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Aanwezig:  Bestuur 2010-2011: Linsey Oosterveld, Anne Habraken, Anouk van 1 
Logtestijn, Jori Tuinte en Ellen Rovers 2 

  Bestuur 2009-2010: E. Nizet, T. van Overveld, K. Rondhuis, L. Steeg, J. 3 
Wilms en M. Jekel 4 

 Commissiehoofden: J. Free, J. Guldenaar, C. Blijenberg, J. Stegeman, 5 
A. Janssen en M. de Bresser 6 

 Raad van Advies: L. van Overveld en C. Maas 7 
Kascontrolecommissie 2009-2010: S. de Laat en N. Sampers 8 
Kandidaatsleden Kascontrolecommissie 2010-2011: S. de Laat, M. de 9 
Bresser en M. Monteiro 10 
Leden: 1 11 

  Totaal: 24 12 
Afwezigheid Raïssa van Arkel, R. van Rijthoven, D. van Doornspeek, N. Spierts, A. 13 

van den  14 
bij kennis- Laar 15 
geving:  16 
 17 

1.Opening 18 

Linsey opent om 18.37 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  19 
Ze deelt mede dat Raïssa niet aanwezig is bij deze vergadering wegens medische 20 
redenen. Linsey zal haar mededelingen noemen. 21 
 22 

2. Vaststellen agenda 23 

De agenda is vastgesteld. Het punt ‘Kascommissie voorstellen/goedkeuren’ wordt 24 
veranderd in ‘Kascontrolecommissie voorstellen/goedkeuren’. Het punt ‘Dechargeren 25 
en chargeren kascontrolecommissie’ wordt  toegevoegd na het punt 26 
‘kascontrolecommissie voorstellen/goedkeuren’.  27 

 28 

3. Goedkeuren notulen 30 september 2010/ 20 oktober 2010 29 

De notulen van 30 september 2010 zijn goedgekeurd.  30 
 31 
C. Maas vraagt waarom er gekozen is voor deze opzet om de notulen van beide 32 
algemene ledenvergaderingen nu te bespreken. Linsey geeft aan dat bij een 33 
schorsing de bedoeling is dat in de volgende vergadering verder wordt gegaan bij het 34 
punt waar de vergadering stil is gelegd. De notulen zijn daarom in die 35 
vervolgvergadering niet besproken. Dat zal nu pas gebeuren.  36 
 37 
De notulen van 20 oktober 2010 zijn goedgekeurd met inachtneming van de 38 
wijzigingen van de spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzigingen: 39 
- Afwezig: A. vd Laar, N. Sampers, C. Maas en T. van Overveld.  40 

 L. van Overveld geeft aan dat het gepaster zou zijn als het woord 41 
afwezigheid veranderd zou worden in: afwezigheid bij kennisgeving 42 

- J. Wilms geeft aan dat er in september weinig inzicht zal zijn over de kopieerkosten, 43 
omdat dan het nieuwe bestuur ingewerkt wordt. 44 
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 J. Wilms geeft aan dat ze gezegd heeft dat er in september juist veel 1 
inzicht en toezicht is over de kopieer- en printkosten. In september zijn 2 
er namelijk twee besturen die overzicht hebben over de doeleinden van 3 
de dingen die geprint worden. 4 

- R. ter Braak vraagt hoe de post relatiegeschenken is samengesteld. Anouk geeft 5 
aan dat dit bedrag gebaseerd is op het bedrag van vorig jaar is opgegeven. 6 

 L. van Overveld geeft aan dat het woordje ‘dat’ ontbreekt in de zin. De 7 
zin zal nu worden: R. ter Braak vraagt hoe de post relatiegeschenken is 8 
samengesteld. Anouk geeft aan dat dit bedrag gebaseerd is op het 9 
bedrag dat vorig jaar is opgegeven.  10 

- R. van Rijthoven vult aan dat commissieleden herkenbaar moeten zijn om als 11 
aanspreekpunt te fungeren. Het besluit is genomen dat de t-shirts voor de 12 
introductie-, studiereis- en studytripcommissie betaald mogen worden vanuit de 13 
begroting. Daarbovenop zal er een bijdrage van €10,- geleverd worden voor de 14 
vesten voor de introductiecommissie en de studiereiscommissie Postelein. 15 

 J. Wilms vraagt of de shirts voor de studytripcommissie ook uit de 16 
begroting gehaald mogen worden. Ze dacht dat voor de studytrip zou 17 
gelden dat er €10,- beschikbaar zou zijn bovenop de bijdragen van 18 
Postelein en dus niet uit de begroting van de studytripcommissie 19 
gehaald zal worden. L. van Overveld vraagt zich af waarom alleen deze 20 
commissies kleding krijgen. Linsey antwoordt dat dit grote commissies 21 
zijn, waarbij het van belang is dat ze herkenbaar zijn tijdens hun 22 
activiteiten. Dat is de reden om een bijdrage van Postelein te leveren. 23 
C. Maas geeft aan dat de promotiecommissie vorig jaar ook een 24 
bijdrage heeft gekregen van Postelein voor de shirts die zij droegen. 25 
Een deel hebben ze toen zelf betaald. Linsey geeft aan dat dit bekeken 26 
kan worden in de begroting van de desbetreffende commissie. Ellen 27 
vult aan dat de commissaris in de commissie zal behoeden dat de shirts 28 
niet te duur zullen worden.  29 

