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 17 

1.Opening 18 

Michelle opent om 19.05 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  19 
Michelle geeft aan dat M. Weijermars S. Lexmond heeft gemachtigd om te stemmen. 20 
 21 

2. Vaststellen agenda 22 

E. Rovers vraagt of het puntje ‘Stemmen uitgave introductiecommissie 2012’ naar 23 
voren mag daar zij halverwege weg moet. 24 
 25 
Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.  26 

 27 

3. Goedkeuren notulen ALV 1 oktober 2012 28 

De notulen van 01-10-2012 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen 29 
van de spelfouten.  30 
 31 

4. Mededelingen bestuur 32 

a. Secretaris 33 
- De boekenperiode van periode 2 heeft plaatsgevonden. De boeken zijn 34 

opgehaald van maandag 29 oktober tot en met 2 november. Alles is goed 35 
gegaan. 36 

- De kerstkaarten zijn verstuurd naar de actieve leden en externen. Er is 37 
gekozen om naar de leden een digitale kerstkaart te versturen. De printer in 38 
de Posteleinkamer bleek de grote hoeveelheid kaarten die moest worden 39 
afgedrukt niet aan te kunnen waardoor de kwaliteit ons inziens niet goed 40 
genoeg was.  41 
 42 
 43 
 44 
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b. Penningmeester: 1 
- Op 1 november is er bij 996 leden de contributie afgeschreven. Bij 49 leden is 2 

de afschrijving niet voltooid. Met deze leden zal contact worden opgenomen 3 
en zal een tweede poging gedaan worden op 18 januari. 4 

- Er is een samenvatting aangekocht voor het vak beschrijvende statistiek. Het 5 
gaat om de samenvatting van het boek Toegepaste Statistiek: Beschrijvende 6 
Technieken van Van Peet, Wittenboer en Wittenboer. De samenvatting is in 7 
week 48 aangekocht, het tentamen is in week 50 geweest. In totaal zijn er nog 8 
46 samenvattingen verkocht. 9 

 10 
c. PR 11 

- In week 42 en 44 hebben de eerste tentamenacties plaatsgevonden. Het 12 
thema was ‘een hart onder de riem steken’ waarbij 700 zakjes met 13 
hartjessnoepjes zijn uitgereikt aan studenten Pedagogische Wetenschappen 14 
en Onderwijskunde. 15 

- Woensdag 7 november heeft de open kamer plaatsgevonden met als thema 16 
‘Pimp your salad!’. Tijdens deze open kamer hebben honderd leden een eigen 17 
salade gemaakt. De reacties waren positief en het werd een origineel idee 18 
gevonden. 19 

- Dinsdag 20 november heeft de eerste Posteleinborrel van dit jaar 20 
plaatsgevonden bij Café De Fuik. Er waren 63 leden aanwezig. Mede dankzij 21 
de nieuwe locatie en het gratis fust bier waren de leden erg enthousiast. 22 

- In week 48 en 49 is de eerste PosteleinPost van dit jaar uitgedeeld met als 23 
thema ‘Meer naast je studie’. Er is een oplage van duizend stuks gedrukt en 24 
bijna alles is uitgedeeld. 25 

o E. Mulder vraagt of de oplage van de PosteleinPost al is verlaagd daar 26 
dit in het beleidsplan stond. 27 

o Judith geeft aan dat nog niet het geval is aangezien daarvoor een 28 
andere drukker moet worden gezocht. Dit plan is tevens van de baan 29 
aangezien naar aanleiding van het uitdelen van de eerste 30 
PosteleinPost van dit jaar blijkt dat we te weinig zouden hebben aan 31 
een oplage van 750 stuks.  32 

- Donderdag 6 december heeft de maandelijkse activiteit plaatsgevonden 33 
waarbij broodjes knakworst werden uitgedeeld. Er zijn tweehonderd broodjes 34 
en vierhonderd knakworsten ingekocht, welke allemaal op zijn gegaan nadat 35 
broodjes knakworst die over waren, zijn uitgedeeld aan docenten. Qua 36 
sponsoring deelt Judith mede dat het contract met hoofdsponsor Absolute 37 
Zero niet is verlengd. Dit jaar is gekozen voor Café De Fuik als hoofdsponsor 38 
met een soortgelijk contract als van Absolute Zero. Daarnaast sponsort Café 39 
De Fuik diverse acties zoals flyers, shotjes, gratis fust, enzovoort. Tevens 40 
sponsort Café De Fuik de Posteleintruien en de skireis dit jaar.  41 
Het contract met Stichting SOOS is verlengd. 42 
Met bloemenwinkel De Vernieuwing is een nieuw contract afgesloten. Zij 43 
zullen rozen voor bachelor- en masteruitreikingen goedkoper aan ons 44 
aanbieden. 45 
Tot slot is er een samenwerking met Zomerjobs.nl welke Postelein sponsort 46 
middels een banner via de Posteleinwebsite. 47 

o D. Sinke vraagt naar de reactie van de Absolute Zero nadat besloten is 48 
het contract niet meer te verlengen. 49 
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o Judith geeft aan dat zij het geen probleem vonden. Ook vanuit Absolute 1 
Zero was het besluit genomen om het contract te beëindigen daar zij 2 
weinig aan Postelein en haar leden verdienden. 3 

