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        Voorwoord  1 

Beste lezer, 2 

  3 

 Voor u ligt jaarverslag 2016-2017 van het 22e bestuur der studievereniging Postelein. 4 

In dit verslag zal de uitvoering van het beleidsplan en de activiteiten van afgelopen 5 

bestuursjaar worden verantwoord en geëvalueerd. Met een frisse blik en vol enthousiasme 6 

zijn wij met zijn vijven aan het bestuursjaar begonnen. We hebben veel kunnen leren over 7 

elkaar, onszelf en de vereniging. Gedurende het hele jaar zijn leden de drijfveer geweest van 8 

ons handelen. Het was heerlijk alle positieve reacties na een activiteit op de Posteleinkamer te 9 

mogen horen onder het genot van wat te drinken.  10 

 Met veel nieuwe ervaringen op zak is het bijna tijd om het stokje weer over te dragen. 11 

We willen graag iedereen bedanken die ons jaar zo bijzonder heeft gemaakt, in het bijzonder 12 

de actieve leden. Door middel van jullie hulp zijn nieuwe sponsordeals gesloten, 13 

samenvattingen aangekocht, de vereniging draaiende gehouden en bovenal prachtige 14 

activiteiten neergezet. 15 

   16 

Het bestuur 2016-2017, 17 

 18 

Gaby van Loon   - Voorzitter 19 

Anne-France de Ronde  - Secretaris en vicevoorzitter 20 

Thijs van Egmond   - Penningmeester 21 

Anouk van der Velden  - Commissaris PR 22 

Tamara van de Mortel  - Commissaris activiteiten 23 
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             Inleiding 1 

 Dit verslag omvat de jaarlijkse verantwoording van het bestuursjaar 2016-2017. Hierin 2 

zal een evaluatie van de speerpunten en gestelde doelen aan bod komen. Verder zal per 3 

bestuurslid aandacht worden geschonken aan het verloop van de georganiseerde activiteiten 4 

en aangeboden diensten. Middels deze verantwoording krijgen leden inzicht in hoeverre 5 

doelstellingen zijn behaald en hoe activiteiten en diensten zijn verlopen.  6 

 In de algemene ledenvergadering van 28 september 2017 zal dit jaarverslag besproken 7 

worden. We staan open voor vragen en opmerkingen over ons gevoerde beleid van het 8 

afgelopen jaar, zodat de vereniging hierdoor verder kan groeien.  9 
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1 Algemeen 1 

1.1 Speerpunten 2 

 1.1.1 Toegankelijkheid 3 
  Het eerste speerpunt waarnaar gestreefd is, betreft toegankelijkheid. De 4 

toegankelijkheid van Postelein als vereniging, maar ook de toegankelijkheid naar leden toe 5 

om deel te nemen aan activiteiten. Bij dit laatste is dit jaar extra aandacht besteed aan 6 

eerstejaars-, premaster- en masterstudenten. Tevens is extra aandacht besteed aan het 7 

toegankelijker maken van algemene ledenvergaderingen.  8 

 9 

  1.1.1.1 Postelein als vereniging 10 
   Met toegankelijkheid van Postelein als vereniging werd bedoeld dat een 11 

persoonlijke sfeer naar leden gecreëerd zou worden. Op de Posteleinkamer is hiervoor actief 12 

thee, koffie en limonade aangeboden en het bestuurslid dat kamerdienst had, probeerde zo 13 

veel mogelijk bij de aanwezige leden te zitten om een praatje te maken. Door een herindeling 14 

van de Posteleinkamer kwamen de samenvattingen achter de balie te liggen, waardoor de 15 

verkoop efficiënter is verlopen. Voorheen moest het bestuur naar de kast lopen om een 16 

samenvatting te pakken. Gemerkt werd dat de nieuwe situatie meer ruimte gaf om een kort 17 

praatje te houden, waardoor een meer persoonlijke sfeer ontstond.  18 

   In september 2017 is een tentamenactie uitgedeeld bij de wiskundetoets 19 

van eerstejaarsstudenten. Gehoopt wordt dat op deze manier een positieve eerste indruk van 20 

Postelein is afgegeven. Het kandidaatsbestuur heeft de tentamenactie uitgedeeld, aangezien zij 21 

het aanspreekpunt voor iedereen, waaronder eerstejaarsstudenten, zullen zijn.  22 

   Vooraanmelders van pedagogische wetenschappen kregen dit jaar de 23 

mogelijkheid deel te nemen aan de PW-preview. Dit was voor hen een eerste kennismaking 24 

met Postelein, waarbij een persoonlijke sfeer gecreëerd werd. Dit heeft bijgedragen aan de 25 

toegankelijkheid van Postelein op de langere termijn. Meer over de PW-preview is te vinden 26 

onder kopje 1.1.2.4 Communicatie naar aankomende studenten. 27 

 28 

  1.1.1.2 Deelname activiteiten 29 
   Bij het maken van de jaarplanning is besloten geen activiteiten te 30 

organiseren tijdens de tentamenperiodes en in januari. Toen bleek dat in week 51 een 31 

stageweek voor de ALPO-studenten plaatsvond, moest een Posteleinborrel verplaatst worden. 32 

Hierdoor heeft deze borrel de week voor de tentamens plaatsgevonden. Daarnaast zijn minder 33 

activiteiten georganiseerd dan vorig jaar, maar was per activiteit gemiddeld meer geld 34 

beschikbaar. Hierdoor konden grotere activiteiten en lagere deelnemersbedragen gerealiseerd 35 

worden, zoals bijvoorbeeld de Meerkamp waterbattle van de Postelein Actief-commissie. 36 

Hierbij was de kostprijs per persoon € 7,00, maar konden leden voor € 2,00 deelnemen. Over 37 

het algemeen werden de activiteiten goed bezocht en zaten de meeste activiteiten al snel vol.  38 

   Open activiteiten werden via Instagram gepromoot en ook werd 39 

geprobeerd een kijkje achter de schermen van Postelein te geven. Om dit te bereiken zijn 40 

foto’s geplaatst van commissieleden die aan het werk waren voor hun commissie en van leden 41 

op de Posteleinkamer als bijvoorbeeld op de gitaar gespeeld werd. 42 

   Sinds oktober 2016 was het mogelijk online te reserveren voor 43 

activiteiten. Het deelnemen aan activiteiten werd toegankelijker, doordat ook vanuit huis, 44 

stage of werk een plek gereserveerd kon worden voor activiteiten. Meer informatie over het 45 

online reserveren is te vinden onder het kopje 1.9.2 Online reserveren. Verder maakte de 46 

mogelijkheid om te kunnen pinnen op de Posteleinkamer het deelnemen aan activiteiten 47 

toegankelijker. Leden konden altijd betalen, ook wanneer deelnemers geen contant geld bij 48 

zich hadden. Hierover is meer informatie te vinden onder het kopje 1.10 Betalingen. 49 
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   Tot slot is bij de activiteiten zelf ook bekeken hoe ze zo toegankelijk 1 

mogelijk gemaakt konden worden. Zo is de ouderdag veranderd in familiedag en konden 2 

deelnemers zelf bepalen welke familieleden ze zouden uitnodigen tijdens deze dag. Meer 3 

informatie over de familiedag is te vinden onder kopje 6.3.5 Familiedag. Tevens is bij een 4 

aantal activiteiten het maximale deelnemersaantal verhoogd, wanneer bleek dat veel animo 5 

voor de activiteit was. Voorbeelden hiervan zijn de filmlezing, de diesactiviteit en de 6 

eerstejaarsbarbecue.  7 

 8 

  1.1.1.3 Eerstejaars-, premaster- en masterstudenten 9 
   Tijdens het afgelopen jaar is extra aandacht besteed aan de eerstejaars-, 10 

premaster- en masterstudenten. Twee contactpersonen zijn aangesteld, één voor de premaster- 11 

en één voor de masterstudenten. Dit waren respectievelijk R. Eikholt en M. Mostard. 12 

Afgelopen jaar zijn zij een aantal keer door het bestuur benaderd voor informatie over 13 

roosters en andere onduidelijkheden.  14 

   Extra aandacht is besteed aan het organiseren van activiteiten alleen 15 

voor de eerstejaarsstudenten door het opstarten van de eerstejaarscommissie. Hierdoor werd 16 

het toegankelijker voor eerstejaarsstudenten om actief lid te worden, doordat er een 17 

commissie speciaal voor hen was. Hierover is meer te lezen onder het kopje 7.2 18 

Eerstejaarscommissie. Met ALPO-studenten is geprobeerd rekening te houden door te kijken 19 

naar hun stagedagen en op die dagen zo min mogelijk activiteiten overdag te organiseren. 20 

Tevens moest rekening gehouden worden met de stagedag van studenten die Kennis in 21 

Praktijk 1 volgden. Hierdoor zou niets overdag georganiseerd kunnen worden op maandag, 22 

dinsdag en vrijdag. Het bleek niet mogelijk hier altijd rekening mee te houden, vanwege de 23 

opgestelde jaarplanning en het samenwerken met externen, bijvoorbeeld een spreker voor een 24 

lezing. Bij het organiseren van de maandelijkse activiteiten is dit wel goed gelukt.  25 

   Tijdens de introductie 2017 is extra aandacht besteed aan het bereiken 26 

van eerstejaarsstudenten door hen te verwelkomen op de Posteleinkamer. Hiervoor is, net als 27 

afgelopen jaar, tijdens de rondleiding over de universiteit langsgegaan op de Posteleinkamer 28 

en zijn ze welkom geheten door het kandidaatsbestuur. Gehoopt werd dat hierdoor de 29 

Posteleinkamer en Postelein als vereniging toegankelijker werden voor eerstejaarsstudenten. 30 

Tevens is tijdens de introductie 2017 veel tijd geïnvesteerd in de binding met 31 

premasterstudenten. Zoals onder het kopje 6.2.5 Premasterstudenten te lezen is, heeft dit jaar 32 

een groot aantal premasterstudenten meegedaan aan de gehele week, maar ook enkel aan de 33 

universiteitsdag van de introductie. Doordat zij tijdens de introductie al kennis hebben 34 

gemaakt met Postelein als vereniging, zal het voor hen aankomend jaar makkelijker en 35 

toegankelijker zijn om deel te nemen aan activiteiten of om langs te komen op de 36 

Posteleinkamer. 37 

   Daarnaast is een PUB-Quiz georganiseerd voor premaster- en 38 

masterstudenten. Tijdens deze activiteit is gepeild wanneer het organiseren van activiteiten 39 

voor hen uitkomt en wat zij leuk vinden om te doen. Uit de reacties bleek dat geen vraag is 40 

naar specifieke activiteiten, maar naar een geschikt moment waarop een activiteit plaatsvindt. 41 

Beiden groepen gaven aan dat de donderdagavond na 19.00 uur voor hen een geschikt 42 

moment zou zijn. In verband met de jaarplanning die al was gemaakt, bleek het moeilijk om 43 

nog rekening te houden met deze informatie voor het organiseren van activiteiten. Wel is de 44 

informatie meegegeven aan het 23e kandidaatsbestuur. Met deze informatie is zo veel 45 

mogelijk rekening gehouden bij het organiseren van activiteiten. Meer informatie over de 46 

activiteit is te vinden onder het kopje 7.1 Pedagogen Uit de Banken-commissie.  47 
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   1.1.1.4 Algemene ledenvergadering 1 
   Toegankelijkheid stond tevens centraal tijdens de algemene 2 

ledenvergaderingen. Twee denktanks zijn georganiseerd, waarin leden en oud bestuursleden 3 

gevraagd werd wat zij belangrijk vonden en hoe een algemene ledenvergadering (alv) 4 

toegankelijker zou voelen. De uitkomsten van de denktanks zijn besproken tijdens de 5 

algemene ledenvergadering van 29 november 2016. Uit de denktanks bleek dat leden de 6 

drempel te hoog vonden om te spreken tijdens een alv en dat zij het bespreken van concrete 7 

onderwerpen fijn vonden. Oud bestuursleden vonden voorbereiding voor een alv belangrijk en 8 

wilden graag een totaliteit zijn met de leden, in plaats van een tweedeling tussen leden en oud 9 

bestuursleden. Besloten is voortaan doelen te stellen bij besproken onderwerpen, zichtbaar 10 

mee te typen met discussies zodat herhaling voorkomen wordt, context te geven over 11 

onderwerpen, meer losse onderwerpen te bespreken en een bestand te maken ter 12 

voorbereiding op een alv.  13 

   Het stellen van doelen bij de onderwerpen is niet meer toegepast. Het 14 

zichtbaar mee typen is twee keer toegepast, waarbij de tweede keer niet nodig bleek. Het is 15 

goed de mogelijkheid te hebben om mee te typen, maar lastig is te voorspellen wanneer dit 16 

nodig zal zijn. Met het bespreken van losse onderwerpen wordt bedoeld dat concrete 17 

onderwerpen uit de stukken los besproken zullen worden, daarna zal het gehele verslag pas 18 

besproken worden. De evaluatie van het pinnen en online reserveren is verlopen via deze 19 

losse agendapunten. Het ‘Huh, alv wat?’-bestand was te vinden op de website en hierop zijn 20 

positieve reacties gekomen. Tevens is, wanneer mogelijk, de zitting van de ALV veranderd, 21 

zodat leden gemakkelijker naar elkaar konden spreken. Hiervoor worden de stoelen van de 22 

ALV in een V-vorm gedraaid, in plaats van rijen stoelen die achter elkaar stonden. Daarnaast 23 

werd gebruik gemaakt van het werken in groepjes, zodat in groepjes gediscussieerd kon 24 

worden over een onderwerp. Hierdoor werd de drempel verlaagd om te spreken en de sfeer 25 

gemoedelijker, omdat iedereen gelijk was. Dit werd uitgeprobeerd bij het bespreken van de 26 

kernwaarden van Postelein. Geopperd is namelijk één document te maken waarin de 27 

kernwaarden van Postelein beschreven worden, om in het beleidsplan het stuk over de 28 

speerpunten te kunnen verkorten. Dit zou het lezen van het beleidsplan toegankelijker maken. 29 

Over het document is meer te lezen onder het kopje 1.1.3 Modernisering.  30 

   Tot slot is naar de toegankelijkheid van de wissel-alv gekeken. Deze 31 

duurde voorheen altijd tot na middernacht, waardoor veel leden de zaal vroegtijdig verlieten. 32 

Besloten is de wissel-alv op te splitsen in een alv waarin het beleidsplan centraal stond en een 33 

alv waarin het jaarverslag gepresenteerd zal worden, gevolgd door de bestuurswissel. De 34 

beleids-alv werd als fijn ervaren, aangegeven werd dat iedereen helder kon nadenken en 35 

goede tips gegeven konden worden over de inhoud van het beleid.  36 

 37 

 1.1.2 Communicatie 38 
  In het beleidsplan was te lezen dat het tweede speerpunt betrekking had op de 39 

communicatie, waaronder de communicatie naar leden, binnen en tussen commissies, met 40 

andere verenigingen en naar sponsoren. Afgelopen jaar is tevens gewerkt aan de 41 

communicatie naar aankomende studenten en de communicatie binnen het bestuur.  42 

    43 

  1.1.2.1 Communicatie naar leden 44 
   De communicatie naar leden heeft met name betrekking op promotie 45 

van activiteiten en diensten. Promotie van activiteiten verliep via de standaard 46 

informatievoorzieningen van Postelein, maar dit jaar vond extra promotie plaats via het tonen 47 

van collegesheets tijdens de pauze van colleges. Afgelopen jaar zijn vier collegesheets 48 

gemaakt door de mediacommissie. De collegesheets zijn vertoond in november, februari, april 49 

en september. Geen reacties zijn gekomen vanuit leden na de sheet in november, waardoor 50 
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onduidelijk is of deze sheet getoond is. Echter gaven docenten wel bevestiging voor het tonen 1 

van de sheet. In februari, april en september was aan leden op de Posteleinkamer gevraagd 2 

naar de collegesheet, waardoor zeker is dat deze getoond is. Uit de enquête die onder de leden 3 

is verspreid is gebleken dat de helft de collegesheets niet heeft gezien en dat de andere helft 4 

hier positief over was en het leuk vond om de sheet in de pauze te bekijken.    5 

   Waar mogelijk zijn activiteiten gepromoot in de collegezaal. Een 6 

voorbeeld hiervan is de workshop TOS belevingsbox, die in februari gepromoot is tijdens het 7 

vak Cognitieve en taalontwikkeling van reguliere en ALPO eerstejaarsstudenten. De inhoud 8 

van de workshop gaf studenten de kans te beleven wat zij tijdens colleges uitgelegd kregen.  9 

   Dit jaar werd gestreefd te werken met een promotietermijn van twee 10 

werkweken voor een activiteit. Bij sommige activiteiten is bewust gekozen voor een langere 11 

promotietermijn, bijvoorbeeld voor de NVO-praktijkavond. Veel activiteiten van het 12 

afgelopen jaar zijn twee werkweken van tevoren in promotie gegaan, echter is dit niet bij alle 13 

activiteiten gelukt. Een voorbeeld hiervan zijn de feesten die in samenwerking met andere 14 

verenigingen werden gepromoot. Daarnaast zijn enkele activiteiten te laat gepromoot, omdat 15 

het promotiemateriaal nog niet beschikbaar was. Dit kwam doordat activiteiten pas laat vast 16 

stonden en/of het promotiemateriaal te laat aangevraagd werd bij de mediacommissie. Dit 17 

leidde echter niet tot minder animo voor de activiteiten.  18 

   Het afgelopen jaar is het sturen van herinneringsmails voor activiteiten 19 

met een inschrijflijst gehanteerd. Gestreefd werd deze minimaal twee dagen voor een 20 

activiteit te versturen. Wanneer een activiteit al eerder vol zat, was het mogelijk een aantal 21 

dagen voor de activiteit al een herinneringsmail te sturen. Dit gaf de 22 

bestuursverantwoordelijke van de activiteit meer ruimte studenten van de reservelijst te 23 

benaderen als afmeldingen ontvangen werden na de mail. Hierdoor werden studenten van de 24 

reservelijst ook eerder benaderd en was de kans groter dat zij nog tijd hadden om deel te 25 

nemen aan de activiteit.  26 

   Tevens zijn de bijlessen en de samenvattingenaankoop extra 27 

gepromoot. De promotie van bijlessen is het eerste semester via de gebruikelijke kanalen 28 

gegaan. De extra promotie van bijlessen is aan het begin van het tweede semester via 29 

docenten en de collegesheets gegaan. Docenten van de vakken Toetsende statistiek en Data-30 

analyse hebben alle studenten die de vakken tijdens het collegejaar 2015-2016 gevolgd 31 

hebben, gemaild over de mogelijkheid via Postelein bijles te geven en te krijgen. Hierop zijn 32 

drie reacties gekomen van nieuwe bijlesgevers. Voor de extra promotie van de 33 

samenvattingenaankoop is een poster gemaakt die permanent op de Posteleinkamer hangt. 34 

Tevens is extra aandacht aan samenvattingen besteed in de nieuwsbrief.  35 

 36 

  1.1.2.2 Communicatie binnen en tussen commissies 37 
   Het speerpunt communicatie heeft tevens betrekking op de 38 

communicatie binnen en tussen commissies. Dat heeft geleid tot diverse samenwerkingen 39 

tussen verschillende commissies. Voorbeelden van samenwerkingen tussen commissies zijn 40 

de acquisitiecommissie en de studiereiscommissie, de acquisitiecommissie en de Formele 41 

Activiteiten-commissie, de PosteleinPostcommissie en de studiereiscommissie en de 42 

PosteleinPostcommissie en de introductiecommissie. In oktober 2016 is de 43 

commissiehoofdentraining georganiseerd om commissiehoofden te informeren en voor te 44 

bereiden op hun taak als commissiehoofd. Tijdens deze training was voldoende ruimte voor 45 

de commissiehoofden om elkaar te leren kennen. In februari 2017 is de 46 

commissiehoofdenevaluatie georganiseerd, om commissiehoofden voor te bereiden op 47 

evaluaties met hun commissies. Tevens is het eerste half jaar gezamenlijk geëvalueerd en stil 48 

gestaan bij de extra zelfstandigheid die commissiehoofden hadden gekregen. Hierover is meer 49 

te lezen onder het kopje 1.2.4 Commissiehoofden. Met de extra zelfstandigheid van de 50 
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commissiehoofden bleek communicatie tussen de bestuursverantwoordelijke en het 1 

commissiehoofd erg belangrijk, hier is dan ook veel aandacht aan besteed.  2 

   Verder heeft communicatie plaatsgevonden tussen de commissies van 3 

vorig jaar en dit jaar. De PosteleinPostcommissie en de mediacommissie zijn in oktober 2016 4 

beiden ingewerkt door de commissie van het jaar ervoor. Tevens is de databank, die opgesteld 5 

is tijdens bestuursjaar 2015-2016, beschikbaar gesteld voor commissies van dit jaar.  6 

   Tijdens de introductie 2017 is een WhatsApp-groep aangemaakt met 7 

alle hoofdmentoren van de introductie erin. Hierdoor kon op een efficiënte en snelle manier 8 

gecommuniceerd worden met alle mentorgroepen. Uit de mentorenevaluatie is gebleken dat 9 

de mentoren dit als prettig ervaren hebben.    10 

 11 

  1.1.2.3. Communicatie naar externen 12 
   Aan het begin van het bestuursjaar zijn tijdens de constitutieborrels 13 

informele contacten gelegd met andere verenigingen. Uit deze contacten zijn twee nieuwe 14 

samenwerkingsverbanden ontstaan. In samenwerking met Start Up Mix is een 15 

sollicitatietraining georganiseerd, waarover meer te vinden is onder het kopje 3.2.4 16 

Sollicitatietraining. Samen met studievereniging Leonardo da Vinci is een Pitcherparty 17 

georganiseerd, waarover meer te vinden is onder het kopje 7.3.3 Pitcherparty. Tevens is 18 

opnieuw samengewerkt met studievereniging Meesterlijk tijdens het kinderboekenevenement, 19 

waarover meer informatie te vinden is onder het kopje 3.2.1 Lezingen. De samenwerkingen 20 

zijn goed verlopen en zijn geëvalueerd met het nieuwe bestuur. 21 

   Het speerpunt communicatie heeft tevens betrekking op sponsoren. Alle 22 

sponsoren hebben de PosteleinPassen fysiek ontvangen, zowel de oude als de nieuwe pas. Dit 23 

is gedaan zodat duidelijk gemaakt kon worden wat de PosteleinPas-actie was en dat het voor 24 

het personeel makkelijker werd om deze acties te herkennen. Verder is afgelopen jaar 25 

besloten de communicatie met Café de Fuik via één contactpersoon te laten verlopen. 26 

Wanneer andere bestuursleden iets van Café de Fuik wilden weten, verliep deze 27 

communicatie via de commissaris PR. Hierdoor werd de communicatie met Café de Fuik 28 

beter en liepen geen zaken door elkaar.  29 

   Verder is gekeken naar de bevoegdheden voor het tekenen van 30 

contracten, omdat dit de communicatie naar externen kan vergemakkelijken. Het blijkt dat 31 

contracten door twee personen van het dagelijks bestuur getekend moeten worden om geldig 32 

te zijn. Echter is het ook mogelijk een machtiging vast te leggen, waardoor bijvoorbeeld de 33 

commissaris PR samen met één iemand van het dagelijks bestuur bevoegd zou zijn te tekenen. 34 

Deze informatie is meegegeven aan het 23e kandidaatsbestuur. 35 

   Tot slot is afgelopen jaar contact geweest met de Hogeschool van 36 

Arnhem en Nijmegen (HAN). Besproken is op welke manier een samenwerking mogelijk is 37 

en hoe het contact tussen Postelein en de HAN eruit zal komen te zien. Volgend jaar zal een 38 

contactpersoon vanuit Postelein aangewezen worden en zullen met regelmaat afspraken 39 

plaatsvinden met de HAN, vergelijkbaar met het POWI. Het doel van de communicatie tussen 40 

deze partijen is het wederzijds op de hoogte houden van veranderingen en aankomende 41 

activiteiten, zoals een studiereis.  42 

 43 

  1.1.2.4 Communicatie naar aankomende studenten 44 
   Afgelopen jaar is als werkactie, voor het verkrijgen van de 45 

voorwaardelijke subsidie, een PW-preview georganiseerd in samenwerking met het 46 

onderwijsinstituut. Het onderwijsinstituut wordt verplicht iets aan te bieden aan 47 

vooraanmelders, zodat de kans op uitval tijdens de studie kleiner wordt. Gevraagd werd of 48 

Postelein hierbij kon helpen. Naast dat het geld voor de vereniging opleverde, ontstond een 49 

mooie kans om de aankomende eerstejaarsstudenten alvast kennis te laten maken met 50 
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Postelein. Naast Postelein werd ook alvast kennis gemaakt met de introductiecommissie 2017. 1 

Zowel de introductiecommissie 2017 als een bestuurslid konden deze dag al veel vragen en 2 

onzekerheden wegnemen bij aankomende eerstejaarsstudenten. Dit kwam voornamelijk 3 

omdat persoonlijk contact was tussen beiden. Dit bleek ook uit de evaluatie van de dag. 4 

Aangeraden werd om deze dag jaarlijks te organiseren en groter op te zetten aankomend jaar. 5 

   Aankomende premasterstudenten kregen vanuit de universiteit een mail 6 

over de introductie 2017. Afgelopen jaar is wederom aan deze mail informatie over Postelein 7 

toegevoegd. In vergelijking met vorig jaar is deze mail eerder verzonden. Hierdoor waren 8 

premasterstudenten eerder op de hoogte van de mogelijkheden tijdens de introductie. In deze 9 

mail kregen premasterstudenten een aantal keuzes opgesomd, namelijk of ze de gehele week 10 

wilden deelnemen aan de introductie, enkel langs wilden komen op de universiteitsdag of 11 

wilden deelnemen aan de na-introdag. De inschrijving voor de tweede optie verliep dit jaar 12 

via Postelein, waardoor gegevens van de deelnemers direct beschikbaar waren. Hierdoor kon 13 

makkelijk contact gezocht worden met deze deelnemers. Aangeraden wordt dit volgend jaar 14 

ook voor de derde optie te doen.  15 

 16 

  1.1.2.5 Communicatie binnen bestuur 17 
   Afgelopen jaar zijn een aantal protocollen herzien, deze dienen als 18 

informatieoverdracht naar komende besturen. Zo is naar aanleiding van informatie uit een 19 

algemene ledenvergadering van het SOFv besloten het rouwprotocol te vernieuwen. Het 20 

kamerdienstenprotocol is aangepast, waardoor het kandidaatsbestuur in september meer 21 

zelfstandig de kamerdiensten kon draaien. Verwacht werd dat dit ten goede zou komen aan 22 

het inwerken en tevens meer rust op de Posteleinkamer zou brengen, doordat niet langer vier 23 

personen in bestuursshirt zouden rondlopen. Daarnaast is een nieuw protocol geschreven, het 24 

noodprotocol. Dit is gebeurd naar aanleiding van een ongeval tijdens de skireis. 25 

   Sponsit draagt bij aan het vergemakkelijken van de communicatie 26 

tussen de penningmeester en commissaris PR omtrent het factureren van sponsoren. In het 27 

online relatiebeheersysteem kan direct gezien worden wat nog gefactureerd moet worden en 28 

kunnen taken aan elkaar uitgedeeld worden. Meer informatie over Sponsit is te vinden onder 29 

kopje 1.1.3.1 Technologie. 30 

  31 

 1.1.3 Modernisering 32 
  Het derde en laatste speerpunt heeft betrekking op modernisering. Dit 33 

speerpunt betreft het meegaan met de tijd, verdeeld in technologie en de gang van zaken 34 

binnen de vereniging, ofwel de werkwijze binnen Postelein.  35 

 36 

  1.1.3.1 Technologie 37 
   Vanaf oktober 2016 kan gepind worden op de Posteleinkamer via de 38 

SmartPin. Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje 1.10 Betalingen. Tevens 39 

konden leden zich vanaf oktober 2016 via het online reserveringssysteem inschrijven. 40 

Hierover is meer te vinden onder het kopje 1.9.2 Online reserveren. Voor het gebruik van de 41 

SmartPin en het online reserveren is in oktober 2016 een tablet aangeschaft. Verder is de 42 

vernieuwing van Postelein TV beschreven onder het kopje 4.1 Mediacommissie. Na 43 

veroudering van het contract met Studystore is besloten een nieuw contract aan te gaan, 44 

waarover meer te vinden is onder het kopje 5.1.1 Boekenleverancier.  45 

   Verder is gekeken naar een online systeem dat efficiënt werkt in het 46 

onderhouden van contacten. Het programma Sponsit is daarvoor uitgezocht. Contracten met 47 

sponsoren zijn hierbij online ingevoerd, facturen kunnen gemakkelijk verzonden worden via 48 

het programma en een duidelijk overzicht wordt gegeven van welke sponsoring nog 49 

ontvangen moet worden. Tevens bevat het programma een functie om contacten op te slaan, 50 
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zodat deze teruggezocht kunnen worden. Dit is vergelijkbaar met de databank die vorig jaar 1 

opgesteld is. Deze databank bevat alle formele en informele contacten die benaderd zijn voor 2 

het organiseren van activiteiten of het aangaan van samenwerkingen. Bij alle contacten werd 3 

toegevoegd hoe het contact verliep en of het een positief of negatief contact betrof. Hierdoor 4 

worden anders dan voorheen ook negatieve ervaringen en afwijzingen opgeslagen. De 5 

databanken zijn ingevoerd in Sponsit en kunnen nu makkelijk overgedragen worden aan het 6 

nieuwe bestuur. Labels zijn toegevoegd aan de contacten, zodat gemakkelijk de juiste 7 

informatie gezocht kan worden. Hiermee wordt verwacht dat de kans kleiner is dat informatie 8 

over de jaren heen verloren gaat. Meer informatie over Sponsit is te vinden onder het kopje 9 

