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Notulen Algemene Leden Vergadering 4 oktober 2006 
20.30u – 21.50u in Café Boogie Wonderland  
 
Aanwezig: Carlijn, Harm, Myrte, Jennifer, Loes, Sharona, Mike, Arieke, Karijn, Jos, Marleen  
Klaartje (lid kascontrolecommissie), Mayke (lid Raad van Advies, vanaf 21.27u), 13 leden. 
Afwezig: -  
 
Opening 
Carlijn opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
Vaststellen notulen 1 oktober 2005, 1 februari 2006 en 5 mei 2006.  
De notulen worden goedgekeurd.  
 
Vaststellen Agenda 
Klaartje stelt de vraag of het niet beter is eerst het beleidsplan ter goedkeuring te brengen en 
vervolgens te stemmen voor het kandidaatsbestuur. Een nieuw bestuur kiest men immers op 
haar beleid.  
Er worden geen punten toegevoegd en de agenda wordt vastgesteld.  
 
Bespreking Jaarverslag 
Carlijn bespreekt het jaarverslag kort. Vervolgens vraagt ze of de aanwezige leden op- of 
aanmerkingen hebben.  
Per pagina staan de vragen van de leden cursief. De (eventuele) antwoorden van het 
bestuur volgen op de vraag.  
Pagina 3: Waarom is er geen beleidsevaluatie gehouden? 
Gedurende het jaar en in een van de laatste vergaderingen is er gesproken over het 
functioneren van het bestuur. Dit is alleen niet opgenomen in het jaarverslag.  
Pagina 4: Waarom is de mogelijkheid om in te schrijven via de site niet meteen 
meegenomen in het maken van de site?  
We zijn op dit moment nog aan het kijken hoe dit in zijn werk kan gaan. Het is de taak van 
het nieuwe bestuur om hier verder naar te kijken wat ze hier mee doen.  
Pagina 7/8: In het overzicht van de activiteiten ontbreken de ALV’s, de LSPOD, de EHBO-
cursus en de Barlabborrel.  
Deze punten zullen gewijzigd worden.  
Pagina 10: In het onderdeel ‘bestuur’ dient ‘contacten met andere verenigingen, LSPOD, 
LOOP, SOS, SOFv het jaarverslag en de evaluatie’ nog opgenomen te worden.  
Deze punten zullen gewijzigd worden.  
Pagina 11: Waarom is de Netwerkavond bij het onderdeel ‘bestuur’ gezet? En is de avond in 
samenwerking met het NVO georganiseerd? 
Carlijn heeft deze georganiseerd en zij hoort niet bij een van de commissies. De avond is 
niet in samenwerking met de NVO georganiseerd. Een aantal maanden voor deze avond is 
er al een dergelijke avond georganiseerd, los van Postelein.  
Pagina 12: Hoeveel mensen waren er op de excursie naar de Hondsberg?  
Het antwoord wordt nagezocht en opgenomen in het jaarverslag.  
Pagina 14: Waarom is er maar 1 lezing georganiseerd? 
Vanwege de tijdsplanning met andere activiteiten hebben wij verzuimd nog een lezing te 
organiseren.  
Pagina 15: De LSPOD dient opgenomen te worden bij het onderdeel ‘studiegerelateerde 
activiteiten’.  
Pagina 18: Hoeveel mensen waren er aanwezig bij de barlabborrel?  
Er waren +/- 30 mensen aanwezig op de barlabborrel.  
 