- Aangezien de acquisitiecommissie een nieuwe commissie is, is er een beleid 4 
opgesteld. Hierin staat dat de acquisitiecommissie het overzicht houdt van alle 5 
sponsoring binnen Postelein, zowel algemene sponsoring als ook specifieke 6 
sponsoring voor  bepaalde activiteiten. Andere commissies nemen op het 7 
moment dat zij een activiteit organiseren en er contracten met externen 8 
moeten worden opgesteld contact op met de acquisitiecommissie. De 9 
acquisitiecommissie bekijkt dan of het nodig is dat een van hen mee gaat met 10 
het gesprek of dat de commissie het zelf kan. De acquisitiecommissie 11 
controleert de contracten die worden opgesteld. Daarnaast werft de 12 
acquisitiecommissie nieuwe sponsoren. Tevens zal de acquisitiecommissie 13 
een target opstellen, maar uiteindelijk beslist het bestuur waar het 14 
binnengehaalde algemene sponsorgeld naar toe gaat. Het bestuur heeft 15 
concrete doelen in gedachten hiervoor. 16 

o S. de Laat vraagt wie de commissieleden zijn van de 17 
acquisitiecommissie. 18 

o Judith geeft aan dat dit M. Monteiro en L. Niënhuis zijn. 19 
 20 
Een lid komt binnen. 21 
 22 
d. Formeel  23 

- Dinsdag 2 oktober heeft de excursie naar de Oosterpoort plaatsgevonden met 24 
23 deelnemers. Vanuit de deelnemers evenals vanuit de instellingen waren de 25 
reacties positief. 26 

- Dinsdag 9 oktober heeft de lezing over zelfbeschadiging plaatsgevonden met 27 
62 deelnemers, waarvan 56 leden en 6 niet-leden. Het was volgens de 28 
aanwezigen erg interessant en een eye-opener. Bij de lezing was thee 29 
aanwezig.  30 

o E. Mulder geeft aan dat in het beleidsplan stond dat er voortaan een 31 
kleinere zaal gebruikt zou gaan worden voor lezingen. Ze vraagt of dit 32 
ook is gebeurd. 33 

o Linsey geeft aan dat dit niet het geval is aangezien er veel 34 
aanmeldingen waren op Facebook en er dus een redelijk grote 35 
opkomst verwacht werd. Hierom is voor een collegezaal in het 36 
Spinozagebouw gekozen. 37 

- Woensdag 7 november heeft de excursie naar De Winckelsteegh 38 
plaatsgevonden met 13 deelnemers. 39 

- Woensdag 28 november zou de excursie naar de Hunnerberg plaatsvinden. 40 
Deze excursie zat binnen een uur vol, maar is geannuleerd op dringend en 41 
onvriendelijk verzoek van de Hunnerberg. Zij waren het niet eens met onze 42 
manier van promoten op Facebook en de website, omdat deze openbaar was 43 
en zij bang waren voor een Project X bij de poort van de Hunnerberg. In 44 
eerste instantie moest Postelein alleen het evenement van Facebook en de 45 
website halen, wat wij direct hebben gedaan. Vervolgens heeft de Hunnerberg 46 
A. Bosman ingelicht. Daarop volgde een mail van de Hunnerberg dat de 47 
excursie niet door zou gaan. In januari hebben we een afspraak met de 48 
directeur van de Hunnerberg, samen met A. Bosman, om onze kant van het 49 
verhaal toe te lichten. Binnen de commissie is de afspraak gemaakt dat 50 
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instellingen op de hoogte worden gebracht van onze manier van promoten, 1 
zodat we hen de mogelijkheid bieden aan te geven of ze het hiermee eens 2 
zijn.  3 

o M. Monteiro vraagt wat de reactie van A. Bosman was. 4 
o Linsey geeft aan dat A. Bosman aan onze kant staat, maar de 5 

Hunnerberg ook enigszins begrijpt. A. Bosman zal ons ondersteunen 6 
tijdens het gesprek. 7 

 8 
e. Informeel 9 

- Op 6 november 2012 heeft Postelein's Fright Night plaatsgevonden. Er waren 10 
30 leden aanwezig en ondanks het slechte weer, was het erg geslaagd. 11 

- Op 15 november 2012 vond de eerste BaMyPo plaats in de Van Buren. Het 12 
was goed bezocht en erg gezellig.  13 

o E. Mulder vraagt hoe het ontvangen is bij leden en aanwezigen dat 14 
BaMyPo nu plaatsvindt in café Van Buren in plaats van in El Sombrero.  15 

o Iris geeft aan dat het goed bezocht is en dat het dus waarschijnlijk goed 16 
ontvangen is.  17 

- Op 21 november 2012 heeft de bierproeverij plaatsgevonden, die was 18 
georganiseerd door de mannencommissie voor de mannen van PWO.  19 