-Na het startjaar zal er elk jaar een toneelstuk opgevoerd worden. J. Free geeft aan 30 
dat dit duidelijker geformuleerd moet worden in het beleidsplan. 31 

o L. van Overveld geeft aan dat het niet reëel is om elk jaar een 32 
toneelstuk op te voeren. Linsey geeft aan dat de toneelcommissie nu is 33 
opgesteld met als doel te inventariseren hoeveel animo er is en of het 34 
mogelijk is. Lotte vraagt zich af waarom dit niet mogelijk is. L. van 35 
Overveld geeft aan dat er veel tijd in een voorbereiding gaat zitten. 36 
Linsey geeft aan dat er dit jaar gekeken zal worden wat mogelijk is. J. 37 
Free geeft aan dat het niet de bedoeling is een musical op te voeren, 38 
maar een toneelstuk. N. Bakkum vult aan dat het bij andere 39 
verenigingen wel haalbaar is. C. Maas geeft aan om in het beleidsplan 40 
te vermelden dat het een streven is. Linsey geeft aan dat we dit zullen 41 
aanpassen.  42 

 43 
 44 

4. Mededelingen bestuur 45 

a. Secretaris 46 
- De eerste boekenverkoop van bestuursjaar 2010-2011 heeft plaatsgevonden. Het is 47 
rustig en goed verlopen.  48 
 49 
b. Penningmeester 50 
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- Op 2 november is de contributie geïnd bij alle leden. 1 
 2 
c. PR 3 
Linsey deelt mede namens Raïssa: 4 
- Het eerstejaarsweekend naar Ameland is geweest. Er zijn uiteindelijk 26 mensen 5 
mee geweest.  6 
- Er zijn twee maandelijkse borrels geweest. De quiz ‘Echt waar!?’ is gespeeld en we 7 
hebben ‘Wie/ wat ben ik?’ gespeeld.  8 
- Tijdens de tentamenweek is er tentamenactie gehouden, waarbij er snoepsleutels 9 
zijn uitgedeeld, met daarbij de tekst: De sleutel tot succes, namens Postelein. 10 
- Er is een open kamer geweest, waarbij broodjes knakworst zijn uitgedeeld. Er zijn 11 
140 mensen geweest. 12 
 13 
L. Steeg vraagt of het aantal leden geteld wordt dat bij een maandelijkse borrel 14 
aanwezig is. Linsey bevestigt dit.  15 
 16 
d. Formeel  17 
- Op donderdag 14 oktober heeft er een lezing plaatsgevonden over Cerebrale 18 
Parese. Naar de lezing zijn 47 leden gekomen en 1 niet lid. De lezing werd als 19 
interessant ervaren. 20 
- Op maandag 15 november zal er een lezing over Aequor plaatsvinden, maar helaas 21 
is dit niet doorgegaan wegens een ongeval waardoor de spreker niet kon komen.  22 
- Op vrijdag 22 oktober heeft er een excursie plaatgevonden naar de GGZ in 23 
Nijmegen. Er zijn 7 leden naar deze excursie geweest. De excursie werd als leuk en 24 
interessant ervaren. 25 
 26 
Judith vraagt hoe bekend is gemaakt dat de lezing van Aequor niet doorging. Jori 27 
antwoordt dat ’s ochtends via blackboard en de website bekend is gemaakt dat de 28 
lezing niet doorging. Verder is ze op het tijdstip van de lezing bij de locatie gaan 29 
staan om eventuele geïnteresseerden op te vangen.  30 
 31 
e. Informeel 32 
- Op donderdag 7 oktober was er in de El Sombrero om 22.00 uur het BaMyPo-feest 33 
met als thema: Dierendag edition; 's avonds lam, 's ochtends een kater. Het feest 34 
was goed bezocht.  35 
 - Op donderdag 14 oktober was er in universiteitscafé Piecken om 22.30 uur de 36 
PitcherParty. Het feest was erg goed bezocht. 37 
 38 
f. Voorzitter 39 

- In verband met het stoppen van de huidige Raad van Advies (RvA) in december, 40 

