort. 26 

 27 

3.2 Samenvattingenverkoop 28 

Leden hebben samenvattingen aangeboden aan studieverenging Postelein en dit 29 

heeft ertoe geleid dat studievereniging Postelein twee nieuwe samenvattingen heeft 30 

aangekocht, namelijk Handboek Jeugdzorg deel 1  van het van Inleiding 31 

Orthopedagogiek Gezin en Gedrag en Handboek psychodiagnostiek voor de 32 

hulpverlening aan kinderen van het vak Algemene Psychodiagnostiek.   33 

 34 

35 
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Een overzicht van de verkochte samenvattingen: 1 

 2 

1.1 Opvoeding en ontwikkeling  

1.2 Inleiding leren en ontwikkeling   

1.3 Introduction to child development (PAV)  

1.4 Gender & Etniciteit  

1.5 Psychological science (Psychologie)  

1.6 Sociology  

1.7 Ogen doen onderzoek (Onderzoeksmethoden)  

1.8 Kwalitatief onderzoek (Onderzoeksmethoden)  

1.9 Handboek Jeugdzorg deel 1 (Inleiding Gezin en 
Gedrag) 

 

2.1 Algemene psychodiagnostiek  

3.1 Gedragsanalyse en ‐therapie  

3.2 Ontwikkelingspsychopathologie  

3.3 Methodiek v/d Psychodiagnostiek  

 3 

3.3 Kascontrolecommissie 4 

De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit drie leden. De kascontrolecommissie 5 

bestond uit: 6 

- Manon de Bresser 7 

- Stijn de Laat 8 

- Marcella Monteiro (gestopt in september 2011) 9 

Begin april heeft deze commissie de boekhouding van het eerste halfjaar van 10 

studievereniging Postelein gecontroleerd en tijdens de Algemene Leden Vergadering 11 

hiervan verslag uitgebracht door middel van een brief. Deze verslaglegging is 12 

voorgelezen door de penningmeester. De algemene conclusie van dit verslag was 13 

dat de commissie het financiële jaarverslag van studievereniging Postelein, na 14 

inachtneming van inhoudelijke opmerkingen, goedkeurt. Het hele verslag is terug te 15 

lezen in de boekhouding. Begin oktober zal deze commissie de gehele boekhouding 16 

van de vereniging van boekjaar 2010-2011 controleren en hiervan wederom verslag 17 

uitbrengen tijdens een Algemene Leden Vergadering. Dit verslag zal tevens in de 18 

boekhouding worden bewaard. 19 

Bij de tweede kascontrole zal Marcella Monteiro geen deel uitmaken van de 20 

kascontrolecommissie omdat zij dan penningmeester 2011-2012 is.  21 

Het is als prettig ervaren dat de kascontrolecommissie uit drie leden bestond bij 22 

de eerste controle van de boekhouding. Hierdoor is het controleren van de 23 

boekhouding sneller en efficiënter gegaan.  24 

 25 

3.4 Boekhouding 26 

Het gebruik van boekhoudprogramma Conscribo is dit jaar als prettig ervaren. 27 

28 
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4.0 Commissaris PR 1 

 2 

4.1 PosteleinPostcommissie 3 

De PosteleinPostcommissie bestond dit jaar uit acht leden inclusief de commissaris 4 

PR, waarvan twee leden de eindredactie vormden. De PosteleinPostcommissie 5 

bestond dit jaar uit: 6 

- Raïssa van Arkel (bestuursverantwoordelijke) 7 

- Jessica Groenenstijn 8 

- Ilona Henskens 9 

- Lieke Holtmaat 10 

- Marianne de Munter 11 

- Floortje Verdouw 12 

- Hannah Weerkamp 13 

- Hilde Zwamborn 14 

Zoals in het beleidsplan is aangegeven is dit jaar de professionalisering van de 15 

PosteleinPost voortgezet. De PosteleinPost is reeds uitgebreid naar standaard 44 16 

pagina’s per editie. Daarnaast werd er net als vorig jaar gestreefd naar inhoudelijk 17 

goede artikelen, die aansluiten bij de verschillende interesses van de leden. Zo is dit 18 

jaar de rubriek, ‘Door de ogen van…’ verschenen, waarin iemand vertelt over zijn of 19 

haar stoornis. Hierbij werden verschillende stoornissen beschreven die niet alleen 20 

interessant zijn voor gezin en gedrag, maar bijvoorbeeld ook dyslexie, wat meer 21 

aansluit bij de richting Leren en Ontwikkeling. Om de PosteleinPost nog beter aan te 22 

laten sluiten bij de leden, is in september 2011 een enquête onder de studenten 23 

afgenomen om te kijken welke rubrieken leden leuk en/ of juist niet leuk vinden. De 24 

enquête is ingevuld door 282 studenten. Het gemiddelde cijfer was een 7,2. 25 

Studenten vonden de rubriek ‘Kinderuitspraken’ het leukst en de rubriek ‘Puur 26 

Bestuur’ het minst leuk. Daarnaast hebben studenten enkele suggesties gedaan, 27 

bijvoorbeeld meer informatie over het werkveld. Deze tips zijn doorgegeven aan het 28 

volgende bestuur. 29 

Net als vorig jaar werd er dit jaar gewerkt met een eindredactie, deze bestaat uit 30 

twee personen. Om spelfouten in de PosteleinPost te voorkomen zijn er dit jaar 31 

koppels gemaakt. Deze koppels lezen elkaars artikelen en controleren deze op 32 

spelfouten. Dit leverde minder spelfouten op in de PosteleinPost. Daarnaast wordt de 33 

PosteleinPost wanneer deze klaar is voor de drukker in PDF-formaat rondgestuurd, 34 

zodat alle commissieleden de kans hebben deze nog te controleren op spel- en 35 

stijlfouten. Door deze manier van werken konden zijn veel spelfouten in de 36 

verschillende artikelen voorkomen. 37 

Tevens is de PosteleinPost dit jaar gebruikt als promotiemiddel naar de leden. Zo 38 

heeft er een artikel over de toneelcommissie ingestaan om deze nieuwe commissie 39 

te promoten onder de leden. Om de Praktijkdag te promoten is ook hierover een 40 

artikel geschreven dat geplaatst is in de PosteleinPost. 41 

Door de afwezigheid van de Commissaris PR vanwege medische 42 

omstandigheden is de eerste editie van de PosteleinPost verlaat uitgekomen. De 43 

eerste editie is uitgekomen in de eerste week van januari in plaats van in december. 44 

Tevens is de tweede editie van de PosteleinPost verlaat uitgekomen dit vanwege 45 

problemen met de drukker. Deze PosteleinPost is uitgekomen in de tweede week 46 

van maart in plaats van in februari. De derde editie van de PosteleinPost is 47 
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uitgekomen in de tweede week van mei, wederom wegens problemen met de 1 

drukker. De vierde PosteleinPost is van september verplaatst en uitgekomen in juni, 2 

zodat er een speciale vijftigste editie uit kon komen. 3 

De introductie-editie van de PosteleinPost is uitgekomen in juli en in augustus 4 

verstuurd naar alle aankomende studenten. In plaats van een oplage van vijfhonderd 5 

heeft deze editie van de PosteleinPost ook een oplage van duizend. Er is geprobeerd 6 

een oplage van vijfhonderd te drukken, maar dit was niet mogelijk bij de drukker. Er 7 

kon wel twee keer een oplage van 250 exemplaren worden gedrukt, maar dit was 8 

duurder dan een oplage van duizend, daarom is gekozen voor een oplage van 9 

duizend. 10 

De PosteleinPost is uitgekomen in een oplage van duizend exemplaren en is 11 

verspreid onder de leden middels het uitdelen voorafgaand aan een college. Verder 12 

is de PosteleinPost verspreid onder docenten, sponsoren, ereleden en 13 

zusterverenigingen.  14 

 15 

4.2 Introductiecommissie 16 

De introductiecommissie bestond dit jaar uit zes leden inclusief de commissaris PR. 17 

De Introductiecommissie bestond dit jaar uit: 18 

- Raïssa van Arkel (bestuursverantwoordelijke) 19 

- Rianne Neelis (gestart per februari 2011) 20 

- Annemieke Nowee 21 

- Judith Overkempe (commissiehoofd) 22 

- Bente Pasmans 23 

- Domenique Sinke (gestart per februari 2011) 24 

De introductie heeft dit jaar plaats gevonden van zondag 14 augustus tot en met 25 

dinsdag 23 augustus. Op woensdag 24 augustus heeft er een na-introductiedag 26 

plaats gevonden voor de aankomende studenten, die de introductie niet hebben 27 

meegelopen. 28 

In november 2010 is er begonnen met de voorbereidingen voor de introductie van 29 

2011. De commissie is begonnen met een evaluatie van de programma-onderdelen 30 

om te bekijken welke onderdelen eventueel verbeterd konden worden. Er is besloten 31 

om de indeling van het introductieprogramma hetzelfde te houden en alleen kleine 32 

wijzigingen door te voeren in de programma-onderdelen. Zo is besloten om de 33 

workshopmiddag aan te passen en op één locatie te houden en om het fotospel een 34 

andere inhoud te geven, waardoor mensen minder op een plek blijven hangen. Tot 35 

slot is er besloten om een ander concept te bedenken voor de film, namelijk een 36 

cabaretvoorstelling. De cabaretvoorstelling is georganiseerd in samenwerking met 37 

Cultuur op de campus. Een andere verandering die de commissie heeft doorgevoerd 38 

is dat de  verschillende mentorgroepen niet meer bij Café de Fiets hebben gegeten, 39 

maar bij café van Buren. Verder bestond het opleidingsprogramma uit dezelfde 40 

onderdelen als afgelopen jaren. 41 

In februari is de start gemaakt met de mentorenwerving. Er is een 42 

powerpointpresentatie gemaakt, die is getoond in het eerste-, twee- en derdejaar. 43 

Daarnaast heeft er een mededeling in de nieuwsbrief, op de website en op 44 

blackboard gestaan. Daarnaast is er nog een e-mail verstuurd naar alle leden van 45 

studievereniging Postelein met een oproep voor mentoren. Uiteindelijk waren er 46 

veertien groepen, dat aan de lage kant was, waardoor de groepen aan de grote kant 47 

waren. Dit heeft echter niet voor problemen gezorgd tijdens de introductie. Op 48 

donderdag 26 mei heeft er voor alle mentoren een voorbereidingsavond plaats 49 



Jaarverslag studievereniging Postelein, bestuur 2010 – 2011                  
21 

 

gevonden, waarbij er gegeten is bij café van Buren en alle mentoren informatie 1 

hebben ontvangen over de introductie.  2 

In mei is er begonnen met het zoeken van posten voor het Groot Ontdek 3 

Nijmegen Spel, de kroegentocht en het fotospel. Er waren niet genoeg posten voor 4 

de kroegentocht en het fotospel, waardoor twee commissieleden ook als post 5 

hebben gefunctioneerd. Dit laatste was geen enkel probleem. 6 

Begin augustus zijn informatiepakketten gestuurd naar iedereen die zich had 7 

ingeschreven voor de opleiding. Deze informatiepakketten bestonden uit een brief 8 

van S. van Helden, informatie over lidmaatschap van studievereniging Postelein en 9 

de boekenverkoop, een machtiging voor de introductie, een PosteleinPost, een 10 

introductieprogrammaboekje en eventueel een mentorbrief (wanneer de 11 

aankomende studenten zich al hadden aangemeld voor de introductie). 12 

Tijdens de introductie hebben ook de ALPO studenten meegedaan. Vanaf dit jaar 13 

bestaat er slechts één ALPO, dus geen aparte ALPO meer voor de universiteit en de 14 

