
Vergadering: Algemene Ledenvergadering 
Datum: 01-10-2008  
Aanwezig: Bestuur 07-08: Jorien, Inge, Gaby, Milou, Meike en Jacqueline 
 Bestuur 08-09: Thijs, Chantal, Renneke, Lian, Anne en Robin 

29 leden en 1 erelid 
2 leden later binnengekomen 

Afwezig: * 

1. Opening 
Jorien opent om 19.21u de vergadering. 
 
2. Vaststellen agenda  
De agenda is vastgesteld. 
 
3. Goedkeuren notulen ALV 18 juni 2008 
De notulen zijn goedgekeurd. 
 
4. Mededelingen 
a. Secretaris 
geen 
b. Penningmeester 
geen 
c. Studiegerelateerd 
geen 
d. Media  
geen 
e. Evenementen 
- Van 17 tot en met 26 augustus heeft de introductie plaatsgevonden. Er hebben veel 
mensen aan meegedaan en ook de naintrodag werd goed bezocht. De introductie is 
goed verlopen. 
f. Voorzitter 
- Na de ALV biedt Postelein alle aanwezigen 2 consumpties aan bij Studentencafé 
Piecken.  
 
5. Voorstel wijziging HR 
Jorien doorloopt het Huishoudelijk Reglement per pagina en geeft aan welke 
wijzigingen het bestuur voorstelt. 
Mike vraagt of er niet al in de statuten vermeld staat dat het bestuur bepaalde leden 
het betalen van contributie kan ontzeggen. Jan zegt dat dit al in artikel 5.2 van het 
HR staat. Jan geeft aan dat ook artikel 2.1 gewijzigd moet worden, aangezien hier 
ook het woord ‘buitengewone’ leden staat. Dit moet ‘bijzondere’ leden worden. 
Jorien stelt voor om over te gaan tot stemming.  
Niemand heeft bezwaar tegen open stemming. 
De wijzigingen worden aangenomen met: 
42 Stemmen voor 
0 Stemmen tegen 



0 Stemmen neutraal 
 
6. Voordracht kandidaats penningmeester 2008-2009 
Jorien geeft aan dat er tijdens de voordracht van het nieuwe bestuur op de vorige 
ALV nog geen penningmeester gevonden was. Dit is nu wel het geval.  
Renneke stelt zich voor aan de ALV. 
Jorien stelt voor om over te gaan tot stemming. 
Omdat het personen betreft wordt hier een gesloten stemming gehouden. 
Renneke is aangenomen als kandidaats penningmeester 2008-2009 met: 
41 Stemmen voor 
0 Stemmen tegen 
1 Stemmen neutraal 
 
7. Presentatie jaarverslag 13e bestuur 
Jorien presenteert het jaarverslag van het bestuur 2007-2008 en geeft aan dat het 
bestuur graag twee punten wil toevoegen aan haar jaarverslag. Ook deze punten 
worden besproken. 
Jorien vraagt of er nog vragen en/of opmerkingen zijn. 
 
- Mike geeft aan dat het telefoonnummer van Postelein zoals vermeld in het colofon 
niet klopt. Dit zal worden aangepast. 
- Tom vraagt bij punt 2.1.4 hoe de twee onderwijskundige excursies bezocht waren 
en waarom er geen promotie gemaakt is bij onderwijskunde voor het 
onderwijskundige deel van de vereniging. Gaby geeft aan dat zij een keer bij 
onderwijskunde is geweest voor promotie en Milou geeft aan dat de opkomst bij de 
onderwijskundige activiteiten laag was. De ALV stelt voor om dit punt als tip mee te 
nemen voor het nieuwe bestuur. 
- Mike geeft aan dat bij punt 2.1.2 staat dat het sponsorbeleid laat opgestart is door 
ziekte van de voorzitter. De voorzitter neemt geen zitting in de sponsorcommissie, 
dus dit moet duidelijker geformuleerd worden. 
- Mike geeft aan dat bij punt 2.1.3 staat dat veel activiteiten tot het maximumaantal 
deelnemers gevuld zijn. Hierbij moet voor de volledigheid ook vermeld worden welk 
aantal formele excursies afgelast is en dat de cocktailnight matig bezocht werd. 
- Christiane geeft aan bij 2.1 dat er vaak ‘getracht’ en ‘geprobeerd’ wordt gebruikt. 
Ook mag er benadrukt worden wat wel gelukt is. 
- Christiane geeft aan dat tips voor het nieuwe bestuur niet in het jaarverslag horen, 
maar dat deze onderling overgebracht kunnen worden. 
- Mike geeft aan dat bij punt 2.4.1 de beschrijving van het afhandelen van de post 
een open deur is. Jorien geeft aan dat ervoor gekozen is om dit wel te vermelden 
omdat het ook in het beleidsplan expliciet genoemd is. 
- Christiane geeft aan dat er gesproken wordt over ludieke promotie-acties. Er moet 
bij speciale acties wel vermeld worden wat de actie inhoudt. 
- Mike geeft aan dat het punt 2.13 afwezigheid van voorzitter niet onder algemene 
doelstellingen valt. Dit zou beter als noot vooraf genoemd kunnen worden. Gaby 
vraagt waar het royement van de oud-penningmeester dan onder valt. Mike geeft 
aan dat dit onder het kopje ‘leden’ ondergebracht kan worden. 
- Jorien leest 2.12 voor, omdat niet alle leden over dit lidnummer in het beleidsplan 
beschikten. 
- Mike geeft aan dat bij punt 3.1 de perioden in chronologische volgorde vernoemd 
kunnen worden om het geheel beter te laten lopen. 