- Op 4 december 2012 heeft de Pietenbootcamp plaatsgevonden. Er hadden 20 
zich 15 mensen opgegeven, maar uiteindelijk hebben er 8 mensen 21 
meegedaan, omdat er veel afmeldingen waren vanwege het slechte weer. 22 

- Op 6 december 2012 heeft Sintglorious plaatsgevonden in Van Buren. Dit was 23 
ook goed bezocht en gezellig.  24 

- Op 17 december 2012 heeft er een mannenactiviteit plaatsgevonden in de 25 
vorm van poolen. Er waren 6 deelnemers en het was erg geslaagd.  26 

- Van 2 tot en met 9 februari zal de skireis plaatsvinden. We zullen met 13 27 
deelnemers op reis gaan. De reis was in eerste instantie geannuleerd, omdat 28 
het minimum aantal deelnemers niet bereikt was. Na contact te hebben gehad 29 
met de reisorganisatie bleek dat wij de annuleringsvoorwaarden verkeerd 30 
hadden geïnterpreteerd, wij dachten dat er annuleringskosten vanaf de 42e 31 
dag voor de reis zou zijn, maar dit bleek al vanaf boeking zo te zijn. Door deze 32 
misinterpretatie bleek het goedkoper om de reis alsnog door te laten gaan, 33 
afhankelijk van het aantal deelnemers en de sponsoring. Na overleg met de 34 
RvA en de deelnemers hebben wij ervoor gekozen om de reis door te laten 35 
gaan.   36 

o E. Mulder vraagt of het budget nu overschreden wordt en hoe de 37 
eventuele extra kosten op worden gevangen. 38 

o Sietske geeft aan dat dit het geval zal zijn, maar dat het door laten 39 
gaan van de skireis goedkoper zal zijn dan het betalen van de 40 
annuleringskosten. Het is nog niet bekend in hoeverre de begroting 41 
overschreden wordt daar dit te maken heeft met verschillende factoren. 42 

o J. Guldenaar vraagt of deze extra kosten uit de onvoorziene kosten 43 
worden betaald. 44 

o Sietske geeft aan dat de deelnemers er geen hinder van zullen 45 
ondervinden. 46 

o E. Mulder vraagt waarom eerst wel de prijs van de skireis is veranderd 47 
en dat nu niet meer het geval zal zijn. 48 

o Iris geeft aan dat de deelnemers nog geen contract hadden getekend 49 
toen de prijs de eerste keer werd veranderd. Nu kan de prijs niet meer 50 
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worden veranderd daar de contracten zijn getekend door de 1 
deelnemers. De prijsstijging staat hier overigens ook los van. 2 

o J. Guldenaar vraagt of er met aankomende reizen nog gewerkt zal 3 
worden met inschrijven via Blackboard. 4 

o Iris geeft aan dat het wennen was om inschrijvingen via Blackboard te 5 
regelen en dat er wat dingen fout gingen, maar dat wij er dit 6 
bestuursjaar zeker aan vast willen houden. Van fouten leert men en 7 
daarnaast was er een storing bij Blackboard tijdens onze inschrijving 8 
waardoor het ook niet goed liep. 9 

o Michelle geeft aan dat hetgeen wat bij ons fout ging tijdens de opening 10 
van de inschrijving de ‘rule’ was. Deze stond een uur later waardoor de 11 
inschrijving niet open ging. Het is niet duidelijk hoe dit heeft kunnen 12 
gebeuren. Toen deze ‘rule’ was achterhaald, ging de inschrijving open. 13 

o E. Mulder geeft aan dat er voortaan een test zou kunnen worden 14 
gedaan. 15 

o Michelle geeft aan dat een test met het bestuur heeft plaatsgevonden, 16 
maar dat er bij het aanmaken van een nieuwe inschrijving een fout is 17 
gemaakt. 18 

 19 
o J. Guldenaar vraagt of deze inschrijving voor herhaling vatbaar is. 20 
o Michelle geeft aan dat dit de eerste keer is dat deze manier van 21 

inschrijven gebruikt worden en dat er daarom nog moet worden 22 
gekeken hoe deze het beste functioneert 23 

o J. Guldenaar geeft aan dat inschrijven via het forum ook een goed idee 24 
is, want dan staan de inschrijvingen op volgorde. 25 

o A. Janssen geeft aan dat je dan blijft veranderen van inschrijving wat 26 
verwarrend is voor de leden. 27 

o Michelle geeft aan dat we dit jaar het inschrijving via Blackboard 28 
behouden en inschrijven via het forum als back-up houden. 29 

 30 
o S. Fielt vraagt of er een communicatieplan bestaat zodat leden weten 31 

wat ze moeten doen wanneer de inschrijving via Blackboard niet werkt.  32 
o Michelle geeft aan dat het op Blackboard, de website van Postelein en 33 

op Facebook is gezet toen er een storing op Blackboard was. 34 
Daarnaast zal er een protocol omtrent Blackboard opgezet worden. 35 