HAN. Deze studenten doen een deel, tot en met vrijdag, mee met de introductie van 15 

de universiteit en daarna doen zij mee aan de introductie van de HAN. De HBO-16 

instromers konden niet meedoen aan de introductie, omdat zij niet als student staan 17 

ingeschreven bij de universiteit en zich niet kunnen aanmelden voor de introductie. 18 

Tijdens de introductie bleek dat zij zich wel konden inschrijven bij de introductiebalie. 19 

Hier kan volgend jaar rekening mee worden gehouden. 20 

Net als vorige jaren is er gebruik gemaakt van een draaiboek tijdens de 21 

introductie, zodat voor iedereen duidelijk was, wat haar taken waren gedurende de 22 

introductie. 23 

Tevens is er dit jaar wederom gebruik gemaakt van sponsoring tijdens de 24 

introductie om het budget te vergroten om de aankomende studenten meer te 25 

kunnen aanbieden. Zo is bijvoorbeeld een deel van het eten bij café van Buren 26 

betaald en konden wederom laserquestbonnen gekocht worden als prijs van het 27 

Groot Ontdek Nijmegen Spel en de kroegentocht. Sponsoren van dit jaar zijn: 28 

Absolute Zero, TweeKeerBellen, café Daen, Ol’round, universiteitscafé Piecken, café 29 

van Buren, Cultuur op de Campus en stichting SOOS. 30 

De introductie is over het algemeen goed verlopen. Een aantal kleine problemen 31 

zijn door de commissie ter plekke opgelost.  32 

 Het fotospel kan op een aantal punten verbeterd worden. Studenten vonden 33 

het te ver lopen en jammer dat de opdrachten niet met de groep uit te voeren waren, 34 

de opzet werd echter wel positief ontvangen. Een andere verandering binnen het 35 

introductieprogramma was de cabaretvoorstelling, deze kreeg positieve reacties. 36 

 37 

4.3 De promotiecommissie 38 

De promotiecommissie bestond dit jaar uit zes leden inclusief de commissaris PR. De 39 

promotiecommissie bestond uit: 40 

- Raïssa van Arkel (bestuursverantwoordelijke) 41 

- Nanneke Bakkum 42 

- Anne Fleuren 43 

- Merel Punt 44 

- Margot Steerneman 45 

- Joyce Stegeman (commissiehoofd) 46 

 47 
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4.3.1 Maandelijkse borrels 1 

Net als vorig jaar waren er ook dit jaar maandelijkse borrels in Absolute Zero. Deze 2 

borrels vonden elke tweede dinsdag van de maand plaats met een aantal 3 

uitzonderingen wegens vakanties en tentamenweken. Voor elke borrel heeft de 4 

promotiecommissie een activiteit bedacht waarmee kleine prijzen te winnen waren 5 

zijn. 6 

De eerste maandelijkse borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 12 oktober. 7 

Hierbij waren 26 leden aanwezig. Tijdens deze borrel is de quiz ‘Echt waar!?’ 8 

gespeeld met vragen over de bestuursleden om deze een beetje beter te leren 9 

kennen. 10 

De tweede maandelijkse borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 9 november. 11 

Hierbij waren16 leden aanwezig. Tijdens deze borrel is het spel ‘Wie/ wat ben ik’ 12 

gespeeld. 13 

De derde maandelijkse borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 14 december. 14 

Hierbij waren 36 leden aanwezig. Deze borrel stond helemaal in het teken van kerst 15 

waarbij er een muziekquiz is gespeeld met allerlei vragen over kerstliedjes. 16 

De vierde maandelijkse borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 11 januari. 17 

Hierbij waren16 leden en twee niet-leden aanwezig. Deze borrel stond in het teken 18 

van Nieuwjaar, waarbij nieuwjaarsrolletjes zijn uitgedeeld en iedereen de kans had 19 

om zijn goede voornemens met elkaar te delen. 20 

De vijfde maandelijkse borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 8 februari. Hierbij 21 

waren 19 leden aanwezig. Deze borrel stond in het teken van Valentijnsdag en 22 

tijdens deze borrel is dan ook een Valentijnsquiz gespeeld. 23 

De zesde maandelijkse borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 15 maart. Hierbij 24 

waren 17 leden aanwezig. Tijdens deze borrel is het spel ‘Hints’ gespeeld. 25 

De zevende maandelijkse borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 5 april. Hierbij 26 

waren 18 leden aanwezig. Tijdens deze borrel is er een fotoquiz gespeeld.  27 

De achtste maandelijkse borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 10 mei. Hierbij 28 

waren 16 leden aanwezig. Tijdens deze borrel is een spel gespeeld waarbij telkens 29 

een top tien moest worden gegeven van een aantal topics. 30 

De negende maandelijkse borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 21 juni. 31 

Hierbij waren 26 leden aanwezig. Tijdens deze borrel is er een muziekquiz gespeeld 32 

met foute zomerhits. 33 

De tiende maandelijkse borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 13 september. 34 

Tijdens deze laatste borrel is het spel ‘Wie ben ik’  gespeeld. Iedereen kreeg een 35 

bekende Nederlander op zijn voorhoofd geplakt. Door rond te lopen en aan iedereen 36 

vragen te stellen, moest je erachter komen wie je was? Hiermee kon een goodiebag 37 

van studievereniging Postelein worden gewonnen. Voor deze laatste borrel is er 38 

geflyerd en iedereen die binnenkomt tussen 20.30 en 22.00 uur krijgt een gratis 39 

shotje. 40 

 41 

4.3.2 Tentamenacties 42 

In november 2010 vond de eerste tentamenactie plaats van dit jaar. Tijdens deze 43 

tentamenactie zijn er dropsleutels uitgedeeld aan de eerste-, tweede- en 44 

derdejaarsstudenten. Aan deze sleutels was een briefje verbonden met een 45 

succeswens en de slogan ‘de sleutel tot succes’. 46 

 In januari 2011 vond de tweede tentamenactie plaats. Tijdens deze 47 

tentamenactie zijn er kleine rolletjes Mentos uitgedeeld aan de eerste-, tweede en 48 
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derdejaarsstudenten. Op deze rolletjes stond een succeswens en de slogan ‘energie 1 

voor tijdens je tentamen’. 2 

 De derde tentamenactie heeft plaatsgevonden in april. Tijdens deze 3 

tentamenactie zijn er ‘Opkikkertjes’ uitgedeeld aan de eerste- en tweedejaars 4 

studenten. De derdejaars hadden geen tentamen waardoor bij hun geen 5 

tentamenactie heeft plaatsgevonden. Aan deze ‘Opkikkertjes’ was de slogan ‘de 6 

oplossing voor je tentamen’ verbonden. 7 

 De vierde tentamenactie heeft plaatsgevonden in juli. Tijdens deze 8 

tentamenactie zijn gummybeertjes uitgedeeld aan de eerste-, tweede- en derdejaars 9 

studenten. Aan deze gummybeertjes was de slogan ‘Voor een beregoed resultaat’ 10 

verbonden. De tentamenactie is positief ontvangen. 11 

Alle tentamenacties zijn positief ontvangen. Bij de eerste tentamenactie zijn 12 

echter minder studenten bereikt, doordat de studenten verspreid zaten over veel 13 

verschillende kleine zalen. Bij de tweede tentamenactie is steeds uitgedeeld op een 14 

locatie, waardoor er meer mensen bereikt werden (ongeveer 750). Bij de derde 15 

tentamenactie vonden een aantal mensen het echter wel jammer dat ze er niet iets 16 

aan hadden tijdens het tentamen zelf. Hiermee is rekening gehouden voor de vierde  17 

tentamenactie. 18 

 19 

4.3.3 Posteleintrui 20 

In november 2010 is er, in samenwerking met universiteitscafe Piecken, begonnen 21 

met een inventarisatie voor de verkoop van de Posteleintrui. Dit jaar is besloten om 22 

twee truien aan te bieden. Een rode trui met een wit logo en een zwarte trui met een 23 

rood logo. Hier is voor gekozen, omdat er werd gedacht dat er op die manier meer 24 

verkocht zou worden dan wanneer alleen de rode trui werd aangeboden. De 25 

inventarisatie liep tot halverwege december en bij een vraag naar meer dan vijftig 26 

truien zou de bestelling doorgaan. De verkoop is goed bevallen en uiteindelijk zijn er 27 

in het totaal 58 truien besteld, waarvan 21 rode en 37 zwarte. De truien kostten voor 28 

de leden €15,- per stuk. 29 

 30 

4.3.4 Barcontest 31 

Op 1 februari 2011 heeft Postelein meegedaan aan de Barcontest van café Malle 32 

Babbe. De barcontest houdt in dat het café enkele dinsdagen van de maand volledig 33 

wordt overgenomen door een (studie)vereniging. De vereniging die de meeste winst 34 

maakt ontvangt een geldbedrag van €500,-. Daarnaast ontvangt elke vereniging 5% 35 

van de winst.  36 

 Net als vorig jaar heeft Postelein besloten een goed doel te koppelen aan de 37 

barcontest. Dit jaar was het goede doel ‘Kinderen voor Ghana’ dat is opgezet door 38 

een studente Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. ‘Kinderen voor 39 

Ghana’ is een stichting die kinderen in een weeshuis in Ghana helpt. Het geld dat 40 

deze avond is opgehaald zal worden besteed aan het verkrijgen van 41 

schooluniformen. 42 

 De barcontest is gepromoot door middel van flyers en posters verkregen bij 43 

Malle Babbe en er heeft een bericht gestaan in de nieuwsbrief, op blackboard, op de 44 

website en in de nieuwsbrief. 45 

 Om de winst te verhogen is, net als vorig jaar, een loterij gehouden, waarbij 46 

lootjes zijn verkocht voor €1,-. De lootjes zijn vooraf op de Posteleinkamer en op de 47 
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avond zelf in Malle Babbe verkocht. Tevens is er aan de docenten op de vierde, 1 

vijfde en zesde verdieping van het Spinozagebouw gevraagd of zijn een klein bedrag 2 

over hadden voor de stichting ‘Kinderen voor Ghana’. De docenten waren over het 3 

algemeen enthousiast en bereid een kleine bijdrage te leveren. Voor deze loterij 4 

waren er twee gesponsorde prijzen, een bon voor een driegangen menu voor twee 5 

personen en flesjes wijn. De loterij heeft uiteindelijk een bedrag opgeleverd van 6 