- Christiane geeft aan bij punt 3.1 dat ‘de problemen’ hier onduidelijk zijn beschreven 
omdat er twee keer over gesproken wordt in hetzelfde kopje. Dit wordt aangepast. 
- Jan geeft aan dat bij punt 3.1 het onderwijsinstituut vervangen moet worden door 
faculteit sociale wetenschappen. 
- Mike geeft aan dat bij 1.1.8 excursie naar de Hondsberg VG voor de volledigheid 
uitgeschreven moet worden tot Verstandelijk Gehandicapten. 
- Christiane geeft aan dat het bestuur in het beleidsplan heeft aangegeven een 
nieuwe naam voor lezingen te willen verzinnen i.v.m. het stoffige imago dat lezing 
heeft. In het jaarverslag wordt de naam lezingen nog steeds gebruikt. Milou geeft aan 
dat het bestuur het wel over een andere naam heeft gehad, maar dat er geen beter 
alternatief gevonden is. Als je een lezing workshop noemt, krijg je van leden de 
opmerking achteraf dat het meer een lezing was dan een echte workshop. 
- Christiane geeft aan dat het erg van belang is om je actieve leden te blijven 
motiveren. Bij punt 4.0 onderwijskundig congres, is er opnieuw een activiteit afgelast. 
Dit kan een keer voorkomen, maar ook het sociale wetenschappen congres is al 
afgelast. Het is ook belangrijk voor het nieuwe bestuur om de actieve leden te blijven 
motiveren. Jorien geeft aan dat er meerdere redenen zijn dat bovenstaande 
activiteiten niet van de grond zijn gekomen en dat de inzet van actieve leden zeker 
wel gewaardeerd wordt door het bestuur. 
- Mike geeft aan dat bij punt 4.0 de naam van Myrte Legemaate goed gespeld moet 
worden. 
- Mike vraagt of er bij de sollicitatietraining een reservelijst was opgesteld. Milou geeft 
aan dat die er was, maar dat de afmeldingen te laat binnen waren gekomen om 
iemand anders in de plaats te laten gaan. 
- Mike geeft aan dat punt 1.3 over verjaardagen onwaarheden bevat. Gaby geeft aan 
dat de werkelijke reden te maken had met financiën. Omdat Piecken niet alle leden 
kan bergen en omdat er onvoldoende geld inbegroot was voor alle leden, is er enkel 
een uitnodiging per mail verstuurd i.p.v. per post. 
- Mike geeft aan dat bij 3.0 de aangekochte samenvattingen niet in het overzicht 
benoemd werden. Jacqueline geeft aan dat die samenvattingen afgelopen jaar ook 
nog niet verkocht zijn. 
- Mike geeft aan dat er in het jaarverslag 1/2/3 meeloopdagen staat. Dit moet 
duidelijker opgeschreven worden. 
 
Jorien vraagt of er verder nog op- en/of aanmerkingen op het jaarverslag zijn. Dit is 
niet het geval. 
Jorien geeft aan dat het financieel jaarverslag nog niet gepresenteerd kan worden, 
aangezien de kascontrolecommissie nog geen tijd heeft gehad om de cijfers van 
Gaby te controleren omdat het boekjaar pas sinds gisterenavond gesloten is. Gaby 
zal het financieel jaarverslag op de eerstvolgende ALV presenteren. 
 