 36 
f. Voorzitter 37 

- Er zijn op het moment twee leden benoemd tot ‘Lid van de Maand’: J. 38 
Vereijken en M. Dekker. Lid van de maand november was J. Vereijken daar zij 39 
een van de leden was die twee boeken veel te laat heeft ontvangen. M. 40 
Dekker is lid van de maand december daar zij genomineerd is als een goede 41 
vriendin die anderen altijd motiveert om tijdig te beginnen met studeren.  42 

o S. de Laat geeft aan dat hij laatstgenoemdlid van de maand weinig te 43 
maken vindt hebben met Postelein. 44 

o Michelle geeft aan dat wij hierin een balans zoeken. Het principe Lid 45 
van de Maand heeft in principe niets te maken met de bijdrage aan 46 
Postelein die leden leveren daar wij geen idee willen vormen van een 47 
hecht clubje.  48 

o E. Mulder vraagt of de leden daarna zijn teruggezien op de 49 
Posteleinkamer of bij activiteiten. 50 
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o Michelle geeft aan dat dit tot nu toe niet het geval is. 1 
- Van maandag 3 december tot en met zondag 7 december heeft de ‘Like & 2 

Win’-actie plaatsgevonden. Hierbij kon de Facebook van Postelein geliked 3 
worden waarop er een winnaar werd gekozen middels loting. T. Blanc is als 4 
winnaar uit de bus gekomen. Zij ontvangt een Posteleingerelateerde prijs. 5 

- Zoals ieder jaar stelt het bestuur een nieuwe Raad van Advies aan. Michelle 6 
bedankt de huidige leden van de Raad van Advies, L. Steeg, E. Nizet en L. 7 
Oosterveld voor hun inzet, steun en advies namens het zeventiende en 8 
achttiende bestuur van Postelein. Helaas zijn zij niet aanwezig, maar zij zullen 9 
nog persoonlijk bedankt worden. Hierop worden de leden van de Raad van 10 
Advies van aankomend jaar bekend gemaakt. Dit zijn A. Janssen, J. Free en 11 
L. Steeg. Helaas is alleen A. Janssen aanwezig. Het bestuur kijkt uit naar hun 12 
hulp, advies en inzichten voor komend jaar.  13 

o E. Mulder geeft aan dat uit de notulen van de vorige ALV bleek dat de 14 
huidige Raad van Advies niet zomaar aan de kant gezet wilden worden. 15 
Ze vraagt hoe dit in praktijk is gebracht. 16 

o Michelle geeft aan dat de huidige Raad van Advies toentertijd 17 
bedoelde, dat zij wederom gevraagd wilden worden voor de Raad van 18 
Advies, wat ook is gebeurd.  19 

 20 

5. Stemmen uitgaven Introductiecommissie 2012 21 

Michelle roept M. Monteiro naar voren. 22 
 23 
M. Monteiro geeft aan dat zij een toelichting zal geven over dit agendapunt. De extra 24 
uitgaven van de introductiecommissie 2012 zullen onder het boekjaar van het 25 
bestuursjaar 2012-2013 vallen, een besluit dat in overleg met Sietske is genomen. 26 
Daarop geeft M. Monteiro een korte samenvatting van dit agendapunt. Er is 27 
onduidelijkheid geweest over het beschikbare bedrag voor de introductiecommissie 28 
door het opstellen van de begroting. Gedacht werd dat de begroting van het boekjaar 29 
2010-2011 was overgenomen, maar hier bleek een fout in te zitten. Er waren twee 30 
bedragen: een bedrag van de begroting van boekjaar 2010-2011 en een bedrag wat 31 
bij alle betrokkenen in het hoofd zat. Dit laatste bedrag is niet goed gecontroleerd, 32 
waardoor de commissie ervan uit ging dat zij 1000 euro meer uit konden geven dan 33 
daadwerkelijk begroot was. Hierdoor staat er op het moment een bedrag van 1000 34 
euro open die nog niet door Postelein is uitgekeerd aan de gegadigden. M. Monteiro 35 
geeft aan dat er in het proces en in de communicatie fouten zijn gemaakt. Er is 36 
overleg geweest onderling met het bestuur, maar ook met de introductiecommissie, 37 
onder andere over het beleid dat is gevoerd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 38 
er meer in overleg had moeten worden getreden waardoor misverstanden als deze 39 
eerder aan het licht hadden kunnen komen. 40 

o S. de Laat vraagt of de schuld van deze extra uitgave niet bij de commissie 41 
ligt, aangezien zij zich niet aan hun eigen begroting hebben gehouden. Zijns 42 
inziens moet er aan volgende jaren worden meegegeven dat een 43 
penningmeester een begroting goedkeurt en dat de commissie dan verder 44 
verantwoordelijk is voor de begroting van hun commissie. 45 

o M. Monteiro geeft aan S. de Laat te begrijpen, maar dat dit aan de visie en het 46 
beleid van het bestuur ligt. Haar inziens was dit probleem ook op te lossen 47 
wanneer er betere communicatie was geweest. Op het moment dat het 48 
probleem gesignaleerd was, heeft het bestuur ook verantwoordelijkheid, 49 
omdat het om zo’n groot bedrag gaat. 50 
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o E. Rovers geeft aan dat het nu lijkt alsof de commissie een fout heeft begaan 1 
en niet aan de begroting heeft gehouden, maar dat het verkeerd in de 2 
begroting stond en dat daaraan een verkeerde interpretatie is gehangen. 3 
Communicatie was volgens E. Rovers niet het probleem. 4 