6.9 Sponsit.  10 

   Afgelopen jaar is een brief van RICOH ontvangen over de extra kosten 11 

die de printer met zich meebracht, doordat deze ouder dan vijf jaar was. Deze brief was 12 

aanleiding voor het zoeken naar een nieuwe, goedkopere leaseprinter. Meer informatie 13 

hierover is te vinden onder kopje 1.6. 5 Printer. 14 

 15 

  1.1.3.2 Werkwijze 16 
   De veranderde gang van zaken binnen de alv’s is eerder besproken, 17 

maar over het veranderen van de notulen is ook nagedacht. Hiervoor is afgelopen jaar 18 

opnieuw gekeken naar de efficiëntie van de notulen van bestuursvergaderingen. Besloten is de 19 

persoonlijke actielijsten niet uit te werken in de notulen en enkel de algemene actielijst op te 20 

nemen in de notulen. Verder zijn een aantal tekstuele wijzigingen gemaakt. Naast de notulen 21 

van bestuursvergaderingen is ook gekeken naar de notulen van commissievergaderingen. 22 

Besloten is dat mededelingen niet meer genotuleerd dienen te worden. Dit draagt bij aan het 23 

efficiënter teruglezen van notulen.  Een geschikte verandering voor de notulen van alv’s is 24 

niet gevonden en besloten is deze niet te veranderen, zodat geen informatie verloren zal gaan. 25 

   Een andere verandering met betrekking tot de gang van zaken binnen de 26 

vereniging is het op zichzelf staand functioneren van commissies. Bestuursleden waren alleen 27 

waar nodig aanwezig bij vergaderingen en namen enkel commissietaken op zich als dit 28 

noodzakelijk was. Vanaf het begin van het bestuursjaar is per commissie gezocht naar de 29 

balans tussen het zelfstandig uitvoeren van taken door de commissie en het uitvoeren van 30 

taken door bestuursleden. Met commissiehoofden zijn duidelijke afspraken gemaakt over 31 

welke zaken gecommuniceerd moeten worden met bestuursleden. Bij elke commissie is de 32 

balans gevonden en het bestuur is daarom tevreden over het meer afstand nemen van 33 

commissies. Commissiehoofden hebben tijdens de commissiehoofdenevaluatie aangegeven de 34 

gekregen verantwoordelijkheden prettig te vinden en aan te kunnen. Deze verandering heeft 35 

het bestuur de ruimte gegeven afgelopen jaar andere taken uit te voeren, zoals het uitzoeken 36 

van een nieuw samenwerkingsovereenkomst voor de boekenverkoop of een efficiënte manier 37 

van informatiebewaring.   38 

   Tijdens de alv van 29 september 2016 werd geopperd een document te 39 

schrijven waarin de kernwaarden van Postelein beschreven worden. Tijdens de alv van 15 40 

februari 2017 is hier verder over gebrainstormd en is een lijst met belangrijke waarden van 41 

Postelein opgesteld. Een werkgroep bestaande uit drie leden heeft deze waarden onder leiding 42 

van de secretaris uitgewerkt in één document en hierover is in de alv van 15 juni 2017 43 

gestemd. Het document is meegegeven aan het kandidaatsbestuur en heeft gediend als hulp bij 44 

het schrijven van de speerpunten van hun beleidsplan. Verder is afgesproken dat het 45 

document telkens het jaar na een lustrumjaar zal worden herzien, omdat het gebruikelijk is 46 

aan het eind van een lustrumjaar te evalueren. Het jaar erna kan deze informatie worden 47 

meegenomen in het vernieuwde document. 48 
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1.2 Leden 1 
 Op zondag 17 september 2017 telde Postelein 1251 leden. Dit is een toename in het 2 

aantal leden in vergelijking met 23 maart 2017, toen Postelein 1011 leden telde. Dit kan 3 

verklaard worden doordat nog geen leden uitgeschreven zijn, omdat dit pas rond 1 oktober 4 

2017 zal gebeuren. Tevens zijn wel al nieuwe leden ingeschreven, vanwege de start van het 5 

nieuwe collegejaar. Daarnaast is het een toename in vergelijking met 1 september 2016, 6 

omdat Postelein toen 1174 leden telde. Dit kan verklaard worden door een toegenomen aantal 7 

studenten dat is gaan studeren in september. Op maandag 2 oktober telt Postelein 1021 leden. 8 

Dit is een afname in vergelijking met 17 september 2017, omdat 267 leden uitgeschreven zijn. 9 

Echter zijn ook nog nieuwe leden geregistreerd. Op zondag 17 september 2017 telt Postelein 10 

95 actieve leden, verdeeld over achttien commissies en inclusief de twee contactpersonen 11 

voor de premaster- en masterstudenten. Van de 93 leden die actief zijn binnen de commissies 12 

van Postelein, zijn elf leden actief in twee commissies. Gedurende het gehele jaar zijn 98 13 

personen actief geweest binnen Postelein, inclusief de twee contactpersonen.  14 

 15 

 1.2.1  Posteleintje van de Periode 16 
  Dit bestuursjaar zijn vier leden in het zonnetje gezet door hen te benoemen tot 17 

Posteleintje van de Periode. Nominaties hiervoor konden worden uitgebracht door leden 18 

middels het invullen van nominatiebriefjes, die te vinden waren op de Posteleinkamer, of het 19 

sturen van een e-mail met daarin de naam van de genomineerde en de reden voor de 20 

nominatie. Evenals vorig jaar zijn nominatiebriefjes meegenomen naar borrels, waar veel 21 

leden gebruik maakten van de gelegenheid iemand te nomineren. Tevens werd gebruik 22 

gemaakt van de nominatiebriefjes op de Posteleinkamer.  23 

De winnares van de eerste periode van dit bestuursjaar was K. Schilders. Zij was 24 

genomineerd voor haar inzet voor de promotiecommissie, waarbij ze letterlijk en figuurlijk 25 

haar hand in het vuur heeft gestoken. De tweede winnaar was H. van Bree. Hij was 26 

genomineerd voor het opfleuren van de Posteleinkamer door vaak te spelen op de 27 

Posteleingitaar. De winnares van de derde periode was M. Mostard, omdat ze als dinosaurus 28 

het ledenweekend overleefd heeft en er met de hoofdprijs doorheen ging. Het is fijn dat ze 29 

nog steeds regelmatig bij Postelein betrokken is. De vierde en laatste winnares was R. van de 30 

Scheur, vanwege verschillende redenen, bijvoorbeeld dat ze een lieve mentormama was die 31 

altijd klaarstond voor haar kindjes en dat ze het avontuur aangaat om een half jaar in het 32 

buitenland te gaan studeren.  33 

  Alle winnaars ontvingen een oorkonde en een dinerbon voor een Waaghhap 34 

met een drankje voor twee personen bij De Waagh. De mediacommissie maakte een speciale 35 

oorkonde van de nominatie en een foto van de winnaar voor op Facebook, de website en de 36 

eerstvolgende PosteleinPost. Met toestemming van het winnende lid werd de oorkonde met 37 

foto geplaatst met een kort stukje tekst.  38 

 39 

 1.2.2  Initiatieven leden 40 
  Leden konden via de briefjes op de balie in de Posteleinkamer gebruik maken 41 

van de mogelijkheid activiteiten of ideeën voor Postelein te delen. Deze briefjes zijn 42 

besproken in de bestuursvergaderingen en indien mogelijk doorgespeeld naar commissies. De 43 

karaoke, georganiseerd voor de RAGweek, was een idee dat op een aantal briefjes voorkwam. 44 

Daarnaast hebben mannelijke leden aangegeven graag samen te gaan pokeren en daarom heeft 45 

de mannencommissie een pokeravond georganiseerd. Verder zijn briefjes ingeleverd over 46 

smaken thee of soorten koekjes die leden graag zouden willen zien. De ideeën zijn 47 

meegenomen bij de inkopen van de kamerbenodigdheden.  48 
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 1.2.3  Actieve leden  1 
  Aan het begin van het jaar hebben alle actieve leden een formulier ingevuld 2 

waarop zij hun persoonlijke gegevens konden noteren, zoals hun e-mailadres en woonadres. 3 

Zij hebben dit formulier ondertekend, om het bestuur toestemming te geven gebruik te mogen 4 

maken van hun persoonlijke gegevens om informatie toe te sturen en foto’s te plaatsen waar 5 

de leden op stonden. Dit sluit aan bij het speerpunt communicatie, omdat actieve leden wisten 6 

waar hun gegevens voor gebruikt konden gaan worden.  7 

  Op dinsdag 8 november 2016 is een Actieve Leden Kennismaking 8 

georganiseerd, waarvoor alle actieve leden uitgenodigd waren. Op de activiteit waren 66 9 

actieve leden aanwezig. Het doel van de activiteit was het creëren van meer bekendheid 10 

tussen actieve leden onderling en tussen actieve leden en het bestuur. De activiteit vond plaats 11 

in De Waagh, waar vijf verschillende kleine spellen waren voorbereid. Bij elke activiteit 12 

stond een bestuurslid en kon in kleinere groepen kennis worden gemaakt. De groepen 13 

wisselden per activiteit, zodat elk actief lid zoveel mogelijk andere actieve leden kon leren 14 

kennen. Reacties waren positief, het was een geslaagde avond met leuke activiteiten. Het doel 15 

is behaald door het wisselen en doorschuiven van de groepjes. Volgend jaar kan gekeken 16 

worden naar een manier om de activiteiten nog meer op kennismaken te laten richten, omdat 17 

dat nu niet altijd het geval was.  18 

  Het was voor actieve leden mogelijk voor Sinterklaas hun schoen te zetten op 19 

de Posteleinkamer, welke ze vanaf vrijdag 18 november 2016 konden zetten en vanaf vrijdag 20 

2 december 2016 konden ophalen. De schoenen zijn gevuld met een sinterklaascadeautje, een 21 

gedichtje en wat lekkers. Leden waren enthousiast bij het ophalen van de schoentjes.  22 

Dit jaar is gestart met de commissiebattle, een wedstrijd tussen alle commissies, welke 23 

duurde van de Actieve Leden Kennismaking tot het Actieve Leden Bedankje. Elke maand 24 

konden commissies punten verzamelen door aanwezig te zijn op activiteiten en extra punten 25 

konden verdiend worden door speciale uitdagingen. Elke commissie die meedeed aan de extra 26 

opdracht verdiende één punt en de commissie met de beste uitvoering verdiende twee punten. 27 

Elke maand werd de tussenstand bekendgemaakt via Facebook en de Posteleinkamer. De 28 

winnaar van de commissiebattle van dit jaar was de mediacommissie. De prijs voor de 29 

winnende commissie was een picknick, geregeld door het bestuur.  30 

  Op vrijdag 16 juni 2017 heeft het Actieve Leden Bedankje plaatsgevonden. 31 

Met 36 leden is geluncht bij Riley’s Pub en tijdens de lunch is de winnaar van de 32 

commissiebattle bekendgemaakt. Daarna is met 33 leden door Nijmegen heen het spel ‘De 33 

Ontmaskering’ gespeeld van Spellenlabs, een soort ‘Wie is de mol’. De leden waren in zes 34 

groepen verdeeld en bij vijf groepen sloot een bestuurslid aan, welke zelf ook mee speelde. 35 

De reacties van leden op de activiteit waren positief. Het lagere aantal deelnemers dan bij de 36 

Actieve Leden Kennismaking kan komen doordat de activiteit overdag op een vrijdag 37 

plaatsvond. Naast het Actieve Leden Bedankje ontvangen alle actieve leden nog een 38 

kleinigheidje van het bestuur en de commissiepenningmeesters ontvangen nog een klein 39 

bedankje, vanwege hun extra inzet gedurende het jaar. 40 

 41 

 1.2.4  Commissiehoofden 42 
  Het commissiehoofdenprotocol is aan het begin van dit bestuursjaar aangepast 43 

en gedurende het jaar ondertekend door de achttien commissiehoofden van dit jaar. De 44 

commissiehoofden hebben in vergelijking met voorgaande jaren meer verantwoordelijkheid 45 

gedragen en op een meer zelfstandige manier de commissies begeleid. Om commissiehoofden 46 

voor te bereiden op hun taak is op donderdag 27 oktober 2016 de commissiehoofdentraining 47 

georganiseerd, waarbij alle commissiehoofden aanwezig waren. Aan het begin van de training 48 

werd informatie gegeven over de verwachtingen van commissiehoofden, wat zij van het 49 

bestuur mochten verwachten, de alv en andere praktische zaken. Daarna was een 50 
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kennismakingsactiviteit, zodat commissiehoofden wisten wie bij welke commissie hoorde. 1 

Vervolgens moesten de commissiehoofden zelf mogelijke problemen en oplossingen 2 

bedenken voor een commissie en werd een aantal stellingen voorgelegd waarover nagedacht 3 

werd. Positieve reacties volgden op de training, aangegeven werd dat commissiehoofden het 4 

idee hadden nu goed voorbereid te zijn en het fijn vonden te weten wie de anderen 5 

commissiehoofden waren. Aansluitend bij speerpunt communicatie is een WhatsAppgroep 6 

gemaakt met alle commissiehoofden. Hierdoor hadden ze elkaars telefoonnummers en is 7 

onderling contact gehouden. 8 

  Op donderdag 2 februari 2017 heeft de commissiehoofdenevaluatie 9 

plaatsgevonden. Elf commissiehoofden waren aanwezig. De uitkomsten zijn genotuleerd en 10 

naar alle commissiehoofden gestuurd. Eerst werd in kleine groepen nagedacht over het 11 

functioneren van de commissie, verdeling van werkdruk, verloop van vergaderingen en 12 

communicatie binnen de commissie en met het bestuur. Vervolgens werd dit in de grote groep 13 

geëvalueerd. Het krijgen van meer verantwoordelijkheid over de commissie werd als positief 14 

ervaren. Tevens werd aangegeven het prettig te vinden altijd terug te kunnen vallen op de 15 

bestuursverantwoordelijke en samen de vergadering door te kunnen nemen. Als tip werd 16 

meegegeven dat vooraf beter gecommuniceerd kan worden over de concrete verwachtingen 17 

van het commissiehoofd. Na de commissiehoofdenevaluatie is ook binnen de commissies 18 

geëvalueerd. 19 

  Op donderdag 7 september 2017 heeft het commissiehoofdenuitje 20 

plaatsgevonden, om commissiehoofden te bedanken voor hun extra inzet door het jaar heen. 21 

Veertien commissiehoofden waren aanwezig. De aanwezigen konden gratis een diner nuttigen 22 

bij Riley’s Pub. Tijdens het diner zijn twee spellen gespeeld. Het eerste spel bestond uit een 23 

aantal stellingen over de commissiehoofden van dit jaar en de aanwezigen moesten kiezen bij 24 

wie de stelling hoorde, door het desbetreffende hoofd van het commissiehoofd op een stokje 25 

omhoog te houden. Voor het tweede spel, Ranking de commissiehoofden, hadden vijftien 26 

commissiehoofden vooraf een aantal stellingen beantwoord. Met percentages is bij elke 27 

stelling een commissiehoofd gekozen en deze zijn bekendgemaakt tijdens het diner, door 28 

middel van het uitreiken van oorkondes. De reacties waren positief en commissiehoofden 29 

gaven aan het een leuke invulling van de avond te vinden.  30 

  31 

1.3 Vriend van Postelein 32 
 De mogelijkheid ‘Vriend van Postelein’ te worden is extra gepromoot onder docenten. 33 

Dit is gedaan door in de eerste editie van de PosteleinPost die dit bestuursjaar uitgedeeld werd 34 

aan docenten een flyer te stoppen, over het worden van een Vriend van Postelein. Tevens is 35 

voor de zomervakantie een vakantiegroet in de postvakken van de docenten gelegd waarin de 36 

mogelijkheid Vriend van Postelein te worden nogmaals gepromoot werd. Daarnaast staat de 37 

mogelijkheid om Vriend van Postelein te worden in de felicitatiekaartjes voor 38 

masterstudenten. Onder afgestudeerden en oud-leden heeft het nog niets opgeleverd. Dit kan 39 

komen doordat het voor hen geen interessante toevoeging is. Inmiddels heeft Postelein drie 40 

Vrienden van Postelein, allemaal docenten. De eerste twee Vriend van Postelein hebben een 41 

goodiebag gekregen met allerlei gadgets van Postelein, hiervoor gebruikt als algemene 42 

promotieactie. De derde Vriend van Postelein zal deze ook nog ontvangen.  43 

 44 

1.4 Planning  45 

 1.4.1  Jaarplanning 46 
  Op de website was dit jaar de grove jaarplanning te vinden, doordat per week 47 

het soort activiteit dat plaats zou vinden te zien was. Zodra een activiteit in promotie ging, 48 

werd de agenda aangepast en was de precieze datum te zien. Tevens waren de activiteiten dan 49 

te vinden op de website, Blackboard, Facebook, via posters bij de Posteleinkamer en soms op 50 
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de prikborden in het Spinozagebouw en indien mogelijk in de nieuwsbrief. Voor sommige 1 

activiteiten werd vergeten een extra poster te printen om op de prikborden in het 2 

Spinozagebouw op te hangen en soms waren die prikborden al zo vol, dat een poster van 3 

Postelein niet op zou vallen. Na het opruimen van de prikborden werden wel weer posters 4 

opgehangen. Op de Drive van de commissiehoofden was een uitgebreidere jaarplanning te 5 

vinden, zodat zij rekening konden houden met de planning van andere activiteiten. De 6 

recentste jaarplanning was daar echter na de zomervakantie niet meer op te vinden, omdat 7 

veel geschoven was met activiteiten in september en de secretaris het bestand niet meer heeft 8 

kunnen bijwerken. De verouderde jaarplanning was nog wel beschikbaar, maar daarin miste 9 

één activiteit en was één activiteit een week opgeschoven. Dit heeft één keer tot een 10 

misverstand geleid, maar dit is tijdig opgelost. Tevens was het doel van de jaarplanning om 11 

commissiehoofden op weg te helpen met het plannen van hun activiteiten en dit was bereikt 12 

voor de zomervakantie. Tijdens de wekelijkse bestuursvergaderingen werden wijzigingen en 13 

vastgestelde activiteiten in de jaarplanning doorgelopen, zodat deze actueel gehouden kon 14 

worden.  15 

 16 

 1.4.2  Periodieke planning 17 
  De planning van activiteiten in de aankomende periode werd bekendgemaakt in 18 

de PosteleinPost en in de nieuwsbrief. Verder werd de omslagfoto van de Facebookpagina 19 

gebruikt voor het delen van de periodieke planning, waarvoor afgelopen jaar een nieuwe lay-20 

out is gemaakt door de mediacommissie. Gekozen is deze omslagfoto ongeveer per twee 21 

weken te vernieuwen. De secretaris koos daarbij een recente foto uit, van een van de 22 

afgelopen activiteiten en vernieuwde de activiteiten op de omslagfoto. Op deze manier werd 23 

zowel een professionele als persoonlijke houding uitgestraald, wat aansluit bij het speerpunt 24 

toegankelijkheid.  25 

  Afgelopen jaar is vier keer gebruik gemaakt van een collegesheet, die tijdens 26 

de pauze van colleges door een docent getoond werd. Deze sheet werd gemaakt door de 27 

mediacommissie en bevatte aankomende activiteiten. Docenten werden benaderd met de 28 

vraag de sheet op te nemen in hun presentatie of op te zetten in de pauze. Op die manier 29 

hoefde het bestuur niet zelf langs colleges te gaan. Om studenten niet te verplichten hun pauze 30 

te onderbreken werd gekozen geen geluid te gebruiken, maar enkel de sheet te tonen. Voor de 31 

skireis, de werving van mentoren voor de introductie, het ledenweekend en de studiereis 32 

werden wel collegepraatjes gehouden. Uit de jaarlijkse enquête bleek dat na het tonen van 33 

twee collegesheets de helft van de deelnemers de sheets niet gezien had. De helft had wel 34 

ingevuld dat het leuk was om te zien. Het was echter zonde dat getoonde activiteiten soms al 35 

vol waren, dit werd meegenomen in de planning van de laatste sheet, evenals de planning van 36 

het tonen van de sheets om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. 37 

 38 

1.5  Dies  39 
 Op woensdag 21 juni 2017 vond de dies plaats van Postelein. In het teken van de dies 40 

is op dinsdag 20 juni 2017 een Posteleinborrel georganiseerd, waarover meer te lezen is onder 41 

het kopje 6.3.1 Posteleinborrels. Op woensdag 21 juni 2017 is een maandelijkse activiteit 42 

georganiseerd in teken van de dies, waarover meer te lezen is onder kopje 6.3.3 Maandelijkse 43 

activiteit en open kamer. Als laatste is een diesactiviteit georganiseerd op woensdag 21 juni 44 

2017 bij Stadscafé TouT. Leden konden gratis genieten van een tapasdiner gemaakt door het 45 

bestuur en een high wine, waarbij drie drankjes gedronken konden worden. Hierbij waren 48 46 

leden aanwezig. Leden vonden het een gezellige avond en zijn na het eten nog lang blijven 47 

borrelen.  48 
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1.6  Posteleinkamer 1 

 1.6.1  Post 2 
  De secretaris droeg dit jaar de zorg voor de post. De inkomende post werd 3 

vanuit het algemene postvak door de secretaris gesorteerd en in het postvak van het 4 

desbetreffende bestuurslid gelegd. Tevens zorgde de secretaris dat alle uitgaande post 5 

verzonden werd.  6 

 7 

 1.6.2 E-mail 8 
  Het sorteren van alle e-mails werd dit jaar door de secretaris gedaan, zodat 9 

deze in het juiste postvak terecht kwamen. Alle bestuursleden verdeelden deze vervolgens zelf 10 

verder. E-mails werden, indien mogelijk, binnen twee werkdagen beantwoord en dit is over 11 

het algemeen gelukt. Tijdens de zomervakantie en tijdens reizen was dit echter niet mogelijk. 12 

Toen is gestreefd e-mails zo snel mogelijk te beantwoorden wanneer dit mogelijk was. 13 

Tijdens de studiereis werd een automatisch antwoord verzonden naar alle inkomende e-mails, 14 

waarin uitgelegd werd dat het beantwoorden van de e-mails langer kon duren dan normaal. E-15 

mails die voor het gehele bestuur van belang waren, zijn in de bestuursvergaderingen 16 

besproken.  17 

 18 

 1.6.3  Kamerdiensten 19 
  De Posteleinkamer was dit jaar van maandag tot en met donderdag geopend 20 

van 10.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Op de deur van de 21 

Posteleinkamer hing een overzicht met de openingstijden en deze was ook te vinden op de 22 

website. Tijdens tentamenperioden was de Posteleinkamer geopend van 12.00 tot 14.00 uur, 23 

zodat leden ook tijdens de tentamens gebruik konden maken van de diensten van Postelein. 24 

Minimaal één bestuurslid was altijd aanwezig tijdens kamerdiensten. Afwijkende 25 

openingstijden werden vooraf gecommuniceerd via de website, Facebook, Blackboard en een 26 

bordje op de deur. De Posteleinkamer was afgelopen jaar gesloten tijdens de skireis van 9 tot 27 

en met 13 januari 2017, het ledenweekend op vrijdag 31 maart 2017, de studiereis van 28 

maandag 5 tot en met maandag 13 juni 2017 en het Actieve Leden Bedankje op vrijdag 16 29 

juni 2017. 30 

  Tijdens openingstijden hadden leden de mogelijkheid langs te komen. Leden 31 

konden samenvattingen kopen, zichzelf inschrijven voor activiteiten of rustig komen zitten 32 

waarbij ze iets te drinken aangeboden kregen. In het kader van het speerpunt toegankelijkheid 33 

is extra aandacht besteed aan het aanbieden van eten en drinken en het aannemen van een 34 

toegankelijke houding. Tijdens activiteiten op de kamer werden geen samenvattingen 35 

verkocht of leden ingeschreven voor activiteiten, in verband met drukte op de kamer. Verder 36 

bestond de mogelijkheid voor actieve leden om, in overleg met het bestuur, gebruik te maken 37 

van de computers op de Posteleinkamer. Dit werd vooral gebruikt voor het maken van de 38 

PosteleinPost of posters en filmpjes.  39 

  In september 2017 is het kamerdienstenprotocol aangepast, omdat het lijstje 40 

met taken behorend bij een kamerdienst vernieuwd moest worden en om het bestuur de ruimte 41 

te geven anderen de verantwoordelijkheid te geven voor het draaien van een kamerdienst, 42 

zoals kandidaatsbestuurleden of oud bestuursleden.  43 

 

 1.6.4  Verjaardagswens 44 
  Leden die jarig geweest waren, konden op de Posteleinkamer een brownie 45 

ophalen voor hun verjaardag. De mogelijkheid een lekkernij op te halen werd vermeld in de 46 

nieuwsbrieven en bij de balie hing een briefje. Tevens werd eens per periode op Facebook 47 

aandacht besteed aan het ophalen van een lekkernij. Hier werd echter weinig gebruik van 48 

gemaakt. Zo’n tien tot vijftien leden hebben hier gebruik van gemaakt.  49 
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 1.6.5 Printer 1 
  Op vrijdag 7 juli 2017 is een nieuwe printer geplaatst en geïnstalleerd. De 2 

aanleiding voor deze nieuwe printer was een brief die in april 2017 werd ontvangen. Hierin 3 

stond dat de printer die Postelein toentertijd op de kamer had staan was verouderd, waardoor 4 

extra maandelijkse kosten in rekening zouden worden gebracht in verband met extra 5 

onderhoud. Hierdoor is contact opgenomen met De Kantoorspecialist en gezamenlijk gekeken 6 

naar een duurzamere en goedkopere printer, wat resulteerde in de printer die Postelein nu 7 

heeft. De leasekosten zijn lager, het aantal kopieën dat binnen de standaardprijs valt is hoger 8 

en de prijs per kopie dat hierbuiten valt is lager, waardoor de nieuwe printer goedkoper is. 9 

 10 

1.7  Herkenbaarheid 11 
 Tijdens kamerdiensten en activiteiten droeg het bestuur een T-shirt of een vest met 12 

daarop hun naam, functie en het Posteleinlogo gedrukt, zodat leden een herkenbaar 13 

aanspreekpunt hadden. De kleuren van de shirts werden altijd op elkaar afgestemd. Gekozen 14 

is geen commissieshirts te laten drukken voor de bestuursverantwoordelijke van de 15 

commissie, omdat commissies zelfstandiger waren in de organisatie van activiteiten en het 16 

bestuur alsnog herkenbaar aanwezig was op activiteiten. Uitzondering hierop waren de 17 

skireis, het ledenweekend, de studiereis en de introductie, waarbij wel commissiekleding werd 18 

gedragen door de bestuursverantwoordelijke. Hiervoor is gekozen omdat het bestuur tijdens 19 

die activiteiten geen bestuurskleding droeg.  20 

 Op donderdag 3 november 2016 heeft een kennismakingsborrel plaatsgevonden met 21 

het bestuur van Postelein en de docenten van de opleiding Pedagogische Wetenschappen en 22 

Onderwijskunde. Hiervoor waren uitnodigingen gemaakt die persoonlijk aan de docenten 23 

werden overhandigd. Docenten die niet bereikt konden worden op hun kantoor, kregen een 24 

uitnodiging in hun postvak. Verder was een mail gestuurd naar de docenten uit de studiegids. 25 

Gepoogd werd ook contactpersonen van de HAN uit te nodigen voor de borrel, echter is dit 26 

niet gelukt. Tien docenten waren aanwezig en zowel formeel als informeel werd 27 

kennisgemaakt.  28 

 29 

1.8  Informatievoorzieningen 30 

 1.8.1  Algemeen 31 
  Afgelopen jaar werden leden op de hoogte gehouden van activiteiten en 32 

diensten van Postelein door middel van de nieuwsbrief, de website, Blackboard, Facebook, de 33 

collegesheets, posters en de PosteleinPost. Grote activiteiten werden gepromoot door een 34 

collegepraatje of een filmpje. In de maandelijkse nieuwsbrief werden aankomende activiteiten 35 

en wisselend diensten van Postelein vermeld. Elke activiteit werd op hetzelfde moment op 36 

verschillende informatievoorzieningen gepromoot.  37 

 38 

 1.8.2  Media 39 
  De website, Blackboard, Instagram en de Facebookpagina werden allemaal 40 

onderhouden door de secretaris, zodat activiteiten op hetzelfde moment op de verschillende 41 

media gepromoot konden worden. Aansluitend bij het speerpunt communicatie werden de 42 

promotieteksten geschreven door de organiserende commissie, omdat de commissie precies 43 

wist waar de activiteit over ging en de secretaris zo op een efficiënte manier de activiteit kon 44 

promoten. De mediacommissie maakte bij elke activiteit een poster, welke opgehangen werd 45 

zodra de activiteit in promotie ging. Afgelopen jaar werd het Facebookprotocol, opgesteld in 46 

bestuursjaar 2013-2014, gehandhaafd, zodat een overvloed aan Facebookberichten 47 

tegengehouden kon worden.  48 

  Het account op Instagram is afgelopen jaar gebruikt voor posts over feesten, 49 

maandelijkse activiteiten, andere open activiteiten, boeken ophalen, bezigheden van 50 
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commissies, de Posteleinkamer, het bestellen van Posteleintruien, commissiehoofden en 1 

pinnen.  2 

  De LinkedInpagina werd afgelopen jaar onderhouden en vernieuwd door de 3 

voorzitter. Voorheen was het een pagina voor alumni van Postelein. De naam is veranderd in 4 

studievereniging Postelein en in de beschrijving staat dat de pagina zowel voor huidige 5 

studenten, alumni als belanghebbenden is. Op deze manier kon een breder publiek bereikt 6 

worden. Verder is een bedrijfspagina toegevoegd van Postelein, zodat actieve leden en 7 

bestuursleden hun werk kunnen linken naar een officiële pagina. Verder bleek dat leden met 8 

LinkedIn zich al verbonden met de pagina en dat een alumnipagina vanuit het 9 

onderwijsinstituut werd onderhouden voor alumni van PWO. Verder werden alle 10 

beschrijvingen op de pagina vernieuwd. De LinkedInpagina is dit jaar gebruikt voor het 11 

zoeken naar instellingen voor het organiseren van activiteiten voor de Postelein voor 12 