8. Stemming jaarverslag 13e bestuur 
Jorien stelt voor om over te gaan tot stemming over het jaarverslag. 
Tom geeft aan dat een open stemming wellicht een drempel is voor sommige leden 
om hun eigenlijke mening over het jaarverslag uit te brengen. Hij stelt daarom voor 
om een gesloten stemming te houden. 
Het jaarverslag wordt met inachtneming van de besproken wijzigingen aangenomen 
met: 
40 Stemmen voor 
0 Stemmen tegen 



1 Stemmen neutraal 
1 ongeldig (i.v.m. onduidelijkheid over stem) 
 
9. Dechargeren/chargeren 
Jorien blikt terug op het afgelopen jaar en geeft aan dat ze het een leuk en productief 
jaar heeft gevonden. Er is veel bereikt. 
Jorien dechargeert het 13e bestuur en chargeert het 14e bestuur met een slag van de 
hamer. 
Thijs bedankt het 13e bestuur voor de inwerkperiode en voor hun inzet. 
Jorien wenst het 14e bestuur heel veel succes voor komend jaar. 
 
10. Presentatie beleidsplan 14e bestuur 
Thijs presenteert namens het 14e bestuur het beleidsplan van het bestuur 2008-2009 
met een aantal vooraf verwerkte wijzigingen. 
Renneke presenteert de begroting. 
Thijs vraagt of er nog vragen en op- en/of aanmerkingen zijn. 
 
- Jan geeft aan dat de subsidie die Postelein krijgt van het onderwijsinstituut komt en 
niet van de faculteit sociale wetenschappen. 
- Mike vraagt hoe de inkomsten van de contributie berekend zijn. Renneke en Gaby 
geven aan dat er laag inbegroot is. Er zijn nu meer dan 1400 leden, maar er is 
rekening gehouden met afmeldingen na 1 oktober. De contributie van deze leden 
moet teruggestort worden, omdat mensen die afgestudeerd zijn officieel geen lid 
meer mogen zijn. Deze manier van werken voorkomt veel extra boekhoudwerk. Mike 
geeft aan dat je dan een aparte noot moet toevoegen om je gedachtegang te 
verantwoorden. 
- Tom vraagt wat ‘kosten Rabobank’ inhoudt. Renneke geeft aan dat dit de kosten 
van de overboekingen zijn, gebaseerd op afgelopen bestuursjaar. 
- Tom geeft aan dat er veel geld voor de constitutieborrel is inbegroot. Renneke geeft 
aan dat dit bedrag op basis van de uitgaven van vorig jaar is bepaald. 
- Tom geeft aan dat er voor de website erg veel geld is inbegroot. Robin geeft aan 
dat dit voor het onderhoud en de vernieuwingen an de website in begroot is. Toen de 
begroting is opgesteld, was het bestuur nog niet volledig geïnformeerd. Pas 
afgelopen week is duidelijk geworden dat er vooral lay-out wijzigingen doorgevoerd 
moeten worden en geen procedurele wijzigingen. Bovendien geeft Thijs aan dat er 
niet uitgegaan kan worden van een uurloon van 15 euro. Het werk wordt nl. 
uitbesteedt en het vriendenprijsje van de webmaster kan niet doorberekend worden 
bij andere mensen. 
- Jan vraagt toelichting voor de introductie-inkomsten. Hij zou graag zien dat de 
subsidie apart benoemd wordt, zodat de onderwijsdirecteur van latere jaren in deze 
openbare documenten ook terug kan vinden hoeveel het onderwijsinstituut 
gesubsidieerd heeft. 
- Christiane geeft aan dat er in verhouding tot het geld voor de feesten erg weinig 
geld is inbegroot voor formele activiteiten. Misschien is het een idee om meer geld te 
reserveren voor formele activiteiten om ze grootser op te zetten (bekende namen, 
instellingen die een bijdrage vragen, enz.) om zo leden meer te kunnen bieden. 
Wellicht hoeven er daardoor ook minder excursies te worden afgelast. 
- Jan geeft aan dat dezelfde noten voor subsidie ook gelden voor meeloopdagen en 
voorlichtingen. 