o M. Monteiro geeft aan dat er verschillende dingen fout zijn gegaan en dat 5 
communicatie hierbinnen een belangrijk onderdeel is. S. de Laat heeft volgens 6 
haar gelijk dat er aan het begin duidelijkere afspraken moeten worden 7 
gemaakt zodat er tijdens het proces minder fout kan gaan met de 8 
communicatie. M. Monteiro geeft aan dat verder hierop in gaan niet ten goede 9 
komt aan de onderlinge verstandhoudingen daar zij er met de commissie en 10 
het bestuur goed uit zijn gekomen. M. Monteiro geeft aan dat zij graag door wil 11 
gaan met de extra uitgave zelf. 12 

 13 
M. Monteiro geeft aan dat de bedragen op de sheet staan. Aan commissiekleding is 14 
205 euro uitgegeven. Elke commissie heeft afgelopen jaar 15 euro per persoon voor 15 
commissiekleding gekregen. De introductiecommissie heeft daarnaast nog 100 euro 16 
sponsoring gezocht en gekregen voor commissiekleding.  17 

o S. de Laat geeft aan dat hij niet begrijpt waarom er 340,05 euro staat op het 18 
declaratieformulier dat is ingediend door een commissielid. Dat heeft hij als lid 19 
van de kascontrolecommissie op de declaratie zien staan. 20 

o M. Monteiro geeft aan dat dit het bedrag dat aan declaraties omtrent 21 
commissiekleding is binnengekomen. Uiteindelijk is er maar 15 euro per 22 
persoon uitgekeerd en daarnaast 100 euro vanuit sponsoring. Er is dus een 23 
bon van 340,05 euro ingediend, maar deze is niet volledig uitbetaald. 24 

o S. de Laat geeft aan dat hij het begrijpt, maar dat het onduidelijkheid schept. 25 
Omtrent de sponsoring van de commissiekleding geeft hij aan dat hij vindt dat 26 
de sponsoring die een commissie zoekt, moet worden uitgegeven aan 27 
Postelein en haar activiteiten en niet aan individuele dingen als 28 
commissiekleding. 29 

o E. Mulder geeft aan dat dit voor de sponsor niet uitmaakt, omdat het om het 30 
logo op de commissiekleding gaat. E. Mulder geeft aan dat zij het goed vindt 31 
dat er op eigen initiatief naar een sponsor wordt gezocht. 32 

 33 
Een lid komt binnen. 34 
 35 

o Michelle geeft aan dat Judith hierop zal reageren omtrent de toekomst. 36 
o Judith geeft aan dat er niet zomaar al dan niet individuele dingen worden 37 

gekocht van sponsorgeld. Er zal in de toekomst altijd iemand van Postelein bij 38 
zijn omtrent sponsoring middels de acquisitiecommissie. Het wordt dus in de 39 
gaten gehouden welke sponsoring binnenkomt en waaraan dit wordt 40 
uitgegeven. 41 

o S. de Laat geeft aan dat hij de manier van sponsoring zoeken geen probleem 42 
vindt, maar wel de redenering achter de uitgaven die ervan gedaan worden. 43 

o S. Lexmond geeft aan dat de sponsoring specifiek voor de commissiekleding 44 
van Postelein is gevraagd en dat zij dit niet voor zichzelf heeft gedaan. 45 

o M. Monteiro geeft aan dat dit een beleidsdiscussie is en dat het per bestuur 46 
verschilt wat hierbij getolereerd wordt. Het standpunt toentertijd was dat het 47 
goed is als de commissie gemotiveerd is en zij daarom toestemming hebben 48 
gegeven om sponsoring voor commissiekleding te regelen. 49 
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o L. Pape geeft aan dat zij met S. Lexmond de sponsoring heeft geregeld voor 1 
de commissiekleding en zo overzicht had omtrent sponsoring. Daarnaast geeft 2 
L. Pape aan dat commissiekleding haar inziens net zo goed iets voor 3 
Postelein is als activiteiten. Commissiekleding zorgt voor herkenbaarheid. 4 

o Michelle vat samen door te zeggen dat er meerdere ideeën over dit onderwerp 5 
bestaan en dat het aan het bestuur is er toestemming voor te geven. 6 

M. Monteiro gaat verder met de extra uitgaven en geeft aan dat er van de 7 
kroegentocht nog een factuur moet komen van 160 euro, evenals een factuur voor 8 
de salsaworkshop van 150 euro.  9 

o S. Lexmond geeft aan dat de factuur voor de salsaworkshop inmiddels binnen 10 
is. 11 