willen wij  aan jullie de nieuwe RvA voorstellen. Deze zal bestaan uit Judith Wilms, 41 
Anne van der Laar en Robin van Rijthoven. Zij zullen vanaf 1 januari plaatsnemen in 42 
de RvA. R. van Rijthoven en A. van der Laar zijn niet aanwezig vanavond, maar J. 43 
Wilms krijgt de gelegenheid zichzelf voor te stellen aan de leden in de algemene 44 
ledenvergadering. 45 
Wij hebben vertrouwen in, dat zij, vanuit hun eerdere ervaringen, net zo als 46 
afgelopen RvA, ons vanaf januari met raad en daad kunnen bijstaan.  47 
 48 
J. Wilms verteld dat ze Judith is en komend jaar plaats zal nemen in de RvA. Ze 49 
heeft afgelopen jaar in het bestuur van Postelein gezeten en is van mening dat ze 50 
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daarom ervaring heeft die ze kan gebruiken om advies te geven aan het bestuur 1 
2010-2011. 2 
  3 
T. van Overveld vraagt wanneer de andere kandidaten zich zullen voorstellen? 4 
Linsey geeft aan dat daar ruimte voor is in de volgende algemene ledenvergadering. 5 
Die vergadering zal pas plaatsvinden als de RvA gewisseld is. Er hoeft echter niet 6 
gestemd te worden over de RvA en daarom kunnen zij zich in de volgende algemene 7 
ledenvergadering voorstellen.  8 
 9 
T. van Overveld vraagt naar de objectiviteit van R. van Rijthoven, omdat hij een 10 
relatie heeft met Raïssa. Linsey antwoordt dat het bestuur 2010-2011 er vertrouwen 11 
in heeft dat zij de afstand kunnen bewaren en het onderscheid kunnen maken tussen 12 
zakelijk en privé. R. van Rijthoven weet wat bestuurswerk in kan houden en voorziet 13 
geen problemen. L. van Overveld vraagt of dit ook voor Raïssa geldt. Linsey 14 
bevestigt dit.  15 
 16 
- Afgelopen algemene ledenvergadering is er ingestemd met het beleidsplan 2010-17 
2011. Hierin staat vermeld dat er een particuliere printer aangeschaft zal worden in 18 
plaats van een leaseprinter. De reden hiervan is dat er niet genoeg tijd was om te 19 
bekijken of een leaseprinter rendabel zou zijn. Inmiddels is dit inzicht wel verkregen.   20 
 21 
Op de presentatie zijn de huidige kosten te vinden voor het printen. Daarnaast zijn de 22 
uitgaven te vinden bij de eventuele aanschaf van een leaseprinter.  23 
 24 

 aug tot okt jaar Copyshop totaal 
Lease 
printer totaal  

Ringband 6 12 € 1,18 € 14,16 € 1,18 € 14,16  

A4 enk 128 300 € 0,05 € 15,00 € 0,02 € 6,00  

A4 dub 6035 12000 € 0,06 € 720,00 € 0,04 € 480,00  

A4 enk kl 1144 2500 € 0,35 € 875,00 € 0,08 € 200,00  

A3 enk kl 92 200 € 0,68 € 136,00 € 0,16 € 32,00  

meerk A4 papier 872 900 € 0,02 € 18,00    

meerk A3 papier 92 200 € 0,04 € 8,00    

vouwen 2 sl 300 400 € 0,04 € 16,00 € 0,04 € 16,00  

Nieten 440 800 € 0,03 € 24,00 € 0,00 € 0,00  

Rugband 7 14 € 1,68 € 23,52 € 1,68 € 23,52  

kunststof voorkant A4 11 22 € 0,30 € 6,60 € 0,30 € 6,60  

kunststof achterkan A4 11 22 € 0,40 € 8,80 € 0,40 € 8,80  

    
€ 
1.865,08  € 787,08 € 787,08 

      Met nietfinisher zonder nietfinisher 

   Inktkosten € 490,00 

Lease 
bedrag 
jaar € 1.242,00 € 1.002,00 

      103,50*12 83,50*12 

     

A3 
papier 
100gr € 12,78 € 12,78 

     A4 € 15,00 € 15,00 
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papier 
100gr 

        

        