€275,-. De totale winst was €301,50. 7 

 8 

4.3.5 Algemene Promotieactie 9 

In maart 2010 heeft er een algemene promotieactie plaatsgevonden. Hierbij zijn 10 

spaarvarkentjes met het logo van Postelein uitgedeeld aan eerste-, tweede- en 11 

derdejaars studenten. Tijdens het uitdelen was de slogan ‘muntgeld groot of klein 12 

sparen kan met het varkentje van Postelein’ duidelijk zichtbaar. De actie is positief 13 

ontvangen. 14 

 15 

4.3.6 Open kamer 16 

Dit jaar hebben er twee open kamers plaatsgevonden. Tijdens open kamers wordt de 17 

kamer speciaal opengesteld voor alle leden en is het voltallige bestuur aanwezig. 18 

Tijdens de open kamers wordt er tevens gezorgd voor een kleine lekkernij. 19 

 De eerste open kamer heeft plaatsgevonden op donderdag 11 november en 20 

stond in teken van de kennismaking met het nieuwe bestuur. Tijdens deze open 21 

kamer werden er broodjes knakworst uitgedeeld en er waren 140 leden. 22 

 De tweede open kamer heeft plaatsgevonden op woensdag 23 maart en deze 23 

stond in het teken van het werven van het nieuwe bestuur. Tijdens de open kamer 24 

zijn er cupcakejes uitgedeeld en er waren 46 leden. 25 

 26 

4.4 De eerstejaarscommissie 27 

De eerstejaarscommissie bestond dit jaar uit drie en later uit vier leden inclusief de 28 

commissaris PR. De eerstejaarscommissie bestond dit jaar uit: 29 

- Raïssa van Arkel (bestuursverantwoordelijke) 30 

- Nanneke Bakkum (gestart per mei 2011) 31 

- Joost Free (commissiehoofd) 32 

- Erica Gerards (gestart per mei 2011) 33 

- Ellen Rovers (gestopt in mei 2011) 34 

Ellen Rovers heeft plaatsgenomen in de commissie aangezien er te weinig leden 35 

waren in de commissie en zij in eerste instantie verantwoordelijk zou zijn voor deze 36 

commissie. Toen het aantal commissieleden toenam, is besloten dat Ellen Rovers 37 

zou stoppen met de commissie. 38 

 39 

4.4.1 Eerstejaarsweekend 40 

Het eerstejaarsweekend naar Ameland heeft plaatsgevonden van vrijdag 15 oktober 41 

tot en met zondag 17 oktober. Er gingen 26 deelnemers mee op 42 

eerstejaarsweekend. Dit was minder dan in het contract stond aangeven, maar 43 

uiteindelijk is besloten om wel te gaan, zodat er geen verlies gemaakt zou worden. 44 
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Vanwege de weersomstandigheden kon het wadlopen niet doorgaan, maar is er een 1 

bezoek gebracht aan de ‘Eendenkooi’. Verder was er een muziekquiz, is het ‘Ik hou 2 

van Ameland spel’ gespeeld, is de kermis bezocht en is er Boerengolf gespeeld. Het 3 

was een geslaagd weekend ondanks het feit dat er weinig mensen mee waren. 4 

 Er is een start gemaakt met het organiseren van het eerstejaarsweekend. Dit 5 

jaar is er besloten op zoek te gaan naar een andere locatie die dichterbij was, zodat 6 

er minder kosten gemaakt hoeven te worden en de reisafstand korter is. De nieuwe 7 

locatie is Loon op Zand. De organisatie van het eerstejaarsweekend is per woensdag 8 

7 september overgedragen aan de commissaris PR 2011-2012. Deze zal samen met 9 

de commissie verdere zorg dragen voor de organisatie van het eerstejaarsweekend. 10 

 11 

4.4.2 Eerstejaarsfeest 12 

Op woensdag 9 februari heeft het eerstejaarsfeest plaatsgevonden. Deze stond in 13 

eerste instantie gepland voor 24 november, maar wegens tijdgebrek om het feest te 14 

organiseren met andere studieverenigingen is besloten om dit te verplaatsen. Het 15 

feest is georganiseerd samen met de studieverenigingen Babylon, Den Geiten 16 

Wollen Soc, GSV Excalibur, InTenS en Umoja. Er waren 46 Posteleinleden aanwezig 17 

en het was een geslaagd feest. 18 

 19 

4.4.3 Eerstejaarsactiviteit 20 

Op dinsdag 31 mei heeft het eerstejaars bowlen plaatsgevonden. Hierbij waren vijf 21 

leden en de commissie aanwezig. Ondanks de lage opkomst is besloten de activiteit 22 

wel plaats te laten vinden. Het was een gezellige avond. 23 

 24 

4.5 Sponsoroverleg 25 

In het bestuursjaar 2010-2011 is een sponsoroverleg opgezet. Hierin staan richtlijnen  26 

voor de verschillende commissies wat betreft sponsoring. In deze richtlijnen staat 27 

vermeld wat sponsoring inhoudt en hoe je het beste te werk kan gaan. Verder staan 28 

er een aantal tips vermeld, waaraan je kunt denken wanneer het gaat om het regelen 29 

van sponsoring. Het sponsoroverleg is dit jaar opgezet en doorgegeven aan het 30 

volgend bestuur, zodat zij het meteen kunnen gebruiken. 31 

 32 

4.6 Kerstkaart 33 

In december 2010 is er begonnen met het maken van de kerstkaart. De kerstkaart is 34 

verschenen in twee verschillende versies. Een versie voor alle leden en een versie 35 

voor alle relaties (docenten, sponsoren en zusterverenigingen). Er zijn 1269 kaarten 36 

verstuurd naar de leden en er zijn nog ongeveer 150 kaarten verspreid onder 37 

docenten, sponsoren en zusterverenigingen. 38 

 39 

4.7 Propedeuse-, Bachelor- en Masteruitreikingen 40 

Net als afgelopen jaren is Postelein ook dit jaar aanwezig op de propedeuse- en 41 

bacheloruitreikingen om haar leden te feliciteren met hun Propedeuse of Bachelor. 42 

  Op maandag 29 november en op woensdag 22 juni heeft er een Propedeuse-43 

uitreiking plaatsgevonden. Voor de uitreiking van november zijn 140 rozen besteld, 44 
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die zijn uitgedeeld aan de leden. Voor de uitreiking in juni zijn er 89 rozen besteld. 1 

Aan de rozen was een felicitatie verbonden. 2 

  Op donderdag 25 november was de eerste Bacheloruitreiking en op 3 

woensdag 22 juni heeft de tweede bacheloruitreiking plaatsgevonden. In november 4 

zijn 160 rozen besteld en in juni zijn er 30 rozen besteld en uitgedeeld aan de leden. 5 

Aan deze rozen was een felicitatie verbonden. 6 

 Voor de masterstudenten is er een kaartje gemaakt. Dit kaartje is afgegeven 7 

bij het Onderwijs Servicepunt. Wanneer studenten hier de laatste formulieren komen 8 

ophalen ter afronding van hun studie ontvangen zij het kaartje met daarop een 9 

felicitatie en een verwijzing naar de LinkedIn-website van studievereniging Postelein. 10 

 11 

4.8 Blackboard 12 

Het gebruik van blackboard is gecontinueerd. Elk bestuurslid plaatst zelf zijn of haar 13 

mededelingen op blackboard. Het is de taak van de commissaris PR om ervoor te 14 

zorgen dat deze mededelingen in dezelfde stijl worden weergegeven. 15 

16 
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5.0 Commissaris formeel  1 

5.1 Algemeen formele commissie 2 

De algemeen formele commissie bestond afgelopen jaar uit zeven leden, inclusief 3 

commissiehoofd en commissaris formeel. De algemeen formele commissie bestond 4 

uit: 5 

- Chantal Bleijenberg (commissiehoofd) 6 

- Ankie Broeks 7 

- Eva Bruggeman 8 

- Noëlle van Leur 9 

- Jori Tuinte (bestuursverantwoordelijke) 10 

- Inge Vrijsen 11 

- Michèle  Zweipfennig 12 

Afgelopen jaar had deze commissie een commissiehoofd. Het bleek goed te 13 

werken om een commissiehoofd te hebben voor deze commissie.  14 

 De commissie heeft zich het afgelopen jaar beziggehouden met het 15 

organiseren van lezingen, excursies en een workshop. Hieronder is een overzicht te 16 

zien van alle activiteiten die de commissie heeft georganiseerd.   17 

 De activiteiten zijn op de eerder genoemde manieren van promotie onder de 18 

aandacht van de leden gebracht.  19 

 20 

5.1.1 Excursies 21 

De algemeen formele commissie van het jaar 2009-2010 had al excursies geregeld 22 

voor de maanden oktober en november; dat werd als prettig ervaren. Daarom is 23 

besloten dat de commissie dat voor aankomend jaar ook al zal organiseren. 24 

Afgelopen jaar zijn er zeven excursies georganiseerd, waarvan er zes hebben 25 

plaatsgevonden. Twee excursies hebben twee keer plaatsgevonden. De excursies 26 

vonden meestal plaats op vrijdagen, aangezien dat het beste uitkwam in verband 27 

met het rooster. Er is geprobeerd om een zo gevarieerd mogelijk aanbod van 28 

excursies aan te bieden. 29 

 Studenten konden zich aanmelden op de Posteleinkamer, waar ze een borg 30 

van €5,- dienden te betalen. Aan het begin van de excursie kregen ze de borg terug. 31 

Bij afmelding na de laatste inschrijfdag kreeg de student zijn of haar borg niet terug. 32 

Hiervoor is gekozen om zo min mogelijk afmeldingen te krijgen en nog de 33 

mogelijkheid te hebben om andere studenten mee te laten gaan op excursie.  34 

 In december en januari heeft er geen excursie plaatsgevonden. Het lukte niet 35 

om met een instelling een excursie te organiseren, mede door de weinig geschikte 36 

data in verband met de kerstvakantie, de hertentamenweek en de tentamenweek. In 37 

juni heeft er ook geen excursie plaatsgevonden doordat de instelling op het laatste 38 

moment afgezegd heeft, omdat het niet mogelijk was in verband met reorganisatie. 39 