M. Monteiro geeft aan dat er nog een bedrag van 37,60 euro voor 12 
brandstofvergoeding moet worden uitbetaald. Tot slot moet er nog een bedrag van 13 
471,20 worden uitbetaald voor de mokken van mentoren. In totaal komen al deze 14 
bedragen uit van het totaal 1023,80 euro.  15 

o E. Mulder vraagt waar de brandstofkosten vandaan komen. 16 
o E. Rovers geeft aan dat zij de auto heeft gebruikt om vanuit haar ouderlijk huis 17 

naar Nijmegen te rijden en voor het vervoeren van spullen en boodschappen. 18 
 19 
M. Monteiro vertelt dat er over zal worden gegaan tot stemmen. Wanneer voor wordt 20 
gestemd, zal het bedrag door Postelein worden betaald vanuit het boekjaar 2012-21 
2013.  22 

o S. Fielt vraagt wie er zal betalen wanneer er tegen wordt gestemd. 23 
o M. Monteiro geeft aan dat bedragen voor externen sowieso worden uitbetaald. 24 

Dit is in de vorige ALV besproken. Declaraties die commissieleden hebben 25 
gedaan, worden dan niet uitbetaald door Postelein. 26 

o S. de Laat geeft aan dat er dan eigenlijk wordt gestemd over de ongeveer 700 27 
euro die nog aan de commissie moet worden terugbetaald. 28 

o E. Rovers geeft aan dat zij het niet vindt kunnen dat (commissie)leden voor de 29 
kosten moeten opdraaien wanneer er tegen wordt gestemd. 30 

o S. de Laat geeft aan dat hij het hiermee eens is daar dit bedrag door toeval is 31 
ontstaan. 32 

o M. Monteiro geeft aan dat er iets mis is gegaan en dat daaruit deze kosten zijn 33 
ontstaan. Daar deze kosten zo hoog zijn, is besloten dit aan de ALV voor te 34 
leggen. Een ALV is er anders voor niets. M. Monteiro vraagt of er een 35 
alternatief is. 36 

o E. Rovers geeft aan dat zij het geld nooit had voorgeschoten als zij wist dat de 37 
kosten zo hoog waren. Zij geeft aan dat Postelein voortaan alles gelijk moet 38 
betalen. 39 

o S. de Laat geeft aan dat het anders gebracht had moeten worden. Zijn inziens 40 
had moeten worden gezegd dat Postelein duizend euro teveel heeft 41 
uitgegeven waarop het aan de ALV wordt voorgelegd. Vervolgens kunnen 42 
leden dan beslissen of zij het acceptabel vinden dat dit geld is uitgegeven. 43 
Wanneer er dan tegen wordt gestemd, moet de ALV een oplossing bieden. 44 

o M. Monteiro geeft aan dat je dan als bestuur geen verantwoordelijkheid neemt 45 
en dat dit in de vorige ALV al is besproken. M. Monteiro geeft aan dat 46 
Postelein er niet meer onderuit kan dat zij het gaan betalen, maar dat het een 47 
formaliteit is om uitgaven van zulke bedragen voor te leggen aan de ALV.  48 

o E. Sommers vraagt waar dit geld van wordt betaald. 49 
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o M. Monteiro geeft aan dat het wordt betaald van een reserve van Postelein 1 
welke onder het potje onvoorziene kosten valt. 2 

o S. Lexmond geeft tot slot aan dat het lijkt alsof de communicatie tussen de 3 
commissie en het bestuur slecht was, maar zij geeft aan dat zij vindt dat het 4 
bestuur hier goed mee om is gegaan en zij wil hen bedanken. 5 

 6 
Michelle geeft aan dat er nu echt zal worden overgegaan tot stemmen. Wanneer je 7 
voor stemt, ben je voor de uitbetaling door Postelein van de extra uitgaven, wanneer 8 
je tegen stemt, ben je tegen deze uitbetaling door Postelein en wanneer je blanco 9 
stemt, ben je niet voor en niet tegen. 10 
 11 
De extra uitgave van de introductiecommissie 2012 wordt uitbetaald door Postelein 12 
met: 13 
 14 
17 stemmen voor 15 
0 stemmen tegen 16 
0 stemmen blanco 17 
 18 
Quorum: 17 19 
 20 
De ALV klapt. 21 
 22 
Michelle geeft aan dat Sietske zal overgaan tot uitbetaling van de extra uitgaven. 23 
 24 

6. Presenteren en stemmen financieel jaarverslag 2011-2012 25 

M. Monteiro gaat verder met het presenteren van het financieel jaarverslag 2011-26 
2012. 27 
 28 
M. Monteiro geeft aan dat opmerkingen omtrent spelling en stijl tot dinsdag 25 29 
december 2012 kunnen worden opgestuurd. Daarnaast geeft M. Monteiro aan dat 30 
het financieel jaarverslag per kopje besproken zal worden. Bij enkele kopjes zal zij 31 
een toelichting geven. 32 
 33 
M. Monteiro geeft aan dat het kopje onvoorzien een post is voor uitgaven die niet zijn 34 
voorzien. Zo heeft de BaMyPo tijdens de introductie in 2011 geld opgebracht. 35 
Aangezien dit van boekjaar 2010-2011 was en boekjaar 2011-2012 dit heeft 36 
ontvangen, valt dit onder onvoorzien. Voor de andere bedragen onder het kopje 37 
onvoorzien geldt hetzelfde. De uitgaven van het kopje onvoorzien zal M. Monteiro 38 
toelichten. De kosten voor deelnemer introductie 2011 vallen onder onvoorzien daar 39 
iemand met de introductie heeft meegedaan, maar zij niet achterhaald kon worden. 40 
Zij moest nog wel betalen voor de introductie, maar deze kosten waren voor 41 
Postelein volgens de ALV toentertijd. Daarnaast is het eerstejaarsweekend 42 
geannuleerd, waardoor de borg hiervan kwijt was.  43 
 44 
M. Monteiro geeft aan dat zij de post PR zal toelichten. Een factuur voor de 45 
PosteleinPost is in boekjaar 2011-2012 dubbel betaald. Deze is inmiddels 46 
teruggestort, maar valt in boekjaar 2012-2013 bij onvoorzien. 47 
 48 
Post Formeel: 49 
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o E. Mulder vraagt waarom er uitgaven bij de Praktijkdag zijn terwijl deze niet 1 
door ging. 2 