  Totaal:  
€ 
2.355,08  € 2.056,86 € 1.816,86 

Twee grote nadelen die aan dit contract vast zitten is dat je voor 5 jaar tekent en het 1 
servicecontract moet vooruitbetaald worden. Dit is een eenmalige uitgave van € 2 
1320,-. 3 
In de tabel zijn links de hoeveelheden te zien die van augustus tot en met oktober bij 4 
de copyshop gedrukt zijn. De tweede kolom is een schatting voor een jaar. Deze is 5 
bewust lager gehouden. Vervolgens zie je de stuksprijs bij de copyshop en de totale 6 
prijs. De schatting komt uit op € 2335,08 inclusief inktkosten. Vorig jaar is er € 7 
2773,68 uitgegeven. Dit geeft al aan dat de schatting laag is. In de kolom is de 8 
stuksprijs te zien in het geval van een leaseprinter, met daarnaast de totale prijs. De 9 
optie nietfiniser is noodzakelijk om het bestuur niet op te zadelen met het nieten van 10 
veel samenvattingen. Inclusief het leasebedrag en het servicecontract komt dit neer 11 
op een totaal van € 2056,86. Dit is minder dan met een normale printer. Daarnaast 12 
komt bij dat wanneer de afname nog groter is (aangezien de schatting laag is) 13 
worden de kosten over nog meer printjes verdeeld en wordt het verschil met een 14 
normale printer nog groter. 15 
 16 
K. Rondhuis vraagt of er echt zoveel A4 kleur afdrukken zijn gedrukt. Linsey geeft 17 
aan dat dit zo is en het waarschijnlijk de commissiefolders zijn voor de introductie. 18 
 19 
L. van Overveld vraagt zich af wat een niet-finisher is. Linsey legt uit dat met dit 20 
apparaat de mogelijkheid bestaat om een opdracht te geven dat de kopieën er 21 
volledig geniet uitkomen.  22 
 23 
Een lid komt de zaal in. 24 
 25 
Linsey geeft aan dat de schatting expres laag is gehouden. Het geldt namelijk dat 26 
hoe meer er geprint wordt, hoe groter het verschil zal zijn in kosten tussen de 27 
leaseprinter en een gewone printer.  28 
 29 
C. Maas vraagt of er ook inzicht is in de reparatiekosten. Linsey antwoordt dat dit bij 30 
het servicecontract is inbegrepen dat maandelijks betaald wordt. Binnen twee dagen 31 
zal de printer weer in orde gemaakt worden. Bovendien zit de inkt ook in het 32 
servicecontract. J. Wilms vraagt of er nog bepaalde voorwaarden zijn als iemand de 33 
leaseprinter kapot maakt. Linsey antwoordt dat alle service erbij zit. J. Free geeft aan 34 
dat hem nog niet duidelijk is wat het verschil tussen een leaseprinter en een gewone 35 
printer is. Hij geeft aan dat het ook mogelijk is om een laserprinter zelf te kopen.  36 
 37 
C. Maas vraagt of er ook inzicht is in de reparatiekosten. Linsey antwoordt dat dit bij 38 
het servicecontract is inbegrepen dat maandelijks betaald wordt. Binnen twee dagen 39 
zal de printer weer in orde gemaakt worden. Bovendien zit de inkt ook bij het 40 
servicecontract. J. Wilms vraagt of er nog bepaalde voorwaarden zijn als iemand de 41 
leaseprinter kapot maakt. Linsey antwoordt dat alle service erbij zit, dus ook wanneer 42 
de printer kapot is. J. Free geeft aan dat hem nog niet duidelijk is wat het verschil 43 
tussen een leaseprinter en een gewone printer is. Hij geeft aan dat het ook mogelijk 44 
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is om een laserprinter zelf te kopen. Linsey geeft aan dat een laserprinter erg duur is 1 
en dat leasen ook een mogelijkheid is. Verder geeft Linsey aan dat het plan is om de 2 
posters en samenvattingen dan ook zelf te printen. Het is echter wel een beslissing 3 
die genomen moet worden voor vijf jaar. Een ander nadeel dat Linsey benoemd is 4 
dat het servicebedrag vooruit betaald moet worden voor vijf jaar. K. Rondhuis geeft 5 
aan dat dit gespreid wordt over vijf jaar. Linsey geeft aan dat er dit jaar dus wel 6 
€1320,- dit jaar betaald moet worden. Daar bovenop komen dan jaarlijks de kosten 7 
per print. E. Nizet vraagt zich af of er ook een scanfunctie op het apparaat aanwezig 8 
is. Linsey bevestigt dit, maar zal het voor de zekerheid nog navragen. E. Nizet vraagt 9 
of er ook een internetverbinding mogelijk is tussen de computers en de printer. 10 
Linsey antwoordt dat dit mogelijk is, maar dat hier een monteur voor nodig is. Dit kan 11 
via de universiteit geregeld worden. 12 
 13 
Er zal nu gestemd worden over het aanschaffen van een leaseprinter. Hier zijn 14 
echter stembriefjes voor nodig, omdat het over een uitgave boven de €5000,- gaat. 15 
Linsey stelt voor om de vergadering te schorsen, zodat er stembriefjes gemaakt 16 
kunnen worden om te stemmen over de printer. L. van Overveld vraagt of er gestemd 17 
zal worden over de leasprinter met niet-finisher of zonder niet-finisher. Linsey geeft 18 
aan dat het om de leaseprinter met niet-finisher gaat. 19 
 20 
Linsey schorst de vergadering voor vijf minuten. 21 
 22 
Linsey heropent de vergadering. 23 
 24 
Stemmen voor de leaseprinter met niet-finisher: 25 
16 stemmen voor 26 
1 stem neutraal 27 
0 stemmen onthouding 28 
1 stem tegen  29 
 30 
C. Maas vraagt of er machtigingen zijn en zo ja, dat deze aan het begin van de 31 
algemene ledenvergadering benoemdmoeten worden.  32 
 33 
J. Borcheld heeft J. Free gemachtigd om te stemmen. R. van Arkel heeft J. Free 34 
gemachtigd om te stemmen over het financieel jaarverslag 2009-2010.  35 
 36 
C. Maas geeft aan dat het niet toegestaan is om twee machtigingen te hebben. 37 
Linsey geeft aan dat de machtiging van R. van Arkel zal komen te vervallen, omdat 38 
deze er als laatst is bijgekomen. 39 
 40 
S. de Laat vraagt of J. Free wel mag stemmen over de printer, omdat J. Borcheld 41 
hier niet van op de hoogte is. Linsey geeft aan dat de machtiging niet gespecificeerd 42 
is, dus is het toegestaan.  43 
 44 

5. Presenteren en stemmen financieel jaarverslag 2009-2010 45 

L. van Overveld vraagt of het de bedoeling is om spellingsfouten te mailen en vraagt 46 
of dit verslag ook is gecontroleerd door de kascontrolecommissie. K. Rondhuis 47 
bevestigt beide vragen.  48 
  49 
Resultatenrekening: 50 