Het is mogelijk om deze excursie aankomend jaar te laten plaatsvinden.  40 

 41 

5.1.1.1 GGZ Nijmegen 42 

Op vrijdag 22 oktober heeft de excursie naar GGz Nijmegen plaatsgevonden. GGz 43 

Nijmegen is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. GGz Nijmegen biedt 44 

zorg en diensten aan aan jongeren, volwassenen en ouderen met psychiatrische 45 
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stoornissen. Tijdens de excursie kregen de deelnemers uitleg over de gang van 1 

zaken bij deze instelling. Ze kregen een rondleiding en konden vragen stellen. Aan 2 

de excursie namen zeven Posteleinleden deel. De deelnemers vonden de excursie 3 

leuk en interessant.   4 

 5 

5.1.1.2 Leerwerkschool Eigenwijs 6 

Er was een excursie georganiseerd naar leerwerkschool Eigenwijs op vrijdag 26 7 

november. Leerwerkschool Eigenwijs is een school voor voortgezet onderwijs in 8 

Nijmegen die uit onvrede over het reguliere voortgezet onderwijs is opgericht. De 9 

scholieren op deze school hebben meerdere verantwoordelijkheden en bepalen zelf 10 

hun rooster. Echter heeft deze excursie niet plaatsgevonden, omdat er geen 11 

aanmeldingen waren.  12 

 13 

5.1.1.3  Justitiële jeugdinrichting de Hunnerberg 14 

Op vrijdag 4 februari en op vrijdag 20 mei hebber er excursies plaatsgevonden naar 15 

de justitiële jeugdinrichting de Hunnerberg. De Hunnerberg is een justitiële inrichting 16 

voor jongeren tussen de 12 en 24 jaar. De jongens en meisjes die daar zitten, zijn 17 

wegens strafrechtelijke redenen opgenomen in het kader van preventieve hechtenis, 18 

nachtdetentie, jeugddetentie of een PIJ-maatregel: Plaatsing in een Inrichting voor 19 

Jeugdigen. Tijdens deze excursie kregen de deelnemers informatie over deze 20 

justitiële jeugdinrichting en ze kregen een rondleiding. Er waren 37 aanmeldingen 21 

voor deze excursie. In overleg met de instelling was het mogelijk om een tweede 22 

excursie te laten plaatsvinden. Er waren vijftien studenten welkom per excursie. Er 23 

was een afmelding bij de eerste excursie waardoor er veertien studenten aan de 24 

excursie hebben deelgenomen. Aan de tweede excursie hebben vijftien studenten 25 

deelgenomen. De reacties van de deelnemers waren erg positief.   26 

 27 

5.1.1.4 Basisschool de Muze 28 

Op vrijdag 18 maart en vrijdag 25 maart heeft er een excursie plaatsgevonden naar 29 

basisschool de Muze. Deze basisschool ligt naast het asielzoekerscentrum in 30 

Nijmegen. Vluchtelingen volgen onderwijs op deze basisschool. De deelnemers 31 

hebben een ochtend bij de bovenbouw meegekeken. Per ochtend konden er vier 32 

studenten komen. De mogelijkheid was er om drie ochtenden vier studenten te laten 33 

komen, maar er waren acht aanmeldingen, waardoor er twee dagen doorgingen. De 34 

reacties van de deelnemers waren positief.  35 

 36 

5.1.1.5 Jeugdkliniek Tiel 37 

Op vrijdag 29 april heeft de excursie plaatsgevonden naar Jeugdkliniek Tiel. In de 38 

kliniek kunnen jongeren tussen de 12 en 23 jaar terecht die problemen hebben met 39 

alcohol, drugs, gokken of gamen. Tijdens deze excursie kregen de deelnemers te 40 

horen hoe deze instelling te werk gaat en ze konden zien hoe zo’n instelling er van 41 

binnen uit ziet. Er hebben 12 Posteleinleden deelgenomen aan deze excursie. Deze 42 

excursie werd als zeer interessant en leuk ervaren. 43 

 44 
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5.1.1.6 Cito 1 

Op donderdag 26 mei heeft er een excursie plaatsgevonden naar het Cito in Arnhem. 2 

Cito is een instituut voor toetsontwikkeling, zij ontwikkelen toetsten voor verschillende 3 

typen onderwijs. Tijdens deze excursie, waar ook twee groepen pedagogiek en 4 

onderwijskunde studenten uit andere steden aanwezig waren, werd uitgelegd hoe zij 5 

te werk gaan en kregen de deelnemers een aantal opdrachten waarbij je na moest 6 

denken over goede testvragen. Aan de excursie hebben vijftien studenten 7 

deelgenomen. Deze excursie was vooral interessant voor onderwijskunde studenten. 8 

 9 

5.1.1.7 Dichterbij 10 

Op vrijdag 30 september zou de excursie plaatsvinden naar Dichterbij. Dichterbij is 11 

een instelling  die mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en 12 

verwanten ondersteunt. Door een misverstand stonden de deelnemers op de 13 

verkeerde locatie. Het zou te lang duren om naar de juiste locatie te gaan, waardoor 14 

de excursie niet door is gegaan. De excursie zal een andere keer plaatsvinden, dit is 15 

al afgesproken met de instelling. Er hadden tien leden zich opgegeven voor deze 16 

excursie, zij zullen sowieso een plek hebben wanneer de excursie  nogmaals 17 

plaatsvindt.  18 

 19 

5.1.2 Lezingen 20 

Er hebben het afgelopen jaar elf lezingen plaatsgevonden. De lezingen vonden 21 

plaats in de pauze. Er werd rekening gehouden met de dag waarop de meeste 22 

colleges voorafgaand aan de lezing of na de lezing gegeven werden. Op deze 23 

manier wordt het naar een lezing gaan makkelijker en laagdrempelig gemaakt. De 24 

lezingen zijn voor leden gratis, niet-leden betalen het symbolische bedrag van €1,-. 25 

 26 

5.1.2.1 Cerebrale Parese 27 

Op donderdag 14 oktober heeft er een lezing plaatsgevonden over Cerebrale 28 

Parese. Mw. D. Florisson en Mw. I. Post, afgestudeerd op dit onderwerp aan de 29 

Universiteit van Utrecht kwamen naar Nijmegen om te vertellen wat zij hebben 30 

onderzocht en wat de conclusies zijn. Er kwamen 47 leden en één niet-lid naar de 31 

lezing. De reacties waren positief, hoewel sommige studenten liever meer te weten 32 

waren gekomen over hoe je met kinderen met Cerebrale Parese omgaat en niet 33 

alleen meer te weten komt over de onderzoeksresultaten.  34 

 35 

5.1.2.2 Aequor 36 

Er was voor maandag 15 november een lezing georganiseerd over Aequor. Aequor 37 

is een kennis- en communicatiecentrum voor de groene sectoren. Op de dag zelf 38 

ontvingen we ’s ochtends een mail dat door een ongeval de spreker niet kon komen. 39 

Er was ook geen vervanger meer te regelen. Er is toen direct een bericht op de site 40 

en op blackboard geplaatst met de mededeling dat de lezing niet door zou gaan. Op 41 

het moment dat de lezing zou plaatsvinden, stond de commissaris formeel bij de deur 42 

om eventuele geïnteresseerden op te vangen. Er kwamen echter geen studenten. 43 

Wij denken dat er weinig animo was en zullen daarom deze lezing niet nog een keer 44 

organiseren.   45 

 46 
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5.1.2.3 Wolf Hirschhorn Syndroom 1 

Op  maandag 13 december heeft de lezing over het Wolf Hirschhorn Syndroom 2 

(WHS) plaatsgevonden. Het WHS wordt veroorzaakt door het ontbreken van een 3 

stuk van de kleine arm van het vierde chromosoom. Mensen met het WHS missen 4 

genetische informatie waardoor de normale ontwikkeling verstoord wordt. Mw. H. van 5 

Zon, de moeder van een dochter met het WHS, kwam vertellen hoe het dagelijks 6 

leven van haar dochter eruit ziet en wat voor effect het heeft gehad op het gezin. De 7 

moeder had ook een filmpje van haar dochter mee, wat heel interessant was. De 8 

reacties van de deelnemers waren positief. Er kwamen twintig leden en twee niet-9 

leden naar de lezing.  10 

 11 

5.1.2.4 Scheidingen 12 

Op woensdag 12 januari heeft er een lezing plaatsgevonden over scheidingen. Dhr. 13 

E. Spruit, scheidingsonderzoeker bij de onderzoeksgroep adolescentie van de 14 

Universiteit Utrecht kwam vertellen over zijn boek dat net was uitgekomen. Zijn 15 

nieuwe boek heet: Handboek Scheiden en de kinderen. Hij kwam vertellen over de 16 

gevolgen van scheidingen op kinderen. Het was een interessante lezing. Er kwamen 17 

23 leden naar de lezing.  18 

 19 

5.1.2.5 Orthopedagoog in het ziekenhuis 20 

Op donderdag 3 februari heeft er een lezing plaatsgevonden over de orthopedagoog 21 

in het ziekenhuis. Deze lezing is georganiseerd in samenwerking met Mw. C. 22 

Hulsmans. Dhr. F. van de Bekerom kwam vertellen over zijn ervaringen om als 23 

orthopedagoog in een ziekenhuis te werken. Er kwamen 115 leden en twee niet-24 

leden naar de lezing. De reacties van de deelnemers waren zeer enthousiast. De 25 

lezing is in de toekomst zeker voor herhaling vatbaar. 26 

 27 

5.1.2.6 Forensische orthopedagogiek 28 

Op donderdag 7 april heeft de lezing plaatsgevonden over forensische 29 

orthopedagogiek. Op de Universiteit van Amsterdam (UvA) wordt deze richting 30 

aangeboden als master. Dhr Stams, Hoogleraar aan de UvA kwam vertellen waar je 31 

je mee bezig houdt als je deze richting zou kiezen. Er kwamen 41 leden en één niet-32 

lid. Het was een interessante lezing. 33 

 34 

5.1.2.7 Orthopedagogisch paardrijden 35 

Op dinsdag 31 mei heeft er een lezing plaatsgevonden over orthopedagogisch 36 

paardrijden. Bij orthopedagogisch paardrijden wordt het paard ingezet als hulpmiddel 37 

om kinderen op sociaal vlak dingen te leren. Mevr. R. Luik heeft pedagogische 38 

wetenschappen gestudeerd in Nijmegen en is uiteindelijk orthopedagogische 39 

paardrijlessen gaan geven. Bij deze lezing waren 26 leden aanwezig. Vooral voor 40 

studenten die zelf paardrijden of hier uiteindelijk iets mee willen gaan doen was het 41 

een interessante lezing.  42 

 43 

5.1.2.8 NVO-registraties 44 

Op woensdag 22 juni heeft er in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van 45 

Orthopedagogen en Onderwijskundigen een lezing plaatsgevonden over de 46 
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registraties die je als orthopedagoog kan behalen. Deze lezing zou in april 1 

plaatsvinden, maar wegens persoonlijke omstandigheden van de spreker kon deze 2 

niet doorgaan, waardoor deze lezing werd verzet naar een ander moment. Afgelopen 3 

jaren werd deze avond voor de Praktijkavond gehouden, zodat er op die avond geen 4 

aandacht besteed hoefde te worden aan de registraties. Dit jaar was dat niet 5 

mogelijk, maar dat was niet hinderlijk. Bij deze lezing waren 72 leden aanwezig en 6 