Pagina 19: Waarom is de promotie van de film ‘Awakenings’ niet tot zijn recht gekomen.  
Door persoonlijke omstandigheden is de promotie niet goed tot zijn recht gekomen.  
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Pagina 19: Misschien is het een idee om naast een wijnproeverij ook eens een bierproeverij 
te doen? 
Pagina 21: Welke maatregelen zijn er genomen om de controle op de A-feestcommissie te 
verscherpen? 
De maatregelen bestaan uit het bijhouden van duidelijk kasboek wat na ieder feest door de 
betrokken besturen wordt gecontroleerd.  
Pagina 22: Hoe hadden jullie uiteindelijk HBO-mentoren voor de introductie kunnen vinden? 
We hadden contact met een aantal HBO’ers die ook meegingen met de studiereis. Deze 
vonden het ook leuk om mentor te worden.  
Pagina 23: Wat was het alternatief programma (bij slecht weer) van het bezoek aan de 
Berendonck tijdens de introductie? Wij adviseren om toch een alternatief te verzinnen voor 
volgend jaar.  
Het alternatief was er niet, maar het was te kort dag om nog een activiteit te kunnen 
organiseren.  
Pagina 25: Waarom moest er zo lang gewacht worden met het maken van een nieuwe site?  
Eerst ging Jannie deze site maken. In januari werd het duidelijk dat haar stage en scriptie 
haar ervan weerhielden de tijd in een nieuwe dynamische site te steken.  
Pagina 25: Waarom is er geen kerstkaart verstuurd? 
We konden geen geschikt tijdstip vinden waarop we een mooie foto konden maken. 
Pagina 26: Waarom is de oplage van de introductie-posteleinpost zo hoog? 
Deze boekjes worden verstuurd naar alle vooraanmelders van Pedagogiek, en dat zijn meer 
studenten die uiteindelijk de introductie komen lopen. Het is van te voren niet in te schatten 
hoeveel mensen dit er zullen zijn, dit wordt in overleg met Susanne van Helden gedaan.  
Pagina 27: Hoeveel mensen waren er aanwezig bij de EHBO-cursus?  
Er waren 15 mensen aanwezig bij deze cursus. 
Pagina 27: Hoe willen wij de samenvattingen controleren op kwaliteit? 
Er zijn een aantal samenvattingen uit de handel genomen omdat deze niet meer bruikbaar 
waren of vol stonden met fouten (bijvoorbeeld de toetsende statistiek samenvatting).  
 
Financieel jaarverslag 
Algemeen: De onderdelen ‘sponsoring’ en ‘kascontrole’ missen. Deze dingen dienen nog 
gewijzigd te worden.   
Pagina 29: Er is dit jaar geen geld in gereserveerd voor voorzieningen. Wij adviseren dit 
volgend jaar wel te doen, zo spaar je een bedrag wat je kan gebruiken voor noodzakelijke 
dingen.  
Pagina 31: De bedragen bij de LSPOD moeten transparanter zijn. Het moet duidelijk zijn wat 
waar het geld naar toe gaat. 
Pagina 32: Er is dit jaar meer geld aan representatie uitgegeven, in het financieel jaarverslag 
moet duidelijk zijn waarom. De huidige verklaring voldoet niet.  
Pagina 34: Bij puntje 24 moet het woord ‘minder’ in ‘meer’ gewijzigd worden.  
De zin bij puntje 26 dient anders geformuleerd te worden. 
 
Stemming Jaarverslag 
Voor:   21 stemmen 
Tegen:  0 stemmen 
Geen mening: 5 stemmen 
 
Het Jaarverslag wordt goed gekeurd, mits de op- en aanmerkingen worden verwerkt.  
 
Bespreking Beleidsplan 2006-2007 
Myrte licht als kandidaatsvoorzitter het beleidsplan toe.  
Vervolgens vraagt ze of er nog op of aanmerkingen zijn van de aanwezige leden. 
 