  7 
 

Er zijn geen vragen. 1 
 2 
Algemeen: 3 
- L. van Overveld geeft aan dat de extra bijdragen in de kas niet zijn begroot en 4 
vraagt zich af of dit kasverschil niet bij onvoorziene uitgaven hoort. K. Rondhuis geeft 5 
aan dat het ongespecificeerd is en er voor gekozen is om dit niet bij onvoorziene 6 
uitgaven te plaatsen, omdat het extra bedrag onbekend is.  7 
- C. Maas vraagt waarom de afschrijvingen niet overeenkomen met het begrote 8 
bedrag, omdat dit van tevoren allemaal te berekenen is. K. Rondhuis geeft aan dat er 9 
nieuwe computers zijn gekocht en dat daar de afschrijving nog niet van bekend was.  10 
 11 
Bestuur: 12 
- L. van Overveld vraagt waarom er overal 100% staat, terwijl het overal 0%  zou 13 
moeten zijn. Het lijkt haar gepaster om hier 0% van te maken. K. Rondhuis zal dit 14 
aanpassen.  15 
- L. van Overveld geeft aan dat er bij het drukwerk niets begroot was. K. Rondhuis 16 
geeft aan dat ze er vanuit waren gegaan dat ze niets hoefde te betalen, maar dat 17 
bleek later niet zo te zijn.  18 
 19 
PR: 20 
- L. van Overveld vraagt wat de €294,- is die bij de post promotiecommissie vermeld 21 
staat. K. Rondhuis geeft aan dat dit winst is van de barcontest. Ze zal dit ook in de 22 
toelichting vermelden. 23 
 24 
Formeel: 25 
Er zijn geen vragen. 26 
 27 
Informeel: 28 
- L. van Overveld geeft aan dat er bij feesten geld opgehaald wordt en de 29 
sportcommissie geld uitgeeft. Toch is bij beide posten het bedrag positief. Ze vraagt 30 
zich af hoe dit kan. K. Rondhuis geeft aan dat er een min vergeten is bij het bedrag 31 
van de sportcommissie.  32 
 33 
Boekenverkoop en totaal: 34 
Er zijn geen vragen. 35 
 36 
Toelichting 37 
Pagina 6: 38 
- L. van Overveld geeft aan dat er een tweedeling is gemaakt, toelichting en 39 
opvallendheden. Ze geeft aan dat deze twee punten samengevoegd mogen worden. 40 
Verder mist ze bij sommige punten de toelichting. K. Rondhuis geeft aan dat ze het 41 
zal aanpassen. 42 
- L. van Overveld vraagt waarom de kerstkaarten bij drukwerk staan vermeld en de 43 
enveloppen bij representaties. K. Rondhuis legt uit dat de kerstkaarten bij de 44 
copyshop gedrukt zijn en de enveloppen gekocht zijn. 45 
 46 
Pagina 7: 47 
- L van Overveld vraagt waarom bij feesten €0,- uitgegeven is. K. Rondhuis geeft aan 48 
dat de kosten wegmoeten bij dit kopje. 49 
 50 
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Pagina 8: 1 
- L. van Overveld vraagt waarom er bij de sponsoring minder binnen is gekomen dan 2 
begroot. K. Rondhuis legt uit dat de sponsoring bij de commissies hoger was 3 
afgelopen jaar, waardoor de algemene sponsoring lager was.  4 
 5 
Pagina 9: 6 
- L. van Overveld vraagt naar het extra bedrag dat in de kas zit. Ze geeft aan dat dit 7 
een positief verschil is. 8 
- L. van Overveld vraagt zich af of 11 oktober niet 1 oktober moet zijn. K. Rondhuis 9 
geeft aan dat 11 oktober juist is.  10 
- L. van Overveld geeft aan dat de laatste zin bij het stukje introductie weggelaten 11 
mag worden. 12 
- L. van Overveld vraagt wat er bedoeld wordt met de laatste zin van het stukje 13 
LSPOD. K. Rondhuis legt uit dat de kas achter gelaten was. Het geld wat in die kas 14 
zat, is overgemaakt naar studievereniging VSPVU.  15 
- L. van Overveld vraagt waar die ene euro van het bedrag €751,- vandaan komt. K. 16 
Rondhuis antwoordt dat er ook één niet-lid aanwezig was. 17 
 18 
Pagina 10: 19 
- L. van Overveld vraagt waarom er zoveel minder is begroot bij het gala. Het verschil 20 
tussen het begrote bedrag en de opbrengst is groot. T. van Overveld reageert dat er 21 
van het aantal kaarten uitgegaan wordt dat er quitte gespeeld wordt.  22 
- L. van Overveld geeft aan dat in het stukje van het mannenweekend de eerste zin 23 
en de tweede zin dezelfde informatie geven. Eén van de twee mag weg. 24 
- L. van Overveld vraagt hoe het bedrag €73,15 is samengesteld. K. Rondhuis geeft 25 
aan dat het bepaald wordt door de procentuele bijdrage van Postelein. L. van 26 
Overveld vraagt zich af waarom deze kosten niet bij onvoorzien worden 27 
weergegeven. K. Rondhuis geeft aan dat het zo wordt vermeld, omdat iemand geld 28 
heeft gestorneerd. 29 
- L. van Overveld vraagt door welk nieuw concept de opbrengsten van de feesten 30 
hoger zijn geworden. K. Rondhuis geeft aan dat de locatie van het BaMyPo-feest van 31 
de inferno naar de el sombrero veranderd is. 32 
- L. van Overveld vraagt waarom de opbrengst van het A-feest nog niet bekend is. K. 33 
Rondhuis legt uit dat het chaotisch geregeld was, maar dat het nu geregeld is. 34 
- L. van Overveld vraagt naar de bijdrage van Postelein voor het 35 
eerstejaarsweekend. K. Rondhuis geeft aan dat de bijdrage verlaagd is, omdat de 36 
deelnemers van het eerstejaarsweekend anders een erg kleine terug kregen. Dit is 37 
achteraf bepaald. L. van Overveld geeft aan dat als je meer uitgeeft dan de 38 
bedoeling is, dat je het bij onvoorziene uitgaven moet vermelden. C. Maas geeft aan 39 
dat het dus anders vermeld moet worden. K. Rondhuis geeft aan dat het anders zal 40 
vermelden. 41 
 42 
Pagina 11: 43 
- L. van Overveld vraagt zich af of er winst gemaakt wordt op de boekenverkoop. K. 44 
Rondhuis geeft aan dat dit komt door afgeronde bedragen. Dit bedrag wordt later 45 
overgemaakt.  46 
- L. van Overveld geeft aan hoe het precies zit met het boek van positieve 47 
ontwikkeling. K. van Rondhuis legt uit dat degene het boek niet op tijd kon ophalen. 48 
Daarom heeft ze het geld overgemaakt en daarna is ze het boek op komen halen. Dit 49 
is met hoge uitzondering gedaan. 50 