Kinderen-commissie en om de instellingen die tijdens de studiereis bezocht zijn te belichten.  13 

 14 

1.9  Deelname activiteiten 15 

 1.9.1  Algemeen 16 
  Bij het plannen van de activiteiten is rekening gehouden met de verschillende 17 

curricula. Zo werd rekening gehouden met de verschillende stagedagen van de ALPO-18 

studenten, de Kennis In Praktijk-dag van de reguliere eerstejaarsstudenten en de dagen 19 

waarop master- en premasterstudenten aanwezig waren op de universiteit. Het bleek lastig een 20 

moment te vinden om activiteiten te plannen waarbij al deze groepen aanwezig konden zijn. 21 

Daarom is gekozen zo veel mogelijk afwisseling te zoeken in dagen en dagdelen voor het 22 

plannen van de activiteiten.  23 

  Geprobeerd is activiteiten voor zo veel mogelijk deelnemers aan te bieden. Zo 24 

werd bij workshops gebruik gemaakt van twee rondes, om meer studenten de kans te geven 25 

aanwezig te zijn. Wanneer een activiteit vol zat, werd een reservelijst aangemaakt. Zodra een 26 

deelnemer zich afmeldde voor een activiteit, werd de eerstvolgende persoon van de 27 

reservelijst benaderd. Wanneer de plek werd opgevuld en Postelein geen kosten maakte door 28 

de afmelding, kreeg de afgemelde deelnemer zijn of haar geld terug. Uiterlijk twee dagen van 29 

tevoren werd een herinneringsmail gestuurd naar de deelnemers aan een activiteit. Indien de 30 

activiteit al eerder vol was, werd de herinneringsmail eerder verstuurd.  31 

 32 

 1.9.2  Online reserveren  33 
  Een draaiboek is gemaakt voor het aanmaken van de inschrijflijst en de 34 

reservelijst via Google Forms. De bestuursverantwoordelijke maakte per activiteit een 35 

inschrijflijst en een reservelijst aan, twee werkweken voor de activiteit. De link waarmee 36 

leden een plek konden reserveren werd gedeeld in de promotiestukken op Facebook, 37 

Blackboard en de website. Tevens is een losse pagina op de website aangemaakt waar alle 38 

links op gedeeld werden. Bij activiteiten zonder deelnemersbijdrage was de online reservering 39 

voldoende, bij betaalde activiteiten waren leden pas definitief ingeschreven als binnen drie 40 

werkdagen op de Posteleinkamer werd betaald. Indien dit niet gebeurde, werden leden uit de 41 

reserveringslijst gehaald. De online reservering werd een week geopend en sloot een week 42 

voor de activiteit. Het was dan nog wel mogelijk in te schrijven op de Posteleinkamer.  43 

  Het online reserveren is geëvalueerd tijdens een bestuursvergadering en in de 44 

alv van woensdag 15 februari 2017. Daar werd aangegeven dat aanwezigen het een fijne 45 

manier van inschrijving vonden. Als tip werd meegegeven dat gekeken kan worden naar een 46 

vast moment om de inschrijving te openen. Besloten is echter om dit niet te doen, omdat de 47 

inschrijving met papieren lijsten ook gelijk open ging bij het promoten van een activiteit. 48 

Online reserveren is ook meegenomen in de jaarlijkse enquête. Daaruit bleek dat het grootste 49 

deel van de leden, namelijk 75%, het fijn vindt online een plek te kunnen reserveren.  50 
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1.10 Betalingen 1 
 Vanaf maandag 24 oktober 2016 was het voor leden mogelijk om naast contant te 2 

betalen voor samenvattingen en activiteiten, ook te pinnen. Hiervoor betaalden zij € 0,15 extra 3 

naast het te pinnen bedrag. Dit werd naar hen gecommuniceerd door het bestuur voor het 4 

betalen zelf en door een bord dat op de balie stond. In totaal is 415 keer gepind in het 5 

afgelopen jaar. Het financiële aspect van het pinnen zal in het financieel jaarverslag 6 

weergegeven worden. Tijdens een bestuursvergadering, de algemene ledenvergadering van 15 7 

februari 2017 en middels de jaarlijkse enquête heeft de evaluatie van het pinnen 8 

plaatsgevonden. De reacties over het pinnen waren positief en leden vonden het gemakkelijk. 9 

Het pinnen was eenvoudig uit te voeren door het bestuur en was gemakkelijk te verwerken in 10 

de administratie, zonder dat het de penningmeester extra werk opleverde. Slechts een klein 11 

deel, namelijk 5%, gaf tijdens de enquête aan de € 0,15 die per transactie gevraagd werd, te 12 

veel te vinden. Daarentegen vond 54% het fijn te kunnen pinnen.  13 

 14 

1.11  Samenwerking 15 
 Afgelopen jaar zijn bestaande samenwerkingsverbanden doorgezet en is gewerkt aan 16 

nieuwe samenwerkingsverbanden. Bestaande samenwerkingsverbanden zijn voortgezet voor 17 

de organisatie van de BaMyPo en Inglorious feesten. Verder is dit jaar opnieuw 18 

samengewerkt voor de organisatie van het gala en is een nieuwe samenwerking aangegaan 19 

met Start Up Mix, voor het verzorgen van de sollicitatietraining. Tevens is een nieuwe 20 

samenwerking aangegaan met studievereniging Leonardo da Vinci voor het organiseren van 21 

een PitcherParty. Als laatste is de samenwerking met studievereniging Meesterlijk voortgezet, 22 

ditmaal voor de organisatie van het kinderboekenevenement.  23 

 Aan het begin van het jaar zijn contactpersonen gezocht voor de premaster- en 24 

masterstudenten. Deze contactpersonen ondersteunden het bestuur in het bereiken van deze 25 

twee doelgroepen. Ze reageerden snel op e-mails over het curriculum, waardoor het een fijne 26 

samenwerking was en het contact waardevol was.  27 

 28 

1.12  LOOP, SOFv, FOSS en N.K.S.W. Kompanio  29 
 Evenals voorgaande jaren is dit jaar deelgenomen aan het Landelijk Overleg 30 

Onderwijskunde en Pedagogiek (LOOP), het SamenwerkingsOverleg der 31 

Faculteitsverenigingen (SOFv) en het Facultaire Overleg Studieverenigingen der Sociale 32 

Wetenschappen (FOSS). Verder nam de voorzitter namens Postelein zitting in het bestuur van 33 

N.K.S.W. Kompanio.  34 

 35 

 1.12.1  LOOP 36 
  Het afgelopen jaar heeft het LOOP zes keer plaatsgevonden en in september 37 

zal nog een overdrachtsvergadering plaatsvinden. Postelein is bij alle vergaderingen aanwezig 38 

geweest. Gesproken is over de mastergids, welke ter inzage achter de balie op de 39 

Posteleinkamer ligt en op de website te vinden is. Verder was besloten dit jaar geen 40 

gemeenschappelijke activiteit te organiseren. Verwacht werd dat leden hier geen behoefte aan 41 

hadden, vanwege het eigen aanbod van de verenigingen. Wel is aan het eind van het 42 

collegejaar een activiteit georganiseerd voor alle deelnemende besturen en kandidaatsbesturen 43 

van het LOOP. Hierbij stond kennismaking en overdracht van het contact centraal. Tot slot 44 

zijn een aantal thema’s behandeld waar nuttige punten uit meegenomen zijn. Zo is het houden 45 

van algemene ledenvergaderingen besproken, waaruit het ‘Huh, alv, wat?’-bestand is 46 

voortgekomen. Tevens is gesproken over goed bezochte activiteiten, binding van 47 

verschillende soorten leden aan een vereniging, een intensievere samenwerking tussen 48 

studieverenigingen met de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen 49 

(NVO), de sollicitatieprocedure en het inwerken van een nieuw bestuur, goedlopende 50 
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acquisitie en het witboek voor het LOOP. Tijdens bestuursvergaderingen zijn belangrijke 1 

punten uit de vergaderingen van het LOOP besproken en doorgespeeld naar de bestuursleden 2 

die daar iets mee konden.  3 

 4 

 1.12.2  SOFv 5 
  Het afgelopen jaar hebben zeven algemene ledenvergaderingen van het SOFv 6 

plaatsgevonden. Postelein was bij één vergadering afwezig. Tijdens deze vergaderingen 7 

werden verschillende onderwerpen besproken die voor veel studieverenigingen van belang 8 

waren en werd stilgestaan bij de vorderingen van de universitaire studentenraad. 9 

Onderwerpen werden besproken door middel van themadiscussies of sprekers die uitgenodigd 10 

werden. Themadiscussies gingen over loopbaanoriëntatie, rouwprotocol, internationalisering, 11 

algemene ledenvergaderingen, introductie en bestuursoverdracht. Sprekers hebben informatie 12 

gegeven over het aanvragen van reissubsidies, het bereiken van alumni, de rechten en plichten 13 

van een vereniging, de transitie van SNUF naar Student Life en privacy. Tot slot was aan het 14 

einde van elke vergadering de mogelijkheid vragen te stellen aan andere verenigingen. 15 

Belangrijke punten uit de vergaderingen van het SOFv zijn besproken in 16 

bestuursvergaderingen en doorgespeeld naar bestuursleden die daar iets mee konden. Zo is 17 

besloten het rouwprotocol aan te passen en is contact opgenomen met de studievereniging 18 

GSV Excalibur over de mogelijkheden van Google Forms.  19 

 20 

1.12.3 FOSS 21 
  Het Facultair Overleg Studieverenigingen der Sociale Wetenschappen (FOSS), 22 

voorheen bekend als het Facultair Overleg Studieverenigingen (FOS), is afgelopen jaar vier 23 

keer door de assessor aangevraagd. Hierbij werden medezeggenschap en studieverenigingen 24 

gevraagd om input te geven over actuele zaken binnen het faculteitsbestuur. Deze input kon 25 

de assessor meenemen in faculteitsvergaderingen. Eén bestuurslid per studievereniging nam 26 

deel aan het overleg. Postelein was bij alle vergaderingen aanwezig. Gesproken werd over de 27 

vorderingen van de nieuwbouw, het opzetten van een Career Service voor de Faculteit Sociale 28 

Wetenschappen, de samenwerking met Kompanio en ontwikkelingen binnen de faculteit.  29 

 30 

1.12.4 N.K.S.W. Kompanio 31 
  Afgelopen jaar is de Nijmeegse Koepelvereniging der Sociale Wetenschappen 32 

Kompanio officieel opgericht. Op regelmatige basis werd vergaderd met de zes 33 

afgevaardigden van de studieverenigingen van de bacheloropleidingen van de Sociale 34 

Wetenschappen. Afgelopen jaar heeft N.K.S.W. Kompanio zich met een aantal zaken bezig 35 

gehouden. Allereerst behartigde Kompanio gemeenschappelijke belangen op facultair niveau 36 

door deel te nemen aan het FOSS. Op langere termijn kan gestreefd worden naar een zetel in 37 

de Facultaire Studentenraad. Vervolgens hield Kompanio zich bezig met de nieuwbouw. 38 

Afgelopen jaar lag hierbij de focus op de ruimtelijke indeling van de gemeenschappelijke 39 

huiskamer, de verenigingskamers en een balie voor Kompanio. Verder is Kompanio druk 40 

bezig geweest met internationalisering, doordat vanuit de faculteit de vraag was gekomen de 41 

integratie van internationale uitwisselingsstudenten te bevorderen. Hiervoor is het 42 

Buddyproject opgericht, waarbij internationale uitwisselingsstudenten gekoppeld werden aan 43 

Nijmeegse studenten. Op 20 februari 2017 is een informatiebijeenkomst georganiseerd en op 44 

22 maart 2017 zijn de buddy’s gekoppeld. Een kennismakingsactiviteit voor alle deelnemers 45 

aan het buddyproject is georganiseerd en een Facebookgroep is aangemaakt. Tenslotte 46 

organiseerde Kompanio gemeenschappelijke activiteiten voor leden van lidverenigingen. Op 47 

15 december 2016 heeft een kennismakingsborrel plaatsgevonden in de gemeenschappelijke 48 

huiskamer in TvA6. Het doel was het verwerven van meer naamsbekendheid en het geven 49 

van een eerste introductie aan het Buddyproject. Op 9 maart 2017 heeft de Kompanio Room 50 
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Pub Crawl voor de RAGweek plaatsgevonden. Op woensdag 12 april 2017 is het S-feest 1 

georganiseerd voor leden van de zes lidverenigingen in Doornroosje. De kaartverkoop liep 2 

minder hard dan verwacht, wat waarschijnlijk kwam door de planning van het feest. Die 3 

avond vonden meerdere feesten plaats in de stad, waardoor een groot deel van externen werd 4 

misgelopen. Desondanks was het een gezellig feest, met veel positieve reacties.  5 

  Afgelopen jaar is met enthousiasme door de afgevaardigden van de 6 

verschillende verenigingen gewerkt aan de opbouw van Kompanio. Echter bleek het lastig om 7 

het besturen van een koepelvereniging te combineren met het besturen van een lidvereniging. 8 

Daardoor is besloten op zoek te gaan naar een zelfstandig bestuur voor Kompanio. Verwacht 9 

werd dat zij meer tijd zouden kunnen steken in de groei van de koepelvereniging. Voor de 10 

zoektocht naar een nieuw bestuur was een sollicitatieprocedure opgezet, welke door de RvA 11 

van Kompanio en de lidverenigingen is goedgekeurd. Vervolgens was een vacature gemaakt 12 

en is de promotie begonnen. Met de deadline voor solliciteren is rekening gehouden met de 13 

sollicitatieprocedures van lidverenigingen, zodat niet in het vaarwater van lidverenigingen 14 

werd gehandeld. Op 15 mei 2017 is een interessebijeenkomst gehouden, waar meer informatie 15 

werd gegeven over een bestuursjaar bij Kompanio. Alle sollicitanten waren uitgenodigd op 16 

gesprek en een kandidaatsbestuur is gevormd. Hierbij is rekening gehouden met een zo divers 17 

mogelijke samenstelling. Het nieuwe bestuur krijgt het advies mee contactpersonen te 18 

koppelen aan elke lidvereniging en daar op regelmatige basis mee te vergaderen, om de 19 

binding met alle lidverenigingen te behouden. 20 

 21 

1.13  Raad van Advies 22 
 De Raad van Advies bestond tot en met 31 december 2016 uit drie personen, te weten: 23 

 B. van Enckevort 24 

 N. Mijnsbergen 25 

 M. Mostard 26 

 27 

De Raad van Advies bestaat sinds 1 januari 2017 uit drie personen, te weten:  28 

 M. Ankersmit 29 

 M. van der Hulst 30 

 M. Verkooijen 31 

 32 

De Raad van Advies is een onafhankelijk orgaan dat het bestuur zowel gevraagd als 33 

ongevraagd advies geeft op besluiten tijdens het bestuursjaar. De Raad van Advies is door het 34 

bestuur aangesteld en wisselt per kalenderjaar. Met zowel de Raad van Advies van 2016 als 35 

die van 2017 is op een informele manier kennis gemaakt door middel van een etentje.  36 

De Raad van Advies 2017 bestaat niet alleen uit Posteleinleden, want M. van der Hulst 37 

is een extern persoon. Het bestuur heeft hiervoor gekozen, om advies te krijgen van iemand 38 

die met een andere visie naar Postelein kijkt dan Posteleinleden zelf. Hier zijn interessante 39 

inzichten uit voort gekomen en het was prettig verschillende visies in de Raad van Advies te 40 

hebben.  41 

 42 

1.14  Onderwijsinstituut 43 
Het afgelopen jaar heeft zeven keer een overleg tussen Postelein en het 44 

Onderwijsinstituut plaatsgevonden. Gesproken is over de wederzijdse verwachtingen naar 45 

elkaar toe, de subsidieaanvraag, de familiedag, de studiereis, de introductie, een 46 

alumnibestand, docentencontact, de boekenverkoop vanuit Postelein, de nieuwe opleiding en 47 

de werkactie PW-preview.  48 

De subsidieaanvraag die ingediend is bij het onderwijsinstituut, welke € 4.000,00 49 

bedroeg, is goedgekeurd en daarnaast is een werkactie uitgevoerd om ook het voorwaardelijke 50 
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deel van dat bedrag te ontvangen. Voor de werkactie is een dag georganiseerd voor 1 

vooraanmelders die nog niet zeker waren over hun studiekeuze, de PW-preview. Op die dag is 2 

een welkomstwoord gegeven door de studieadviseurs, een praatje over Postelein en een over 3 

het studentenleven in Nijmegen, waarna in groepjes tijd was voor lunch, het bespreken van de 4 

studiekeuze en om te speeddaten met Postelein, docenten en studieadviseurs.  5 

Over de boekenverkoop is afgesproken samen te blijven kijken naar knelpunten en de 6 

meest efficiënte manier van werken met het controleren van de boekenlijsten bij docenten. 7 

Hierover is meer te vinden bij het kopje 5.1 Boekenverkoop. Over het alumnibestand is 8 

afgesproken dat Postelein het bestand van de Radboud Universiteit mag gebruiken, omdat 9 

bleek dat de universiteit een dergelijk bestand heeft. 10 

 11 

1.15  Jaarlijkse enquête 12 
 Net als voorgaande jaren is in bestuursjaar 2016-2017 een jaarlijkse enquête 13 

afgenomen bij de leden. Vragen zijn gesteld over de Posteleinkamer, promotie en aantal van 14 

activiteiten, collegesheets, online reserveren, pinnen en reizen. Uit de enquête blijkt dat 63% 15 

van de leden op de Posteleinkamer komt om in te schrijven of te betalen voor activiteiten, 16 

daarentegen geeft 35% aan de Posteleinkamer te zien als een plek om te kunnen ontspannen. 17 

Overige opmerkingen die hierbij gegeven waren gaan over de gezelligheid, het leren kennen 18 

van nieuwe mensen en over de samenvatting die te koop zijn.  19 

 Van de leden ziet 91% activiteiten voorbij komen op Facebook en 25% ziet de 20 

promotie van nieuwe activiteiten via Blackboard. De site wordt zo goed als nooit gebruikt om 21 

te kijken of er nieuwe activiteiten zijn. Bij overige opmerkingen wordt aangegeven dat leden 22 

ook op de hoogte blijven van activiteiten door posters en de mail. Daarbij komt kijken dat 23 

82% van de leden het aantal activiteiten dat georganiseerd wordt in een jaar prima vindt. 24 

Tevens vindt 78% de balans tussen formele en informele activiteiten prima. 25 

 De helft van de leden geeft aan afgelopen jaar geen collegesheet gezien te hebben 26 

tijdens de pauzes van college. De andere helft die het wel gezien heeft, geeft aan dat het leuk 27 

was om te zien. Voor volgend jaar kan meegenomen worden dat gekeken kan worden naar de 28 

planning van het tonen van de sheets, omdat afgelopen jaar veel mensen het gemist hebben. 29 

 Wat betreft het online reserveren voor activiteiten geeft 75% van de leden aan het fijn 30 

te vinden gelijk online te kunnen reserveren voor een activiteit. Daarnaast geeft 43% aan het 31 

vooral fijn te vinden om niet meer naar de Posteleinkamer te hoeven om in te schrijven. Een 32 

aandachtspunt bij het online reserveren is dat activiteiten snel vol zitten. Leden geven aan het 33 

jammer te vinden om zo snel te moeten besluiten of zij wel of niet naar een activiteit willen 34 

gaan.  35 

 De meerderheid van de leden geeft aan het fijn te vinden te kunnen pinnen op de 36 

Posteleinkamer. Het is makkelijk geen contant geld meer mee te hoeven nemen. Slechts 5% 37 

geeft aan de € 0,15 transactiekosten die zelf betaald moeten worden, te veel te vinden om te 38 

kunnen pinnen.  39 

 Van de leden heeft 52% heeft aangegeven niet mee op studiereis te zijn geweest, 40 

omdat de periode voor hen niet uitkwam en 22% gaf aan geen affiniteit met Postelein te 41 

hebben en daarom niet mee te zijn geweest. Leden vinden een rustige collegeweek in juni de 42 

ideale tijd om op studiereis te gaan. Bij overige opmerkingen wordt vooral aangegeven dat 43 

rekening gehouden moet worden met de stageweken van de ALPO-studenten.  44 

 Het beeld wat afgelopen jaar is ontstaan met betrekking tot het ledenweekend is dat 45 

het vooral bedoeld is voor actieve leden. Het doel van het weekend komt wel duidelijk bij 46 

leden over, namelijk het leren kennen van nieuwe mensen. Bij de enquête wordt het 47 

ledenweekend vaak omschreven als gezellig. Voor volgend jaar kan worden gekeken het 48 

beeld wat hierover is te veranderen.  49 
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2 Financiën 1 

2.1 Samenvattingen 2 
 Het was voor leden mogelijk van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 16.00 3 

uur en op vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur samenvattingen te kopen op de Posteleinkamer. 4 

Tijdens de vakanties, maandelijkse activiteiten en reizen werden geen samenvattingen 5 

verkocht. Tijdens de tentamenweken en de onderwijsvrije weken konden samenvattingen 6 

worden gekocht tussen 12.00 en 14.00 uur. In de eerste helft van het bestuursjaar, van 7 

maandag 3 oktober 2016 tot en met vrijdag 31 maart 2016, zijn in totaal 570 samenvattingen 8 

verkocht. In het gehele jaar, van maandag 3 oktober 2016 tot en met vrijdag 15 september 9 

2017, zijn 791 samenvattingen verkocht. Het financiële aspect van de samenvattingenverkoop 10 

zal in het financieel jaarverslag weergegeven worden. 11 

 Op dinsdag 22 november 2016 is de samenvatting van het boek ‘Cultuur en 12 

Opvoeding’ van Elderling in de verkoop gegaan. Deze samenvatting wordt gebruikt voor het 13 

vak Sociale en culturele contexten op (ortho)pedagogisch handelen. Dit is een samenvatting 14 

die in het bestuursjaar 2015-2016 is aangeschaft, maar nog niet in de verkoop was gegaan. Op 15 

dinsdag 16 mei 2017 is de samenvatting van het boek ‘Motorische ontwikkeling van 16 

kinderen’ van Netelenbos in de verkoop gegaan. Deze samenvatting wordt gebruikt voor het 17 

vak Motorische en perceptuele ontwikkeling. Verder is de samenvatting van het boek ‘Social 18 

and personality development’ van Shaffer voor het vak Sociale emotionele en morele 19 

ontwikkeling in de verkoop gegaan. Tegelijkertijd is de samenvatting van het boek ‘De mythe 20 

van het gemiddelde’ van Rose welke gebruikt wordt voor de vakken Inleiding pedagogiek, 21 

inleiding wetenschappelijk onderzoek en voor het mastervak Complex systems theories in de 22 

verkoop gegaan. Beide samenvattingen zijn op 8 september 2017 in de verkoop gegaan.  23 

 Op dinsdag 8 september 2017 zijn een aantal samenvattingen uit de verkoop gehaald. 24 

De reden hiervan is dat de literatuur niet meer voorkomt door wijziging van het curriculum of 25 

doordat de docenten de voorkeur hebben gegeven aan andere literatuur. De eerste 26 

samenvatting die uit de verkoop is gegaan, is ‘Ogen doen onderzoek’ van het vak Inleiding in 27 

wetenschappelijk onderzoek. Verder geldt dit voor ‘Educating special children’ van het vak 28 

Ontwikkelings- en leerproblemen, voor ‘Introduction to educational sciences’ van het vak 29 

Inleiding onderwijswetenschappen, voor ‘Psychodiagnostiek: het onderzoeksproces in de 30 

praktijk’ voor het vak Inleiding psychodiagnostiek, voor ‘Van gedachten wisselen’ van het 31 

vak Ethiek en voor ‘Cultuur en opvoeding’ van het vak Sociale en culturele contexten op 32 

(ortho)pedagogisch handelen. Deze samenvattingen zijn beschikbaar in het archief met 33 

samenvattingen en worden niet meer actief worden verkocht, maar kunnen worden geprint 34 

indien hier door leden alsnog naar gevraagd wordt. 35 

 Titel en auteur Vak Aantal verkochte 

exemplaren 

1.4 De kleine filosoof 

Gopnik 

Wijsgerige en historische 

contexten 

44 

1.5 Ogen doen onderzoek 

Janssens 

Inleiding in wetenschappelijk 

onderzoek 

88 

1.6 Creatie van het mondige 

kind 

Weijers 

Wijsgerige en historische 

contexten 

54 

1.7 Educating special children 

Farell 

Ontwikkelings- en 

leerproblemen 

41 

1.8 Introduction to Educational 

Sciences 

Denessen, Droop, McQueen 

& Molenaar 

Inleiding 

onderwijswetenschappen 

89 
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1.9 An introduction to child 

development 

Keenan, Evans & Crowley 

Inleiding wetenschappelijk 

onderzoek / Inleiding 

pedagogiek / Motorische en 

perceptuele ontwikkeling / 

Cognitieve en taalontwikkeling / 

Sociale emotionele en morele 

ontwikkeling 

93 

1.10 Motorische ontwikkeling 

van kinderen 

Netelenbos 

Motorische en perceptuele 

ontwikkeling 

1 

1.11 Social and personality 

development 

Shaffer 

Sociale emotionele en morele 

ontwikkeling 

1 

1.12 De mythe van het 

gemiddelde 

Rose 

Inleiding pedagogiek / Inleiding 

wetenschappelijk onderzoek / 

Complex systems theories 

4 

2.2 Psychodiagnostiek: het 

onderzoeksproces in de 

praktijk 

Witteman, Van der Heijden 

& Claes 

Inleiding diagnostiek / 

Algemene psychodiagnostiek 

33 

2.3 Handbook of child and 

adolescent clinical 

psychology 

Carr 

Ontwikkelingspsychopathologie 31 

3.1 Gedragsanalyse en –therapie 

bij mensen met een 

verstandelijke beperking 

Didden, Duker & Seys 

Behandelingsmethodiek / 

Gehandicaptenzorg 

69 

3.3 De diagnostische cyclus 

De Bruyn & Ruijssenaars 

Methodiek van de 

psychodiagnostiek 

81 

3.4 Language development and 

social interaction in blind 

children 

Pérez-Pereira & Conti-

Ramsden 

Gehandicaptenzorg 27 

3.5 One-to-one training 

Duker, Didden & Sigafoos 

Gehandicaptenzorg 21 

3.6 Psychotherapy for children 

and adolescents 

Weisz 

Interventies 42 

3.7 Van gedachten wisselen 

Brabander 

Ethiek 31 

3.8 Wetenschapsfilosofie in 

veelvoud 

Brabander 

Wetenschapsfilosofie 104 

3.9 Cultuur en opvoeding 

Elderling 

Sociale en culturele contexten op 

(ortho)pedagogisch handelen 

62 

Totaal   916 
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3 Voorzitter 1 

3.1 Sollicitatiecommissie 2 
 De sollicitatiecommissie bestaat sinds bestuursjaar 2014-2015, met als doel een 3 

objectiever verloop van de bestuurssollicitaties. Sollicitanten zijn veelal actieve leden die het 4 

bestuur regelmatig ziet, waardoor de objectiviteit kan worden beïnvloed. Naast het objectiever 5 

verloop is de sollicitatiecommissie een hulp bij het vormen van een kandidaatsbestuur.  6 

 De sollicitatiecommissie bestond dit bestuursjaar wederom uit vier personen: twee 7 

bestuursleden, één lid van de huidige Raad van Advies en één extern persoon. De 8 

samenstelling van bestuursleden verschilde per gesprek. Gekozen is bij ieder 9 

sollicitatiegesprek met twee bestuursleden aanwezig te zijn. Het bestuurslid met de functie 10 

waarop in de eerste plaats gesolliciteerd werd, voerde het gesprek. Het bestuurslid met de 11 

functie waarop in de tweede plaats gesolliciteerd werd, woonde het gesprek bij en notuleerde. 12 

Een lid van de Raad van Advies heeft plaatsgenomen in de sollicitatiecommissie, omdat dit 13 

iemand is die zeer betrokken is bij de vereniging en vaak ervaring heeft als oud-bestuurslid bij 14 

Postelein. Daarom heeft deze persoon een reëel beeld van wat een bestuursfunctie bij 15 