- Mike zegt dat er maar weinig geld inbegroot is voor de mannencommissie. Tom 
geeft aan dat er waarschijnlijk veel minder geld uitgegeven zal worden, dat dit dus 
prima is. 
- Jan geeft aan dat er ook bij de subsidie van de studiereis een noot moet komen. 
- Tom geeft aan dat er bij de samenvattingen ook op rood papier gekopieerd kan 
worden om zelf kopieren door studenten tegen te gaan. Robin zegt dat het de 
bedoeling is de kosten laag te houden zodat het niet loont dat studenten zelf moeite 
moeten doen om alles te kopieren. Renneke geeft aan dat rood papier ook duurder 
is. Thijs geeft aan dat de samenvattingen van leden aangekocht worden, dus als 
leden echt liever zelf willen kopieren, dat ze dit ook onderling kunnen afspreken. 
 
Er komt een lid binnen. 
 
- Mike geeft aan dat in het beleidsplan op internet een ander eindbedrag bij de 
begroting staat dan in de presentatie. Renneke gaat dit uitzoeken en koppelt terug 
wat het werkelijke bedrag is. Het werkelijke bedrag is €1204.19. 
 
Thijs geeft aan dat de samenstelling van de functies veranderd is. Dit is om een 
professionelere naam voor de functies te hebben en om toch de tijdsbesteding 
evenwichtig te verdelen over personen. 
 
- Mike geeft aan dat de balans niet opgenomen is in het beleidsplan. Renneke geeft 
aan dat de balans pas gemaakt kan worden als de cijfers van Gaby goedgekeurd zijn 
door de kasco. Renneke heeft deze cijfers nodig als begincijfers voor de balans. 
 
Thijs doorloopt de aanpassingen die a.d.h.v. het advies van het 13e bestuur per 
pagina. 
 
- Tom vraagt waar de sheet van de taken van de secretaris en de voorzitter in de 
presentatie is gebleven. Jorien geeft aan dat de secretaris en voorzitter zich vooral 
met algemene doelstellingen gaan bezighouden en dat er geen specifieke taken die 
toegelicht dienen te worden aan hen toebedeeld zijn. Bovendien komt er op de 
website een algemeen kopje waarin het bestuur zich voorstelt. 
- Mike geeft aan dat de gegevens van de RU en de adresgegevens in het colofon 
gewijzigd moeten worden, want deze zijn niet juist weergegeven. 
- Jan geeft aan dat er niet gesproken mag worden over winst maken, maar wel over 
reserves opbouwen. 
- Tom geeft aan dat de rekensom m.b.t. de leden aangepast moet worden. Thijs zegt 
dat dit al gedaan is. 
- Mike geeft aan dat het stukje over de jaaragenda onwaar is. Thijs geeft aan dat dit 
aangepast is. 
- Christiane geeft aan dat er gespecificeerd moet worden hoe het actief lidmaatschap 
aantrekkelijker gemaakt zal worden. Thijs geeft aan dat dit uitgewerkt is. Met name 
door voorlichting te geven dat het niet veel tijd hoeft te kosten en dat het wel veel 
gezelligheid met zich meebrengt. 
- Tom geeft aan dat er in punt 2.4.4 aangegeven wordt dat de printer stuk is. Hij geeft 
aan dat er dan sowieso een nieuwe moet komen en niet indien mogelijk. Thijs geeft 
aan dat dit aangepast is. 



- Gaby geeft aan dat alle veranderingen die gedaan zijn wel opgenoemd moeten 
worden, ook al is hier geen vraag of opmerking over. Niet alles hoeft uitgebreid 
voorgelezen te worden, maar de strekking moet wel duidelijk zijn. 
- Christiane geeft aan dat de samenwerking met andere en overige verenigingen 
onduidelijk is. Er moet gespecificeerd worden wat ‘andere’ en wat ‘overige’ 
verenigingen zijn. 
 
Er komt een lid binnen. 
 