51 
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Balans: 1 
Pagina 14 2 
- C. Maas vraagt zich af of de winst van de boekenverkoop van blok 1 in 2008-2009 3 
nog niet overgemaakt is door Selexyz. K. Rondhuis geeft aan dat de factuur nog 4 
open stond ten tijde van het schrijven van het financieel jaarverslag. Dit komt 5 
waarschijnlijk door de wisseling van de contactpersoon van Selexyz. We zijn nog in 6 
afwachting van dit bedrag.  7 
 8 
Algemeen: 9 
L. van Overveld spreekt haar complimenten uit over de balans, omdat de nog te 10 
betalen en nog te ontvangen bedragen op nul staan.  11 
 12 
K. Rondhuis geeft aan dat op de actielijst van de algemene ledenvergadering van 30 13 
september stond dat er bepaalde kopjes in het jaarverslag weg zouden vallen. Ze 14 
geeft aan dat ze deze nog in het verslag heeft laten staan, omdat het raar zou zijn als 15 
er geld in een keer weg zou vallen.  16 
 17 
K. Rondhuis leest het verslag van de kascontrolecommissie van 4 oktober voor.  18 
 19 
Het financieel jaarverslag 2009-2010 wordt, met inachtneming van de aanvullingen, 20 
aangenomen met: 21 
15 stemmen voor 22 
 2 stemmen neutraal 23 
 0 stemmen onthouding 24 
 0 stemmen tegen  25 
 26 
De ALV klapt.  27 
 28 