Postelein inhoudt. De externe persoon heeft plaatsgenomen in de sollicitatiecommissie, omdat 16 

deze minder bekend is met Postelein als vereniging en haar leden. Het idee was dat dit de 17 

objectiviteit bevorderde. Als extern persoon is een (oud-)bestuurslid van een vereniging of 18 

stichting gekozen. Hierdoor weet deze persoon goed wat komt kijken bij een bestuursjaar en 19 

welke kwaliteiten daarvoor noodzakelijk zijn.  20 

 Bij het vormen van het kandidaatsbestuur heeft de sollicitatiecommissie een advies 21 

aangeleverd. Daarnaast hebben de overige leden van de Raad van Advies nog een apart, 22 

onafhankelijk advies aangeleverd.  23 

 Het werken met een sollicitatiecommissie is door het bestuur als prettig ervaren, 24 

omdat op deze manier gedachten konden worden uitgewisseld met personen die meer afstand 25 

konden nemen van de sollicitatieprocedure. Zo is steeds met een frisse en zo objectief 26 

mogelijke blik naar de sollicitaties gekeken. 27 

  28 

3.2 Formele Activiteiten-commissie 29 
 De Formele Activiteiten-commissie bestond dit jaar uit negen leden, exclusief de 30 

voorzitter, te weten: 31 

 32 

 E. Bollaart (commissiehoofd) 33 

 S. Breugelmans 34 

 M. Dijkstra 35 

 H. Evers 36 

 E. Groot Dengerink 37 

 L. Grootscholte 38 

 J. Vogelaar 39 

 J. Wissing 40 

 C. Witt 41 

 42 

 De commissie heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met het organiseren van 43 

verschillende lezingen, workshops en excursies binnen de studierichting. Daarnaast was de 44 

commissie betrokken bij de organisatie van de sollicitatietraining, waarvoor een 45 

samenwerking is aangegaan met Start Up Mix, en het maken van een indeling voor de NVO-46 

praktijkavond. Waar mogelijk is gekeken de activiteiten aan te laten sluiten op het curriculum, 47 

zodat de activiteiten voor iedereen toegankelijk waren en kon dienen als verdieping op de 48 

geleerde stof. Binnen de commissie was een verdeling gemaakt tussen leden die 49 
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verantwoordelijk waren voor lezingen, workshops of excursies. Het commissiehoofd sloot aan 1 

waar mogelijk.  2 

 3 

 3.2.1 Lezingen 4 
  Afgelopen bestuursjaar hebben vijf lezingen plaatsgevonden met verschillende 5 

onderwerpen. Verder is gekeken naar een afwisseling van vakdeskundigen en 6 

ervaringsdeskundigen, zoals beschreven in het beleidsplan. Echter stond in het beleidsplan dat 7 

de lezingen gratis en zonder aanmelding zouden plaatsvinden, zodat het open karakter van de 8 

lezingen behouden zou worden. Door de grotere opzet van twee lezingen, was dit niet altijd 9 

mogelijk. Beide lezingen waren wel druk bezocht door veel verschillende leden, waardoor het 10 

beoogde open karakter in stand is gebleven. Hieronder zullen de lezingen van afgelopen jaar 11 

uiteengezet worden. 12 

  Op dinsdag 22 november 2016 is een lezing georganiseerd met het thema 13 

kindermishandeling. Een ervaringsdeskundige vertelde over hoe haar thuissituatie was toen ze 14 

tien, veertien en twintig jaar was en gaf informatie over de hulpvoorziening die ze kreeg. Ze 15 

werd begeleid door een professional die het verhaal structureerde door vragen te stellen en 16 

extra informatie te geven. De lezing was gratis voor leden en € 1,00 voor niet-leden. De 17 

lezing was druk bezocht met honderd leden en twaalf niet-leden. Deelnemers gaven aan 18 

vooral de afwisseling tussen de ervaringsdeskundige en de professional prettig en interessant 19 

te vinden.   20 

  Op dinsdag 7 februari 2017 heeft een lezing plaatsgevonden in LUX over de 21 

film ‘De kinderen van Juf Kiet’. Eerst werd de film getoond en daarna kwamen twee collega’s 22 

van juf Kiet en één van de kinderen uit de film vertellen over hun ervaringen met onderwijs 23 

aan vluchtelingkinderen. Tegen verwachting in bleek het laatste uur meer gebaseerd te zijn op 24 

vragen in plaats van een echte lezing. Echter waren voldoende vragen vanuit het publiek en 25 

werd uitgebreid antwoord gegeven, waarbij veel informatie werd verteld. Reacties van de 26 

deelnemers waren enthousiast en positief over het combineren van een film en een lezing. Bij 27 

de filmlezing waren 76 leden en acht niet-leden aanwezig. In verband met de reservering is 28 

een inschrijving vooraf noodzakelijk geweest. De prijs was € 4,00 voor leden en € 5,00 voor 29 

niet-leden. 30 

  Op dinsdag 16 mei 2017 heeft een lezing over angst en dwang plaatsgevonden. 31 

Gesproken is over de theorie en vooroordelen over een angst/dwang-stoornis. Verder was 32 

ruimte voor een ervaringsverhaal van de spreker en werden vragen gesteld en beantwoord. De 33 

lezing was gratis voor leden en € 1,00 voor niet-leden. Bij de lezing waren 67 leden en zes 34 

niet-leden aanwezig. 35 

  Op dinsdag 13 juni 2017 heeft het kinderboekenevenement plaatsgevonden. 36 

Francine Oomen was aanwezig voor een openingslezing. Vervolgens waren in twee rondes 37 

acht kleinere lezingen of workshops rondom het thema kinderboeken. Zo kwamen 38 

onderwerpen als vluchtelingen, transgender en kanker in kinderboeken aan bod. Deelnemers 39 

hadden zich vooraf hiervoor ingeschreven. Tussen de twee rondes was een pauze met een 40 

boekenmarkt. De activiteit is in samenwerking met studievereniging Meesterlijk, van de 41 

PABO, tot stand gekomen. Voor leden was het gratis en voor niet-leden € 1,00. Bij de 42 

activiteit waren 89 leden van Postelein, acht leden van Meesterlijk en 24 niet-leden aanwezig. 43 

Het kinderboekenevenement was groots opgezet, waar voor de commissie veel werk bij 44 

kwam kijken. Doordat de commissie erg enthousiast was over het evenement, was dit geen 45 

probleem en was de inzet van de commissie groot, zowel vooraf als op de avond zelf. 46 

Deelnemers reageerden erg positief en waren enthousiast over de opzet en inhoud van de 47 

avond. 48 

  Op woensdag 13 september 2017 heef een lezing van SOwhAt! plaatsgevonden 49 

over seksuele voorlichting op scholen. Tijdens de lezing is uitleg gegeven over de inhoud van 50 
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SOwhAt! als manier voor seksuele voorlichting op scholen en is dit vertaald naar de 1 

alledaagse praktijk. De lezing was gratis voor leden en € 1,00 voor niet-leden. Bij de lezing 2 

waren 26 leden en geen niet-leden aanwezig. Het lagere deelnemers kan worden verklaard 3 

door een informatiecollege over Kennis in Praktijk 1 dat in die pauze plaatsvond. De lezing 4 

werd met veel energie gegeven en de inhoud was vernieuwend. De reacties op de lezing was 5 

erg positief.  6 

 7 

 3.2.2 Workshops 8 
  Afgelopen jaar hebben drie workshops plaatsgevonden en zal nog één lezing 9 

plaatsvinden, verdeeld over het jaar. Gestreefd werd naar het gebruik van de netwerken van 10 

docenten bij het organiseren van de workshops. Dit was echter niet nodig, doordat gebruik 11 

gemaakt kon worden van eigen netwerken. De workshop over taalontwikkelingsstoornis is 12 

wel met behulp van een docent extra gepromoot, aansluitend op speerpunt communicatie. 13 

Alle gegeven workshops vonden plaats in de avond en zijn goed bezocht. De workshops 14 

waren gratis voor leden en kostten € 1,00 voor niet-leden. Hieronder zullen de workshops van 15 

afgelopen jaar uiteengezet worden. 16 

  Op dinsdag 15 november 2016 vond een workshop over motorische remedial 17 

teaching plaats. Vernieuwende informatie werd gegeven op basis van de praktijkervaringen 18 

van de spreker. Hierna werden een aantal motorische oefeningen uitgeprobeerd, zoals het op 19 

elkaar stapelen van tennisballen en ritmeoefeningen. De reacties waren positief, al werd 20 

aangegeven dat het informatieve deel aan structuur miste. Bij de workshop waren 27 leden en 21 

drie niet-leden aanwezig.  22 

  Op woensdag 22 februari 2017 heeft een workshop over 23 

taalontwikkelingsstoornis (TOS) plaatsgevonden. De workshop werd verzorgd vanuit 24 

Kentalis. Eerst werd uitleg gegeven over wat TOS is, daarna kregen deelnemers de ervaring 25 

hoe het is om TOS te hebben door middel van oefeningen van de TOS belevings-box. Na elke 26 

oefening werd gevraagd hoe het ervaren werd en welke uitwerking de oefening op iedereen 27 

had. Deelnemers gaven aan dat de meeste theorie wel bekend was, maar dat de oefeningen en 28 

het ervaren van TOS een verdieping op het onderwerp was. Bij de workshop waren 35 leden 29 

en één niet-lid aanwezig, verdeeld over twee rondes.  30 

  Op dinsdag 28 maart 2017 heeft een workshop over autisme plaatsgevonden, 31 

het Autisme BelevingsCircuit. In twee rondes werd in twee verschillende lokalen de workshop 32 

gegeven. Vier opdrachten werden voorgelegd, waarna uitleg werd gegeven over de link met 33 

het ervaren van autisme. Tot slot werd na elke oefening aangegeven welke leervolle les 34 

meegenomen kon worden, bij het begeleiden van autistische kinderen. In totaal waren 58 35 

leden en vijf niet-leden aanwezig bij de workshop. De reacties op de workshop waren erg 36 

positief en deelnemers gaven aan een nieuwe ervaring rijker te zijn.  37 

  Op dinsdag 26 september 2017 heeft een workshop van de Kindertelefoon 38 

plaatsgevonden. In twee rondes is informatie gegeven over de Kindertelefoon, waarna is 39 

geoefend met het chatten. Het praatje was erg informatief en gaf inzichten in de geschiedenis 40 

en werkwijze van de Kindertelefoon. Het chatten was erg interactief en soms ook 41 

lachwekkend. Het was een interessante workshop en de samenwerking met Kindertelefoon 42 

verliep erg soepel. Op de activiteit waren 31 leden en geen niet-leden aanwezig.   43 

  44 

 3.2.3. Excursies 45 
  Afgelopen jaar hebben twee excursies plaatsgevonden en zal nog één excursie 46 

plaatsvinden. Op donderdag 9 maart 2017 vond een excursie naar het CITO in Arnhem plaats. 47 

Twee presentaties werden gegeven en er was een interactieve workshop over het maken van 48 

toetsen. De excursie was gratis voor leden en kostte € 1,00 voor niet-leden. Bij de activiteit 49 
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waren 27 leden en geen niet-leden aanwezig. Reacties waren positief, al werd aangegeven het 1 

jammer te vinden niets te hebben gezien op locatie. 2 

  Op donderdag 20 april 2017 heeft een excursie plaatsgevonden naar Het Dorp 3 

in Arnhem. Het Dorp is een woongemeenschap en zorginstelling voor mensen met een 4 

ernstige lichamelijke of meervoudige handicap. Daar werd de groep deelnemers door een 5 

begeleider en twee bewoners/cliënten rondgeleid. Twee paswoningen, het terrein, een 6 

dagbestedingswerkplaats en een woning werden getoond. Het was een interactieve excursie, 7 

waar veel mogelijkheden waren om in gesprek te gaan met de bewoners/cliënten. De excursie 8 

was gratis voor leden en € 1,00 voor niet-leden. Bij de activiteit waren negentien leden 9 

aanwezig. 10 

  Op dinsdag 19 september 2017 heeft de excursie naar het Van 't 11 

Lindenhoutmuseum plaatsgevonden. Informatie werd gegeven over Kinderdorp Neerbosch en 12 

de historische ontwikkelingen met betrekking tot pedagogiek. Vervolgens werd een educatief 13 

programma van het museum bekeken en getest, waarna feedback gegeven kon worden. Het 14 

was een erg interactieve excursie. Op de excursie waren achttien leden en geen niet-leden 15 

aanwezig.  16 

 17 

 3.2.4. Sollicitatietraining  18 
  Op woensdag 1 februari 2017 heeft de sollicitatietraining plaatsgevonden. Start 19 

Up Mix, de vereniging voor startende ondernemers, heeft op aanvraag van Postelein een 20 

sollicitatietraining ontwikkeld. Hiervoor hebben zij contact op genomen met bedrijven en 21 

organisaties binnen hun netwerk, waarbij gevraagd werd naar hoe zij sollicitanten beoordelen. 22 

De kennis die hierbij opgedaan is werd overgedragen op de deelnemers. Informatie werd 23 

gegeven over het maken van een CV en het schrijven van een motivatiebrief. Tevens werd 24 

aandacht besteed aan het voeren van een sollicitatiegesprek. Tot slot was ruimte voor het 25 

maken van een eigen LinkedIn foto. Op de activiteit waren 31 leden aanwezig. De 26 

sollicitatietraining was gratis voor leden en niet-leden betaalden € 1,00. 27 

 28 

 3.2.5. Praktijkavond: Blik op het werkveld 29 
  Op maandag 10 april 2017 heeft de Praktijkavond ‘Blik op het werkveld’ 30 

plaatsgevonden in samenwerking met de NVO. De inschrijving zat vol met 48 deelnemers, 31 

echter kwamen naar de activiteit zelf 43 deelnemers, allemaal leden van Postelein. Deelname 32 

aan de Praktijkavond was gratis voor leden, niet-leden betaalden € 1,00. De deelnemers 33 

kregen in twee rondes meer te weten over de werkvelden onderwijs, geestelijke 34 

gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Bij de inschrijving is gevraagd naar de 35 

voorkeuren voor de werkvelden. Door de commissie was een indeling gemaakt voor beide 36 

rondes, waarbij iedereen in ieder geval een keer bij de eerste voorkeur terecht kon. 37 

Voorafgaand aan de activiteit was met 27 deelnemers gegeten bij De Waagh.  38 

  Op de dag van de activiteit werd gebeld met het nieuws dat één van de sprekers 39 

ziek was. De NVO kon op korte termijn geen nieuwe spreker regelen. Vervolgens is zelf op 40 

zoek gegaan naar een vervanging. Hiervoor zijn docenten, oud bestuurders van Postelein en 41 

mensen uit het persoonlijk netwerk gevraagd. Vlak voor de activiteit was iemand gevonden 42 

die iets kon vertellen over de kinderbescherming. Helaas kon deze persoon alleen tijdens 43 

ronde 2 aanwezig zijn. Besloten werd de indeling los te laten en deelnemers die in ronde 1 44 

jeugdzorg hadden, sloten zich aan bij andere tafels. Alle geïnteresseerden in jeugdzorg 45 

konden bij ronde 2 aansluiten. 46 

 47 

3.3 Postelein voor Kinderen-commissie 48 
 De Postelein voor Kinderen-commissie (PvK-commissie) bestond dit jaar uit zes 49 

leden, exclusief de voorzitter, te weten: 50 
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 M. Willems (commissiehoofd) 1 

 L. van Duijn 2 

 M. Essink 3 

 A. Ribberink 4 

 L. Spekschoor 5 

 H. Vergoossen 6 

 7 

 Het afgelopen jaar heeft de PvK-commissie zich beziggehouden met het benaderen 8 

van organisaties en instanties om daar een activiteit voor kinderen neer te zetten waarin leden 9 

praktijkervaring kregen met het werkveld. Het bleek lastig een groep kinderen te vinden 10 

waarvoor een activiteit georganiseerd kon worden, die groot genoeg was om door een groep 11 

leden te laten begeleiden. Uiteindelijk heeft de commissie één activiteit georganiseerd en zal 12 

nog één activiteit plaatsvinden.  13 

 Op donderdag 11 mei 2017 heeft de ‘Met Postelein naar Pluryn’-activiteit 14 

plaatsgevonden. De activiteit vond plaats bij woongroep ‘t Dommeltje van Pluryn. Hier zijn 15 

zes verschillende groepen gemaakt van studenten en bewoners, die zes verschillende kleine 16 

activiteiten hebben gedaan. Doordat de activiteit voor de woongroep plaatsvond, konden de 17 

jongeren van Pluryn aansluiten en afhaken wanneer ze wilden. Rond de 28 tot dertig jongeren 18 

hebben deelgenomen aan de activiteit. Het was erg geslaagd en er is veel gelachen. Deelname 19 

was gratis voor leden en € 1,00 voor niet leden. Op de activiteit waren negentien leden en één 20 

niet-lid aanwezig. 21 

 Op 27 september 2017 heeft de tweede activiteit plaatsgevonden in samenwerking met 22 

School’s Cool, een stichting die kinderen die naar de middelbare school gaan koppelen aan 23 

mentoren. Op de activiteit zijn drie workshops georganiseerd voor de koppels en is 24 

gezamenlijk gegeten. Het was een geslaagde activiteit, waar veel is gelachen door zowel leden 25 

van Postelein als deelnemers. Deelname was gratis voor leden en € 1,00 voor niet leden. Op 26 

de activiteit waren in totaal tien Posteleinleden aanwezig. 27 
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4 Secretaris 1 

4.1  Mediacommissie 2 
 De mediacommissie bestond dit jaar uit zes leden, exclusief de secretaris, te weten: 3 

 4 

 D. Hendriks (commissiehoofd) 5 

 G. Dodemont 6 

 E. Hogewerf 7 

 A. van ’t Klooster (gestopt per januari 2017) 8 

 S. van der Meijs 9 

 L. van Osta 10 

 V. van de Pol (gestart per januari 2017) 11 

 12 

 Het afgelopen jaar heeft de mediacommissie zich beziggehouden met het maken van 13 

het promotiemateriaal voor Postelein, zoals de posters voor activiteiten, collegesheets, 14 

banners voor Facebook en de nieuwsbrief, promotiefilmpjes voor reizen en de 15 

bestuurswerving, de aftermovies van reizen en de logo’s voor de reizen en de introductie. 16 

Tevens is de commissie bezig geweest met het concept van Postelein TV en de oorkondes 17 

voor het Posteleintje van de Periode.  18 

 In oktober 2016 is een inwerkdag georganiseerd door de mediacommissie 2015-2016. 19 

Op dat moment was al een aantal posteraanvragen bekend, waaraan gewerkt kon worden door 20 

de mediacommissie 2016-2017. De reacties waren positief en de middag werd als nuttig 21 

ervaren.  22 

 Over het concept van Postelein TV is meerdere malen gebrainstormd. Gekeken is naar 23 

een andere vorm van Postelein TV die sneller is dan de filmpjes die in collegejaar 2015-2016 24 

gemaakt werden. Verwacht werd dat een sneller concept de leden beter aan zou spreken. Uit 25 

de eerste brainstorm was tot het concept ‘Postelein Nieuwsflits’ gekomen. Met een green 26 

screen werd een deel van het filmpje opgenomen, waardoor het leek alsof de commissieleden 27 

in een nieuwsstudio zaten. Vanuit de studio werd verwezen naar commissieleden die op 28 

activiteiten ter plaatse waren en werd kort getoond wat de activiteit inhield. De Postelein 29 

Nieuwsflits kwam uit naast de normale editie van Postelein TV, waarin vragen gesteld werden 30 

aan leden die gekoppeld waren aan het thema van de PosteleinPost. Aan het concept van 31 

Postelein TV werd niets veranderd. Na evaluaties binnen het bestuur en met de commissie 32 

bleek dat het naast elkaar uitbrengen van de twee concepten niet gewenst was. De Postelein 33 

Nieuwsflits ging te weinig inhoudelijk in op de getoonde activiteiten en de beelden van 34 

Postelein TV waren nog steeds erg langzaam. Tevens werd de werkdruk voor de commissie te 35 

hoog. Hierna is opnieuw gebrainstormd om tot een concept te komen waarbij de sterke kanten 36 

van beide filmpjes tot hun recht zouden komen en werd tot het concept ‘Posteleinjournaal’ 37 

gekomen. Hierin werden snelle beelden achter elkaar getoond en kwamen leden nog steeds 38 

aan het woord. Nog steeds werd gewerkt met het green screen, de nieuwsstudio en het 39 

verwijzen naar commissieleden ter plaatse, maar op de activiteit werd uitgebreider ingegaan 40 

en leden werden naar hun mening gevraagd. De reacties van leden op het nieuwe concept 41 

waren positief.  42 

 Tot januari 2017 werkten twee commissieleden aan filmpjes en vier commissieleden 43 

aan posters, maar vanaf januari 2017 werkten drie commissieleden aan filmpjes en drie aan 44 

posters. De logo’s en het Posteleintje van de Periode werden eerst door één persoon gemaakt, 45 

maar vanaf januari 2017 werden deze verdeeld onder twee verschillende commissieleden. De 46 

nieuwe verdeling was ontstaan door de wisseling van commissieleden en werd als prettig 47 

ervaren door de commissie.  48 

 Tijdens vergaderingen werden de posters voor de aankomende periode besproken, 49 

gebrainstormd en geëvalueerd over de concepten van Postelein TV en een verdeling gemaakt 50 
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wanneer gefilmd zou worden. Per periode werd eenmaal een script opgenomen met het green 1 

screen.  2 

 Posteraanvragen werden naar de Gmail van de mediacommissie gestuurd. De 3 

deadlines voor de posters en filmpjes werden besproken in de vergadering en ingevuld op de 4 

agenda van de Gmail. Aan de commissieleden was aangeraden het account te koppelen, zodat 5 

ze op de hoogte bleven van posteraanvragen en deadlines. Het commissiehoofd streefde naar 6 

het wekelijks sturen van een foto van de agenda met deadlines, zodat alle commissieleden op 7 

de hoogte bleven van de deadlines. Vanaf de zomervakantie is dit minder consequent gedaan, 8 

omdat toen juist veel persoonlijk contact werd onderhouden met de commissieleden over de 9 

deadlines.  Posters die tussentijds aangevraagd werden, maar niet verdeeld waren tijdens een 10 

vergadering, werden doorgegeven aan het commissiehoofd. Zij overlegde vervolgens met 11 

commissieleden individueel wie de poster kon maken.  12 

 Alle aftermovies zijn geüpload op de Drive behorend tot de juiste reis. Alle andere 13 

filmpjes zijn achter een inlogscherm op de website geplaatst. In november is het 14 

promotiefilmpje van de skireis geüpload, welke zo’n vijftig keer bekeken is. Verder is in 15 

november de eerste editie van de Postelein Nieuwsflits geüpload. Vier activiteiten zijn kort 16 

belicht en daarna volgde een weerbericht, waarin het bestellen van Posteleintruien gepromoot 17 

werd, en het filmpje werd afgesloten met de aftiteling van alle activiteiten die plaatsgevonden 18 

hadden gedurende de periode. Het filmpje is meer dan honderd keer bekeken en leden waren 19 

positief over het concept met de nieuwsstudio.  20 

 In januari is de eerste editie van Postelein TV geüpload, welke in het teken stond van 21 

goede voornemens. Tijdens drie activiteiten zijn aan leden vragen gesteld over goede 22 

voornemens en het filmpje is wederom afgesloten met een aftiteling van alle activiteiten die 23 

plaatsgevonden hadden. Het filmpje is meer dan vijftig keer bekeken.  24 

 In maart zijn de promotiefilmpjes van de studiereis en de bestuurswerving geüpload, 25 

welke beide ongeveer 35 keer bekeken zijn. Verder is in maart de eerste editie van 26 

Posteleinjournaal verschenen. Tijdens het filmpje zijn zes activiteiten belicht. Tijdens het 27 

weerbericht werd de bekendmaking van de bestemming van de studiereis getoond en werd 28 

gesproken over het weer in Athene. Het filmpje is weer afgesloten met een aftiteling van alle 29 

activiteiten die hadden plaatsgevonden gedurende de periode. Het filmpje is ongeveer 30 

zeventig keer bekeken.  31 

 In september is de tweede editie van Posteleinjournaal verschenen, echter werd deze 32 

op sommige apparaten geblokkeerd. Een nieuwe versie van Posteleinjournaal zal nog 33 

geüpload worden, zodat deze op elk apparaat bekeken kan worden. In het filmpje zijn zes 34 

activiteiten belicht en het weerbericht was ditmaal kort en geen speciale activiteit werd 35 

benoemd. In oktober zal nog een aftermovie van de introductie verschijnen op de website en 36 

zal de derde editie van Posteleinjournaal verschijnen.  37 

 38 

4.2  Bijlessen 39 
 Vanaf het begin van bestuursjaar 2016-2017 werd de mogelijkheid tot het krijgen, 40 

maar ook het geven van bijlessen op meerdere manieren gepromoot. Zo verscheen informatie 41 

over bijlessen op de collegesheets en is via docenten een e-mail gestuurd naar alle studenten 42 

Data-analyse en Toetsende statistiek die de vakken in collegejaar 2015-2016 gevolgd hadden. 43 

In dat mailtje werd aangegeven dat Postelein op zoek is naar bijlesgevers, werd verwezen naar 44 

de website met informatie en aangegeven dat een vergoeding ontvangen wordt voor het geven 45 

van bijles. Dit was naar aanleiding van een tekort aan bijlesgevers in het eerste semester. In 46 

het eerste semester zijn 22 aanvragen voor bijlessen binnengekomen, welke echter niet 47 

allemaal verdeeld konden worden onder de zeven bijlesgevers. Dit komt door het moment 48 

waarop de bijlessen aangevraagd werden of door een tekort aan bijlesgevers. De aanvragers 49 

van bijlessen die niet door Postelein gekoppeld konden worden aan een bijlesgever, is 50 
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aangeraden gebruik te maken van de cursussen van AthenaStudies. In het tweede semester 1 

zijn veertien aanvragen binnengekomen, welke ook niet allemaal verdeeld konden worden 2 

onder de vier bijlesgevers. De afname van bijlesgevers kwam doordat enkele bijlesgevers uit 3 

het eerste semester geen tijd meer hadden om in het tweede semester bijles te geven. Tevens 4 

hadden de vier bijlesgevers het druk genoeg met hun bijlesstudenten en konden niet meer 5 

studenten opnemen. Aanvragen die niet gekoppeld konden worden, werden wederom 6 

doorgestuurd naar AthenaStudies. Hier zijn geen reacties op gekomen door leden.  7 
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5 Penningmeester 1 

5.1 Boekenverkoop 2 
 De boekenverkoop viel dit bestuursjaar onder de penningmeester en de voorzitter. 3 

Wegens een inefficiënte werkwijze met betrekking tot het opstellen en controleren van de 4 

boekenlijsten heeft de penningmeester in het tweede half jaar de boekenverkoop alleen op 5 

zich genomen. Samen met het onderwijsinstituut is gekeken naar een efficiëntere aanpak van 6 

het benaderen van docenten door gezamenlijk te kijken naar de werkroosters van de 7 

desbetreffende docenten. Dit is goed bevallen, doordat niet onnodig langs kantoren wordt 8 

gelopen als de docenten niet aanwezig waren, zij worden direct gemaild. Verder heeft een 9 

wijziging plaatsgevonden met betrekking tot het beheer van de webshop, omdat Postelein nu 10 

zelf de boeken en opmerkingen kan invoeren. Hierbij heeft Postelein zelf een overzicht over 11 

levertermijnen en nieuwe drukken, wat de efficiënte communicatie tussen Postelein en 12 

docenten, maar ook tussen Postelein en haar leden ten goede komt. 13 

 De boeken voor periode twee zijn geleverd op maandag 24 oktober 2016. Hierna zijn 14 

verschillende naleveringen binnengekomen, doordat Studystore de optie om boeken op de 15 

Posteleinkamer te laten bezorgen niet had uitgezet. Dit is vervolgens snel verholpen en leden 16 

wiens boeken later aankwamen, werden geïnformeerd wanneer zij de boeken konden ophalen. 17 

 De boeken voor periode drie zijn geleverd op maandag 30 januari 2017. Hierna zijn 18 

verschillende naleveringen binnengekomen, doordat Studystore de optie om boeken op de 19 

Posteleinkamer te laten bezorgen niet had uitgezet. Hiernaast bleek de opgestelde prognose 20 

voor een aantal boeken niet te kloppen, waardoor niet alle boeken op tijd geleverd konden 21 

worden. Dit heeft ook geresulteerd in de verschillende naleveringen. Middels nauw contact 22 

met Studystore konden de leden op de hoogte worden gehouden over de vordering van de 23 

bestellingen. Leden werden geïnformeerd wanneer zij de boeken konden ophalen. 24 

 De boeken voor periode vier zijn geleverd op maandag 27 maart 2017. Leden konden 25 

dezelfde dag hun boeken ophalen. Geen bijzonderheden zijn naar voren gekomen. 26 

  De boeken voor periode één zijn geleverd op maandag 28 augustus 2017. Deelnemers 27 

aan de introductie konden dezelfde dag in hun mentorgroepen de boeken komen ophalen. 28 

Overige leden konden hun bestellingen ophalen vanaf maandag 4 september 2017. Tijdens het 29 

ophaalmoment op maandag 28 augustus 2017 bleek dat niet alle boeken waren geleverd. Dit 30 

kwam doordat met Studystore was afgesproken dat leden tot en met donderdag 24 augustus 31 

2017 hun boeken konden bestellen en op de kamer konden laten bezorgen, maar het pakket 32 

dat werd verzonden op donderdag 24 augustus werd klaargemaakt omtrent 16.00 uur. Boeken 33 

die hierna waren besteld, werden niet op tijd geleverd en kwamen binnen in verschillende 34 

naleveringen. Daarnaast zijn naleveringen binnen gekomen doordat Studystore de optie om de 35 

boeken op de Posteleinkamer te laten bezorgen niet had uitgezet. De betreffende leden zijn 36 

hiervan op de hoogte gebracht tijdens het ophalen van de boeken en konden net als andere 37 

leden vanaf maandag 4 september 2017 hun boeken ophalen.  38 

 In september 2017 wordt een evaluatiegesprek gepland met Studystore. De reden 39 

hiervoor is dat afgelopen jaar bij drie van de vier leveringen boeken zijn nageleverd. Het doel 40 

van het gesprek is een plan op te stellen om dit komend jaar te voorkomen.  41 

 42 

 5.1.1  Boekenleverancier 43 
  In het eerste half jaar hebben verschillende gesprekken met boekenleveranciers 44 

plaatsgevonden waarbij de voorzitter en penningmeester aanwezig waren. De reden voor deze 45 

gesprekken was de opzegging van het huidige contract van Postelein met Studystore door 46 

zowel Postelein als Studystore. Het contract wordt per 1 oktober 2017 opgezegd, doordat het 47 

verouderd is en daardoor in strijd met de Wet op de vaste boekenprijs. Bij een nieuw contract 48 

leek het erop dat zowel Postelein als haar leden financieel achteruit zouden gaan middels 49 

verlaagde provisie en korting. Hierdoor is in gesprek gegaan met boekenservice.nl, 50 
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Boekhandel Roelants, bol.com en Studystore. Op basis van de provisie voor Postelein, de 1 

services en de korting voor leden bleek Studystore de beste optie en daarom zal de 2 

samenwerking worden voortgezet. Het nieuwe contract is op donderdag 20 april 2017 3 

ondertekend en zal per 1 oktober 2017 van kracht gaan.  4 

  Van alle gespreken, overwegingen en informatie is verslaglegging gedaan door 5 

de penningmeester. Hierdoor hebben de komende besturen van Postelein de benodigde 6 

informatie over een plan van aanpak wanneer zij in gesprek gaan met leveranciers en tips en 7 

ervaringen bij het opstellen van een nieuw contract.  8 

 9 

5.2 Kascontrolecommissie 10 
  Op dinsdag 29 november 2016 is de kascontrolecommissie voor boekjaar 2016-2017 11 

geïnstalleerd, bestaande uit drie leden, te weten: 12 

 13 

 Y. Frankena 14 

 E. Grotentraast 15 

 O. Nelissen 16 

 17 

 De eerste kascontrole heeft plaatsgevonden op donderdag 30 maart 2017. De tweede 18 

controle zal plaatsvinden op dinsdag 3 oktober 2017.  19 

 20 

5.3 Samenvattingencommissie 21 
 De samenvattingencommissie bestond dit jaar uit vier leden, exclusief de 22 

penningmeester, te weten: 23 

 24 

 Y. van der Heijden (commissiehoofd) 25 

 H. van Bree 26 

 E. Gutteling 27 

 A. Tops 28 

 29 

 In het afgelopen jaar zijn zeven samenvattingen in behandeling genomen. De eerste is 30 

de samenvatting van het boek ‘Motorische ontwikkeling van kinderen’ van Netelenbos voor 31 

het vak Motorische en perceptuele ontwikkeling. Verder is de samenvatting ‘An introduction 32 

to child development’ van Keenan, Evans & Crowley in behandeling genomen, welke wordt 33 

gebruikt voor de vakken Inleiding wetenschappelijk onderzoek, Inleiding pedagogiek, 34 