één niet-lid. Het was een zinvolle lezing.  7 

 8 

5.1.2.9 Stichting ZieZo: eetstoornissen 9 

Op donderdag 23 juni heeft stichting ZieZo een lezing gehouden over eetstoornissen. 10 

Stichting ZieZo is een zelfhulporganisatie voor mensen met een eetstoornis en hun 11 

omgeving. Twee ervaringsdeskundigen hebben hun eigen verhaal verteld en 12 

studenten konden vragen stellen. Het was een indrukwekkende en boeiende lezing. 13 

Er waren 68 leden aanwezig en één niet-lid.  14 

 15 

5.1.2.10 Autisme 16 

 Op woensdag 21 september heeft een lezing plaatsgevonden over Autisme. 17 

Een man met Asperger kwam vertellen over zijn eigen ervaringen en over de 18 

verschillen tussen mensen met en zonder autisme. 19 

Helaas was de spreker niet op tijd aanwezig, waardoor de lezing maar ruim een 20 

kwartier kon duren. Er was veel animo voor deze lezing, er waren 87 leden en 13 21 

niet-leden. Aangeraden wordt om deze lezing nogmaals plaats te laten vinden, zodat 22 

de lezing volledig gegeven kan worden.  23 

 24 

5.1.3 Workshops 25 

5.1.3.1 Workshop gebarentaal 26 

Op woensdag 16 maart heeft de workshop gebarentaal plaatsgevonden. De 27 

workshop werd gehouden door Dhr. Tilanus, vader van een dove dochter en 28 

bestuurslid van de Federatie van Ouders van Dove Kinderen en Dhr. Crasborn, 29 

doventolk en verbonden aan de studie Taalwetenschap. Er werd eerst informatie 30 

gegeven over doofheid en vervolgens werd het vingeralfabet aangeleerd. De reacties 31 

waren zeer positief. Er hebben 46 leden deelgenomen en negen niet-leden. De niet-32 

leden waren vooral taalwetenschap-studenten.  33 

 34 

5.1.4 Overige studiegerelateerde activiteiten 35 

5.1.4.1 Symposium: Liefde en relaties 36 

Op vrijdag 28 februari heeft het symposium over liefde en relaties plaatsgevonden. 37 

Dit symposium was georganiseerd in samenwerking met Dhr. prof. dr. R. Engels. De 38 

taak van studievereniging Postelein was de promotie. Het symposium werd gevolgd 39 

door het afscheid van Dhr. prof. dr. J. Gerris. Helaas vond dit symposium plaats op 40 

de laatste dag van de tentamenweek, waardoor het geen ideaal moment was. 41 

Studievereniging SPiN heeft ook posters opgehangen om dit symposium te 42 

promoten, aangezien dit ook interessant is voor psychologiestudenten. Er waren 43 

ongeveer vijftien studenten aanwezig, het is niet bekend of dit Posteleinleden waren.   44 

 45 
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5.1.4.2 Discussie-bijeenkomst: zwarte en witte scholen 1 

Op woensdag 2 maart heeft de discussiebijeenkomst plaatsgevonden in 2 

samenwerking met de studievereniging van sociologie, studievereniging Den 3 

Geitenwollen Soc. De discussiebijeenkomst ging over zwarte en witte scholen. De 4 

bijeenkomst werd geleid door Dhr. prof. Scheepers. De gasten waren Mw. Vink, Dhr. 5 

prof. Dronkers en Dhr Tolsma. Mw. Vink heeft het boek Witte zwanen, zwarte 6 

zwanen geschreven. De bijeenkomst was interessant. Er waren vijf leden van 7 

studievereniging Postelien en 39 leden van studievereniging Den Geiten Wollen Soc. 8 

aanwezig.   9 

 10 

5.2 Voorlichtingen- en meeloopdagen commissie 11 

De voorlichtingen- en meeloopdagencommissie bestond dit jaar uit vijftien leden, 12 

inclusief commissiehoofd en commissaris formeel. De voorlichtingen- en 13 

meeloopdagencommissie bestond dit jaar uit: 14 

- Chantal Bleijenberg 15 

- Koen Flipse 16 

- Kim Frencken 17 

- Jessica Groenestijn 18 

- Jelle Guldenaar 19 

- Jolien Gompelman (commissiehoofd) 20 

- Linsey van den Heuvel 21 

- Maaike Koster 22 

- Rianne Neelis 23 

- Esther Nizet 24 

- Leonie Pape 25 

- Denise Rits 26 

- Lindsay Stasser 27 

- Jori Tuinte (bestuursverantwoordelijke) 28 

- Hanneke Wijkhuis 29 

 30 

 Net als afgelopen jaar had deze commissie een commissiehoofd. De 31 

commissie heeft afgelopen jaar voorlichtingen gegeven aan scholieren op middelbare 32 

scholen en scholieren begeleid tijdens de meeloopdagen.  33 

 34 

5.2.1 Voorlichtingen 35 

Afgelopen jaar kwamen de aanvragen voor voorlichtingen direct binnen bij de 36 

commissaris formeel. Dit was in tegenstelling tot vorig jaar, waarbij de aanvragen via 37 

Mw. Drs. M. Heijmans binnenkwamen en doorgestuurd werden naar de commissaris 38 

formeel. Dit is goed bevallen, aangezien de commissaris formeel direct kon 39 

overleggen met het commissiehoofd en de commissieleden wie de voorlichting zou 40 

gaan geven. De voorlichtingen werden gegeven op middelbare scholen verspreid 41 

over Nederland. De scholieren zaten in de vierde, vijfde of zesde klas. Er werd 42 

geprobeerd om elke voorlichting door twee commissieleden te laten doen, dit was 43 

meestal haalbaar. Er werd dit jaar net als afgelopen jaren gebruik gemaakt van een 44 

powerpointpresentatie. Deze presentatie is aan het begin van het jaar aangepast, 45 

zodat de veranderingen voor het volgende jaar erin vermeld stonden.  46 
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 Wanneer er op de middelbare school geen laptop en beamer aanwezig waren, 1 

namen de commissieleden deze van de Posteleinkamer mee. Het afgelopen jaar 2 

hebben de volgende voorlichtingen plaatsgevonden:  3 

- 7 oktober 2010 in Roosendaal 4 

- 13 oktober 2010 in Doetinchem 5 

- 12 november 2010 in Breda 6 

- 18 november 2010 in Apeldoorn 7 

- 18 november 2010 in Venlo 8 

- 25 november 2010 in Warnsveld 9 

- 17 januari 2011 in Venray 10 

- 1 februari 2011 Nijmegen 11 

- 10 februari 2011 in Eindhoven 12 

- 28 februari 2011 in Zwolle 13 

- 2 maart 2011 in Den Bosch 14 

- 7 april 2011 Pabo Groenewoud in Nijmegen 15 

 16 

 Op donderdag 3 februari 2011 zou er ook een voorlichting gegeven worden op 17 

een middelbare school in Enschede. In verband met een vergissing in het tijdstip 18 

konden commissieleden hier niet op tijd aanwezig zijn en is deze niet doorgegaan.  19 

 De voorlichting van dinsdag 1 februari op de Nijmeegse scholengemeenschap 20 

Groenewoud is verzorgd door Mw. drs. M. Heijmans, aangezien zij dit al meerdere 21 

jaren achter elkaar deed en deze graag weer wilde doen. Er was een commissielid 22 

met haar mee geweest. 23 

 De voorlichting op de Pabo Groenewoud in Nijmegen heeft Mw. S. van Helden 24 

gegeven, aangezien er volgend studiejaar veel verandert voor HBO-instroom 25 

studenten en S. van Helden hier beter van op de hoogte is. 26 

 In elke vergadering na een voorlichting werd kort geëvalueerd hoe de 27 

voorlichting was gegaan.  28 

 29 

5.2.2 Meeloopdagen 30 

Dit jaar werden er net als de tweede helft van vorig jaar Academische 31 

Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO)-meeloopdagen georganiseerd.  32 

Er hebben dit jaar tien meeloopdagen plaatsgevonden voor PWO en drie 33 

meeloopdagen voor de ALPO.  34 

De PWO- meeloopdagen vonden plaats op: 35 

- 1 oktober 2010 36 

- 15 november 37 

- 1 december 2010 38 

- 15 december 2010 39 

- 5 januari 2011 40 

- 10 februari 2011 41 

- 17 februari 2011 42 

- 24 maart 2011 43 

- 27 april 2011 44 

- 1 juni 2011 45 

 46 

De ALPO-meeloopdagen vonden plaats op: 47 

- 5 januari 2011 48 
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- 24 maart 2011 1 

- 27 april 2011 2 

  3 

 Het gemiddeld aantal deelnemers per meeloopdag was 17 scholieren. Alleen 4 

eindexamenkandidaten konden deelnemen aan de meeloopdag, aangezien het 5 

anders bijna onmogelijk is voor de commissie om zoveel meeloopdagen te 6 

begeleiden.  7 

  8 

 Er waren twee soorten dagprogramma’s die aangeboden konden worden aan 9 

de deelnemers van de meeloopdag. Afhankelijk van de collgeges die op de dag 10 

gegeven werden, werd het programma samengesteld. Programma A heeft meestal 11 

plaatsgevonden. Programma B heeft één keer plaatsgevonden. De programma’s van 12 

de PWO-meeloopdag en de ALPO-meeloopdag komen overeen, met uitzondering 13 

van het informatiepraatje.  14 

 15 

Programma A: 16 

9.30 uur tot 10.00 uur  Aankomst en ontvangst 17 

10.00 uur tot 10.30 uur  Informatiepraatje 18 

10.45 uur tot 11.30 uur  Eerste deel college 1 volgen 19 

11.30 uur tot 12.30 uur Rondleiding over de campus 20 

12.30 uur tot 13.30 uur  Lunch in de Refter 21 

13.45 uur tot 14.30 uur Eerste deel college 2 volgen 22 

14.30 uur tot einde  Afsluitend drankje in het Cultuurcafé of Sportcafé 23 

 24 

Programma B: 25 

11.15 uur tot 11.45 uur Aankomst en ontvangst 26 

11.45 uur tot 12.15 uur Informatiepraatje 27 

12.15 uur tot 13.30 uur  Lunch in de Refter 28 

13.45 uur tot 14.30 uur  Eerste deel college 1 volgen 29 

14.30 uur tot 15.30 uur Eerste deel college 2 volgen  30 

16.30 uur tot einde  Afsluitend drankje in het Cultuurcafé of Sportcafé 31 

 32 

 De colleges die werden gevolgd op de meeloopdag verschilden per periode. 33 

Hierbij werd geprobeerd om zoveel mogelijk colleges uit het eerste jaar te volgen. Als 34 

dat niet mogelijk was, werd met de commissie gekeken wat leuke colleges waren om 35 

te volgen. 36 

 Het kwam twee keer voor dat het tweede college uitviel. Er is toen besloten 37 

om het eerste college helemaal te volgen en een langer bezoek aan de 38 

Posteleinkamer te brengen waar ze boeken konden inzien. Toen voor de tweede 39 

keer een college ’s middags uitviel, is besloten om een bezoek te brengen aan een 40 

studentenkamer.  41 

 Het informatiepraatje werd bij de PWO-meeloopdag gehouden door 42 

commissieleden. Het informatiepraatje bij de ALPO-meeloopdag werd verzorgd door 43 