Per pagina staan de vragen van de leden cursief. De (eventuele) antwoorden van het 
kanditaatsbestuur volgen op de vraag.  
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Algemeen: 
Klaartje Willems geeft aan dat ze de volgende onderdelen mist in het beleidsplan: ALV’s, het 
inwerktraject van nieuwe bestuursleden, het SOS, SOFv, LSPOD, LOOP. 
Het beleid betreffende deze onderdelen worden gecontinueerd op dezelfde manier zoals het 
huidige bestuur dit doet, daarom zijn deze punten niet opgenomen.  
Wij adviseren deze punten toch op te nemen in het Beleidsplan. 
Pagina 3: Wat bedoelt met de tweede alinea van het voorwoord? 
Het nieuwe bestuur wil de kwaliteit van het organiseren en de communicatie naar alle leden 
toe verhogen.  
Pagina 7, punt 2.3.2: Ten eerste, ‘elke dag’ dient veranderd te worden in elke werkdag. Hoe 
ziet een dergelijke dag van 9.00u tot 16.00u er dan uit? 
De samenvattingenverkoop zal verruimd worden van 12.00u tot 14.00u. De rest van de tijd 
heeft het bestuurslid de gelegenheid om zijn of haar werkzaamheden te doen. Zo worden 
bestuurstaken gestructureerd. Eventuele vragen buiten de samenvattingenverkoop kunnen 
altijd nog beantwoordt worden.  
Pagina 9 punt 3.1: Goed idee, het aanbieden van sponsorpakketten. Let wel op dat de naam 
van het pakket de inhoud reflecteert.  
Jullie willen RIVA als sponsor laten vallen, let wel op dat je dat gat opvult met een andere 
sponsor.  
Pagina 13, punt 4.1: De zinnen betreffende de barlabborrel en de DD-borrel dienen anders 
en duidelijke geformuleerd te worden.  
Het feit dat jullie twee films buiten de campus willen draaien is niet helemaal duidelijk. 
Interfereert dit niet met de VIDEMA-rechten? 
Bij de volgende alinea in het beleidsplan wordt duidelijk dat het hier gaat om een 
bioscoopbezoek bij de Lux. Postelein zal de entreeprijs verlagen, dit heeft niets te maken 
met rechten e.d.  
Punt 4.2: : Waarom wordt alleen bij het BaMyPo een bestuurslid in de commissie geplaatst 
en niet bij het A-feest? 
Maak ook goede afspraken met andere verenigingen met betrekking tot de eventuele 
verliezen van feesten.  
Pagina 14, punt 4.4: Is Dimensie uit de LSPOD gestapt? Ja, dit is het geval. Inmiddels is 
duidelijk geworden dat VSPVU ook uit de organisatie is gestapt.  
Pagina 15, punt 5.5: Is het vormen van studiegroepen wel een taak van Postelein?  
De rol van Postelein in het vormen van studiegroepen is een extra service. Natuurlijk wordt 
er overlegt met de OLC/FSR en de opleiding.  
Pagina 16, punt 6.1.6: Het woord mogelijk in deze alinea moet verwijderd worden. 
Pagina 17, punt 6.2: Blijf goed letten op alle deadlines met betrekking tot de PosteleinPost. 
Zorg dat mensen op tijd hun kopij inleveren.  
Pagina 18, punt 6,3,3: Hoe gaan jullie de vergoeding voor de samenvattingen samenstellen? 
Over een precieze berekening moet nog nagedacht worden. In ieder geval worden de 
grootte van het boek en de kwaliteit meegenomen in de berekening.   
Begroting 2006-2007 
Een aantal opmerkingen op de begroting. 
Het geld wat besteedt wordt aan bestuurskleding is erg hoog.  
De subsidie van de meeloopdagen is verhoogd, wij zien dat deze ook gebruikt worden voor 
voorlichtings- en meeloopdagen, goed.  
De subsidie van de studiereis moet misschien ook opgenomen worden in de subsidie van de 
faculteit.  
 
Stemming Beleidsplan  
Voor:   21 stemmen 
Tegen:  2 stemmen 
Geen mening: 4 stemmen 
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Het Beleidsplan wordt bij deze goedgekeurd. Natuurlijk dienen de op- en aanmerkingen eerst 
verwerkt te worden.  
 
Bespreking Kanidaatsbestuur  
 
Carlijn stelt het kandidaatsbestuur voor. Dit zijn:  
 

- Myrte Legemaate   (Voorzitter) 
- Marleen Lammers  (Secretaris) 
- Jos Delissen   (Penningmeester) 
- Arieke Kupers  (Commisssaris evenementen) 
- Karlijn Stuurop  (Commissaris studiegerelateerde activiteiten) 
- Mike Gaertner  (Commissaris media)  

 
Stemming Bestuursleden 
 
Myrte:    Voor: 26 stemmen  Tegen: 0 stemmen  Geen mening: 0 stemmen  
Marleen:  Voor: 26 stemmen  Tegen: 0 stemmen  Geen mening: 0 stemmen 
Jos:               Voor: 26 stemmen  Tegen: 0 stemmen Geen mening: 0 stemmen 
Arieke:  Voor: 26 stemmen Tegen: 0 stemmen Geen mening: 0 stemmen 
Karlijn:   Voor: 26 stemmen Tegen: 0 stemmen Geen mening: 0 stemmen 
Mike:       Voor: 26 stemmen Tegen: 0 stemmen Geen mening: 0 stemmen 
 
Het bestuur is gekozen. Carlijn feliciteert de nieuwe bestuursleden, en wenst hen veel 
succes. 
 
Myrte ontslaat het oude bestuur en bedankt hen een voor een hartelijk.  
 
Rondvraag 
Geen vragen  
 
Sluiting 
Myrte sluit de vergadering.  