Motorische en perceptuele ontwikkeling, Cognitieve en taal ontwikkeling en het vak Sociale, 35 

emotionele en morele ontwikkeling. Hiernaast is de samenvatting van het boek ‘Social and 36 

personality development’ van Shaffer voor het vak Sociale en emotionele ontwikkeling in 37 

behandeling genomen. Als laatste is de samenvatting van het boek ‘De mythe van het 38 

gemiddelde’ van Rose voor de vakken Inleiding pedagogiek, Inleiding wetenschappelijk 39 

onderzoek en Complex systems theories in behandeling genomen. Bovengenoemde 40 

samenvattingen zijn allemaal aangekocht. Verder zijn twee samenvattingen in behandeling 41 

genomen, maar niet aangekocht. Dit zijn de samenvattingen van de boeken ‘Cognitive 42 

development’ van Flavell en ‘Child language’ van Saxton voor het vak Cognitieve en 43 

taalontwikkeling, die zijn ingeleverd door één lid. Deze samenvattingen zijn nagekeken en het 44 

bleek dat de samenvattingen puntsgewijs geschreven waren en niet in een lopend verhaal, 45 

waardoor ze erg onduidelijk waren en niet aan de eisen van Postelein voldeden. Het lid is 46 

gevraagd bereid te zijn tot herschrijving, maar aangegeven is dat niet te willen doen, waardoor 47 

het proces tot aankopen is gestopt. Als laatste is een samenvatting van het boek ‘Child 48 

language’ van Saxton aangeboden door een ander lid. Deze samenvatting wordt momenteel in 49 

behandeling genomen met betrekking tot het nakijken. 50 
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 Hiernaast zijn verschillende samenvattingen aangeboden, maar niet in behandeling 1 

genomen. De eerste is een samenvatting voor het vak Wijsgerige en historische contexten. 2 

Deze samenvatting is niet in behandeling genomen doordat dit een samenvatting van 3 

collegereeksen bevatte en niet van literatuur. Verder is tweemaal een samenvatting van het 4 

boek ‘Oogklepdenken’ van Mersch aangeboden, welke wordt gebruikt voor het vak 5 

Wetenschapsfilosofie. Deze samenvatting is niet in behandeling genomen doordat de 6 

desbetreffende docent van het vak had aangegeven de literatuur van het vak te willen 7 

wijzigen.  8 

 Daarnaast is met de commissie gebrainstormd over het promoten van het aanleveren 9 

van samenvattingen. Hiervoor is een poster ontworpen door de mediacommissie die afgelopen 10 

jaar heeft gehangen op de Posteleinkamer, bij de collegezalen van het Spinozagebouw en bij 11 

het studielandschap in Thomas van Aquinostraat 6. Tevens is gepromoot in de nieuwsbrief, 12 

eenmalig in de PosteleinPost en is het gepromoot via de Facebookpagina. Voorafgaand aan 13 

het jaar werd gestreefd meer samenvattingen aan te kopen en verwacht wordt dat het extra 14 

promoten van de samenvattingenverkoop hieraan heeft bijgedragen. Hierbij moet echter wel 15 

rekening gehouden worden met het nieuwe curriculum en dat daardoor meer samenvattingen 16 

gekocht konden worden. 17 

 18 

5.4 Mannencommissie 19 
 De mannencommissie bestond dit jaar uit drie leden, exclusief de penningmeester, te 20 

weten: 21 

 22 

 T. Boeijen (commissiehoofd) 23 

 E. Hogewerf (gestart per mei 2017) 24 

 A. Rijs 25 

 J. Sanders (gestopt per januari 2017) 26 

 27 

 De commissie heeft in dit bestuursjaar vier activiteiten georganiseerd voor de mannen 28 

van Postelein, waarvan één tijdens de introductie.  29 

 Op donderdag 3 november 2016 heeft de eerste mannenactiviteit plaatsgevonden in 30 

Café JoJo waarbij tien mannen aanwezig waren. Deze activiteit stond in het teken van een 31 

‘Battle between man and boy’ waarbij in verschillende ronden spellen werden gespeeld. Dit 32 

waren FIFA, darten, estafette drinken, Stef Stuntpiloot, beerpong en een pauze wanneer het 33 

andere team beerpong speelde. Het was een gezellige en competitieve avond en de reacties 34 

waren positief. Deelname aan de avond was gratis. 35 

 Op donderdag 16 maart 2017 heeft de tweede mannenactiviteit plaatsgevonden in Café 36 

JoJo waarbij negen mannen aanwezig waren. De activiteit was een pokertoernooi. Aan één 37 

tafel is gepokerd en hoewel deelname aan de activiteit gratis was, werd een inleg gevraagd 38 

voor de pot. Het was een gezellige en geslaagde avond en veel mannen zijn tot laat gebleven. 39 

 Op dinsdag 18 april 2017 heeft de whiskyproeverij plus Posteleincardspecial 40 

plaatsgevonden. Deze heeft plaatsgevonden in Café Jos in plaats van in Café van Ouds zoals 41 

eerst werd gepromoot. Dit kwam door een dubbele boeking in Café van Ouds, wat de 42 

proeverij niet ten goede kwam. Deelnemers zijn hiervan op de hoogte gesteld doordat ze 43 

werden aangesproken en door het herinneringsmailtje. In totaal waren zeven leden en één 44 

niet-lid aanwezig. De mannen hebben vijf verschillende whisky’s geproefd en voorafgaand 45 

aan het proeven hebben zij informatie ontvangen over de whisky’s. Tussendoor is een aantal 46 

keer een kaartspel gespeeld dat is gemaakt door de commissie. Dit is een variant van het spel 47 

Flux dat is aangepast op de stijl van studeren en Postelein. Ondanks de lagere opkomst dan 48 

verwacht was het een gezellige avond. Deelname aan de avond was € 12,50 voor leden en € 49 

15,00 voor niet leden. 50 
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 Op donderdag 24 augustus 2017 heeft de mannenactiviteit tijdens de introductie 1 

plaatsgevonden. Deze activiteit bestond uit twee onderdelen. Het eerste deel was bij een 2 

commissielid thuis waar de commissie had gezorgd voor (speciaal)bier, spelletjes en chinees 3 

eten. Deelname aan dit onderdeel was € 12,00 voor zowel leden als niet-leden en hierbij 4 

waren dertig mannen aanwezig. Vervolgens is richting Café Pool gegaan om daar anderhalf 5 

uur te gaan poolen en te gaan darten rondom verschillende tafels en dartborden. Deelname aan 6 

dit onderdeel was gratis en hierbij waren 28 mannen aanwezig. De aanwezige mannen gaven 7 

aan dat het een fijne avond was omdat er wel wat was georganiseerd, maar ze alsnog de 8 

ruimte hadden te doen wat ze zelf fijn vonden. Na afloop zijn de mannen als groep naar het 9 

feest BaMyPotter vertrokken.  10 

 11 

5.5 Docentencontact 12 
 Op donderdag 3 november 2016 heeft een kennismakingsborrel plaatsgevonden met 13 

het bestuur en de docenten van de opleiding pedagogische wetenschappen en onderwijskunde. 14 

Hierbij waren tien docenten aanwezig. Docenten zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd of 15 

hebben de uitnodiging ontvangen in hun postvak.  16 

 In het eerste half jaar heeft de voorzitter het docentencontact op zich genomen, dit is in 17 

het tweede half jaar veranderd naar functioneel docentencontact en het overige viel onder de 18 

penningmeester. Met functioneel docentencontact wordt bedoeld dat bestuursleden die 19 

informatie nodig hebben van docenten, hen zelf benaderen en dat niet één contactpersoon 20 

aangehouden wordt. B. Radstaak gaf tijdens het POWI aan dat Postelein gezien wordt als één 21 

geheel en niet als vijf losse bestuurders, waardoor functioneel contact beter werkt. Dit is 22 

afgelopen jaar ook als prettiger en efficiënter ervaren door het bestuur. 23 

 Afgelopen jaar zijn docenten benaderd voor de boekenverkoop, de familiedag, is hen 24 

gevraagd de collegesheets te tonen, met hen gebrainstormd over de invulling van de student-25 

docent activiteit en zijn docenten benaderd voor de studiereis. Daarnaast is gevraagd aan de 26 

docenten van het vak Cognitieve- en taalontwikkeling of ze de workshop TOS-belevingsbox 27 

wilden promoten, omdat deze overeenkwam met het curriculum en Postelein zo ook niet-28 

actieve leden kon betrekken. Als laatste zijn docenten benaderd van de vakken Toetsende 29 

statistiek en Data-analyse voor het actief promoten van bijles geven en krijgen via Postelein. 30 

Docenten reageerden hier positief op en wilden graag meewerken.  31 

 Daarnaast is afgelopen jaar opzoek gegaan naar één contactpersoon met de PABO. Dit 32 

is H. van Dijk, coördinator van de ALPO. Net als met het onderwijsinstituut zullen 33 

verschillende overleggen door het jaar plaats gaan vinden om op de hoogte te blijven van 34 

lopende zaken, zoals de boekenverkoop en reizen. 35 
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6 Commissaris PR 1 

6.1 PosteleinPostcommissie 2 
De PosteleinPostcommissie bestond dit jaar uit acht commissieleden, exclusief de 3 

commissaris PR, te weten:  4 

 5 

 M. Ankersmit (commissiehoofd) 6 

 V. van den Berg 7 

 H. van Bree 8 

 S. van Deelen 9 

 Y. van der Heijden 10 

 Y. van Keulen 11 

 R. Kleijkers 12 

 M. Talens 13 

 14 

 De PosteleinPostcommissie heeft zich beziggehouden met de inhoud, de lay-out en de 15 

verspreiding van de PosteleinPost. In bestuursjaar 2016-2017 zijn vier edities van de 16 

PosteleinPost verschenen. Daarnaast heeft de PosteleinPostcommissie de lay-out verzorgd van 17 

het introductie- en studiereisprogrammaboekje.  18 

Dit jaar werd de PosteleinPost wederom gedrukt door BladNL in een oplage van 19 

achthonderd stuks. Uitzonderingen hierop waren het introductieboekje met een oplage van 20 

450 stuks en het studiereisboekje met een oplage van 35 stuks. Bij elke editie hielden het 21 

commissiehoofd en drie commissieleden zich bezig met het gebruik van InDesign. 22 

Tussendoor werd een aantal keer een pdf-bestand gemaakt van het InDesign-bestand, zodat 23 

dit nagekeken kon worden op fouten. Een vierde commissielid keek de pdf-stukken op de 24 

Drive gedurende de InDesign-week na en voorzag deze van feedback. Per editie keek een 25 

ander lid uit het InDesign-team de pdf-versie na. De bestuursverantwoordelijke controleerde 26 

de laatste pdf-versie en verstuurde deze naar de drukker. Deze manier van werken werd door 27 

de commissie en de commissaris PR zelf als prettig ervaren. De communicatie tussen de 28 

verschillende personen was wel van belang. 29 

Op dinsdag 27 september 2016 heeft een cursus InDesign plaatsgevonden van het 30 

SOFv. Twee Posteleinleden mochten hierbij aanwezig zijn en naast de commissaris PR, is een 31 

commissielid mee geweest naar deze cursus. Daarnaast heeft op woensdag 26 oktober 2016 32 

een inwerkdag plaatsgevonden georganiseerd door V. van de Pol en Thijs van Egmond van de 33 

PosteleinPostcommissie 2015-2016 voor alle geïnteresseerden uit de PosteleinPostcommissie 34 

2016-2017.  35 

Gekozen is de lay-out die in bestuursjaar 2014-2015 is vernieuwd en in bestuursjaar 36 

2015-2016 is behouden ook in bestuursjaar 2016-2017 te behouden. Afgelopen jaren werd 37 

aangegeven dat de herkenbaarheid van de PosteleinPost hierdoor werd vergroot. Zowel het 38 

schrijven als de eindredactie is bij beide edities goed verlopen. Gemerkt is dat de deadlines 39 

die gesteld werden voor zowel het schrijven als nakijken van stukken, moeilijk te behalen 40 

waren en dan vooral tijdens de vakanties. Het is dan ook van belang dat deze deadlines ruim 41 

opgesteld worden, zodat er ruimte is om uit te lopen. Het InDesign-team heeft iedere editie 42 

circa anderhalve week de tijd gehad om de eindredactie te doen. Het was fijn wat meer tijd te 43 

hebben voor de eindredactie, aangezien deze tijdens openingstijden van de Posteleinkamer 44 

gedaan moest worden en de roosters van commissieleden hier niet altijd op aansloten.  45 

 46 

6.1.1  Verspreiding 47 
  Het verspreiden van de PosteleinPost verliep zoals aangegeven in het 48 

beleidsplan. Bij de collegezalen werd voorafgaand aan de colleges van de studenten 49 

Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde de PosteleinPost uitgedeeld. Daarnaast is 50 
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de PosteleinPost gestuurd naar relaties, zusterverenigingen en sponsoren. Externen die 1 

meewerkten aan een editie, ontvingen ook een exemplaar als zij dit wilden. Tevens is iedere 2 

editie van de PosteleinPost in de postvakken van docenten van de afdelingen 3 

Orthopedagogiek en Onderwijskunde gelegd. Dit was anders dan in het beleidsplan 4 

beschreven is. Gekozen is om dit toch iedere editie te doen, omdat gemerkt werd dat docenten 5 

de PosteleinPost misten, toen hij niet in het postvak lag. Vanwege de grote oplage en het 6 

anders weggooien van de bladen, is toch gekozen om ze uit te delen aan docenten. Dit droeg 7 

echter ook weer bij aan de toegankelijkheid van Postelein naar docenten toe. Net als andere 8 

jaren kon de PosteleinPost worden afgehaald op de Posteleinkamer en mee worden gepakt uit 9 

de standaard bij de ingang van het Spinozagebouw. In de nieuwsbrief en op Facebook werd 10 

verwezen naar de bladerbare flash-versie op de website van Postelein.  11 

  De eerste editie van de PosteleinPost is uitgedeeld in week 48. In het kader van 12 

het speerpunt communicatie is geprobeerd zowel bachelor-, premaster- als masterstudenten te 13 

bereiken bij het uitdelen van de PosteleinPost. De PosteleinPost is uitgedeeld bij hoorcolleges 14 

en werkgroepen om alle groepen studenten te bereiken. Hierdoor zijn zowel de reguliere, 15 

ALPO-, premaster- als masterstudenten bereikt. Daarnaast is net als voorgaande jaren de 16 

PosteleinPost ook digitaal op de website te bekijken.  17 

  In week 8 werd de tweede editie van de PosteleinPost uitgedeeld. Tevens is bij 18 

deze editie geprobeerd alle groepen studenten te bereiken, waaronder de bachelor-, premaster- 19 

en masterstudenten. Alleen de vierdejaars ALPO-studenten konden niet bereikt worden, 20 

doordat zij deze periode geen colleges volgden op de universiteit. Bij alle overige groepen 21 

studenten is langs gegaan bij een hoorcollege of werkgroep.  22 

  De derde editie van de PosteleinPost is uitgedeeld in week 16. Net als bij de 23 

eerdere edities is geprobeerd alle groepen studenten te bereiken, waaronder de bachelor-, 24 

premaster- en masterstudenten. Alleen de vierdejaars ALPO-studenten en masterstudenten 25 

Onderwijskunde konden niet bereikt worden bij het uitdelen, doordat zij geen colleges 26 

hadden. Bij alle andere groepen studenten is langsgegaan bij een hoorcollege of werkgroep.  27 

 De vierde editie van de PosteleinPost is uitgedeeld in week 39. Gestreefd is alle 28 

verschillende groepen en jaarlagen te bereiken. Echter bleek het niet mogelijk om tweedejaars 29 

premasterstudenten, vierdejaars ALPO-studenten en studenten van de master Diversities te 30 

bereiken. 31 

 32 

6.1.2 Inhoud 33 
  Uit de edities van bestuursjaar 2015-2016 zijn verschillende rubrieken 34 

behouden gebleven, namelijk ‘Hij/Zij’, ‘Blik op het werkveld’, ‘Buitenland experience’, 35 

‘Watch and learn’, ‘Ken je campus’, ‘Wie is het?!’ en ‘De wereld van…’. De rubrieken 36 

‘Mastermind’ en ‘Keuzevakken uitgelicht’ zijn samengevoegd op één pagina. Tevens zijn de 37 

rubrieken ‘Gênante verhalen’ en ‘Prikbord’ samengevoegd tot één rubriek ‘Biechtbord’. 38 

Daarnaast zijn enkele vaste rubrieken toegevoegd, namelijk ‘Tips van Twinkie’, waarbij 39 

Posteleinleden problemen anoniem kunnen insturen en ze wijze raad krijgen van Twinkie, 40 

‘Treinleven’, waarin allerlei grappige verhalen worden beschreven die zijn gebeurd in de trein 41 

en de ‘Stagerubriek’, waar verschillende stages van studenten worden uitgelicht. 42 

  Het thema van de eerste editie was ‘Goede voornemens’. In deze uitgave 43 

stonden artikelen die gerelateerd waren aan goede voornemens en het thema werd op 44 

verschillende manieren uitgelicht. Bij de rubriek ‘The big five’ werden de vijf meest 45 

voorkomende goede voornemens besproken voor het nieuwe jaar en bij de rubriek ‘Watch 46 

and learn’ zijn een aantal documentaires en blogs uiteengezet over gezonde leefstijlen.  47 

  Bij de tweede editie stonden diverse verslavingen centraal. Vanuit 48 

verschillende perspectieven is gekeken naar verslavingen. Gesproken is over de behandeling 49 

van verslavingen, een top vijf samengesteld van de gekste verslavingen, een interview 50 
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uiteengezet met iemand die een alcoholverslaving heeft gehad en in de rubriek ‘Hij/Zij’ is aan 1 

twee leden gevraagd wat hun grootste verslaving is en hoe zij dit ervaren. 2 

  Het thema van de derde editie was ‘Wanna be famous’. Hierin werd 3 

geschreven over het beroemd zijn op verschillende vlakken. Zo werden bekende mensen 4 

beschreven die in Nijmegen leven of oorspronkelijk uit Nijmegen komen. In de rubriek ‘Blik 5 

op het werkveld’ is een interview gehouden met A. Bosman over het worden van professor en 6 

de roem die daar bij komt kijken. Daarnaast zijn twee studenten op de campus geïnterviewd 7 

over hun eigen talent en hun blik op beroemd worden.  8 

  Het thema van de vierde editie was ‘Veranderingen’. Deze editie was gericht 9 

op eerstejaarsstudenten die nieuw waren in Nijmegen, maar ook op veranderingen in het 10 

werkveld. Zo werden twee mentorouders geïnterviewd over de introductie en hun eigen 11 

ervaringen over het starten met een nieuwe studie. Tevens werden diverse koepelverenigingen 12 

in Nijmegen beschreven, zodat eerstejaarsstudenten ook hier kennis mee konden maken. 13 

Daarnaast werd geschreven over het worden van een pleeggezin en dat dit een hele grote 14 

verandering is.  15 

 In het kader van het speerpunt toegankelijkheid is geprobeerd om een balans 16 

tussen informele en formele stukken in de PosteleinPost te bereiken, zodat de PosteleinPost 17 

niet alleen als ontspanning, maar ook als informatief blad gelezen kan worden. Verschillende 18 

docenten hebben aangegeven graag de PosteleinPost te lezen en miste deze op het moment dat 19 

hij niet meer werd uitgedeeld aan docenten.  20 

 21 

6.2 Introductiecommissie 22 
 De introductiecommissie bestond dit jaar uit zeven commissieleden, exclusief de 23 

commissaris PR, te weten: 24 

 25 

 R. Kleijkers (commissiehoofd) 26 

 W. Derksen (commissiepenningmeester) 27 

 R. van Asperen 28 

 N. Feher 29 

 C. van der Giessen 30 

 D. Hendriks 31 

 M. Y. Kho 32 

 33 

6.2.1  Programma 34 
  De introductie heeft plaatsgevonden van zondag 20 augustus 2017 tot en met 35 

maandag 28 augustus 2017. Zoals aangegeven in het beleidsplan, is het programma van de 36 

introductie van 2016 aangehouden als leidraad voor de introductie 2017.  37 

  Op zondag is onbeperkt tapas gegeten bij De Waagh. Het eten was voldoende 38 

smaakte erg goed. Daarnaast werd goed rekening gehouden met alle doorgegeven allergieën.  39 

’s Avonds is een nieuw avondspel gespeeld in het Kronenburgerpark. Door het park heen 40 

stonden zeven groepen posten verspreid en alle mentorgroepen moesten hen opzoeken om 41 

achter de daders en hun motief te komen van de moord die gepleegd was die avond. Positieve 42 

reacties kwamen op het spel in zijn algemeen, alleen kan het volgend jaar nog wel meer in 43 

details worden uitgewerkt.  44 

  Op de eerste maandag van de introductie heeft ook dit jaar de universiteitsdag 45 

plaatsgevonden. M. Brussen en S. van Helden hebben informatie gegeven over zaken rondom 46 

de opleiding en tevens heeft M. Brussen informatie gegeven over de wiskundetoets in 47 

september, in plaats van T. Franken zoals afgelopen jaren. De afgelopen jaren waren de 48 

eerstejaarsstudenten vaak erg geschrokken na het praatje van T. Franken over de 49 

wiskundetoets. Dit jaar heeft M. Brussen deze angst en veel vragen weg kunnen nemen met 50 
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zijn praatje. Het was dan ook een goede keuze om T. Franken niet meer te vragen. Daarna 1 

was tijd om in te schrijven voor vakken, waarbij studenten gebruik konden maken van de 2 

uitgebreide ICT-wijzer die was vernieuwd door de commissie. Hierin stonden alle vakken 3 

vermeld waarvoor zij zich in moesten schrijven. Tevens heeft nog een lunch en een 4 

rondleiding over de universiteit plaatsgevonden aan de hand van opdrachten. In de avond zijn 5 

de deelnemers gaan bowlen bij Olround Bowling Centrum en daarna heeft de introductie-6 

editie van Inglorious plaatsgevonden.  7 

  De sportdag vond wederom op dinsdag plaats, net als de campuscantus. Bij de 8 

campuscantus waren zowel de introductiecommissie als alle mentorgroepen aanwezig. Net als 9 

voorgaande jaren heeft op woensdagochtend de wake-up party plaatsgevonden in Café de 10 

Fuik. Deze ochtend werd ingevuld met ‘Postelein got talent’. Alle mentorgroepen was 11 

gevraagd een nummer te kiezen in hun eigen muziekstijl, waarop zij een optreden moesten 12 

verzorgen. Een jury was aanwezig die de optredens beoordeelde en de groepen mochten 13 

tevens elkaars optreden ranken. Veel positieve geluiden zijn gekomen op deze invulling van 14 

de ochtend. Woensdagmiddag was er vrije tijd voor de deelnemers en in de avond vond een 15 

kroegentocht plaats, georganiseerd door Postelein.  16 

  Op donderdag heeft het GONS, het Groot Ontdek Nijmegen Spel, 17 

plaatsgevonden en in de avond de introductie-editie van BaMyPo in de El Sombrero. Vrijdag 18 

tot en met zondag hebben de introductieweekenden plaatsgevonden en de maandag daarna 19 

was de laatste dag van de introductie. Op deze dag hebben eerstejaarsstudenten boeken 20 

opgehaald, heeft een mentorenevaluatie plaatsgevonden, was er ruimte voor een 21 

mentorenverwendag en als afsluiting van de introductie heeft het Proud to be Fout-feest 22 

plaatsgevonden in Heidi’s Skihut in de Molenstraat.  23 

  Dit jaar zijn de winnaars van de prijzen die gewonnen konden worden anders 24 

berekend dan afgelopen jaren. Afgelopen jaren was het zo dat er een winnaar was van het 25 

GONS, de kroegentocht en het Proud to be Fout-feest. Dit jaar is gekozen om de 26 

mentorgroepen punten te laten verdienen door de gehele week heen en deze allemaal bij 27 

elkaar op te tellen en te ranken. Hierdoor ontstonden winnaars van de gehele week en zo kon 28 

alsnog een prijs gewonnen worden als een groep elke keer tweede werd bij een onderdeel. De 29 

reacties van mentoren waren positief op deze nieuwe manier. De top drie heeft een prijs 30 

ontvangen tijdens de uitreiking op het Proud to be Fout-feest. Tevens was een rode draad spel 31 

bedacht, waarbij gedurende de gehele introductie aandacht aanbesteed kon worden en 32 

waarmee extra punten verdiend konden worden. Het rode draadspel is ook gebruikt om de 33 

rondleiding over de campus leuker te maken. Positieve reacties zijn gekomen op deze extra 34 

toevoeging.  35 

  Zoals voorgaande jaren is de introductie gekoppeld aan een thema, namelijk 36 

Muziekstijlen: ‘Postelein brings music to life’. De kleding van de introductiecommissie, de 37 

mentorenshirts en de deelnemersshirts zijn dit jaar tevens voorzien van een speciaal 38 

ontworpen Posteleinlogo in het thema van de introductie. Dit logo is ontworpen door de 39 

mediacommissie. Elke mentorgroep heeft een subthema gekregen die onder het algemene 40 

thema viel, dus allemaal een andere muziekstijl. Het algemene thema vormde de rode draad 41 

van de introductie en is teruggekomen bij het spel op de zondagavond, tijdens sommige 42 

spellen van het GONS en de kroegentocht, op de laatste maandag van de introductie op het 43 

Proud to be Fout-feest en tijdens het rode draad spel. 44 

   De introductie van Radboud Universiteit is aangeboden aan ALPO-studenten 45 

als zijnde de enige introductieweek. Wel is op de HAN op donderdag 31 augustus 2017 een 46 

introductiemiddag/avond georganiseerd, waar ALPO-studenten hun klas konden leren 47 

kennen.  48 
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6.2.2  Mentorenwerving 1 
  Van maandag 30 januari 2017 tot en met vrijdag 24 februari 2017 heeft de 2 

mentorenwerving plaatsgevonden. Door middel van een poster, een informatiebrief, 3 

collegepraatjes en alle digitale informatievoorzieningen van Postelein is naar Posteleinleden 4 

gecommuniceerd dat zij zich op konden geven als mentor voor de introductie. Hierna hebben 5 

twintig groepen zich aangemeld, waarvan twaalf groepen gekozen zijn aan de hand van de 6 

ingestuurde motivaties. Aan leden werd gevraagd een motivatiebrief in te leveren met daarbij 7 

een door de commissie opgestelde checklist. De motivaties zijn beoordeeld aan de hand van 8 

een van tevoren opgesteld beoordelingsformulier.  9 

 10 

  6.2.3  Sponsoring 11 
   De kleding van de introductiecommissie, de deelnemers en de mentorouders is 12 

wederom dit bestuursjaar gesponsord door DressMe Clothing, Café de Fuik, Peeman dranken 13 

en Bascafé. De commissie had twee T-shirts en een vest per commissielid. Op de achterkant 14 

stond het introductielogo van Postelein. Op de voorkant stond de naam van het betreffende 15 

commissielid, de tekst ‘Introductiecommissie’ en het logo van Café de Fuik. De kindjes 16 

hebben een T-shirt ontvangen met op de achterkant het introductielogo van Postelein. Op de 17 

voorkant stond ‘I like’ en het logo van Café de Fuik, Peeman dranken en Bascafé. De 18 

mentoren hebben een polo ontvangen met op de achterkant het introductielogo van Postelein 19 

en de tekst ‘MAMA’ of ‘PAPA’. Op de voorkant stond hetzelfde als op de voorkant van de T-20 

shirts van de kindjes. 21 

  Dit jaar is extra sponsoring van ’t Zusje Nijmegen en Riley’s Pub 22 

binnengehaald voor de introductie, naast de bijdrage van het onderwijsinstituut, stichting 23 

SOOS en De Waagh. Daarnaast is materiële sponsoring binnengehaald voor de kroegentocht. 24 

Bij Café de Fuik, Malle Babbe en Riley’s Pub kregen de deelnemers een gratis shotje, bij 25 

Café Daen kregen de winnaars van een ronde tijdens het spel een gratis shotje, bij Bascafé 26 

kregen tien deelnemers per groepje een gratis biertje, bij Café Samson kreeg elk groepje vier 27 

speciaal bier om te kunnen proeven voor het spel in deze kroeg en bij Café Faber kregen 28 

deelnemers aan de kroegentocht van Postelein een shotje bij het bestellen van een drankje. 29 

Voor iedere post bij de kroegentocht waren drie gratis drankjes geregeld. De derde prijs van 30 

de introductie, twee meters bier, is geheel gesponsord door Café de Fuik. De tweede prijs, een 31 

uur bowlen op twee banen op een donderdagavond, is geheel gesponsord door Olround in ruil 32 

voor een advertentie in het programmaboekje van de introductie. De eerste prijs, een 33 