- Mike geeft aan dat er voor de boekenverkoop voor masterstudenten ook een 
verkooppunt op vrijdag ingelast moet worden. 
- Mike geeft aan dat je bij punt 3.2 moet specificeren uit welke leden de 
kascontrolecommissie kan bestaan. 
- Tom geeft aan dat er bij het punt over sponsorcommissie uitgedragen wordt dat 
commissiehoofden niet belangrijk zijn. Robin legt uit dat dit zeker niet het geval is, 
maar dat het bij sponsoronderhandelingen van belang is dat het bestuur deze 
breekbare contacten moet onderhouden. Jacqueline geeft aan dat het voorwerk voor 
sponsoring ook erg belangrijk is en dat het dus zeker wel aantrekkelijk is voor leden 
om actief te worden in deze commissie. Gaby geeft aan dat het daadwerkelijke 
eindresultaat (de overeenkomst) dan niet zichtbaar is en dat dat minder leuk is. Wel 
wordt het werk van de commissieleden erg gewaardeerd en zal het bestuur zeker 
niet met de eer gaan strijken aldus Robin. 
- Mike geeft aan dat bij punt 4.5 goed nagedacht moet worden over wat je met 
alumni wilt. Bijvoorbeeld voor lezingen, posteleinpostartikelen of een reünie is contact 
met alumni wel van belang. Je kunt ook om het bestuur te ontlasten iets laten 
afgeven bij de uitreiking namens Postelein, of binnen het bestuur wisselen welke 
bestuursleden naar een dergelijke uitreiking gaan. Gaby geeft aan dat Mike er vanuit 
gaat dat het bestuur iets met alumni wil/moet doen. Het kan ook zijn dat het nieuwe 
bestuur hier niets actief mee wil gaan doen. Christiane geeft aan dat het dan alsnog 
belangrijk is om contacten met het werkveld te onderhouden. 
- Tom vraagt wie er bij punt 4.6 de kerstkaart gaan ontvangen. Dat actieve leden hier 
apart benoemd worden is in geval dat alle leden een kaart krijgen overbodig. 
- Mike geeft aan dat bij punt 4.7 niks benoemd is over inschrijven voor excursies en 
lezingen via de website. Thijs geeft aan dat het nieuwe bestuur dit ook niet van plan 
is. 
- Mike geeft aan dat bij punt 4.8 aangegeven wordt de hyves op te zeggen. De hyves 
heeft wel veel leden. Misschien kun je de hyves gewoon laten bestaan zonder er iets 
mee te doen of juist opnieuw actief maken. Thijs geeft aan dat ervoor gekozen is om 
de hyves op te heffen omdat er genoeg media zijn om je leden te bereiken. Mike 
geeft aan dat je deze reden dan moet opschrijven. Gaby geeft aan dat de hyves 
behouden wel een punt is; het herinnert leden aan Postelein als ze hyven . Robin 
geeft aan dat het luiheid van het bestuur lijkt als ze niks met de hyves doen. Daarom 
is ervoor gekozen de hyves op te zeggen en nieuwe promotie te maken via de 
promotiecommissie. 
- Mike vraagt waarom er aparte meeloopdagen voor de HBO-instromers 
georganiseerd gaan worden. Thijs geeft aan dat er gebleken is dat er te weinig 
informatie bekend is over het HBO traject. Vragen die HBO’ers stellen zijn ook vaak 
niet van toepassing voor reguliere studenten. Tijdens de meeloopdagen lopen 
daarom vaak twee trajecten door elkaar heen, wat veel onduidelijkheid schept. Dit wil 



het nieuwe bestuur anders doen. Mike geeft aan dat dit ook zo gespecificeerd moet 
worden. 
- Mike vraagt of er contact met Babylon en Mycelium is geweest over het voortzetten 
van het BaMyPofeest. Anne geeft aan dat dit gebeurd is en dat de verenigingen weer 
mee willen doen. Thijs geeft aan dat in het beleidsplan aangepast is dat hier slechts 
een intentie naar voren komt i.p.v. een mededeling. 
- Mike vraagt wat het bestuur in gedachten heeft over de betrokkenheid van het 
gehele bestuur bij de organisatie van de studiereis. Thijs geeft aan dat het bestuur 
een achtergrondrol heeft en dat de commissaris en het commissiehoofd 
eindverantwoordelijk zijn. Dit is al aangepast. 
 
11. Stemmen beleidsplan 14e bestuur 
Thijs stelt voor om over te gaan tot stemming. 
Ook hier wordt er weer een gesloten stemming gehouden. 
Het beleidsplan wordt met inachtneming van de besproken wijzigingen aangenomen 
met: 
40 Stemmen voor 
0 Stemmen tegen 
3 Stemmen neutraal 
Een lid heeft zich onthouden van stemming. 
 
12. W.V.T.T.K. 
Er is geen w.v.t.t.k. 
 
13. Rondvraag 

- Christiane vraagt of het 14e bestuur hun kleding wil laten zien. Dit gebeurt. 
- Jan spreekt zijn dank uit aan het 13e bestuur voor hun werkzaamheden van 

afgelopen jaar. Verder wenst hij het 14e bestuur veel succes met komend 
bestuursjaar en kijkt hij uit naar eenzelfde goede samenwerking. 

- Tim vraagt of het nog mogelijk is om actief lid te worden binnen een 
commissie. Het bestuur geeft aan dat dit zeker nog kan. 

 
14. Sluiting 
Thijs sluit om 21.45u de vergadering. 