Mw. Dr. M. van den Hurk, coördinator van de studie ALPO of Mw. Drs. M. Becks, 44 

studieadviseur van de ALPO. 45 

 46 

 Tien procent van de scholieren die een dag hebben meegelopen, hebben een 47 

evaluatie ingevuld over de meeloopdag. De meest voorkomende beoordeling van de 48 

dag was een zeven. 49 

  50 
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5.2.3 Overige voorlichtingsactiviteiten 1 

Naast de voorlichtingen op middelbare scholen en de meeloopdagen heeft de 2 

commissie zich ook ingezet voor een aantal andere voorlichtingsactiviteiten. Op 3 

dinsdag 19 en woensdag 20 oktober heeft de Nijmeegse Tweedaagse 4 

plaatsgevonden. Tijdens deze twee dagen hebben commissieleden een groep 5 

scholieren afwisselend begeleid, zodat de commissieleden geen colleges hoefden te 6 

missen. Twee commissieleden hebben iets verteld over de studie tijdens een 7 

informatiepraatje. Het programma van deze twee dagen werd door de universiteit 8 

samengesteld.  9 

 De Bachelor Voorlichtingsdag van de universiteit heeft plaatsgevonden op 10 

zaterdag 6 november 2010 en op zaterdag 2 april 2011. Tijdens deze dag hield de 11 

commissaris formeel een praatje over studievereniging Postelein. Tevens hebben de 12 

commissaris formeel, een commissielid en een paar PWO-studenten op de 13 

informatiemarkt gestaan om vragen van scholieren te beantwoorden.  14 

 Op 10 juni heeft de Laatkiezersdag plaatsgevonden. De commissaris formeel 15 

was bij deze dag aanwezig om vragen te kunnen beantwoorden en om de scholieren 16 

deze dag te begeleiden.  17 

 18 

5.3 Studytrip 19 

De studytripcommissie bestond dit jaar uit zeven leden, inclusief het commissiehoofd 20 

en de commissaris formeel. De studytrip commissie bestond uit: 21 

- Manon de Bresser (commissiehoofd) 22 

- Suzanne Kooij  23 

- Lotte Steeg 24 

- Joyce Stegeman 25 

- Jori Tuinte (bestuursverantwoordelijke) 26 

- Judith Wilms 27 

Aleth Wormgoor 28 

 29 

5.3.1 Bestemming 30 

De studytrip heeft plaatsgevonden op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 februari 31 

2011. De bestemming van de studytrip was Brugge. De reis en de accommodatie zijn 32 

apart geboekt. De busreis is verzorgd door Froggy tours. De deelnemers werden 33 

eerst afgezet bij de universiteit in Gent. Vervolgens werden de deelnemers met de 34 

bus naar hun zelfgekozen instelling gebracht. De afstanden in Brugge zijn 35 

voornamelijk te voet afgelegd, dat was goed te doen. Er is twee keer gebruik 36 

gemaakt van de bus. 37 

 38 

5.3.2 Deelnemers 39 

De promotie van de studytrip was begin december gestart. De studenten konden zich 40 

opgeven tot de kerstvakantie. Na de kerstvakantie werd begonnen met de promotie 41 

van de studiereis. Het was verstandig dat de inschrijftijden niet overlapten. In totaal 42 

hebben 52 studenten zich opgegeven. Er waren op het laatste moment drie 43 

afmeldingen, waardoor er uiteindelijk 49 deelnemers mee zijn geweest op de 44 

studytrip. Eén lid kon uiteindelijk niet mee in verband met ernstige 45 
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familieomstandigheden. Er is besloten het geld terug te geven aan deze persoon, 1 

aangezien dit een richtlijn is bij annuleringsverzekeringen.  2 

 3 

5.3.3 Activiteiten 4 

De activiteiten hebben plaatsgevonden in Gent en in Brugge. Aangezien Brugge 5 

geen universiteit heeft, is besloten een bezoek te brengen aan de universiteit in 6 

Gent.  7 

De formele instellingen waren: 8 

- Een bezoek aan de universiteit in Gent 9 

- Drie verschillende locaties van de Patio, namelijk De Schoor, De Kerseboom 10 

en BAAB. De Patio bestaat uit vijf kleinschalige voorzieningen binnen de 11 

bijzondere jeugdzorg in de regio Noord-West-Vlaanderen.  12 

- Een bezoek aan Noordveld. Noordveld is een school voor buitengewoon 13 

onderwijs.  14 

 15 

De informele activiteiten waren: 16 

- Een kroegentocht 17 

- Een bezoek aan het chocolademuseum 18 

- Een boottocht over de grachten van Brugge. 19 

 20 

5.3.4 Conclusie 21 

Elke dag heeft de commissie de dag geëvalueerd en achteraf heeft er een 22 

evaluatievergadering plaatsgevonden. De commissaris informeel was bij de 23 

dagevaluaties aanwezig, zodat er een goede overdracht was tussen studytrip en 24 

studiereis. Dit is door de commissaris informeel als positief ervaren en wordt ook 25 

aangeraden voor aankomend jaar. De studytrip is goed verlopen, de reacties van de 26 

deelnemers waren zeer positief. De deelnemers waren enthousiast over de 27 

instellingen die ze hebben bezocht. Ze konden van te voren hun voorkeur aangeven, 28 

dat was handig. De deelnemers waardeerden het dat ze een ochtend vrije tijd 29 

hadden, zodat ze de stad zelf konden verkennen. De studytrip was een geslaagd 30 

weekend. 31 

 32 

5.4 Sollicitatietraining 33 

Op dinsdag 15 februari en dinsdag 1 maart heeft de sollicitatietraining 34 

plaatsgevonden. De tweede bijeenkomst zou op dinsdag 22 februari plaatsvinden, 35 

maar was in verband met persoonlijke omstandigheden van de cursusleider verzet 36 

naar dinsdag 1 maart. De sollicitatietraining bestond uit twee bijeenkomsten, waarbij 37 

tijdens de eerste bijeenkomst werd ingegaan op de sollicitatiebrief en het CV en 38 

tijdens de tweede bijeenkomst op het sollicitatiegesprek. Dit jaar werd de training 39 

gegeven door Mw. B. Ligthart van Dienst Studentenzaken. De training duurde op 40 

beide dagen twee uur.  41 

In totaal hebben veertien Posteleinleden en één niet-lid deelgenomen aan de 42 

training. Deelnemers konden zich inschrijven op de Posteleinkamer, waar ze een 43 

borg van €5,- dienden te betalen. Zij kregen deze tijdens de tweede bijeenkomst 44 

terug. Eén lid kon niet naar de tweede bijeenkomst komen aangezien deze verzet 45 
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was, zij heeft haar borg ook teruggekregen. De reacties van de deelnemers waren 1 

zeer positief.  2 

 3 

5.5 Praktijkdag Onderwijs en Pedagogiek 4 

Dit jaar heeft de Landelijke Studenten Pedagogiek en Onderwijskunde Dag (LSPOD) 5 

een naamsverandering ondergaan. De commissie heeft hiervoor gekozen, omdat 6 

verwacht werd dat een andere naam aantrekkelijker zou klinken. De nieuwe naam is 7 

Praktijkdag Onderwijs en Pedagogiek. De Praktijkdag heeft plaatsgevonden op 8 

vrijdag 1 april 2011 in Leiden.  9 

 De commissie bestond uit leden van de zusterverenigingen Comenius, Emile, 10 

ODIOM, PAP, VOCUS en studievereniging Postelein. 11 

 De Praktijkdagcommissie van studievereniging Postelein bestond dit jaar uit: 12 

- Anouk van der Heijden (gestopt per 1 januari 2011 13 

- Suzanne Kooij (vanaf februari 2011) 14 

- Jori Tuinte (bestuursverantwoordelijke) 15 

 16 

Het programma van de dag zag er zo uit: 17 

10.00 uur tot 10.15 uur  Ontvangst 18 

10.15 uur tot 11.00 uur Openingspraatje door Mischa de Winter 19 

11.30 uur tot 12.15 uur Eerste workshop 20 

12.15 uur tot 13.15 uur Lunch en informatiemarkt 21 

13.15 uur tot 14.00 uur Tweede workshop 22 

14.00 uur tot 14.15 uur Looptijd 23 

14.15 uur tot 15.00 uur  Derde workshop 24 

15.00 uur   Afsluiting 25 

 26 

 Elke studievereniging kreeg naast de algemene taken een eigen functie. 27 

Studievereniging Postelein was dit jaar secretaris. De taken voor de secretaris waren 28 

onder andere notuleren tijdens de vergaderingen, de nieuwsbrief voor de 29 

workshopgevers opstellen, evaluatieformulieren maken en e/mails opstellen voor de 30 

deelnemers.  31 

 In totaal konden de deelnemers kiezen uit tien verschillende workshops, de 32 

deelnemers konden hun top vijf doorgeven. Er hadden zich zeventien Posteleinleden 33 

aangemeld, maar er kwamen drie afmeldingen. Op de dag waren twaalf 34 

Posteleinleden aanwezig. De dag is goed verlopen. De reacties waren over het 35 

algemeen positief van zowel de studenten als de workshopgevers.  36 

 Er heeft een evaluatievergadering plaatsgevonden. De reacties waren over 37 

het algemeen positief. Er kwam wel naar voren dat leden liever een meer interactieve 38 

workshop zouden krijgen en de locatie was ver weg. De praktijkdagcommissie heeft 39 

besloten dat de Praktijkdag 2012 in Utrecht zal plaatsvinden.  40 

 41 

5.6 Bijles statistiek 42 

Net als afgelopen jaren heeft studievereniging Postelein studenten die bijles willen 43 

geven gekoppeld aan studenten die bijles willen ontvangen. Het afgelopen jaar zijn 44 

er 15 aanvragen binnengekomen voor bijles. Vijf studenten hebben bijles gegeven. 45 