Waaghhap voor elke deelnemer van het winnende groepje, wordt voor de helft gesponsord 34 

door De Waagh en de andere helft wordt betaald door Postelein.  35 

   Door het grotere bedrag aan sponsoring wat dit jaar is binnengehaald voor de 36 

introductie, is gekozen om het deelnemersbedrag ten opzichte van vorig jaar met € 0,50 te 37 

verlagen naar € 22,00.  38 

 39 

  6.2.4  Organisatie 40 
   De organisatie van de introductie is gedurende het hele jaar soepel verlopen. 41 

Echter leverde de grote hoeveelheid aanmeldingen die in de zomervakantie binnenstroomde, 42 

soms wat stress op. Hierdoor moesten last minute nog twee extra mentorgroepen gevormd 43 

worden tijdens de zomervakantie, omdat anders de twaalf bestaande mentorgroepen veel te 44 

groot zouden worden. Hiervoor zijn eerst alle mentorgroepen benaderd die waren afgevallen 45 

tijdens de mentorenwerving. Hier kwam echter niks uit en toen is een oproep geplaatst op 46 

Facebook, waarop twee groepen zich hebben aangemeld via de mail. Doordat er twee extra 47 

groepen bijkwamen moesten nog last minute twee nieuwe spellen bedacht worden en een 48 

kroeg worden benaderd. Gelukkig was Riley’s Pub direct bereid om te helpen en was dit snel 49 
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opgelost. Voor de twee nieuwe spellen zijn slecht weer spellen gebruikt en nieuwe slecht 1 

weer spellen bedacht. De commissie pakte dit goed op en alles was op tijd geregeld.  2 

   Dankzij de jaarplanning had de commissie alle zaken op tijd geregeld en ook 3 

de samenwerking met het onderwijsinstituut verliep soepel. In totaal hebben 225 personen 4 

deelgenomen aan de introductie, waarvan 116 studenten pedagogische wetenschappen, 63 5 

ALPO-studenten en 46 premasterstudenten. Tevens heeft nog één student pedagogische 6 

wetenschappen enkel deelgenomen aan de universiteitsdag wegens 7 

gezondheidsomstandigheden. De twee extra mentorgroepen die zijn gevormd in de 8 

zomervakantie zijn ingedeeld als premastergroep, omdat van te voren niet gedacht werd dat 9 

zoveel premasterstudenten mee zouden doen aan de gehele introductieweek. Beide 10 

mentorgroepen gaven aan dit niet erg te vinden. Hierdoor zijn alle groepen homogeen 11 

gebleven, dus elke groep bestond uit pwo/pwpo-studenten, ALPO-studenten of 12 

premasterstudenten. Later bleek dat er echter één uitzondering tussen zat van een meisje dat 13 

pwpo deed, maar graag in haar ALPO-groep wilde blijven tijdens de introductie.  14 

   De introductie is over het algemeen goed verlopen, maar er zijn wel veel kleine 15 

dingen voorgevallen met een aantal deelnemers, wat veel energie van de commissie vergde. 16 

Dit heeft de commissie goed opgepakt en is goed met elkaar blijven communiceren. De 17 

voorvallen maakten de week zwaarder, maar niet minder leuk. Tijdens de mentorenevaluatie 18 

kwamen geen grote punten naar voren over de onderdelen die door Postelein zijn 19 

georganiseerd. De feedback van de mentoren is genotuleerd en wordt doorgegeven aan de 20 

commissie van volgend bestuursjaar. Tevens is een online enquête verstuurd naar de posten 21 

van het moordspel, de spellen van het GONS en de kroegentocht. Hen is gevraagd 22 

opmerkingen te geven over het spel dat zij hebben begeleid tijdens de introductie. Hieruit zijn 23 

geen opvallendheden gekomen, maar zal wel worden gecommuniceerd naar de commissie van 24 

komend jaar.  25 

   Halverwege het jaar is gekeken om een speciale introductiemiddag voor 26 

masterstudenten te organiseren. Echter bleek dat de universiteit hier zelf al mee bezig was en 27 

is dit afgelopen jaar niet door Postelein georganiseerd. Volgend jaar zou wellicht in het begin 28 

van het jaar hier iets over afgesproken kunnen worden met het onderwijsinstituut.  29 

 30 

 6.2.5 Premasterstudenten 31 
  In bestuursjaar 2015-2016 is voor het eerst geprobeerd om premasterstudenten 32 

meer te betrekken bij Postelein en onder andere te bereiken tijdens de introductie. Voor hen 33 

zijn toen drie opties opgesteld, waaruit zij konden kiezen met betrekking tot meedoen aan de 34 

introductie. Dit betrof deelname aan de gehele introductie, deelname aan alleen de 35 

universiteitsdag of deelname aan de na-introdag. Vorig jaar zijn deze opties pas begin juli 36 

gecommuniceerd naar premasterstudenten, omdat toen de organisatie rondom 37 

premasterstudenten in de introductie pas helemaal rond was. Dit jaar zijn deze drie opties al 38 

ruim een maand eerder gecommuniceerd naar premasterstudenten. Vanuit S. van Helden is 39 

een mail gestuurd naar alle premasterstudenten met informatie over de premaster en hun 40 

inschrijving en daar mocht informatie over de drie opties van de introductie en informatie 41 

over Postelein aan toegevoegd worden. Dit was de eerste mail die zij ontvingen vanuit het 42 

onderwijsinstituut, waardoor dit jaar geen verwarring heeft kunnen ontstaan wat betreft de 43 

data van de introductie. Tevens is op de website van de pw-introductie een regel toegevoegd 44 

met de inschrijving voor premasterstudenten. 45 

  Dit jaar is de inschrijving voor premasterstudenten verlopen via Google Forms. 46 

Deze inschrijflink was ook te vinden op bovengenoemde site. Alle informatie over de drie 47 

opties stond hier nogmaals uitgebreid beschreven en hier kon dan ook aangegeven worden 48 

aan welke optie zij mee wilden doen. Dit was tevens direct de officiële inschrijving voor optie 49 

twee: deelname aan de universiteitsdag. Studenten die hadden aangegeven hieraan deel te 50 
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willen nemen, ontvingen binnen twee weken een mail met alle informatie over deze dag. 1 

Studenten die aangaven mee te willen doen aan de gehele introductieweek, ontvingen ook een 2 

mail als zij zich nog niet officieel hadden ingeschreven via de persoonlijke inschrijflink die 3 

elke student ontving vanuit de Radboud Universiteit. In Google Forms was echter wel 4 

aangegeven dat de studenten die mee wilden doen aan optie 1, zich nog wel officieel in 5 

moesten schrijven via de persoonlijke link. Het betrof een paar studenten die dit nog niet 6 

gedaan hadden. De gegevens van studenten die aangaven mee te willen doen aan optie 3, de 7 

na-introdag, zijn doorgestuurd naar S. van Helden, die de organisatie van deze dag op zich 8 

had genomen.  9 

  In totaal hebben 153 premasterstudenten gereageerd via de inschrijflink van 10 

Google Forms en hebben laten weten aan welke optie zij graag wilden deelnemen. 11 

Uiteindelijk hebben 46 premasterstudenten deelgenomen aan de gehele introductieweek, 66 12 

premasterstudenten hebben deelgenomen aan de universiteitsdag en hebben ongeveer vijftig 13 

premasterstudenten aangegeven deel te willen nemen aan de na-introdag. De 14 

premasterstudenten die meededen aan enkel de universiteitsdag zijn deze dag verdeeld in drie 15 

groepen, die werden begeleid door mentoren. Tijdens de universiteitsdag hebben de 16 

premasterstudenten die deelnamen aan de gehele introductieweek tevens de 17 

premasterstudenten van enkel de universiteitsdag leren kennen tijdens het lunchen en het eten 18 

en bowlen bij Olround.  19 

 20 

6.3 Promotiecommissie 21 
 De promotiecommissie bestond dit jaar uit elf commissieleden, exclusief de 22 

commissaris PR, te weten: 23 

 24 

 J. Scholten (commissiehoofd eerste half jaar) 25 

 K. Bongers (commissiehoofd tweede half jaar) 26 

 L. Bekedam 27 

 E. Gutteling 28 

 D. Janssen 29 

 D. de Kievit 30 

 S. van Kruijsbergen 31 

 I. Middeldorp 32 

 M. van Rens 33 

 K. Schilders 34 

 V. Wijnen 35 

 36 

De promotiecommissie heeft zich beziggehouden met het vergroten van de bekendheid 37 

van Postelein onder haar leden. Hiertoe organiseerde de promotiecommissie maandelijkse 38 

activiteiten, Posteleinborrels, tentamenacties, de familiedag en een student-docentactiviteit. 39 

Daarnaast hield de commissie zich bezig met de verkoop van Posteleintruien. 40 

 41 

6.3.1 Posteleinborrels 42 
 Gestreefd werd naar het organiseren van een borrel in Café de Fuik eens in de 43 

zeven à acht weken, afhankelijk van hoe dit uitkwam in de jaarplanning. Tot nu toe hebben 44 

vijf borrels plaatsgevonden. De eerste keer waren zeven weken gepland tussen de eerste en de 45 

tweede borrel, echter vond onverwachts een stageweek plaats voor ALPO-studenten in week 46 

51. Hierdoor is de tweede borrel noodgedwongen verplaatst naar week 48, waardoor nog 47 

maar vier weken tussen de eerste en tweede borrel hebben gezeten. Door de verplaatsing zaten 48 

tussen de tweede en derde borrel elf weken, in plaats van de geplande negen weken. Gebleken 49 

is dat het lastig is borrels te passen in de jaarplanning strevende naar de zeven à acht weken 50 
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tussen de borrels. Besloten is dan ook de geplande borrels volgens de jaarplanning te laten 1 

staan. Hierdoor is het niet gelukt de beoogde zeven à acht borrels uit het beleidsplan te 2 

organiseren. Tevens werd er gestreefd geen activiteiten plaats te laten vinden tijdens de 3 

tentamens of in de week voor de tentamens. Dit is echter niet gelukt met het plannen van de 4 

diesborrel in juni. Café de Fuik zat al vol gepland de datum twee weken voor de tentamens en 5 

toen is besloten deze borrel toch een week voor de tentamens plaats te laten vinden. Hierdoor 6 

kon de verjaardag van Postelein extra goed gevierd worden, aangezien Postelein om 00.00 uur 7 

22 jaar werd. Geen negatieve reacties zijn gekomen op deze planning en leden gaven aan het 8 

leuk te vinden om deze avond de verjaardag van Postelein te mogen vieren samen met het 9 

bestuur.  10 

  Aansluitend op het speerpunt toegankelijkheid zijn dit bestuursjaar 11 

verschillende acties per uur aangeboden in samenwerking met Café de Fuik. Hierdoor was er 12 

voor iedereen een actie die bij hen paste. Dit is in overleg met de commissie besloten en zij 13 

gaven aan de verschillende acties per uur aantrekkelijk en leuk te vinden.  14 

De eerste borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 1 november 2016 in Café de Fuik. 15 

De acties voor de leden waren als volgt: tussen 21.00 en 22.00 uur een meter bier voor € 16 

10,00, tussen 22.00 en 23.00 uur een fles wijn voor € 10,00 en tussen 23.00 en 00.00 uur vier 17 

shotjes van het krijtbord voor € 5,00. Ongeveer tachtig leden waren aanwezig. Gedurende de 18 

avond konden leden nominatiebriefjes voor Posteleintje van de Periode invullen en inleveren 19 

en hier is veel gebruik van gemaakt.  20 

  De tweede borrel heeft plaatsgevonden op woensdag 30 november 2016 in 21 

Bascafé. Door een dubbele boeking in Café de Fuik was Postelein noodgedwongen te 22 

verplaatsen naar een ander café. Ongeveer 45 leden waren aanwezig en hoewel het een rustige 23 

borrel was, was de sfeer fijn en was het een geslaagde borrel. Tijdens de borrel heeft een 24 

loterij plaatsgevonden, waarbij vijftien leden een prijs konden winnen van twee drankjes 25 

(bier/wijn/mix/rosébier). Als hoofdprijs werd een gesponsorde fles prosecco verloot onder de 26 

aanwezige Posteleinleden.  27 

  De derde borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 14 februari 2017 in Café de 28 

Fuik en werd gepromoot als een borrel met Postelielaliefde. De borrel stond in het teken van 29 

Valentijnsdag en de volgende acties per uur werden aangeboden: tussen 21.00 en 22.00 uur 30 

een meter bier voor € 10,00, tussen 22.00 en 23.00 uur een bucket naar keuze voor € 5,00 en 31 

tussen 23.00 en 00.00 uur een fles wijn voor € 10,00. De leden werden verwelkomd met een 32 

Posteleinshotje, die vanaf deze borrel standaard verkrijgbaar is in Café de Fuik. De eerste 33 

vijftig leden ontvingen een Posteleinspiegeltje met een nummer van 1 tot en met 25 erin en 34 

hiermee gingen zij op zoek naar hun match van de avond. Bij het vinden van hun match 35 

konden zij een shotje halen bij de bar. Het was een geslaagde en gezellige borrel en ongeveer 36 

95 leden waren aanwezig.  37 

  De vierde borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 4 april 2017 in Café de Fuik. 38 

De eerste vijftig aanwezigen kregen een welkomstshotje in het thema van de studiereis 39 

‘Athene’ en de rest van de avond waren er acties per uur beschikbaar voor leden: tussen 21.00 40 

en 22.00 uur een meter bier voor € 10,00, tussen 22.00 en 23.00 uur een fles wijn voor € 41 

10,00 en tussen 23.00 en 00.00 uur een bucket naar keuze voor € 5,00. Ongeveer negentig 42 

leden waren aanwezig op de borrel en er hing een gezellige sfeer. 43 

  De vijfde borrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 20 juni 2017 in Café de Fuik. 44 

Deze avond waren circa 85 leden aanwezig om de verjaardag van Postelein te vieren. De 45 

eerste vijftig personen ontvingen bij binnenkomst een genummerd feesthoedje, waarmee later 46 

op de avond meegedaan kon worden aan de loterij, waarbij 22 prijzen zijn uitgedeeld, 47 

variërend van een shotje naar keuze tot een meter bier. Tevens waren er deze borrel weer 48 

acties per uur te verkrijgen: tussen 21.00 en 22.00 uur een fluitje radler of rosébier voor € 49 
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2,00, tussen 22.00 en 23.00 uur een meter bier voor € 10,00 en tussen 23.00 en 00.00 uur een 1 

bucket naar keuze voor € 5,00.  2 

  Op dinsdag 19 september 2017 heeft de laatste Posteleinborrel plaatsgevonden 3 

in Café de Fuik. De borrel stond in het thema van het oude en het nieuwe. Zo waren 4 

eerstejaarsstudenten voor het eerst aanwezig bij een borrel en was het de laatste borrel van het 5 

22e bestuur der studievereniging Postelein. De eerste honderd personen werden verwelkomd 6 

met een speciaal welkomstdrankje. Tevens waren deze borrel ook acties per uur te verkrijgen: 7 

tussen 21.00 en 22.00 uur een fles wijn voor € 10,00, tussen 22.00 en 23.00 uur een meter bier 8 

voor € 10,00 en tussen 23.00 en 00.00 uur een bucket naar keuze voor € 5,00. Deze avond zijn 9 

circa 160 leden langs geweest en hiermee is het record van afgelopen jaren verbroken. 10 

 Dit bestuursjaar zijn twee borrels minder georganiseerd dan in bestuursjaar 11 

2015-2016. Het was lastig plannen om alle tentamen- en vakantieweken heen en hierdoor 12 

waren op voorhand al minder borrels gepland dan voorheen. Voor volgend jaar wordt 13 

aangeraden om meer borrels te plannen dan dit jaar is gedaan, ook als ze voor een 14 

tentamenweek vallen. Dit jaar hebben leden aangegeven soms lang gewacht te moeten hebben 15 

op een borrel en dat vonden ze jammer, omdat de borrels kwalitatief wel goed ontvangen 16 

werden. Dit jaar is aan sommige borrels wel een thema gehangen, zoals de borrel op 17 

Valentijnsdag. Echter was het thema vooral gericht op de acties en de aankleding van de 18 

borrel en hoefden leden niet verkleed te komen. Veel enthousiaste reacties zijn gekomen op 19 

het afstemmen van de organisatie van de borrel op thema’s zoals Valentijnsdag en de 20 

studiereis naar Athene.  21 

 22 

 6.3.2 Tentamenacties 23 
  In oktober 2016 is de eerste tentamenactie uitgedeeld aan eerste-, tweede- en 24 

derdejaars bachelorstudenten, tweede-, derde- en vierdejaars ALPO-studenten en eerste- en 25 

tweedejaars premasterstudenten. Daarnaast is ook uitgedeeld bij een tentamen van de 26 

masterstudenten. Bij eerstejaars ALPO-studenten is niet uitgedeeld, omdat zij geen tentamens 27 

in de eerste periode hadden. Gestreefd is ook alle extra tijd lokalen te voorzien van een 28 

tentamenactie, maar dit was niet altijd mogelijk, doordat het lokaal op het laatste moment 29 

veranderd werd en de commissie hier niet van op de hoogte was. Bij het laatste tentamen op 30 

vrijdag was de tentamenactie op en hebben niet alle studenten een tentamenactie ontvangen. 31 

Dit kan zijn gekomen doordat sommige groepen studenten dubbel hebben gekregen bij 32 

meerdere tentamens, omdat anders niet alle groepen studenten bereikt konden worden. De 33 

tentamenactie was een Wilhelmina pepermuntje met daaraan de slogan ‘Met deze pepermunt, 34 

haal jij vast en zeker een goed punt!’.  35 

   In december 2016 is de tweede tentamenactie uitgedeeld aan alle bachelor- en 36 

premasterstudenten van het reguliere programma en alle ALPO-studenten. Tevens is 37 

uitgedeeld bij een mastertentamen en bij de lokalen met extra tijd. Bij deze tentamenactie 38 

waren sommige commissieleden nog niet bij de zaal wanneer de deuren opengingen. Hierdoor 39 

heeft een groep studenten geen tentamenactie ontvangen. De tentamenactie was een koekje 40 

met als slogan ‘Met dit koekje in plastic, maak jij jouw tentamen fantastic!’. 41 

   In maart 2017 is de derde tentamenactie uitgedeeld aan alle reguliere bachelor- 42 

en premasterstudenten en aan bijna alle ALPO-studenten. De vierdejaars ALPO-studenten 43 

konden niet bereikt worden, doordat zij geen tentamens hadden in deze periode. Tevens is 44 

uitgedeeld bij een tentamen van de master. Deze periode is er eenmaal bij de verkeerde zaal 45 

uitgedeeld door commissieleden. Hierdoor heeft een deel van de leden geen tentamenactie 46 

ontvangen en hebben niet-leden wel een tentamenactie ontvangen. De tentamenactie was een 47 

rolletje snoepjes met als slogan ‘Met dit snoepje in je mond, heb je je tentamen straks goed 48 

afgerond!’.  49 
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  In mei 2017 is de vierde tentamenactie uitgedeeld aan alle eerste- en 1 

tweedejaars reguliere bachelorstudenten, aan bijna alle ALPO-studenten en aan alle 2 

premasterstudenten. Daarnaast is er ook uitgedeeld bij een mastertentamen. Derdejaars 3 

reguliere bachelorstudenten en vierdejaars ALPO-studenten konden niet bereikt worden deze 4 

periode. De tentamenactie waren gekleurde fruitlolly’s met als slogan ‘Met deze lolly zo zoet, 5 

maak jij jouw tentamen straks goed!’.  6 

  In september 2017 is een vijfde tentamenactie uitgedeeld aan 7 

eerstejaarsstudenten die deelnamen aan de wiskundetoets op vrijdag 8 september 2017. Drie 8 

personen van het kandidaatsbestuur 2017-2018 hebben restanten van bovenstaande 9 

tentamenacties uitgedeeld bij dit tentamen om de eerstejaarsstudenten al direct kennis te laten 10 

maken met zowel Postelein als de tentamenacties die worden uitgedeeld gedurende het jaar. 11 

Veel eerstejaarsstudenten waren enthousiast over deze manier van succes wensen.  12 

  13 

 6.3.3 Maandelijkse activiteit en open kamer 14 
  Zoals in voorgaande jaren is ervoor gekozen op de Posteleinkamer 15 

maandelijkse activiteiten te organiseren waarbij iets te eten en/of drinken wordt uitgedeeld 16 

aan leden van Postelein. Twee maandelijkse activiteiten zouden gekoppeld zijn aan een vast 17 

thema, waardoor leden gestimuleerd zouden worden even op de Posteleinkamer te blijven 18 

hangen voor een praatje over het desbetreffende thema. Dit zou dan een open kamer genoemd 19 

worden. Dit is echter alleen gelukt met de eerste maandelijkse activiteit, waar kennis gemaakt 20 

kon worden met het nieuwe bestuur. In maart heeft namelijk geen maandelijkse activiteit 21 

plaatsgevonden, waardoor deze ook niet in het thema heeft gestaan van de bestuurswerving. 22 

De reden waarom geen maandelijkse activiteit is gepland in deze maand, heeft te maken met 23 

de volle jaarplanning. Geprobeerd is zoveel mogelijk rekening te houden met de roosters van 24 

alle jaarlagen. Dit was echter soms lastig, omdat stages van de ALPO op maandag en dinsdag 25 

vielen. Hierdoor waren veel commissieleden en Posteleinleden niet op de universiteit op die 26 

dagen. Daarnaast waren op vrijdagen de reguliere eerstejaarsstudenten niet op de universiteit 27 

in verband met het vak Kennis In Praktijk. Het is dan ook niet altijd gelukt om hier rekening 28 

mee te houden. Daarnaast is net als voorgaande jaren ervoor gekozen geen maandelijkse 29 

activiteiten te organiseren in december en januari, aangezien in deze maanden weinig tot geen 30 

colleges gegeven worden en veel leden niet op de universiteit zijn. 31 

  Op woensdag 26 oktober 2016 heeft een maandelijkse activiteit 32 

plaatsgevonden om kennis te maken met het nieuwe bestuur van Postelein onder het genot 33 

van een High Tea. Leden kregen een zelfgebakken muffin, een stukje brownie en een bekertje 34 

thee of limonade. Gedurende de activiteit zijn circa zestig leden langs geweest.  35 

  Op woensdag 30 november 2016 heeft een maandelijkse activiteit 36 

plaatsgevonden rondom het thema ‘Sinterklaas’. Leden mochten een zakje komen vullen met 37 

strooigoed en chocolademunten. Ongeveer 75 leden waren aanwezig op de activiteit. 38 

  Op woensdag 1 februari 2017 heeft een maandelijkse activiteit plaatsgevonden 39 

met de slogan ‘Posteleinpoffer als liefdesoffer’. Tijdens de activiteit werden spiesjes 40 

uitgedeeld met poffertjes, slagroom en rood fruit. Ongeveer 150 leden zijn langsgekomen op 41 

de activiteit en alle spiesjes zijn opgegaan. Veel leden bleven gezellig nog even hangen na de 42 

maandelijkse activiteit en het was een geslaagd vervroegd Valentijnsfeest.  43 

  Op woensdag 5 april 2017 heeft een maandelijkse activiteit plaatsgevonden, 44 

waarbij leden hun eigen snoepketting konden maken door middel van de zakjes snoep die 45 

werden uitgedeeld. De zakjes waren gevuld met een snoepveter, snoepsleutel, dropkrakeling, 46 

kersensnoepje en wat chips. Positieve reacties kwamen op de activiteit, zoals dat het een 47 

originele uitdeelactie was die nog niet in eerdere jaren was bedacht. Ongeveer negentig leden 48 

waren aanwezig en hebben een zakje met de snoepketting meegenomen.  49 
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  Op woensdag 10 mei 2017 heeft een maandelijkse activiteit plaatsgevonden 1 

met als slogan ‘Posti Tosti’. Tosti’s met ham/kaas of mozzarella/pesto/tomaat werden 2 

uitgedeeld. In totaal zijn 150 tosti’s gebakken en zijn 110 leden langs geweest om een lekkere 3 

tosti op te halen. De overige tosti’s zijn opgegeten door de aanwezige leden op de 4 

Posteleinkamer en de leden aanwezig in het DE-café. Veel positieve geluiden kwamen op de 5 

tosti’s en vooral de mozzarella/pesto/tomaat-tosti was erg gewild.  6 

   Op woensdag 21 juni 2017 heeft een maandelijkse activiteit plaatsgevonden op 7 

de Posteleinkamer die in het thema stond van de dies. De promotiecommissie heeft voor deze 8 

activiteit zelf taarten gebakken en leden konden tijdens de activiteit komen genieten van een 9 

stuk taart op de Posteleinkamer. Circa 45 leden zijn een stuk taart komen halen en hebben 10 

samen met het bestuur de verjaardag van Postelein gevierd op de Posteleinkamer. Echter 11 

waren circa 100 stukken taart beschikbaar en deze zijn uiteindelijk opgeraakt doordat leden de 12 

kans kregen meerdere stukken taart te eten. De taarten waren goed gelukt en het was een 13 

gezellige activiteit. 14 

  Op woensdag 20 september 2017 heeft de laatste maandelijkse activiteit 15 

plaatsgevonden, waarbij leden langs konden komen op de Posteleinkamer om een pannenkoek 16 

te versieren en eten. Ongeveer 160 leden zijn langsgekomen op de Posteleinkamer en hebben 17 

genoten van een pannenkoek.  18 

 19 

6.3.4 Student-docentactiviteit 20 
   Op woensdag 29 maart 2017 heeft de docent-student bowling battle 21 

plaatsgevonden bij Olround. Leden betaalden € 2,00, niet-leden betaalden € 3,00 en docenten 22 

hoefden niets te betalen in verband met het toegankelijker maken van de activiteit voor hen. 23 

In totaal waren zeven docenten en 41 leden en geen niet-leden, inclusief commissie en 24 

bestuur, aanwezig op deze avond. Naast de aanwezige docenten hebben twee docenten 25 

gemaild met de mededeling dat zij het een hele leuke activiteit vonden, maar helaas niet 26 

aanwezig konden zijn. Zowel de aanwezige docenten als studenten gaven aan het een leuke 27 

informele activiteit te vinden om te doen met docenten en studenten. Het was makkelijker om 28 

een praatje te maken met elkaar, doordat je ook actief met iets anders bezig was. Docenten 29 

vonden het een activiteit die zeker nogmaals georganiseerd mocht worden. Uit gesprekken 30 

met docenten is gebleken dat een student-docentactiviteit het beste aan het einde van de 31 

middag of begin van de avond kan plaatsvinden.  32 

 33 

6.3.5 Familiedag 34 
   Op donderdag 4 mei 2017 heeft de eerste familiedag van Postelein 35 

plaatsgevonden in en rondom het Spinozagebouw. Studenten mochten niet alleen hun ouders 36 

meenemen, maar alle familieleden die zij wilden met een maximum van vier. Gekozen is een 37 

familiedag te organiseren in plaats van een ouderdag, zodat leden niet beperkt werden in de 38 

keuze over wie zij graag wat meer van de opleiding wilden laten zien. Dit sluit aan bij het 39 

speerpunt toegankelijkheid. In totaal hebben 37 studenten deelgenomen aan deze dag en zij 40 

hebben diverse familieleden meegenomen, waardoor het totale deelnemersaantal neerkwam 41 

op 108 deelnemers. De deelnemers betaalden € 7,00 per persoon en hiervoor ontvingen zij 42 

koffie en thee, een lunch en twee consumpties in het Cultuurcafé. De deelnemers werden rond 43 

12.30 uur ontvangen met een kopje koffie of thee en om 12.45 uur startte het welkomstwoord 44 

van A. Bosman, de onderwijsdirectrice. Voordat begonnen werd aan de lunch heeft een kort 45 

informatiepraatje plaatsgevonden over Postelein als studievereniging. Na de lunch kregen 46 

familieleden de kans om inzicht te krijgen in het volgen van colleges. H. van der Meijden en 47 

R. Scholte hebben beide een kort gastcollege gegeven van een half uur, waardoor familieleden 48 

een betere indruk kregen van de inhoud van een college. H. van der Meijden gaf een 49 

gastcollege over leraren en R. Scholte over pesten. Vooral het tweede gastcollege over pesten 50 
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sloeg erg aan bij de familieleden in de zaal en er kwam veel responsie uit de zaal. Naast een 1 

indruk van de colleges hebben familieleden ook een kijkje gekregen over de campus door 2 

middel van een rondleiding door de leden van de promotiecommissie. In groepjes zijn zij over 3 

de campus rondgeleid, waarbij zij goed hun omgeving in de gaten moesten houden voor de 4 

fotospeurtocht. Veel familieleden waren erg enthousiast en fanatiek met betrekking tot de 5 

fotospeurtocht. Dit zorgde voor een gezellige sfeer. De dag is afgesloten met een borrel in het 6 

Cultuurcafé en hier heeft tevens de prijsuitreiking van de fotospeurtocht plaatsgevonden. Het 7 

winnende groepje ontving allemaal een Posteleinjojo. Veel positieve geluiden zijn gehoord 8 

over de familiedag. Volgend jaar kan gekeken worden naar een andere opzet van de 9 

familiedag, omdat sommige ouders de dag te vroeg vonden beginnen.  10 

 11 

 6.3.6 Posteleintruien 12 
  Van 4 november 2016 tot en met 2 december 2016 konden leden van Postelein 13 

een Posteleintrui bestellen. In overleg met de commissie is besloten dit jaar twee 14 

verschillende truien aan te bieden, zowel met als zonder capuchon. De trui met capuchon was 15 

verkrijgbaar in de kleur forest green en de trui zonder capuchon was verkrijgbaar in de kleur 16 

navy. Beide truien zijn bedrukt met witte bedrukking. Naast deze twee Posteleintruien kon 17 

een skireistrui besteld worden. Dit was een indigoblauwe trui met capuchon en witte 18 

bedrukking.  19 

  Op de voorkant van de skireistrui was het skireislogo van Postelein gedrukt en 20 

achterop de skireistrui was het Fuiklogo gedrukt. Bij de andere twee truien was alleen het 21 