6. Maatregelen contractbreuk 29 

Linsey geeft aan dat de vorige algemene ledenvergadering de contractbreuk van een 30 
lid ter sprake is gekomen. Ze legt uit dat er tijdens het mannenweekend een lid mee 31 
zou gaan. Hij heeft hiervoor een contract ondertekend. Uiteindelijk is hij niet 32 
meegegaan. Hij heeft daarom het bedrag gestorneerd. Dit is voorgevallen in 33 
bestuursjaar 2009-2010. Zij hebben nagevraagd of het contract rechtsgeldig is. Dit is 34 
het geval. Dit lid heeft niet het recht om het geld te laten storneren en hij is het 35 
bedrag van €50,- verschuldigd aan Postelein. Dit is hem meerdere malen vermeld 36 
per brief. Hij heeft de mogelijkheid gehad tot 1 november om het bedrag alsnog te 37 
storneren, dit is echter niet gebeurd. Nu zal er een maatregel getroffen worden. Hij 38 
heeft ook het recht om zich te komen verweren in deze algemene ledenvergadering, 39 
maar hij maakt er, zoals iedereen kan niet, geen gebruik van. Daarom stelt Linsey 40 
voor om meteen over te gaan naar de stemming. Het voorstel is om hem één maand 41 
te schorsen. 42 
 43 
K. Rondhuis vraagt wat er gebeurt na die maand. Linsey legt uit dat hij dan weer deel 44 
mag nemen aan activiteiten. K. Rondhuis geeft aan dat hij dan precies hetzelfde kan 45 
doen met volgende activiteit. Eén maand schorsen helpt dan waarschijnlijk niet 46 
zoveel. Linsey antwoordt dat we gebonden zijn aan de statuten, waarin staat vermeld 47 
dat er maximaal één maand geschorst mag worden. De andere mogelijkheid is 48 
royeren. De maatregel royeren mag uitgevoerd worden als een persoon de 49 
vereniging ernstige schade berokkend. Het bestuur 2010-2011 is van mening dat dit 50 
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te ver gaat. T. van Overveld vraagt of J. van Kesteren op de hoogte is van de 1 
maatregel die hem boven zijn hoofd hangt. Linsey geeft aan dat dit via brieven aan 2 
hem bekend is gemaakt. C. Maas geeft aan dat als hij een maand niet op activiteiten 3 
komt het niet echt een straf is. Linsey beaamt dit, maar geeft ook aan dat we 4 
gebonden zijn aan de statuten. K. Rondhuis geeft aan dat hij dit daarna nog een keer 5 
zou kunnen doen bij bijvoorbeeld de studytrip. Het gaat dan om een hoger bedrag. 6 
Op die manier kunnen leden winst maken. Linsey legt uit dat grenzen stellen moeilijk 7 
is en dat er per situatie bekeken moet worden. Ze geeft aan dat er een beslissing 8 
gemaakt moet worden om een beeld af te geven dat er maatregelen genomen 9 
worden. J. Free is van mening dat de schade niet alleen financieel is, maar ook het 10 
beeld geeft dat het mogelijk is om te storneren. L. van Overveld vraagt zich af hoe 11 
het royeren in de praktijk gebracht zal worden. Linsey antwoordt dat hij sowieso niet 12 
mee mag met op studiereis, de studytrip en het mannenweekend. T. van Overveld 13 
vraagt dit ook geldt voor de mannenactiviteiten. S. de Laat geeft aan dat oud-leden 14 
ook toegelaten worden bij mannenactiviteiten. C. Maas geeft aan dat je de 15 
mannencommissie niet kunt vragen om hem weg te sturen. L. Steeg geeft aan dat hij 16 
alleen geweigerd kan worden door het bestuur. Verder geeft ze aan dat er serieus 17 
over nagedacht is. Het lid is geld verschuldigd. Als het bedrag groter zou zijn, zou er 18 
aangifte gedaan kunnen worden. J. Wilms geeft aan dat het beeld dat je met de 19 
maatregel uitdraagt belangrijker is. J. Free stelt voor om regels te stellen omtrent de 20 
grenzen tussen schorsen en royeren. Linsey geeft aan dat dit niet mogelijk is en dat 21 
elke situatie apart bekeken moet worden. C. Maas geeft aan dat het er om gaat dat 22 
je iets wil uitdragen. Bij de contributie wordt er ook gestorneerd. Daar wordt echter 23 
niets mee gedaan. M. de Bresser vraagt zich af of het mogelijk is om telkens één 24 
maand te schorsen totdat hij betaald heeft. Linsey geeft aan dat dat niet mogelijk is. 25 
S. de Laat geeft aan dat iedereen in deze notulen kan lezen dat storneren mogelijk 26 
is. De naam zal echter wel bekend gemaakt worden in deze notulen. L. van Overveld 27 
geeft aan om in het vervolg informatie in te winnen bij andere studieverenigingen. C. 28 
Maas merkt op dat ze het niet eens is dat het bestuur 2009-2010 zich hier niet meer 29 
mee bezig houdt. J. Wilms geeft aan dat dit vanuit de functie afgehandeld worden. 30 
Het bestuur 2009-2010 kan dus niet handelen. L. Steeg vraagt of bij het stemmen 31 
geen keuze is tussen schorsen of royeren. C. Maas geeft aan dat het dan geen 32 
officiële stemming zou zijn. Er zal gestemd worden over één maand schorsen.  33 
 34 
De uitslag van de stemming om J. van Kesteren één maand te schorsen: 35 
7 stemmen voor 36 
3 stemmen neutraal 37 
4 stemmen onthouding 38 
4 stemmen tegen  39 
 40 
Bij deze zal de maatregel om J. van Kesteren te schorsen voor één maand niet 41 
worden aangenomen. 42 
 43 
Er komt een lid binnen. 44 
 45 
Linsey geeft aan dat de vergadering geschorst zal worden voor vijf minuten. 46 
 47 
N. Sampers geeft aan dat ze om 20.55 uur weg moet, maar nog wel gedechargeerd 48 
moet worden als lid van de kascontrolecommissie.  49 
 50 
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Linsey heropent de vergadering. 1 
 2 
S. de Laat geeft aan dat er onduidelijkheid was bij hem over het verschil tussen 3 
neutraal en onthouding. Hij geeft aan dat nu blijkt dat neutraal stemmen heeft 4 
gewerkt bij deze stemming. N. Sampers geeft aan het goed is om dit bij elke 5 
stemming in een nieuwe vergadering uit te leggen wat onthouding en neutraal 6 
betekenen voor de mensen die het niet weten. C. Maas geeft aan dat de leden in de 7 
ledenvergadering net overleg hebben gehad en dat zij graag een tegenvoorstel willen 8 
doen. Het voorstel is om nogmaals te stemmen, maar dan om J. van Kesteren te 9 
royeren. Linsey geeft aan hier graag gehoor aan te geven.  10 
 11 
Linsey legt uit dat de keuze onthouding betekent dat degene zijn stem wil onthouden. 12 
Neutraal houdt in dat er geen keuze wordt gemaakt, maar dat de stem wel mee zal 13 
tellen om te bepalen welk aantal stemmen behaald moet worden om een 14 
meerderheid te krijgen.  15 
 16 
De uitslag van de stemming om J. van Kesteren te royeren: 17 
10 stemmen voor 18 
0 stemmen neutraal 19 
1 stemmen onthouding 20 
7 stemmen tegen  21 
 22 
Bij deze zal de maatregel om J. van Kesteren te royeren van de vereniging in acht 23 
worden genomen.   24 
 25 