Studenten konden kiezen uit individuele bijles of groepsbijles.Het afgelopen jaar is 46 

alleen gebruik gemaakt van individuele bijles. De prijzen voor bijles zijn vastgesteld 47 
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door studievereniging Postelein en waren hetzelfde als afgelopen jaar. De prijs voor 1 

individuele bijles was €10,- euro per uur en voor groepslessen was de prijs €5,- per 2 

uur.  3 

 Studievereniging Postelein was slechts de koppelaar tussen studenten die 4 

bijles willen ontvangen en studenten die bijles willen geven. De studenten maakten 5 

zelf afspraken over de locatie, tijd en inhoud van de bijlessen. Aangezien 6 

studievereniging Postelein slechts de koppelaar was tussen de studenten, had zij 7 

weinig zicht over de gang van zaken.  8 

 De commissaris formeel heeft contact gehad met Dhr. L. Bouts, de 9 

statistiekdocent. Het is mogelijk om studenten die bijles geven toegang te geven tot 10 

het vak op Blackboard. De commissaris formeel heeft vervolgens een aantal 11 

bijlesgevers gesproken en zij hadden hier op dat moment geen behoefte aan.  12 

13 
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6.0 Commissaris informeel  1 

6.1 Algemeen Informele Commissie 2 

De commissie bestond dit jaar uit:  3 

- Ireen Christiaans 4 

- Daphne van Doornspeek (commissiehoofd) 5 

- Joske Kotteman 6 

- Sietske van der Meulen 7 

- Ellen Rovers (bestuursverantwoordelijke) 8 

- Femke Snelting 9 

 10 

De commissie heeft afgelopen jaar verschillende activiteiten georganiseerd die 11 

niet studie-gerelateerd zijn.  12 

Hieronder worden alle activiteiten besproken die het afgelopen jaar zijn 13 

georganiseerd.  14 

 15 

6.1.1 Pietenbingo 16 

Op dinsdag 16 november 2010 was de pietenbingo in Absolute Zero. De Pietenbingo 17 

begon om 20.30 uur. Iedereen nam een cadeautje mee. Daarnaast waren er 3 18 

hoofdprijzen verzorgd door de commissie. Het was erg gezellig, vooral de ‘staande-19 

bingo’ deed het goed, zodat de avond niet te langdradig was. Er waren 27 leden 20 

aanwezig. 21 

 22 

6.1.2 Kerstdiner 23 

Op woensdag 15 december 2010 was het kerstdiner in eetcafé Allerlei. Het 24 

kerstdiner begon om 18.30 uur. De prijs was €12,50 voor een drie gangendiner. Bij 25 

het eten kregen de leden een kerstbel met een sneeuwpop of Kerstman erop met 26 

een kaartje waarop studievereniging Postelein hen fijne feestdagen wenste. Er waren 27 

67 leden en het was een geslaagde avond.  28 

 29 

6.1.3 Cocktailworkshop 30 

Voorgaande jaren zijn er cocktailnights georganiseerd. Nu hadden we er een 31 

cocktailworkshop van gemaakt om meer leden te trekken. In het begin van de 32 

aanmeldingsperiode was het maximum aantal mensen 25. De inschrijflijst was echter 33 

binnen een paar dagen al vol en vanwege het grote animo was besloten het 34 

maximaal aantal mensen te verhogen naar 40. Op donderdag 3 februari 2011 was de 35 

cocktailworkshop in Tio Pepe. Op de avond waren 44 leden aanwezig. Drie 36 

bestuursleden waren alleen aanwezig om te kijken, de andere drie bestuursleden 37 

deden wel mee met de cocktailworkshop. Er was één lid naar de cocktailworkshop 38 

gekomen zonder aan te melden. Zij heeft het volledige bedrag betaald. De leden 39 

binnen de inschrijven hebben €7,50 betaald en het lid buiten de inschrijving heeft 40 

€15,- betaald. Er was geen opzet voor het doordraaien, waardoor niet iedereen alle 41 

zes de cocktails heeft kunnen maken. De avond was ondanks dat erg geslaagd. 42 

 43 
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6.1.4 Chocoladeavonden 1 

Vanwege het succes van voorgaande jaren was dit jaar weer besloten om twee 2 

chocoladeavonden te organiseren. Op elke avond konden net als vorig jaar 3 

maximaal 50 leden mee doen.  4 

Op dinsdag 15 februari waren er 50 leden. Op dinsdag 1 maart waren er 45 5 

leden. Op deze avond waren wel 50 leden aangemeld, maar hebben we op de avond 6 

zelf nog afmeldingen van leden gehad, wegens ziekte. Op beide avonden konden de 7 

leden vier chocoladerecepten maken en was er een grote chocoladefontein. Op de 8 

eerste avond was er nog een vijfde recept maar deze bleek na de eerste ronde al 9 

niet te werken, waardoor deze niet gebruikt is. Op de avonden werd gewerkt met een 10 

doordraaisysteem. Dit systeem was erg goed bevallen.  11 

 12 

6.1.5 Cultuuravond 13 

Op woensdag 27 april 2011 heeft de cultuuravond Oud Hollandse Spelen 14 

plaatsgevonden bij universiteitscafé Piecken. De spelen waren zaklopen, 15 

touwtrekken, eieren lopen, koekhappen en groot twister. Er waren 21 leden en het 16 

was gezellig. 17 

 18 

6.1.6 Student-docent activiteit 19 

Op woensdag 25 mei 2011 heeft de student-docent activiteit plaatsgevonden. Er was 20 

een picknick voor het Spinozagebouw. Bij de docenten waren uitnodigingen in hun 21 

postvak gedaan en een aantal zijn er persoonlijk aangesproken. De picknick bestond 22 

uit lekkere broodjes met verschillende soorten beleg en suikerbrood, ontbijtkoek en 23 

dergelijke. De picknick was erg geslaagd. Er waren 46 leden en 2 docenten.  24 

 25 

6.1.7 Massageworkshop 26 

Op dinsdag 27 september is de massageworkshop geweest. Er waren 2 sessies met 27 

maximaal 15 personen. Beide sessies zaten helemaal vol. De leden kregen eerst 28 

uitleg over de massage en daarna mochten ze op elkaar oefenen. Het was een nek 29 

en schouder hot-stone massage. De workshop was zeer geslaagd. In totaal waren er 30 

30 leden.  31 

 32 

6.2 Galacommissie 33 

Deze commissie bestond dit jaar uit: 34 

- Sylvia Blok 35 

- Heleen Rikkert 36 

 37 

De galacommissie heeft op woensdag 2 maart een fix-je-date borrel 38 

georganiseerd. Dit was in de Zuidkantine van het Huyensgebouw. Het begon om 39 

16.00 uur en duurde tot 19.00 uur. Er waren twaalf leden van studievereniging 40 

Postelein aanwezig en het was erg gezellig. 41 

Het gala werd dit jaar samen met studieverenigingen Den Geitenwollen Soc., 42 

InTenS, Cognac, Umoja, Leonardo da Vinci en Thalia georganiseerd. Kaarten 43 

kostten €12,50 voor leden en €15,00 voor niet-leden. De garderode, een 44 

welkomstdrankje en twee consumpties waren inbegrepen.  45 
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Op woensdag 23 maart heeft het gala plaatsgevonden. Er zijn 79 kaarten 1 

verkocht door studievereniging Postelein. Het begon om 21.30 uur en duurde tot 2 

02.00 uur. Daarna was er een afterparty in Tio Pepe. Het was een geslaagde avond.  3 

Tijdens de avond zijn foto’s gemaakt door een professionele fotograaf. Leden 4 

kunnen via een link op de posteleinwebsite deze foto’s bekijken. 5 

 6 

6.3 Feestcommissies 7 

Het afgelopen jaar heeft studievereniging Postelein weer meegeholpen met het 8 

organiseren van het A-feest, het BaMyPo-feest en de PitcherParty. Hieronder worden 9 

de commissies apart besproken. De leden werden op de avond niet geteld, maar er 10 

zal wel een schatting gegeven worden van de hoeveelheid leden van 11 

studievereniging Postelein. 12 

 13 

6.3.1 A-feestcommissie 14 

De afgevaardigde van studievereniging Postelein in de A-feestcommissie was dit jaar 15 

Leonie Pape. Vanwege miscommunicatie met S. Coolen (bedrijfsleider van van 16 

Buren) heeft het eerste A-feest pas plaatsgevonden op woensdag 16 februari 2011 in 17 

Boogie Wonderland. Dit keer was er ook weer een DJ-battle. Het tweede A-feest 18 

vond plaats op woensdag 30 maart 2011. Op deze avond is het A-feest vroegtijdig 19 

afgesloten om 02.00 uur, omdat er in totaal van alle verenigingen inclusief commissie 20 

en besturen maar 35 mensen waren. Er waren weinig leden van studievereniging 21 

Postelein aanwezig. Omdat de A-feesten niet veel mensen hadden getrokken is 22 

besloten om met dezelfde verenigingen een nieuw feest te beginnen. Het eerste 23 

feest was de After-Dies-Party in de Drie Gezusters op donderdag 19 mei 2011. 24 

Tijdens de introductie is de Introglourious geweest op maandag 15 augustus 2011 in 25 

Van Buren. Deze feesten waren erg goed bezocht. Volgend jaar zal het inglourious-26 

feest voortgezet worden.  27 

 28 

6.3.2 BaMyPo-commissie 29 

De commissie bestond dit jaar uit:  30 

- Michou van Amelsvoort 31 

- Danique Braat 32 

- Hanneke Wijkhuijs  33 

 34 

De feesten vinden plaats in café El Sombrero en worden druk bezocht. Op 35 

donderdag 7 oktober 2010 vond het eerste feest plaats met als thema 36 

‘Dierendageditie; ’s avonds lam, ’s ochtends een kater’. Op donderdag 25 november 37 

2010 was het thema ‘Wie zoet is krijgt lekkers; Een pint met de Sint’. Op donderdag 3 38 

februari 2011 was het thema ‘Vind vannacht je Valentijn’. Op donderdag 24 maart 39 

2011 was het thema ‘flowerpower; the spring is in the air’. Op donderdag 26 mei 40 

2011 was het thema ‘Orange Party; Dutch Delight’ en op donderdag 18 augustus 41 

2011 was de introductieversie.  De feesten waren allen geslaagd en er waren veel 42 

leden van studievereniging Postelein. 43 
44 
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6.3.3 PitcherPartycommissie 1 

De commissie bestond dit jaar uit:  2 

- Sanne Meeuws 3 

- Laura Winkens 4 

 5 

Afgelopen jaar zijn zes Pitcherparty’s georganiseerd. Deze vonden plaats op 6 

donderdag 14 oktober 2010, donderdag 13 januari 2011, donderdag 24 februari 2011 7 

en donderdag 31 maart 2011. De PitcherParty’s werden elke keer georganiseerd met 8 

studievereniging Leonardo da Vinci en een gastvereniging. Op donderdag 14 oktober 9 

was dit studievereniging Desda. Op donderdag 13 januari 2011 was dit 10 

studievereniging BeeVee. Op donderdag 24 februari 2011 was dit studievereniging 11 