Posteleinlogo voorop gedrukt. Gekozen is het logo van Café de Fuik niet meer op de truien 22 

van Postelein te laten bedrukken, aangezien Postelein voor het Fuiklogo zelf een bijdrage van 23 

€ 0,75 per trui moet doen. Daarom is gekozen, in overleg met Café de Fuik, het Fuiklogo 24 

alleen op de skireistruien te laten bedrukken en de kosten van het bedrukken van het Fuiklogo 25 

zijn in zijn geheel betaald door Café de Fuik.  26 

   In totaal zijn 65 Posteleintruien besteld, waarvan dertien groene 27 

capuchontruien, 38 navy truien en veertien skireistruien. Daarnaast zijn de witte 28 

capuchontruien voor de skireiscommissie tegelijkertijd met de Posteleintruien besteld, 29 

waardoor het totaal uitkwam op 72 truien. 30 

 31 

6.4 Acquisitiecommissie 32 
 De acquisitiecommissie bestond dit jaar uit vijf commissieleden, exclusief de 33 

commissaris PR, te weten: 34 

 35 

 B. Braun (commissiehoofd) 36 

 M. Haassen 37 

 Z. Karneris 38 

 L. Peeters 39 

 P. de Vries 40 

 41 

6.4.1 Algemene sponsoring 42 
   De acquisitiecommissie heeft zich beziggehouden met algemene en specifieke 43 

sponsoring. De samenwerking met Café de Fuik werd de afgelopen jaren als positief ervaren, 44 

vandaar dat ook dit jaar Café de Fuik aangehouden is als hoofdsponsor van Postelein. De 45 

Posteleinborrels zijn afgelopen jaar nog steeds in Café de Fuik gehouden en in ruil hiervoor 46 

bood Café de Fuik een sponsorbedrag.  47 

 De sponsorovereenkomst met Studystore, die is aangegaan in oktober 2013, 48 

liep tot mei 2017. Dit contract is opgezegd en een nieuw contract is aangegaan die in zal gaan 49 

vanaf 1 oktober 2017. Voor de overbrugging van mei tot oktober is een addendum 50 
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toegevoegd aan het huidige contract, wat betekent dat het contract dat tot mei 2017 liep, nog 1 

een paar maanden langer geldig is. Het contract met Studystore houdt in dat leden van 2 

Postelein korting ontvangen op boeken die zij bestellen in de webshop van Studystore. 3 

Postelein ontvangt een percentage sponsoring over de gehele omzet boeken exclusief BTW. 4 

Dit geldt ook voor het addendum dat is toegevoegd aan het oude contract. 5 

 Tevens is dit jaar wederom een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met 6 

De Waagh. Deze overeenkomst is over het contract van vorig jaar heen afgesloten in overleg 7 

met De Waagh. Voor beide partijen lag het contract dat liep tot 1 februari 2017 stil, omdat 8 

van beide kanten al aan alle verplichtingen was voldaan. Vandaar dat een nieuw contract is 9 

afgesloten in oktober 2016 dat loopt tot 1 oktober 2017. In ruil voor een sponsorbedrag 10 

organiseert Postelein verschillende activiteiten bij De Waagh en plaatst Postelein advertenties 11 

van De Waagh op Facebook en in de PosteleinPost.  12 

  In april 2017 is een sponsorovereenkomst aangegaan met ’t Zusje Nijmegen. 13 

Het contract loopt tot 1 oktober 2017. In ruil voor een vast sponsorbedrag, plaatst Postelein 14 

twee keer een advertentie van ’t Zusje Nijmegen in de PosteleinPost en eenmalig in het 15 

programmaboekje van de introductie 2017. Daarnaast heeft ’t Zusje Nijmegen nog twee 16 

dinerbonnen gesponsord ter waarde van één keer onbeperkt tapas eten om te verloten bij de 17 

enquête.  18 

  In mei 2017 is een sponsorovereenkomst aangegaan met Riley’s Pub in De 19 

Molenstraat in Nijmegen. In ruil voor een sponsorbedrag heeft Postelein daar een aantal 20 

activiteiten gehouden, iedere maand een advertentie geplaatst op Facebook, een advertentie in 21 

de laatste editie van de PosteleinPost en in het programmaboekje van de introductie geplaatst 22 

en het logo op de website van Postelein geplaatst. Het contract loopt tot 1 mei 2018.  23 

   In juli 2015 is een sponsorovereenkomst aangegaan met AthenaStudies. 24 

Postelein maakt promotie voor AthenaStudies en ontvangt in ruil hiervoor een percentage van 25 

de totale omzet van de studie Pedagogische Wetenschappen in Nijmegen. Dit contract is 26 

stilzwijgend verlengd. 27 

 In het begin van bestuursjaar 2016-2017 zijn de contracten met DressMe 28 

Clothing en Stichting SOOS verlengd. Leden van Postelein krijgen tien procent korting op 29 

kleding en bedrukking bij DressMe Clothing. Zoals in voorgaande jaren wordt in alle 30 

uitgaven van de PosteleinPost en in het programmaboekje van de introductie een advertentie 31 

van Stichting SOOS geplaatst. Postelein ontvangt in ruil hiervoor sponsorgeld.   32 

 In september 2016 is een afspraak gemaakt met de Nederlandse Vereniging 33 

van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) om het logo van de NVO op de site van 34 

Postelein te plaatsen. In ruil voor een sponsorbedrag zal het logo van de NVO blijven staan 35 

tot 1 oktober 2017.  36 

 In april 2017 is met Stichting Wielewaal overeengekomen dat een advertentie 37 

met afbeelding in de nieuwsbrief van mei 2017 en op Facebook geplaatst werd. In ruil 38 

hiervoor ontving Postelein een sponsorbedrag. 39 

  Afgelopen jaar is de acquisitiecommissie tevens druk bezig geweest met het 40 

promoten van de oppas- en bijlesadressen. Een nieuwe poster is gemaakt waarop informatie te 41 

vinden is over Postelein en de diensten die Postelein aanbiedt aan ouders. De 42 

acquisitiecommissie heeft veel scholen benaderd in Nijmegen met de vraag een stukje te 43 

plaatsen in de nieuwsbrief en de poster op te hangen bij hen op school. Een enkele school 44 

heeft teruggemaild een stukje te plaatsen in de nieuwsbrief. Het plaatsen van een advertentie 45 

op de website van Postelein kost € 20,00 en de advertentie zal dan een maand blijven staan. 46 

Na een maand zal gemaild worden naar de ouders of zij een geschikte oppasstudent en/of 47 

bijlesstudent hebben gevonden en of de advertentie van de website af kan. Echter is 48 

uiteindelijk besloten de advertentie goedkoper te maken voor ouders en de prijs te verlagen 49 

naar € 10,00 per advertentie. Dit jaar hebben twee advertenties op de website gestaan.  50 
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6.4.2 Specifieke sponsoring 1 
  Zoals voorgaande jaren zal Postelein een sponsorbedrag ontvangen van Café de 2 

Fuik voor zowel de ski- als de studiereis en dit jaar in plaats van voor de studytrip ook voor 3 

het ledenweekend. In ruil hiervoor organiseert Postelein een informatiebijeenkomst en een 4 

reünie voor elke reis in Café de Fuik.  5 

  Dit jaar heeft de studiereiscommissie de hulp ingeschakeld van de 6 

acquisitiecommissie voor het binnenhalen van financiële sponsoring voor de studiereis, zodat 7 

de deelnemersprijs verlaagd kon worden. Een aantal kroegen en de NVO zijn benaderd voor 8 

een eventuele sponsorovereenkomst voor de studiereis. Bascafé en bar ThomTom hadden 9 

aangegeven Postelein te willen sponsoren voor de studiereis in ruil voor een advertentie in het 10 

programmaboekje van de studiereis en voor het plaatsen van het logo van de kroegen op de 11 

commissiekleding, naast het logo van Café de Fuik.  12 

 De Formele Activiteiten-commissie heeft de hulp in geroepen van de 13 

acquisitiecommissie om originele bedankjes te regelen voor de sprekers van het 14 

Kinderboekenevenement dat heeft plaatsgevonden op dinsdag 13 september 2017. De 15 

sprekers kregen allemaal een boekenbon cadeau.  16 

  17 

6.4.3 PosteleinPas 18 
  In bestuursjaar 2013-2014 is met de PosteleinPas begonnen. Op dit moment 19 

krijgen Posteleinleden korting bij tien verschillende bedrijven in en rondom Nijmegen. De 20 

contracten met Skicentrum de Wijchense Berg, DressMe Clothing, Café de Fuik, restaurant 21 

Yukimi en Fresca zijn verlengd. De deal met Café van Ouds is aangepast en het is nu ook 22 

mogelijk om naast drie speciaal bieren van de tap en een hapje voor € 10,00, te kiezen voor 23 

drie proefglaasjes wijn, een vol glas naar keuze en een hapje voor € 10,00. Het contract met 24 

Lopers Company is tevens verlengd en de deal is veranderd van € 20,00 korting op 25 

hardloopschoenen naar 15% korting op hardloopschoenen. Daarnaast is een nieuw contract 26 

aangegaan met Laura Visser Fotografie, waarbij een fotoshoot wordt aangeboden voor € 9,95 27 

in plaats van € 14,95. Tevens zijn dit jaar nog twee nieuwe deals toegevoegd aan de 28 

PosteleinPas. Vanaf april 2017 is het mogelijk om bij Project Escape de Duivelskamer te 29 

boeken met maximaal zes personen voor maar € 60,00 in plaats van € 83,00. De actie is 30 

geldig op maandag tot en met donderdag. Tevens was er in de maanden april, mei en juni een 31 

competitie gaande, exclusief voor Posteleinleden. Het team dat op 30 juni bovenaan stond, 32 

mocht nogmaals terugkomen en gratis de andere escaperoom spelen. De tweede nieuwe actie 33 

was bij Riley’s Pub en loopt nog tot 1 mei 2018. Een hoofdgerecht en drankje kan genuttigd 34 

worden voor € 12,00 met keuze uit de volgende mogelijkheden: saté, hamburger, 35 

cheeseburger en spaghetti bolognese in combinatie met één van de volgende dranken: 36 

koffie/thee, postmix fris, kleine Amstel Pils en rode/witte huiswijn. Tevens kan een vaasje 37 

Amstel, postmix fris voor € 2,00 of een glas wijn (rood, droog, zoet, rosé) voor € 3,00 38 

gedronken worden op vertoon van de PosteleinPas.  39 

   Achter de inlogpagina staat een aparte pagina met daarop alle deals van de 40 

PosteleinPas. Van elk bedrijf staat wat de aanbieding is en daarbij een logo. De PosteleinPas 41 

kan opgehaald worden op de Posteleinkamer. Op de PosteleinPas komt elk jaar een nieuwe 42 

ledensticker, waaraan te zien is of de PosteleinPas nog geldig is. Op dit moment zijn twee 43 

PosteleinPassen in omloop, omdat aan het einde van bestuursjaar 2015-2016 PosteleinPassen 44 

zijn besteld met een nieuw design. Naar sponsoren is gecommuniceerd dat de acties voor 45 

beide passen gelden en beide passen zijn langs gebracht bij alle sponsoren op de PosteleinPas 46 

die zij als voorbeeld kunnen gebruiken.  47 
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6.5 Ledenweekendcommissie 1 
 De ledenweekendcommissie bestond dit jaar uit zeven commissieleden, exclusief de 2 

commissaris PR, te weten: 3 

 4 

 V. van den Berg (commissiehoofd) 5 

 H. van Vreeswijk (commissiepenningmeester) 6 

 M. Gotink 7 

 K. de Jongh 8 

 R. van de Scheur 9 

 I. ten Teije 10 

 R. van Vugt  11 

 12 

 De ledenweekendcommissie was dit jaar een nieuwe commissie en heeft zich 13 

beziggehouden met het organiseren van een driedaagse reis in het weekend naar een 14 

bestemming in de buurt van Nijmegen. Het georganiseerde weekend is gekoppeld aan een 15 

thema, bedacht door de commissie. Gekozen is het thema van het weekend pas bekend te 16 

maken op de bijeenkomst voor het ledenweekend, net als bij de introductie wordt gedaan bij 17 

de mentorenbijeenkomst.  18 

Op 15 maart 2017 heeft de informatiebijeenkomst plaatsgevonden en hier waren 45 19 

leden aanwezig, inclusief bestuur en commissie. Deze avond werd het thema bekend gemaakt 20 

en zijn de leden verdeeld over zes groepen, waarin zij tevens hebben gestreden gedurende het 21 

hele ledenweekend. De leden kregen wat praktische informatie te horen over het 22 

ledenweekend en een globale planning te zien van het weekend. Na de bijeenkomst waren er 23 

positieve reacties over de invulling van de avond. Leden vonden het leuk dat de bijeenkomst 24 

niet standaard was, zoals voor alle reizen met kennismakingsspellen.  25 

Het allereerste ledenweekend van Postelein heeft plaatsgevonden op vrijdag 31 maart 26 

2017 tot en met zondag 2 april 2017. Het thema van het ledenweekend was ‘The 27 

Hungergames’ en het weekend vond plaats in De Mortel. Voor het ledenweekend hadden 35 28 

leden zich ingeschreven, exclusief commissie en bestuur. In totaal zouden 47 mensen 29 

meegaan op het ledenweekend. Echter zijn uiteindelijk 45 leden mee geweest, inclusief 30 

commissie en bestuur, doordat twee leden zich de laatste week nog hadden afgemeld. De 31 

deelnemers zijn van te voren verdeeld over zes districten en het gehele weekend hebben zij in 32 

deze zes teams gestreden voor de winst. 33 

De prijs van het ledenweekend was vastgesteld op € 37,50. Bij dit bedrag zat twee 34 

keer avondeten, één keer ontbijt, één keer lunch, één keer brunch, bier tijdens de cantus, een 35 

slaapplek en vervoer voor de heen- en terugreis inbegrepen. Wat de leden nog zelf moesten 36 

betalen tijdens het weekend waren de consumpties (€ 0,50 bier/fris en € 1,00 wijn) en de 37 

eventuele broodjes met snack die ze wilden nuttigen (€ 0,50).  38 

Voorafgaand aan het ledenweekend zijn boodschappen gedaan bij de Albert Heijn, 39 

waarover 10% korting was geregeld. De boodschappen zijn de ochtend van het ledenweekend 40 

opgehaald met een busje en naar de locatie gebracht. Tevens is de week voor het 41 

ledenweekend naar Duitsland gereden om bier en een tap op te halen voor op het 42 

ledenweekend zelf. Verder hebben alle teamleiders van de districten een officiële brief 43 

gekregen in de weken voor het ledenweekend. In deze brief stond de uitleg van het rode 44 

draadspel met een soort bucketlist erop. Hiermee konden extra punten verdiend worden 45 

gedurende het weekend. 46 

Op vrijdag 12.00 uur is de grote bus met alle deelnemers vertrokken vanuit Nijmegen. 47 

Twee commissieleden zijn mee geweest met de bus om te checken of iedereen aanwezig was 48 

en de rest van de commissie was om 10.00 uur al op locatie met een busje en een auto. De 49 

deelnemers zijn om circa 13.00 uur aangekomen op locatie en hebben toen hun spullen 50 
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kunnen droppen in de slaapzalen. Na de lunch heeft een estafette plaatsgevonden tussen de 1 

verschillende districten. Op vrijdagavond is naar het bos vertrokken en is een bosspel 2 

gespeeld. Echter bleek dat dit spel niet helemaal eerlijk gespeeld kon worden en dat het 3 

gevaarlijk omdat in het donker gerend moest worden en niet gezien kon worden waar gelopen 4 

werd. Dit kan meegenomen worden bij een volgend ledenweekend. Na het bosspel was een 5 

feest gepland, maar deze kwam moeilijk op gang. Veel deelnemers speelden spelletjes in de 6 

zaal en voor volgend jaar kan worden meegenomen om van te voren maatregelen te treffen, 7 

zoals tijdens het bosspel alle tafels aan de kant te schuiven en de muziek aan te zetten direct 8 

bij terugkomst op de accommodatie. Echter was het een geslaagde eerste dag. 9 

Op zaterdag heeft een zeskamp plaatsgevonden en in de avond een biercantus. Beide 10 

onderdelen werden enthousiast ontvangen en de cantus zorgde voor een geslaagd feest op de 11 

zaterdagavond. Het spel op de zondag was voor veel groepjes een beetje saai, omdat dit alleen 12 

voor de twee winnende teams was. Hier kan volgend jaar rekening mee gehouden worden. 13 

Achteraf zijn 33 leden nog mee pizza gaan eten in Café de Fuik, waar de prijsuitreiking van 14 

het ledenweekend plaatsvond. Deze afsluiter was een succes en leden gaven aan het leuk te 15 

vinden om het weekend nog even samen af te sluiten. 16 

 Op dinsdag 2 mei 2017 heeft de ledenweekendreünie plaatsgevonden in Café de Fuik. 17 

Deze avond zijn 32 deelnemers aanwezig geweest, inclusief commissie en bestuur. Begonnen 18 

is met het tonen van de aftermovie, waarop veel enthousiaste reacties klonken. Daarna is nog 19 

een pubquiz gespeeld, opgesteld door de ledenweekendcommissie, waarbij gestreden werd in 20 

dezelfde districten als op het ledenweekend. Tijdens de pubquiz kwamen bijzondere 21 

gebeurtenissen van het ledenweekend ter sprake, waardoor enthousiaste discussies en vragen 22 

ontstonden bij de deelnemers. Dit zorgde voor een gezellige sfeer, die de gehele avond is 23 

blijven hangen.  24 

Op het weekend zelf en na het weekend zijn alleen maar positieve reacties gekomen en 25 

aan leden die niet mee waren op weekend, werd al sterk aangeraden volgend jaar zeker mee te 26 

gaan. Uit de enquête die is gehouden op de ledenweekendreünie bleek dat iedere deelnemer 27 

erg enthousiast was over het ledenweekend en het enige minder leuke aan het weekend was 28 

het bosspel op de vrijdagavond. Leden gaven aan volgend jaar zeker weer mee te willen. De 29 

commissie is zelf ook erg tevreden over het weekend en zijn met een geslaagd gevoel naar 30 

huis gegaan. 31 

 32 

6.6 Propedeuse-, bachelor- en masteruitreikingen 33 
 Studievereniging Postelein is, net als in voorgaande jaren, aanwezig geweest bij de 34 

propedeuse- en bacheloruitreikingen van de studie Pedagogische Wetenschappen om leden te 35 

feliciteren met het behalen van hun diploma. Op donderdag 1 september 2016 heeft een 36 

propedeuse-uitreiking plaatsgevonden. Op dinsdag 25 oktober 2016 heeft een 37 

bacheloruitreiking plaatsgevonden. Op donderdag 29 juni 2017 een gemengde propedeuse- en 38 

bacheloruitreiking plaatsgevonden. Tevens heeft op dinsdag 5 september 2017 een 39 

propedeuse-uitreiking plaatsgevonden, waarbij is gesproken en rozen zijn uitgedeeld door 40 

twee personen van het kandidaatsbestuur 2017-2018. Tijdens deze vier gelegenheden zijn 41 

felicitaties uitgesproken en rozen uitgedeeld met een felicitatiekaartje eraan. De 42 

masterstudenten ontvingen bij het behalen van hun master een kaartje met daarop felicitaties 43 

namens Postelein en hierop werd verwezen naar het worden van Vriend van Postelein, de 44 

LinkedIn-pagina van Postelein en het alumnibestand.  45 

 46 

6.7 Folders 47 
 In september 2016 is de folder voor het actief lidmaatschap bij Postelein aangepast. De 48 

sponsorfolder is in bestuursjaar 2015-2016 aangepast en bevat nu ook de bedragen voor een 49 

advertentie op Facebook. De sponsorfolder is dit jaar in zijn huidige staat gebruikt. De 50 
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algemene folder van Postelein is in bestuursjaar 2015-2016 aangepast en is momenteel up-to-1 

date, daarom is deze niet aangepast. De algemene folder was te vinden op de Posteleinkamer 2 

op de balie en is als onderdeel van het introductiepakket 2017 verstuurd naar 3 

eerstejaarsstudenten.  4 

 5 

6.8 Kerstkaarten 6 
 In september 2016 zijn de kerstkaarten ontworpen en in week 50 van 2016 zijn de 7 

kerstkaarten verstuurd. De kerstkaarten zijn gedrukt bij de externe drukker Drukzo. De 8 

kaarten waren gedrukt op dikker en glanzend papier, waardoor de kaarten er netjes uit zagen. 9 

Actieve leden, sponsoren, zusterverenigingen, samenwerkende studieverenigingen, docenten 10 

en overige relaties hebben een gedrukte kaart ontvangen. Niet-actieve leden hebben de 11 

kerstkaart digitaal ontvangen.  12 

 13 

6.9  Sponsit 14 
 Afgelopen jaar heeft Postelein een contract afgesloten met Sponsit, een online 15 

relatiebeheersysteem. Hierin zijn alle contracten en contacten van Postelein online vastgelegd. 16 

Dit is een vervanging van de databank die in eerdere jaren is opgesteld. Alle sponsordeals zijn 17 

in Sponsit ingevoerd en konden op deze manier makkelijk gefactureerd worden door de 18 

penningmeester. Tevens werd duidelijk weergeven hoeveel en wat nog gefactureerd moest 19 

worden en welke sponsordeals al binnen waren. De commissaris PR ontving een mail als een 20 

contract binnen een bepaalde periode afliep, zodat zij herinnerd werd aan het verlengen van 21 

het lopende contract. Afgelopen jaar is het bestuur vooral bezig geweest met alles invoeren in 22 

het systeem en aankomend jaar kan het nieuwe bestuur optimaal aan de gang met Sponsit.  23 
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7 Commissaris activiteiten 1 

7.1  Pedagogen Uit de Banken-commissie 2 
 De Pedagogen Uit de Banken-commissie (PUB-commissie) is afgelopen jaar 3 

begonnen met zeven leden en bestond daarna uit zes leden, exclusief de commissaris 4 

activiteiten, te weten: 5 

 6 

 Y. Bremer (commissiehoofd) 7 

 L. Baack 8 

 D. Bouma 9 

 A. Hakens (gestopt per december 2016) 10 

 Z. Karneris 11 

 I. Meijboom 12 

 L. Zweers 13 

 14 

 Afgelopen jaar is de PUB-commissie bezig geweest met het organiseren van niet-15 

studiegerelateerde activiteiten. De PUB-commissie heeft in totaal vijf activiteiten 16 

georganiseerd.  17 

 Op donderdag 10 november 2016 heeft de eerste PUB-activiteit plaatsgevonden, de 18 

(Pre)Master PUB-Quiz. Deze activiteit was alleen voor premaster- en masterstudenten 19 

toegankelijk. De PUB-Quiz vond plaats in bar ThomTom. Bij binnenkomst kregen alle 20 

deelnemers iets te drinken. Tijdens de PUB-Quiz werden verschillende vragen beantwoord 21 

met betrekking tot algemene kennis, het herkennen van bekende mensen, het raden van 22 

nummers en zijn drie rondes met kleine spellen gespeeld. Leden betaalden € 2,00 en niet- 23 

leden betaalden € 3,00. In totaal waren 27 deelnemers, inclusief bestuur en commissie, 24 

aanwezig, waarvan zeven masterstudenten, acht premasterstudenten en drie niet-leden. De 25 

overige deelnemers waren commissie en bestuur. Van de 27 deelnemers waren 24 personen 26 

lid van Postelein. Het was een gezellige avond waar ruimte was voor binding tussen 27 

premaster- en masterstudenten maar ook tussen hen en het bestuur. 28 

 Op donderdag 1 december 2016 heeft de Sinterklaasavond plaatsgevonden. In totaal 29 

waren 32 deelnemers aanwezig inclusief commissie en bestuur, waarvan 32 leden en geen 30 

niet-leden. Aan het begin van deze avond zijn twee chocoladeletters gemaakt bij de 31 

Chocoladebar. Later op de avond is een dobbelspel gespeeld bij restaurant Stoom. 32 

Deelnemers was op voorhand gevraagd een klein cadeau mee te nemen voor het dobbelspel. 33 

In drie groepen is het spel gespeeld. In elke groep deed één cadeau mee wat door de 34 

commissie was meegenomen. Diegene die aan het einde van het dobbelspel dit cadeau had, 35 

kreeg van de commissie een extra cadeau. Leden betaalden € 6,00 en niet-leden betaalden 36 

€ 10,90. Deelnemers waren enthousiast en gaven aan het een leuke nieuwe activiteit te vinden. 37 

 Op maandag 20 februari 2017 heeft de biercantus plaatsgevonden. De cantus vond 38 

plaats bij sociëteit ‘De Kroeg’ van N.S.V. Carolus Magnus. Het senaat was geregeld vanuit 39 

H.R.G. Achelous, een dispuut van N.S.R.V. Phocas. In totaal waren 55 deelnemers inclusief 40 

commissie en bestuur aanwezig bij de activiteit. Van de deelnemers waren 51 deelnemers lid 41 

van Postelein en vier deelnemers waren geen lid. Leden betaalden € 10,00 en niet-leden 42 

betaalden € 14,00. Het was een gezellige avond met positieve reacties. 43 

Op woensdag 10 mei 2017 heeft de Casino Night plaatsgevonden. In totaal waren 34 44 

leden aanwezig en geen niet-leden, inclusief bestuur en commissie. Leden betaalden € 1,00 en 45 

niet-leden betaalden € 5,50. De deelnemers werden verwelkomd met een glaasje prosecco. 46 

Tevens ontvingen zij één muntje voor een consumptie, een looproute en nep geld, wat zij 47 

moesten gebruiken gedurende de avond. In totaal zijn vijf spellen en een loterij gespeeld. De 48 

reacties op de avond waren positief. 49 
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Op woensdag 14 juni 2017 heeft de kroegentocht 'Test je social skills onder het genot 1 

van een pils' plaatsgevonden. In totaal waren 48 leden en geen niet-leden aanwezig, inclusief 2 

bestuur en commissie. Leden betaalden € 2,50 en niet-leden € 5,00. In vijf groepen is bij vijf 3 

kroegen langsgegaan, waar in elke kroeg een spel gespeeld is. Bij de volgende kroegen is 4 

langsgegaan: de Tempelier, Bascafé, Malle Babbe, Stretto en Riley's Pub. Aan het einde van 5 

de avond is verzameld bij Café de Fuik, waar de winnaar bekend is gemaakt. 6 

 7 

7.2  Eerstejaarscommissie 8 
De eerstejaarscommissie bestond dit jaar uit vijf leden, exclusief de commissaris 9 

activiteiten, te weten: 10 

 11 

 N. Kistler (commissiehoofd) 12 

 E. Boeijink 13 

 S. van Helden 14 

 E. Oplaat 15 

 B. Timmers 16 

 17 

 Afgelopen jaar heeft de eerstejaarscommissie twee activiteiten georganiseerd die 18 

uitsluitend voor eerstejaarsstudenten van het jaar 2016-2017 toegankelijk waren. Daarnaast 19 

heeft in september 2017 nog een activiteit plaatsgevonden die enkel toegankelijk was voor 20 

eerstejaarsstudenten van het studiejaar 2017-2018, mentoren van de introductie 2017 en de 21 

introductiecommissie 2017. 22 

Op vrijdag 16 december 2016 heeft de na-tentamenborrel voor de eerstejaarsstudenten 23 

plaatsgevonden. De borrel heeft vanaf 15.00 uur plaatsgevonden in het Sportcafé en was 24 

gratis. In totaal waren ongeveer zestig eerstejaarsstudenten aanwezig. Een loterij heeft 25 

plaatsgevonden waarbij drankjes en nacho’s zijn weggegeven. Deelnemers kregen bij 26 

binnenkomst een lootje met een nummer erop voor de loterij. Deelnemers konden bij het 27 

winnen van één of meerdere drankjes kiezen uit bier, fris of wijn. Deelnemers hebben gezellig 28 

met elkaar geborreld en nieuwe mensen ontmoet. Het was een gezellige middag, een goede 29 

afsluiting van de tentamens en een goede start van de kerstvakantie. 30 

Op woensdag 8 februari 2017 heeft het eerstejaars diner-rouler plaatsgevonden. In 31 

totaal waren dertig deelnemers aanwezig inclusief bestuur en commissie. Leden betaalden € 32 

2,00 en niet-leden betaalden € 3,00. Geen niet-leden waren aanwezig. Deelnemers kregen een 33 

dag van tevoren te horen in welke groep zij ingedeeld waren en wat hun fietsroute was. Ze 34 

gingen langs op drie locaties, bij drie leden van de commissie thuis, waar zij elke keer iets 35 

anders te eten kregen. Op één locatie werden wraps met roomkaas, kipfilet en komkommer en 36 

stokbrood aangeboden. Op de tweede locatie werd pasta met rode pesto en groene pesto 37 

geserveerd en op de derde locatie werd Griekse yoghurt met koek en jam in een bekertje 38 

aangeboden. Het was een gezellige avond en veel leden hebben nieuwe mensen leren kennen. 39 

 Op woensdag 13 september 2017 heeft de eerstejaarsbarbecue plaatsgevonden bij Café 40 

Piecken. In totaal waren 130 deelnemers aanwezig inclusief bestuur, commissie, 41 

introductiecommissie en mentoren. Van de deelnemers was één persoon geen lid van 42 

Postelein en 129 deelnemers waren wel lid. Leden betaalden € 6,50 en niet-leden betaalden  43 

€ 9,00. Deelnemers konden hiervoor mee barbecueën en spelletjes spelen. Gezelschapsspellen 44 

waren meegenomen naar locatie waar deelnemers de keuze hadden om deze te spellen.  Het 45 

was een gezellige avond waarbij introductiegroepjes gezellig hebben kunnen bijkletsen.  46 