o M. Monteiro geeft aan dat er was aangegeven dat Postelein mee zou doen, 3 
maar uiteindelijk waren er te weinig deelnemers vanuit Postelein. Er zijn 4 
kosten gemaakt voor promotie en website alvorens de verenigingen zich 5 
hebben terugtrokken van deelname. Deze kosten zijn gedeeld met andere 6 
verenigingen waardoor er geld is uitgegeven terwijl de Praktijkdag niet is 7 
doorgegaan. 8 

 9 
M. Monteiro geeft aan dat bij de post informeel de kosten van de sportcommissie 10 
uiteindelijk zijn meegevallen ondanks dat in een eerdere ALV is besproken dat er 11 
meer zou uitgegeven mocht worden. 12 
 13 
M. Monteiro geeft aan dat bij de resultatenrekening te zien is dat er 169,80 euro 14 
verlies is gedraaid in plaats van de begrote 4866,30 euro verlies. 15 
 16 
M. Monteiro geeft aan dat debiteuren het bedrag is dat nog ontvangen moet worden 17 
en dat crediteuren derden zijn die nog geld van Postelein moeten ontvangen. Bij de 18 
balans van debiteuren staat dat er nog geld van het Studystore moet worden 19 
gekregen. Er is toegezegd dat dit binnenkort ontvangen wordt. Daarnaast moet er 20 
nog subsidie van de faculteit ontvangen worden. Daar dit een bureaucratisch geheel 21 
is, laat dit op zich wachten. De post introductie houdt in dat twee deelnemers nog 22 
een bedrag moeten betalen. De post feesten is een bedrag dat nog ontvangen moet 23 
worden van een café dat een deel van de winst nog niet heeft uitgekeerd aan 24 
Postelein, maar ook nog niet aan studieverenigingen Babylon en Mycelium. Hierbij is 25 
een toezegging gedaan dat dit bedrag binnenkort ontvangen zal worden. Crediteuren 26 
zal niet nagelopen worden daar op het moment alles is uitgekeerd. 27 
 28 
M. Monteiro vraagt of er nog algemene vragen of opmerkingen zijn over het 29 
financieel jaarverslag 2011-2012. Dit is niet het geval. 30 
 31 
Michelle geeft aan dat er zal worden overgegaan tot stemmen. Wanneer je voor 32 
stemt, ben je voor het financieel jaarverslag 2011-2012, wanneer je tegen stemt, ben 33 
je tegen en wanneer je blanco stemt, ben je niet voor en niet tegen. 34 
 35 
Het financieel jaarverslag 2011-2012 wordt, met inachtneming van de aanvullingen, 36 
aangenomen met:  37 
 38 
23 stemmen voor 39 
0 stemmen tegen 40 
0 stemmen blanco 41 
 42 
Quorum: 23 43 
 44 
De ALV klapt.  45 
 46 
Michelle dechargeert M. Monteiro. 47 
 48 
De ALV klapt. 49 
 50 
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7. Kascontrolecommissie voorstellen/goedkeuren 1 

Michelle geeft aan dat de kandidaten van de kascontrolecommissie 2012-2013 zich 2 
zullen voorstellen: 3 

- M. van Asten stelt zich voor. Ze vertelt dat ze geen verhaaltje heeft 4 
voorbereid, maar dat Sietske haar heeft gevraagd voor de 5 
kascontrolecommissie en moeilijk nee kan zeggen. M. van Asten geeft aan dat 6 
ze kritisch is en graag nieuwe dingen leert. Daarnaast wil ze in de 7 
Posteleinkamer niet alleen koekjes eten en thee drinken, maar ook nuttige 8 
dingen doen. 9 

o S. de Laat vraagt of M. van Asten ervaring heeft. 10 
o M. van Asten geeft aan dat bij de turnvereniging waarbij zij trainster is, 11 

geacht wordt dat je een enigszins administratieve functie bekleedt. Zo 12 
heeft ze enige ervaring met financiële overzichten. 13 