Thalia. Bij deze PitcherParty ging de opbrengst naar de Ragweek. Op donderdag 31 12 

maart 2011 was dit studievereniging Intens. Op woensdag 15 juni was 13 

studievereniging Umoja de gastvereniging. Tijdens de introductie is de PitcherParty 14 

op woensdag 17 augustus geweest. Alle PitcherParty’s waren druk bezocht, maar er 15 

waren niet veel leden van studievereniging Postelein. Er is overwogen te stoppen 16 

met de PitcherParty. Dit besluit is echter niet genomen in het bestuursjaar 2010-17 

2011. 18 
 19 

6.4 Studiereiscommissie 20 

De commissie bestond dit jaar uit: 21 

- Iris Bleekman 22 

- Marieke Domen 23 

- Anoek Janssen (commissiehoofd) 24 

- Susan Lexmond 25 

- Myrthe Oesterholt 26 

- Ellen Raijmakers 27 

- Heleen Rikkert 28 

- Ellen Rovers (bestuursverantwoordelijke) 29 

 30 

De studiereis heeft plaatsgevonden van donderdag 12 mei tot en met donderdag 31 

19 mei naar Istanbul. Er zijn 48 studenten en twee docenten meegaan. Het was de 32 

zevende studiereis die studievereniging Postelein heeft georganiseerd. De studiereis 33 

kostte € 385,-. 34 

 35 

6.4.1 Bestemming 36 

In oktober is begonnen met nadenken over een bestemming. Er is voor gekozen om 37 

niet buiten Europa te gaan, omdat het een stuk duurder is en aangezien het vorig 38 

jaar gebleken is dat het lastig is om buiten Europa een studiereis te verzorgen. Als 39 

mogelijke bestemmingen kwamen Scandinavië, Lissabon en Istanbul naar voren. 40 

Uiteindelijk heeft de commissie voor Istanbul gekozen, omdat het een interessante 41 

stad is met een andere cultuur, waardoor we interessante instellingen konden 42 

bezoeken. 43 

 44 
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6.4.2 Reisorganisatie 1 

Dit jaar is ook besloten om het hostel en de vliegreis bij een reisorganisatie te 2 

boeken. De reisorganisatie Diogenes bleek het goedkoopst voor onze reis en 3 

daarom is besloten om met deze reisorganisatie te reizen. Bij de reisorganisatie 4 

Breaqi is ook navraag gedaan. Zij bleken aanzienlijk duurder.  5 

We hebben van Diogenes €200,-  restitutie gehad, omdat de eerste nacht 7 6 

mensen in een ander hostel hebben moeten geslapen en er op de heen en terug reis 7 

van het hostel naar het vliegveld te weinig zitplaatsen waren. Op de terugreis van 8 

Schiphol naar Nijmegen was er te weinig laadruimte. Deze problemen waren ter 9 

plekke goed opgelost.  10 

 11 

6.4.3 Deelnemers 12 

Er waren 61 aanmeldingen voor de studiereis. Na loting was de voorlopige 13 

deelnemerslijst bekend. Er waren twee leden die hun contract hebben ontbonden, 14 

waardoor de bovenste twee leden van de reservelijst meekonden. De docenten die 15 

mee gegaan zijn J. Janssens en C. Hulsmans. J. Janssens ging het afgelopen jaar 16 

weer mee, omdat dit zijn laatste jaar als onderwijsdirecteur van Pedagogische 17 

Wetenschappen en Onderwijskunde was. 18 

 19 

6.4.4 Subsidies 20 

Dit jaar had de studiereis ook een wetenschappelijke achtergrond. Om subsidie voor 21 

de studiereis te krijgen zijn het Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF), het 22 

Internationaliseringsfonds en het Onderwijsinstituut benaderd. Het SNUF subsidieert 23 

alle studenten die nog geen reissubsidie hebben ontvangen van het SNUF. De 24 

voorwaarde is het bezoeken van minimaal 7 instellingen en het maken van een 25 

opdracht. Het Internationaliseringsfonds, het SNUF en het Onderwijsinstituut hebben 26 

de subsidieaanvragen goedgekeurd. Van het Internationaliseringsfonds krijgen we 27 

€528,- en van het Onderwijsinstituut krijgen we €1250,-. Van het SNUF ontvangen de 28 

deelnemers die voldoen aan de eisen €105,-. 29 

 30 

6.4.5 Activiteiten 31 

De formele activiteiten die we hebben bezocht zijn: 32 

- ACEV, dit is een instituut die moeders informatie geeft over vroeg-schoolse 33 

educatie. Dit instituut doet hier ook wetenschappelijk onderzoek naar. 34 

- SAS, dit is een instituut voor kinderen met veel verschillende stoornissen. 35 

- NDCS, dit is een doveninstituut. 36 

- The learning centre, dit is een instituut voor getalenteerde kinderen 37 

-TCYOV, dit is een resocialisatie voor jongeren die in aanraking met justitie zijn 38 

geweest. 39 

- Het Nederlands consulaat 40 

- Fatih College, dit is een middelbare school,  41 

- Fatih University, dit is een universiteit 42 

- The International school   43 

 44 

De deelnemers konden kiezen tussen het doveninstituut of the learning centre. Het 45 

was niet mogelijk qua reistijd om beide instellingen met de groep te bezoeken.  46 
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 1 

De reacties op de formele instellingen waren erg positief. Er waren voor elke 2 

studierichting instellingen wat werd gewaardeerd. 3 

 4 

De informele activiteiten die we ondernomen hebben waren een stadswandeling, een 5 

kroegentocht en een boottocht. Ook hebben we de Basilica Cisterne, de Blauwe 6 

Moskee en de Aya Sofia bezocht. De informele activiteiten werden met plezier 7 

bezocht, vooral de kroegentocht en de boottocht waren succesvolle activiteiten. 8 

 9 

6.4.5 Studiereisreünie 10 

Op donderdag 29 september is de studiereisreünie geweest. De film is vertoond. Er 11 

is een dvd voor iedereen gemaakt en meegegeven. Het was gezellig. Er waren 37 12 

leden aanwezig. 13 

 14 

6.5 Mannencommissie 15 

De commissie bestond dit jaar uit: 16 

- Joos Borcheld 17 

- Kaj Hendriks 18 

- Stijn de Laat (commissiehoofd) 19 

- Ellen Rovers (bestuursverantwoordelijke) 20 

- Matthijs Weijermars 21 

 22 

Op donderdag 25 november 2010 heeft een pokeravond plaatsgevonden in Tio 23 

Pepe. Er waren vijftien mannelijke leden. Het was een gezellige avond.  24 

Op woensdag 12 januari 2011 heeft een poolavond plaatsgevonden in House of 25 

Billiarts. Er waren twintig mannelijke leden en de docenten L. Bouts en J. Janssens. 26 

Het was een geslaagde avond.  27 

Op woensdag 30 maart 2011 was Pitch en Putt. Er waren elf leden. 28 

Het mannenweekend heeft plaatsgevonden van vrijdag 3 juni 2011 tot zondag 5 29 

juni 2011. Er was een ratrace gepland en er is een bierbrouwerij bezocht. Het 30 

weekend was erg geslaagd. Er waren uiteindelijk 15 mannen mee geweest.  31 

Op woensdag 13 juli heeft het paintballen plaatsgevonden. Er waren 12 32 

mannelijke leden aanwezig. 33 

Op donderdag 18 juli was als de introductieactiviteit een pokeravond. Door 34 

miscommunicatie met Tio Pepe is de avond na een uur voortgezet in de Irish Pub. Er 35 

waren 21 leden aanwezig.  36 

 37 

6.6 Sportcommissie 38 

De commissie bestond dit jaar uit:  39 

- Jelle Guldenaar (commissiehoofd) 40 

- Ellen Rovers (bestuursverantwoordelijke) 41 

- Floor Takman 42 

- Lian Verstegen 43 

- Matthijs Weijermars 44 

 45 
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Op maandag 6 december 2010 heeft de salsaworkshop plaatsgevonden in 1 

dansschool Tipica. Eerst was er een uur les. Daarna was er nog een dansavond 2 

waarop er vrij gedanst mocht worden. Er waren veertien leden en één niet-lid. Er 3 

waren meerdere aanmeldingen maar deze mensen zijn niet gekomen. De leden die 4 

er waren vonden het erg leuk.  5 

Op vrijdag 28 januari 2011 vond de wedstrijd NEC- Heracles plaats. Er zijn 39 6 

kaarten verkocht.  7 

Op donderdag 24 februari 2011 was er het rolstoelbasketballen verzorgd door 8 

stichting Koprol. Er waren twaalf leden en het was een geslaagde avond. 9 

Op zaterdag 7 mei heeft de Batavierenrace plaatsgevonden. Er waren 18 leden en 6 10 

niet-leden. Het was gezellig. Postelein was 224e geworden van de 330 teams. Op 11 

woensdag 8 juni heeft hiervan een reünie plaatsgevonden en dit was ook gezellig. 12 

 13 

6.7 Toneelcommissie 14 

De commissie bestond dit jaar uit: 15 

- Nanneke Bakkum 16 

- Joos Borcheld (commissiehoofd) 17 

- Anne Fleuren 18 

- Joost Free  19 

- Ellen Rovers (bestuursverantwoordelijke) 20 

 21 

De toneelcommissie is dit jaar opgestart op initiatief van leden. Om te kijken of er 22 

genoeg animo voor een toneelcommissie is, is er een enquête gehouden onder de 23 

leden. Uit deze enquête kwam een redelijk positief beeld naar voren over de 24 

toneelcommissie. Op de meerderheid van de ingevulde enquêtes stond dat ze het 25 

een leuk of zeer leuk initiatief vonden en een groot aantal gaf aan wel te willen 26 

komen naar de activiteiten. De toneelcommissie is in de PosteleinPost van maart 27 

voorgesteld aan de leden. 28 

De toneelcommissie verzamelde informatie voor het toneelstuk. Er was nog niets 29 

vastgelegd, maar alles zou zo geregeld worden zodat mocht er het jaar erop genoeg 30 

aanmeldingen zijn dat alles meteen vastgelegd kon worden. 31 

Op maandag 10 januari 2011 zou de theaterworkshop plaatsvinden. Er was 32 

echter maar één aanmelding, waardoor we besloten hebben dat de workshop niet 33 

door ging.  34 

Op dinsdag 29 maart 2011 zou de workshop theater maken plaatsvinden. Er 35 

waren echter maar vier aanmeldingen, waardoor de workshop niet door kon gaan. Er 36 

zouden kleine toneelstukjes geschreven en opgevoerd worden, met vier leden was 37 

dit niet haalbaar. 38 

In overleg met de toneelcommissie is besproken om de toneelcommissie niet verder 39 

voort te zetten in verband met te weinig animo.   40 


