
Vergadering: Algemene Leden Vergadering 

Datum: 20-06-2007 

Aanwezig: Bestuur: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke 

Raad van Advies: Christiane Jennekens 

 Kascontrolecommissie: Femke Timmermans 

 Kandidaatsbestuur: Jacqueline de Weerd, Meike van Haperen 

1. Opening 

Myrte opent om 19.40u de vergadering. 

2. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld. 

3. Goedkeuren notulen 

Bij de notulen van 06-06-2007 moet bij puntje 4, statuten, vermeld worden dat de wijzigingen 

in de notulen zijn aangegeven. De overige wijzigingen of onduidelijkheden worden in de 

notulen besproken. 

Verder zijn de notulen goedgekeurd. 

 

Femke vraagt wat er gedaan wordt met het erelidmaatschap van Ignace Vermaes. Dit regelen 

we in september. 

 

4. Financiën 

Jos licht de financiën toe aan de hand van een powerpointpresentatie. In verband met de 

slechte zichtbaarheid van de informatie via de beamerprojectie besluiten we eerst de statuten 

te bespreken en vervolgens de financiën zodat er even gekeken kan worden naar een 

oplossing.  

5. Statuten 

Myrte geeft aan dat n.a.v. de vorige ALV het bestuur een bezoek het gebracht aan de notaris. 

De notaris zag op een punt na, het woord wissel voor de jaarlijkse ALV zetten, geen bezwaren 

in de voorgestelde statuutswijzigingen. De notaris heeft verder twee paar akten opgestuurd 

zodat we konden kijken wat we hieruit kunnen gebruiken voor de statuten van Postelein. In 

grote lijnen zijn deze hetzelfde op kleine zaken na. Punten die wij van toegevoegde waarde 

vinden voor de statuten van Postelein zijn aan de statuten toegevoegd en zijn onderstreept in 

de tekst. 

 

Wijzigingen: 

De naam Postelein pedagogiek en onderwijskunde studievereniging, kan aangepast worden. 

Christiane merkt op dat ondertijd voor deze naam gekozen is omdat de eerste letters samen 

PosteleinPOST vormen.  

 

3.1 Er is een vraag of de voorgestelde zin klopt. Deze zin is echter recht overgenomen uit 

de statuten die de notaris eerder heeft opgemaakt en zou dus moeten kloppen.  

3.1.a. “staat” moet worden “die staan”. Universiteit moet overal met een hoofdletter komen 

te staan. Er moet worden nagegaan wat de officiële naam van de universiteit is. 

Radboud Universiteit of Radboud Universiteit Nijmegen. 



3.1.b. HBO moet hieraan worden toegevoegd i.v.m. toegankelijkheid van excursies. 

3.1.c. natuurlijk => natuurlijke 

3.1.d. Wat zijn de rechten van de donateur? Krijgt die bijvoorbeeld de pp? Myrte geeft aan dat 

een goed initiatief te vinden maar dat liever in een HR vast te leggen in plaats van in 

de statuten. Het is een goed idee om in het HR op te nemen dat er een terugkoppeling 

jaarlijks plaatsvindt over de gang van zaken binnen de vereniging.  

  

 “de” algemene vergadering 

 

8.2 Hieraan wordt toegevoegd dat dat het twee DB personen moeten zijn i.v.m. tekenen 

van contracten. 

 

10.3 Door gewijzigde artikelen moet de verwijzing naar artikel 12 en 13 worden aangepast. 

 

12.2 => kascommissie wordt benoemd (kas wordt toegevoegd). 

 

12 Er wordt gekeken of er vergeten is over te nemen of er een minimum aantal leden 

aanwezig moet zijn. Dit is niet waarschijnlijk. Dit zal worden toegevoegd aan het 

huishoudelijk reglement.  

 

13.1 De website wordt weggehaald. Ad valvas moet blijven staan, dit is verplicht. 

 

20.2 Dit artikel biedt de mogelijkheid om het HR aan te passen. Dit moet ook door de ALV 

worden goedgekeurd. Dit om te voorkomen dat de statuten moeten worden aangepast 

omdat het HR aanpassen kosteloos is. 

 

Er wordt open gestemd. Het resultaat is: 

– 10 stemmen voor 

– 0 stemmen tegen 

– 0 stemmen neutraal 

 

Iedereen heeft voor de wijzigingen gestemd. Vanwege het quorum, tweederde van de leden 

met aanwezig zijn, moet er nog een tweede ALV worden gehouden.  

 

4. Financiën 

Jos licht het tussentijdse financiële overzicht toe. Op de dia’s is zowel de begrote post als de 

daadwerkelijke uitgave, tot 16 juni, te zien. 

 

Jos geeft bij onderstaande punten een korte toelichting: 

 

1001 I.v.m. moeilijkheden met de Rabobank staat dit punt nog op een laag getal. 

1002 Subsidie is nog niet binnen. 

1003 De derde rekening die we hadden voor de LSPOD is opgeheven. Dit bedrag is 

overgeboekt naar de algemene rekening. 

1006 Inkomsten komen van het ALA, dit betreft de eigen bijdrage van leden. De kosten van 

het ALU zijn ruim binnen de begroting gebleven. 

1007 Dit is voor kosten van consumpties die leden later aan Postelein hebben terugbetaald.  

1008 De computers zijn vervangen omdat ze echt op waren. Daarom is deze post hoger 

uitgevallen. 



1013 Er zijn shirts gekocht. Deze worden gebruikt voor opendagen en voorlichtingen. Deze 

post is goedkoper uitgevallen. Er is contant 235 euro betaald en 250 gepint. 

2006 Het was drukker dan verwacht op de constitutieborrel in vergelijking met andere jaren. 

2007 De extra kosten voor de kleding zijn door het bestuur betaald. 

2103 Deze inkomsten komen van borg voor excursies die niet is opgehaald. 

2104 Deze inkomsten komen van lezingen van niet-leden. 

2200 hier ontbreekt nog een deel, dit komt in oktober. 

2201 Er moeten nog kosten met Selexyz worden verrekend en readers worden betaald. 

2302 Hier krijgen we nog resultatenrekeningen van. 

2304 Deze post is hoog door de VIDEMA rechten. Bij het opstellen van de begroting waren 

we niet op de hoogte van de hoogte van het bedrag vandaar dat het hoger uitvalt. 

2305 de inleg van de LSPOD moet nog worden teruggestort. 

2307 Deze post klopt niet in de presentatie, hier moet nog 100 euro vanaf. 

2106 De uitgaven vallen hoger uit omdat er nog geld moeten worden teruggestort van de 

creditcard van Mike en Myrte naar de rekening van Postelein. 

2106
e
 Er zijn 49 studenten mee geweest en de begroting ging uit van 51 studenten. 

2109 Is nog niet definitief afgerond. 

2109c We krijgen nog borg teruggestort. 

 

De vraag wordt gesteld of we aan het einde van het jaar positief het jaar kunnen afsluiten. Zal 

er sprake zijn van een overschot? Jos geeft aan dat hij daar nu geen uitspraken over kan doen. 

 

Myrte geeft aan dat de kascontrolecommissie alles heeft nagekeken en tot ene positief advies 

is gekomen op enkele kleine uitzonderingen na die nog moeten worden geregeld.  

 

Er wordt gestemd voor het verlenen van decharge aan het bestuur m.b.t. de financien. 

 

– 10 stemmen voor 

– 0 stemmen tegen 

– 0 stemmen neutraal 

 

6. W.V.T.T.K. 

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

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

7. Sluiting 

Myrte sluit om 21:11u. de vergadering. 

 