- M. Ras stelt zich voor. Ze vertelt dat zij in de kascontrolecommissie wilde daar 14 
ze weinig tijd heeft voor andere commissies, maar wel graag actief wilde zijn 15 
bij Postelein. Ze geeft aan dat ze kritisch en nauwgezet is. Ze heeft geen 16 
ervaring, maar hoopt op overerving daar haar vader wiskundedocent is. 17 

- C. Bleijenberg stelt zich voor. Ze vertelt dat ze momenteel geen pedagogische 18 
wetenschappen meer studeert, maar toch graag actief blijft bij Postelein. C. 19 
Bleijenberg geeft aan dat zij weinig tijd had voor andere commissies en 20 
daarom heeft gekozen voor de kascontrolecommissie. Ze geeft aan dat ze 21 
middels de kascontrolecommissie meer leert over financiën.  22 

 23 
Michelle geeft aan dat er gestemd kan worden over de kascontrolecommissie. 24 
Wanneer je voor stemt, ben je voor de kascontrolecommissie, wanneer je tegen 25 
stemt, ben je tegen en wanneer je blanco stemt, ben je niet voor en niet tegen. 26 
 27 
Michelle vertelt dat M. van Asten is aangenomen als lid van de 28 
kascontrolecommissie 2012-2013 met: 29 
21 stemmen voor 30 
0 stemmen tegen 31 
1 stem blanco 32 
 33 
Michelle vertelt dat M. Ras is aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 34 
2012-2013 met: 35 
21 stemmen voor 36 
0 stemmen tegen 37 
1 stem blanco 38 
 39 
Michelle vertelt dat C. Bleijenberg is aangenomen als lid van de 40 
kascontrolecommissie 2012-2013 met: 41 
20 stemmen voor 42 
0 stemmen tegen 43 
2 stemmen blanco 44 
 45 
Michelle feliciteert de kascontrolecommissie 2012-2013 namens het bestuur. 46 
 47 
De ALV klapt.  48 

 49 

8. Installeren/deïnstalleren kascontrolecommissie 50 
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Michelle geeft aan dat ze de kascontrolecommissie 2011-2012 wil bedanken voor 1 
hun inzet en scherpe blik. 2 

o M. Monteiro geeft aan dat zij als penningmeester van het bestuur 2011-2012 3 
de kascontrolecommissie 2011-2012 wil bedanken voor hun inzet. 4 

 5 
Michelle geeft aan dat ze eerst de huidige kascontrolecommissie zal deïnstalleren en 6 
daarna de nieuwe kascontrolecommissie zal installeren 7 
 8 
Michelle deïnstalleert S. de Laat, G. van Abeelen en M. Mostard als 9 
kascontrolecommissie 2011-2012. 10 
 11 
De ALV klapt. 12 
 13 
Michele installeert M. van Asten, M. Ras en C. Bleijenberg als kascontrolecommissie 14 
2012-2013.  15 
 16 
De ALV klapt.  17 
 18 

9. W.V.T.T.K.  19 

Er is geen W.V.T.T.K.  20 
 21 

10. Rondvraag 22 

- A. Janssen geeft aan dat commissielid is van de promotiecommissie en dat op 23 
de begroting staat dat zij de ledenstickers betalen. A. Janssen geeft aan dat 24 
zij niet begrijpt waarom dit onder de promotiecommissie valt. 25 

- Sietske geeft aan dat het dit jaar in de begroting zo is opgesteld. Het scharen 26 
van de ledenstickers onder de promotiecommissie is overgenomen van 27 
afgelopen jaar. In het bedrag voor de commissie is hier rekening mee 28 
gehouden. 29 
 30 

- E. Mulder geeft aan dat er een tijdje terug een voorval is geweest in de 31 
Posteleinkamer waarbij Posteleinlid T. Evora iets vanuit Postelein op 32 
Facebook wilde zetten, wat werd toegestaan. Later bleek dit niet te mogen 33 
daar dit tegen het beleid van het bestuur bleek te zijn. E. Mulder vraagt wat de 34 
afspraken zijn. 35 

o Michelle geeft aan dat binnen het bestuur is afgesproken dat een keer 36 
per dag iets op de Facebook van Postelein mag worden geplaatst om 37 
een overkill aan updates te voorkomen. Onderling overleggen de 38 
bestuursleden wat erop wordt gezet en daarna komt het pas op 39 
Facebook. 40 

 41 
- E. Mulder geeft aan dat in het beleidsplan openheid naar leden toe als 42 

speerpunt werd neergezet en dat dit gereflecteerd wekelijks zou worden. E. 43 
Mulder vraagt of dit ook gebeurd. 44 
o Michelle geeft aan dat dit van tijd tot tijd tijdens de bestuursvergadering 45 

gereflecteerd wordt.  46 
o E. Mulder geeft als tip mee dat er meer met leden gepraat kan worden 47 

binnen de Posteleinkamer of tijdens activiteiten en dat er meer van de 48 
gelegenheid gebruik gemaakt kan worden. 49 
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o Michelle geeft aan dat dit meegenomen zal worden, maar dat er wel 1 
verschil zit tussen lange en korte contacten en of een lid contact wil of 2 
niet. 3 

 4 

11. Sluiting 5 

Michelle sluit om 20.43 uur de vergadering. 6 