 De eerstejaarscommissie heeft aan de verwachtingen voldaan. Het is volgens het 47 

bestuur gelukt laagdrempelige activiteiten te organiseren waar eerstejaars makkelijk naar toe 48 

konden gaan. Door eerstejaarsstudenten is aangegeven dat zij makkelijker andere 49 

eerstejaarsstudenten hebben leren kennen door de eerstejaarsactiviteiten en dat zij door deze 50 
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activiteiten ook sneller naar andere Posteleinactiviteiten zijn gekomen. Dit sluit aan bij het 1 

speerpunt toegankelijkheid. Vanuit de commissie zijn ook positieve reacties gekomen op de 2 

commissie. Door deze commissie hebben zij ook makkelijker andere eerstejaarsstudenten 3 

leren kennen en kennis kunnen maken met commissiewerk bij Postelein. Het doel van de 4 

commissie is behaald.  5 

 6 

7.3  Feestcommissie 7 
De feestcommissie bestond dit jaar uit vijf leden, exclusief de commissaris 8 

activiteiten, te weten: 9 

 10 

 J. de Regt (commissiehoofd/BaMyPo) 11 

 F. Verduijn (Inglorious) 12 

 K. Weug (BaMyPo) 13 

 I. van Wezel (S-feest) 14 

 J. Windt (BaMyPo) 15 

 16 

De commissieleden namen allen plaats in één van de drie commissies voor de feesten. 17 

De BaMyPo- en de Inglorious-commissie organiseerden feesten die Postelein met andere 18 

verenigingen organiseerde. De S-feest commissie viel dit jaar onder N.S.K.W. Kompanio. 19 

 20 

7.3.1 BaMyPo 21 
De BaMyPo-feesten werden georganiseerd door studievereniging Babylon, 22 

studievereniging Mycelium en studievereniging Postelein. In totaal hebben zes feesten  23 

plaatsvonden in de El Sombrero. De feesten vonden plaats op woensdagavond vanaf 23.00 24 

uur, met uitzondering van de introductie-editie, welke op donderdag om 22.00 uur begon. 25 

Leden van studievereniging Babylon, Mycelium en Postelein betaalden € 1,00 entree, 26 

externen betaalden € 2,00 entree. Op alle feesten werd de eerste tweehonderd bezoekers een 27 

welkomstshotje aangeboden en bij elk feest was een ander mixdrankje of shotje in de 28 

aanbieding. 29 

Op woensdag 12 oktober 2016 heeft het eerste BaMyPo-feest plaatsgevonden 30 

met als thema BaMyPolikliniek. Het actiedrankje bij dit feest was een shotje Sourz Red voor 31 

€ 2,00. Als versiering waren plastic spuiten, stethoscopen en thermometers aan de muur 32 

opgehangen. Tevens waren plastic handschoenen opgeblazen als slinger. Voor de commissie  33 

waren pleisters gekocht, welke opgeplakt zijn ter versiering. Het was een rustig feest, maar 34 

de sfeer was goed. 35 

Op woensdag 23 november 2016 heeft het tweede BaMyPo-feest 36 

plaatsgevonden. Het thema was BaMyPopo. Als actie kon de gehele avond Malibu cola 37 

gedronken worden voor € 4,00. De ruimte was versierd met afzetlinten, alarmlichten en 38 

handboeien. Voor de commissie waren politiebadges en handboeien als versiering gekocht. 39 

Het was drukker dan het eerste BaMyPo-feest, meer externen waren aanwezig. 40 

Op woensdag 1 februari 2017 heeft het derde BaMyPo-feest plaatsgevonden 41 

met als thema BaMyPonyPark. De gehele avond kon een shotje Trojka Pink gedronken 42 

worden voor € 2,00. Als versiering waren paardentafelkleden en -slingers opgehangen. De 43 

commissie had My Little Pony-maskers gemaakt, welke zij zelf droegen en de overgebleven 44 

maskers zijn uitgedeeld aan bezoekers bij binnenkomst. Het was een gezellig druk feest, 45 

zowel veel leden als externen waren aanwezig. 46 

Op woensdag 8 maart 2017 heeft het vierde BaMyPo-feest plaatsgevonden met 47 

als thema BaMyPolonaise. Als actie kon de gehele avond dropshot gedronken worden voor 48 

€ 2,00. Als versiering waren slingers, ballonnen en serpentine gekocht. Voor de commissie 49 

waren confettikanonnen gekocht welke tijdens het feest zijn afgeschoten. Het was een gezellig 50 
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feest met vooral leden en weinig externen. Hierdoor was het rustiger dan andere feesten. 1 

  Op woensdag 19 april 2017 heeft het vijfde BaMyPo-feest plaatsgevonden. Het 2 

thema was BaMyPoar neem’n. De ruimte was versierd met Nederlandse vlaggen, slingers en 3 

plaatjes van de koning waar Poar neem’n op stond. De gehele avond kon een shotje tequila 4 

gedronken worden voor € 3,00. Het was gezellig druk. 5 

  Op donderdag 24 augustus 2017 heeft het laatste BaMyPo-feest 6 

plaatsgevonden in de El Sombrero. Dit was de introductie-editie van het BaMyPo-feest. 7 

Mentoren hadden gratis entree. Tot 01.00 uur was bier voor iedereen € 1,00 en de gehele 8 

avond konden shotjes red en green sourz gedronken worden voor € 3,00. Het thema van het 9 

feest was BaMyPotter, de ruimte was versierd met posters in Harry Potter thema en zwarte 10 

vlaggetjes. Het was een gezellig feest met een goede sfeer. 11 

  De opkomst van het eerste feest was minder dan bij de andere feesten. Een 12 

verklaring hiervoor kan zijn dat het feest viel tijdens de tentamens van Postelein en in de 13 

buurt van de tentamens van studievereniging Babylon en studievereniging Mycelium. Dit kon 14 

echter niet anders gepland worden bij de El Sombrero. Bij alle feesten was het 15 

promotiemateriaal digitaal op tijd, maar bij het eerste en het vierde feest was de poster te laat 16 

geleverd en kon deze niet meer opgehangen worden. De poster is op tijd zelf geprint waardoor 17 

deze alsnog zichtbaar was voor leden. Bij het BaMyPonyPark-feest was de garderobe te laat 18 

open, waardoor bezoekers buiten moesten wachten tot dat de commissie hun jas kon 19 

ophangen en deurdiensten gedraaid konden gaan worden. Bij het vijfde BaMyPo-feest was de 20 

poster op tijd af zowel digitaal als gedrukt en begon het feest op tijd. Bij het zesde BaMyPo-21 

feest is alleen een digitale poster gebruikt welke op tijd af was. Het feest is tien minuten te 22 

laat begonnen omdat er niemand was achter de garderobe. 23 

  Het jaar is begonnen met S. Kowsari als bedrijfsleider, halverwege het jaar is 24 

hij op een andere functie gezet en heeft R. Timmermans het overgenomen. Op dit punt heeft 25 

ook een evaluatie plaatsgevonden met de El Sombrero. De samenwerking werd vanuit de El 26 

Sombrero als prettig ervaren. Vanuit de studieverenigingen is aangegeven dat de shotjes 27 

regelmatig niet op tijd klaar stonden en dat de garderobe een aantal keer te laat is opengegaan. 28 

De El Sombrero heeft aangegeven hieraan te gaan werken. Bij het vierde feest is de garderobe 29 

eerder geopend. De rest van de organisatie verliep rommelig, dit kan komen doordat R. 30 

Timmermans de avond alleen draaide en een geluidsbox niet werkte. Door interne redenen 31 

van de Molenstraat is R. Timmermans gestopt en is het laatste BaMyPo-feest gevallen onder 32 

de nieuwe bedrijfsleider van de El Sombrero M. IJben. Dit was een fijne samenwerking en M. 33 

IJben kwam enthousiast over. Hij zal aankomend jaar de bedrijfsleider blijven van de El 34 

Sombrero.  35 

  36 

7.3.2  Inglorious 37 
De Inglorious-feesten werden georganiseerd door studievereniging Babylon, de 38 

ESV, GSV Excalibur, studievereniging Mycelium, SVN en studievereniging Postelein. Twee 39 

keer per jaar is het feest georganiseerd op donderdagavond vanaf 23.00 uur in Café van 40 

Buren. Tijdens de introductie vond het feest plaats op maandagavond in Café van Buren. 41 

Zowel leden als niet-leden betaalden € 2,00 entree. Voor de eerste tweehonderd 42 

bezoekers was een welkomstshotje. Tevens was er elk feest één gratis fust aanwezig. 43 

Op donderdag 17 november 2016 heeft de eerste Inglorious-editie 44 

plaatsgevonden. Het thema van het feest was SINglorious en de ruimte was versierd met rode 45 

slingers en zeisen waren opgehangen aan de muur. Voor de commissie waren duivelsoortjes 46 

als aankleding gekocht. 47 

Op donderdag 9 februari 2017 heeft de tweede editie van Inglorious 48 

plaatsgevonden. Het thema was Inflowerious en Café van Buren was versierd met kleurrijke  49 

slingers, ballonnen met een peace-teken en ballonnen met bloemetjes. Bloemenkransen en 50 
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kleurrijke kettingen waren gekocht die de commissie om had hangen en overgebleven 1 

kettingen zijn uitgedeeld aan bezoekers. 2 

 Op maandag 21 augustus 2017 heeft Introglorious plaatsgevonden in café van 3 

Buren. Mentoren mochten gratis naar binnen. De ruimte was versierd met slingers en confetti. 4 

Aan het begin van het feest was het erg druk waardoor een lang rij ontstond, hierna is een 5 

tweede ingang gecreëerd, toen de drukte bleef is ook nog een derde ingang gemaakt. Dit 6 

zorgde voor een snellere doorloop waardoor de rij korter werd. Het was een gezellig feest met 7 

een goede sfeer.  8 

 Net zoals afgelopen jaar is bij alle feesten de achterste ruimte opengegaan 9 

van Café van Buren. Het personeel had hier op voorhand al op ingespeeld en het verliep 10 

allemaal soepel, alleen moesten mensen bij de garderobe hierdoor soms even wachten totdat 11 

de achterste zaal open was, maar dit was geen probleem. Het was op de eerste twee feesten 12 

gezellig druk. Tijdens de introductie-editie was het drukker, maar ook hier was het nog een 13 

gezellige drukte. 14 

 15 

7.3.3  Pitcherparty 16 
  Op donderdag 18 mei 2017 heeft een PitcherParty plaatsgevonden in 17 

samenwerking met studieverenigingen Leonardo da Vinci, van Science, ismus, van 18 

politicologie, en Meesterlijk. De entree bedroeg € 2,00 voor iedereen. In Universiteitscafé 19 

Piecken kon de gehele avond een pitcher bier voor € 10,00 en een cocktailpitcher voor  20 

€ 12,50 gedronken worden. Tijdens deze avond werd een wet T-shirt contest gehouden en kon 21 

aan het rad gedraaid worden. Het was een gezellige avond en 31 Posteleinleden waren 22 

aanwezig. De samenwerking is als fijn ervaren.  23 

 24 

7.4  Galacommissie 25 
De galacommissie bestond dit jaar uit twee leden, exclusief de commissaris 26 

activiteiten, te weten: 27 

 28 

 L. Peeters (commissiehoofd) 29 

 V. van de Pol 30 

 31 

 Het samenwerkingsverband voor het gala bestond dit jaar uit studievereniging 32 

Mundus, studievereniging Babylon en studievereniging Postelein. In eerste instantie zou 33 

studievereniging ismus ook meedoen aan het samenwerkingsverband, echter is tijdens de 34 

algemene ledenvergadering van studievereniging ismus besloten dat zij niet meer deel zouden 35 

nemen, omdat leden het niet eens waren met een gezamenlijk gala, aangezien zij zelf een 36 

lustrumgala organiseerde afgelopen jaar. De organisatie van het gala is nu gedaan door twee 37 

commissieleden vanuit elke vereniging, exclusief bestuursverantwoordelijke. Doordat pas laat 38 

duidelijkheid was over de samenwerking van studievereniging ismus, was veel 39 

onduidelijkheid aan het begin van de organisatie en is pas later begonnen met vergaderen. 40 

 Op woensdag 29 maart 2017 is de promotie voor het gala begonnen. Het ontwerp voor 41 

de poster en de kaartjes is gemaakt door studievereniging Mundus. Op woensdag 5 april 2017 42 

is de kaartverkoop van start gegaan. Binnen een paar uur was het gala uitverkocht bij 43 

Postelein. In week 17 is de reservelijst benaderd, dit kon doordat kaarten van studievereniging 44 

Mundus overgenomen zijn. In totaal zijn 93 interne en elf externe kaarten verkocht door 45 

Postelein. Studievereniging Babylon heeft 77 kaarten verkocht en studievereniging Mundus 46 

heeft 58 kaarten verkocht. In totaal zijn 239 kaarten verkocht.  47 

 Naast het organiseren van het gala heeft de galacommissie van Postelein ook een 48 

galadiner georganiseerd. Op woensdag 3 mei 2017 heeft het galadiner plaatsgevonden in de 49 

Waagh. Vanaf 18.30 uur waren deelnemers welkom en voor € 15,00 kregen zij een 50 
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driegangenmenu, waarbij zij konden kiezen tussen twee voorgerechten en drie 1 

hoofdgerechten. Bij het diner waren 25 leden en twee niet-leden aanwezig. 2 

Op woensdag 3 mei heeft het gala plaatsgevonden in De Waagh. Leden betaalden         3 

€ 27,50 en niet-leden € 32,50. Hiervoor kregen zij van 21.00 tot 02.00 uur onbeperkt bier, fris, 4 

wijn en wodka. Tevens was een schaal punch aanwezig en zijn drie ronden bittergarnituur 5 

uitgedeeld. De gehele avond heeft DJ Justin gedraaid en tot 00.00 uur zijn foto’s gemaakt 6 

door een fotograaf.  7 

 8 

7.5  Postelein Actief-commissie 9 
De Postelein Actief-commissie bestond dit jaar uit vier leden, exclusief de 10 

commissaris activiteiten, te weten: 11 

 12 

 L. Knipscheer (commissiehoofd) 13 

 T. Mes 14 

 V. Ogink 15 

 M. Peek 16 

 17 

 Afgelopen jaar is de Postelein Actief-commissie bezig geweest met de organisatie 18 

van actieve en sportieve activiteiten. Afgelopen jaar zijn er drie activiteiten georganiseerd 19 

door de Postelein Actief-commissie. 20 

Op dinsdag 31 januari 2017 heeft de eerste Postelein Actief-activiteit plaatsgevonden. 21 

Tijdens deze activiteit is een apenkooispel gespeeld. In totaal hebben 29 deelnemers 22 

meegedaan, inclusief commissie en bestuur, waarvan twee niet-leden, hierbij betaalden leden 23 

€ 1,00 en niet-leden € 2,00. Verschillende varianten op het spel zijn gespeeld. Deelnemers 24 

gaven aan het een leuke activiteit te vinden. 25 

Op dinsdag 11 april 2017 heeft de speurtocht 'Follow the money' plaatsgevonden. In 26 

totaal waren 24 leden en geen niet-leden aanwezig inclusief commissie en bestuur. De prijs 27 

voor leden was € 1,00 en voor niet-leden € 1,50. Deelnemers werden in groepjes ingedeeld en 28 

moesten verschillende spellen spelen om geld te verdienen. Iedereen deed enthousiast mee en 29 

positieve reacties kwamen op de activiteit. 30 

Op donderdag 22 juni 2017 heeft de Meerkamp waterbattle plaatsgevonden. In totaal 31 

waren 26 deelnemers aanwezig, inclusief commissie en bestuur. Leden betaalden € 2,00 en 32 

niet-leden betaalden € 7,00. De deelnemers zijn onderverdeeld in groepjes van drie of vier 33 

personen, welke in verschillende rondes spellen hebben gespeeld. De spellen die zijn gespeeld 34 

zijn bubbelvoetbal, flessenvoetbal, een spel om een strandbal met water over een lijn te 35 

krijgen, zeepbaanrace, waterballonnenspel en reuze waterpong. De reacties waren positief op 36 

de activiteit zelf. 37 

 38 

7.6  Skireiscommissie 39 
De skireiscommissie bestond dit jaar uit zes leden, exclusief de commissaris 40 

activiteiten, te weten: 41 

 42 

 M. Kunst (commissiehoofd) 43 

 B. Braun (commissiepenningmeester) 44 

 E. van Afferen 45 

 J. Jansen 46 

 I. van Mil 47 

 M. in ’t Zandt 48 

 49 

 Voordat de commissie was samengesteld, is al gezocht naar mogelijke bestemmingen 50 
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door de commissaris activiteiten. Hiervoor is contact gezocht met Skistuds. Toen de 1 

commissie gevormd was, is ook door de commissie gezocht naar mogelijke bestemmingen. Al 2 

snel werd de conclusie getrokken dat de aanbiedingen vanuit Skistuds de beste waren. Via de 3 

organisatie is de bestemming en de accommodatie vastgelegd. Dit jaar is gekozen korter op 4 

skireis te gaan dan afgelopen jaren namelijk een reis van zes dagen in plaats van acht of meer 5 

dagen. Dit had te maken met de beschikbare reizen. Langere reizen waren naar dezelfde 6 

bestemming als afgelopen jaar of te duur. Tevens kwam het in verband met de hertentamens 7 

beter uit om niet de gehele week weg te zijn. Daarna is op zoek gegaan naar een skileraar en 8 

een snowboardleraar. M. L. Kho is benaderd als skilerares, zij is de zus van M.Y. Kho, een lid 9 

van Postelein. Als skileraar is B. Schlicher benaderd, hij is lid bij Postelein. Later zijn ook het 10 

programmaboekje en het draaiboek gemaakt. De skireis is aangeboden voor € 249,00, 11 

exclusief eventuele verzekeringen en/of materiaalhuur. 12 

De mediacommissie heeft het promotiemateriaal gemaakt wat bestond uit een 13 

promotiefilmpje, een poster en het logo. De poster is op verschillende plekken opgehangen en 14 

het promotiefilmpje is in week 44 en 45 getoond eerste-, tweede- en derdejaars bachelor- en 15 

ALPO-studenten en eerstejaars premasterstudenten. De masterstudenten, tweedejaars 16 

premasterstudenten en vierdejaars ALPO-studenten waren deze weken helaas niet bereikbaar. 17 

Tijdens de praatjes is verteld dat vragen gemaild konden worden naar Postelein of op de 18 

Posteleinkamer gesteld konden worden. Op woensdag 16 november 2016 om 19.00 uur is de 19 

inschrijving via Blackboard opengegaan. Deze zat dezelfde avond nog vol. De skireis bood 20 

plaats voor dertig deelnemers inclusief de ski- en snowboardleraren, het bestuur en zes 21 

commissieleden. 22 

Op woensdag 14 december 2017 heeft de informatiebijeenkomst van de skireis 23 

plaatsgevonden in Café de Fuik. Hierbij waren 28 deelnemers aanwezig. Tijdens de 24 

bijeenkomst is informatie gegeven over de reis, is de kamerindeling bekendgemaakt en een 25 

kennismakingsspel gespeeld. Tijdens de informatiebijeenkomst deed de beamer van Café de 26 

Fuik het niet. Hierdoor is de presentatie getoond op drie laptops die verdeeld waren onder de 27 

deelnemers. Doordat de beamer het niet deed, kreeg iedereen aan het einde van de 28 

bijeenkomst een shotje op kosten van Café de Fuik. 29 

De skireis heeft plaatsgevonden van zondag 8 januari 2017 tot en met vrijdag 13 30 

januari 2017. Op zondag 8 januari 2017 zijn alle deelnemers aan het begin van de avond 31 

vertrokken, waarna zij de volgende ochtend vroeg aankwamen met de bus in Superdévoluy. 32 

De bagage van de deelnemers werd in het bagagedepot geplaatst en iedereen kon zich 33 

omkleden in zijn ski- en snowboardkleren. Toen iedereen klaar was, is het ski- en 34 

snowboardmateriaal opgehaald en konden deelnemers vrij gaan skiën en begonnen de ski- en 35 

snowboardlessen. In totaal hadden vijftien deelnemers skiles en drie deelnemers 36 

snowboardles. Op voorhand was met E. van Afferen van de commissie afgesproken dat zij 37 

zou helpen bij de skilessen omdat het een grote groep was. Na de eerste dag is één van de 38 

deelnemers met skiles gaan snowboarden en heeft snowboardles gehad en is één van de  39 

deelnemers met snowboardles gestopt en vrij gaan skiën. Na de eerste dag bleek de groep die 40 

skiles kreeg nog steeds te groot en ook bleek het verschil in niveau te groot voor twee 41 

leraressen. Na overleg is besloten dat I. van Mil, tevens van de commissie, ook zou helpen 42 

met de skilessen. De groep is opgedeeld in drie niveaus en de lessen zijn voortgezet in drie 43 

verschillende groepen op dinsdag, woensdag en donderdag. Door de deelnemers is dit als 44 

prettig ervaren. 45 

Op maandagavond konden de deelnemers samen met de commissie mee uit eten op 46 

eigen kosten. Alle deelnemers zijn deze avond meegegaan. Op dinsdagavond is een 47 

kroegentocht georganiseerd. In de eerste kroeg kregen alle deelnemers een shotje en een 48 

drankje. Ze konden kiezen uit bier, fris, wijn of een shotje. De planning was om langs te gaan 49 
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bij drie kroegen, echter is bij de tweede kroeg besloten dat iedereen het erg gezellig had en is 1 

de groep daar gebleven. Op woensdagavond heeft een slee-activiteit plaatsgevonden. Een 2 

wedstrijd heeft plaatsgevonden waarbij de appartementen tegen elkaar sleeden in de vorm van 3 

een estafette en opdrachten. Op donderdagavond is gegeten op kosten van Postelein en na het 4 

eten is de bus vertrokken naar Nederland.  5 

Op woensdagmiddag is een deelnemer vervelend ten val gekomen, waardoor zij naar 6 

het ziekenhuis in Gap gebracht moest worden. Eén bestuurslid is met haar mee gegaan in de 7 

ambulance, om overige kosten te kunnen betalen met de creditcard van Postelein. Omdat 8 

onduidelijk was of de deelnemer dezelfde dag nog terug zou komen naar Superdévoluy en 9 

waarschijnlijk daar moest overnachten, zijn nog een bestuurslid en commissielid naar Gap 10 

vertrokken die woensdagmiddag, zodat nooit iemand alleen in Gap zat. Een bestuurlid heeft 11 

samen met de deelnemer overnacht in het ziekenhuis en het bestuurslid en commissielid 12 

hebben overnacht in een hotel in Gap. Donderdagochtend werd duidelijk dat de deelnemer 13 

mee kon met de bus terug naar Nederland en is met zijn vieren teruggereisd naar 14 

Superdévoluy. Het bestuur is bijgesprongen in het ondersteunen van de commissie. De 15 

reisleider heeft goede ondersteuning geboden omtrent de situatie en hielp meedenken met wat 16 

geregeld moest worden. Naar aanleiding van dit incident is een noodgevallenprotocol 17 

opgezet. 18 

Op donderdag 16 februari 2017 heeft de skireisreünie plaatsgevonden in Café de Fuik. 19 

Vanaf 19.30 uur waren deelnemers welkom en is de aftermovie bekeken, zijn enquêtes 20 

omtrent de reis ingevuld, zijn oorkondes uitgedeeld en is gezellig nageborreld. In totaal 21 

waren 23 deelnemers aanwezig. Uit de enquête is naar voren gekomen dat de duur van de reis 22 

wisselend ervaren is, sommige vonden de duur tekort en sommige vonden het juist fijn zoals 23 

het was. Tevens was de beoordeling van het skigebied wisselend. Dit kan te maken hebben 24 

met het aantal pistes dat open was, omdat maar de helft van pistes open was, was het voor 25 

sommige een te klein gebied. 26 

 Op 18 mei 2017 is begonnen met het promoten van de skireiscommissie voor het 27 

bestuursjaar 2017-2018. Bedoeld was om de commissie voor de helft al vorm te geven 28 

waardoor offertes eerder opgevraagd konden worden, waardoor meer keuze zou zijn voor een 29 

skireis in het bestuursjaar 2017-2018. Helaas is geen reactie gekomen op de oproep. Besloten 30 

is toen om de skireiscommissie van 2016-2017 offertes op te laten vragen. Offertes zijn 31 

opgevraagd welke zijn gegeven aan de bestuursverantwoordelijke van het jaar 2017-2018.  32 

  33 

7.7  Studiereiscommissie 34 
De studiereiscommissie bestond dit jaar uit zeven leden, exclusief de commissaris 35 

activiteiten, te weten: 36 

 37 

 L. Streppel (commissiehoofd) 38 

 I. Wouters (commissiepenningmeester) 39 

 N. van den Brand 40 

 M. Peters 41 

 A. Reuterink 42 

 R. van der Steen 43 

 A. Verheijen 44 

 45 

 De studiereiscommissie heeft zich het afgelopen jaar beziggehouden met het 46 

zoeken van een bestemming, het boeken van de vlucht en hostel, het benaderen van formele 47 

instellingen en het uitzoeken van informele activiteiten. Daarnaast zijn ook docenten 48 

benaderd. De studiereis is dit jaar aangeboden voor € 360,00. 49 
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In week 10 en 11 van 2017 zijn drie hints via Facebook, Instagram en door middel van 1 

een poster op de Posteleinkamer over de bestemming getoond. Elke hint werd bekendgemaakt 2 

door middel van een standaardposter waaraan een plaatje werd toegevoegd. Op maandag 13 3 

maart 2017 is de bestemming bekend gemaakt op de Posteleinkamer door middel van een 4 

spandoek en het promotiefilmpje. Na de pauze is de bestemming op Facebook gezet. In week 5 

11 van 2017 is langsgegaan bij colleges om het promotiefilmpje te laten zien. eerste-, tweede- 6 

en derdejaars bachelor- en ALPO-studenten en eerstejaars premasterstudenten. De 7 

masterstudenten, tweedejaars premasterstudenten en vierdejaars ALPO-studenten waren deze 8 

weken helaas niet bereikbaar. Het promotiefilmpje, de poster en het logo zijn gemaakt door de 9 

mediacommissie. De inschrijving via Blackboard opende op woensdag 5 april 2017 om 19.00 10 

uur en sloot dinsdag 11 april 2017, waarna uiterlijk donderdag 13 april 2017 voor 16.00 uur 11 

de contracten moesten worden ingeleverd.  12 

 Op woensdag 19 april 2017 heeft de informatiebijeenkomst van de studiereis 13 

plaatsgevonden in Café de Fuik. In totaal waren dertig deelnemers aanwezig. Eerst is door de 14 

commissie een presentatie gegeven met belangrijke informatie, waarna een gezamenlijk spel 15 

is gespeeld en daarna de groep in kleinere groepjes verschillende spelletjes heeft gespeeld. 16 

Het was een gezellige avond waarbij deelnemers elkaar op een leuke manier hebben kunnen 17 

leren kennen. 18 

 Van maandag 5 juni 2017 tot en met maandag 12 juni 2017 heeft de studiereis naar 19 

Athene plaatsgevonden. Naast 31 studenten zijn de docenten S. Van Helden en M. van 20 

Weerdenburg meegegaan op reis. Het aantal deelnemers was minder dan verwacht. De helft 21 

van de studenten gaf aan in de enquête dat de periode waarin de studiereis georganiseerd is 22 

niet uitkwam voor hen, waardoor zij niet mee gingen. 23 

 Na aankomst op de eerste maandagavond van de reis is met de gehele groep gegeten 24 

bij een Grieks restaurant, wat inbegrepen was bij de prijs van de studiereis. Op de tweede dag 25 

is een stadswandeling gemaakt waarbij langs de grootste bezienswaardigheden in Athene is 26 

gelopen. In de middag is een foodtour georganiseerd waarbij deelnemers een Grieks 27 

boodschappenlijstje kregen waarmee ze op de markt eten moesten halen voor de picknick. Na 28 

de foodtour is in de avond een Griekse les geweest in het hostel waarbij de deelnemers het 29 

Griekse alfabet hebben geleerd. Op de derde dag is een bezoek gebracht aan Theotokos, dit is 30 

een welzijnsorganisatie die zich inzet voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. 31 

Hierna is een bezoek gebracht aan de universiteit van Athene waar uitleg is gegeven over het 32 

universiteitssysteem in Griekenland en het opleidingsprogramma en een rondleiding door het 33 

gebouw is gegeven. In de avond heeft de groep Griekse dansles gekregen. Op de vierde dag is 34 

een bezoek gebracht aan Open door, dit is een instelling voor kinderen met Cerebrale Parese. 35 

In de middag is de Nederlandse Vereniging in Athene bezocht, waar verteld is over wat de 36 

vereniging doet en waar een gastspreker verteld heeft over zijn ervaring met het onderwijs in 37 

Athene. Op de vijfde dag is en bezoek gebracht bij de Nederlandse ambassade, waar uitleg is 38 

gegeven over wat de ambassade doet en over een nieuw opgestart project in Griekenland. In 39 

de avond heeft een kroegentocht plaatsgevonden waarbij langs drie verschillende kroegen 40 

langs is gegaan. Op de zesde dag is een bezoek gebracht aan het strand en in de avond is een 41 

cocktailworkshop bezocht. Op de zevende dag is een museum over het Griekse onderwijs 42 

door de jaren heen bezocht en is eind van de middag de Acropolis bezocht. Op de laatste dag 43 

is een bezoek gebracht aan Children’s Home Foundation, een kinderdagverblijf die zich inzet 44 

voor ouders die hulp nodig hebben bij de opvoeding. Na dit bezoek is met de gehele groep 45 

gaan lunchen, dit was inbegrepen bij de prijs, waarna naar Nederland is teruggereisd.   46 

 Op woensdag 6 september 2017 heeft de studiereisreünie plaatsgevonden in Café de 47 

Fuik. In totaal waren 26 studenten en S. van Helden aanwezig. Tijdens de avond is een 48 

enquête uitgedeeld aan de deelnemers over de studiereis, is de aftermovie bekeken en zijn de 49 

SNUF opdrachten gepresenteerd. Hierna is nog geborreld.  50 
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 Uit de enquête is naar voren gekomen dat studenten erg tevreden waren over de reis, 1 

commissie en het programma. Het hostel scoorde iets lager op de enquête. Dit kan komen 2 

omdat het ontbijt minder was dan verwacht en omdat de douche op sommige kamers lastig te 3 

gebruiken was.  4 