7. Chargeren /dechargeren kascontrolecommissie 26 

 27 

Linsey dechargeert S. de Laat en N. Sampers als kascontrolecommissie 2009-2010.  28 
 29 
De ALV klapt.  30 
 31 
Linsey bedankt namens haar bestuur de kascontrolecommissie 2009-2010. 32 
 33 
K. Rondhuis bedankt haar commissie. 34 
 35 
Linsey chargeert S. de Laat, M. de Bresser en M. Monteiro als kascontrolecommissie 36 
2010-2011.  37 
 38 
De ALV klapt.  39 
 40 

8. Kascontrolecommissie voorstellen/goedkeuren 41 

- Linsey vraagt of de kandidaatsleden voor de kascontrolecommissie 2010-2011 zich 42 
willen voorstellen, te beginnen bij S. de Laat.  43 
 44 
J. Free vraagt of drie commissieleden zijn toegestaan in de kascontrolecommissie. 45 
Linsey bevestigt dit. 46 
 47 
Ze kunnen vertellen wie ze zijn en waarom ze in het bestuur willen: 48 
- S. de Laat vertelt dat hij Stijn is en in zijn derde jaar zit van de studie. Hij geeft aan 49 
dat hij gevraagd is om dit jaar weer in de kascontrolecommissie te zitten en dat wilde 50 
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hij wel. Hij vindt dat hij geschikt is voor de commissie, omdat hij in 2009-2010 ook in 1 
de commissie heeft gezeten en daardoor ervaring heeft. 2 
 3 
Een lid verlaat de zaal. 4 
 5 
- M. de Bresser vertelt dat ze Manon heet en ook in het derde jaar zit van de studie. 6 
Ze geeft aan dat ze nog niet eerder actief is geweest bij Postelein, omdat ze het 7 
eerste jaar van haar studie in Leiden heeft gevolgd. Het tweede jaar is ze begonnen 8 
in Nijmegen en ze wilde graag afwachten hoe alles zou gaan. Nu wil ze graag actief 9 
worden. De keuze voor de kascontrolecommissie heeft ze gemaakt, omdat ze 10 
geïnteresseerd is in de boekhouding van een vereniging, maar daar nog niet veel 11 
van weet. Dat wil ze graag leren komend jaar. Verder vindt ze het interessant om te 12 
weten waar het geld van een vereniging vandaan komt en heen gaat.  13 
 14 
- M. Monteiro vertelt dat ze Marcella heet. Ze zit in het tweede jaar van de studie. Ze 15 
heeft gewerkt op de debiteurenbeheer van een bedrijf. Dat is de reden dat ze 16 
affiniteit heeft met de financiële administratie. Verder wilde ze graag actief lid worden 17 
en is ze benieuwd hoe het allemaal in zijn werk gaat in een vereniging.  18 
 19 
Linsey vertelt dat S. de Laat is aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 20 
2010-2011 met: 21 
17 stemmen voor 22 
0 stemmen tegen 23 
0 stemmen neutraal 24 
1 stem onthouding 25 
 26 
Linsey vertelt dat M. de Bresser is aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 27 
2010-2011 met: 28 
17 stemmen voor 29 
0 stemmen tegen 30 
0 stemmen neutraal 31 
1 stem onthouding 32 
 33 
Linsey vertelt dat M. Monteiro is aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 34 
2010-2011 met: 35 
17 stemmen voor 36 
0 stemmen tegen 37 
0 stemmen neutraal 38 
1 stem onthouding 39 
 40 
Linsey feliciteert de kascontrolecommissie 2010-2011 namens haar eigen bestuur. 41 
 42 
De ALV klapt.  43 
 44 

9. W.V.T.T.K.  45 

Er is geen W.V.T.T.K.  46 
 47 

10. Rondvraag 48 

- C. Maas geeft aan dat ze vindt dat het bestuur 2010-2011 het goed doet, ondanks 49 
de commotie tijdens deze vergadering.  50 
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- L. Steeg wil graag weten of er dit jaar een wintersportvakantie georganiseerd zal 1 
worden door Postelein. Ellen geeft aan dat dit besproken is binnen de 2 
sportcommissie. Het is niet haalbaar voor dit jaar. Dit jaar zal wel alles uitgezocht 3 
worden, zodat er volgend jaar wellicht een reis zal zijn.  4 
- K. Rondhuis geeft aan dat ze het financieel jaarverslag zal verbeteren, maar dat er 5 
niemand is die controleert om de verbeteringen zijn aangebracht. Dit geldt ook voor 6 
alle andere formele stukken waar  over gestemd is. C. Maas geeft aan dat de leden 7 
in de algemene ledenvergadering deze controle uit kunnen voeren. Linsey sluit zich 8 
aan bij C. Maas en geeft aan dat er ruimte is in de algemene ledenvergadering om 9 
niet goed gewijzigde stukken terug te koppelen.  10 
- E. Nizet sluit zich aan bij C. Maas. 11 
 12 

11. Sluiting 13 

Linsey sluit om 21.01 uur de vergadering. 14 
 15 


