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

 Kandidaatsbestuur 2011-2012: A. Janssen, D. Sinke, M. Monteiro, L. 3 
Pape, A. Breure en J. Guldenaar. 4 

 Commissiehoofden: J. Overkempe, C. Bleijenberg en J. Free.  5 
 Raad van Advies: A. van de Laar, R. van Rijthoven en J. Wilms.  6 

Leden: 15 7 
  Totaal: 27 8 
Afwezigheid  9 
bij kennis- 10 
geving: M. de Bresser, L. Steeg, S. de Laat en J. Stegeman  11 
 12 

1.Opening 13 

Linsey opent om 18.37 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  14 
Linsey vertelt dat deze vergadering in het teken zal staan van het kandidaatsbestuur. 15 
Verder zijn er enkele machtigingen: 16 

- S. de Laat machtigt R. ter Braak 17 
- L. Steeg machtigt K. Rondhuis 18 
- E. Raijmakers machtigt S. Lexmond 19 

 20 

2. Vaststellen agenda 21 

E. Nizet geeft aan dat voorstellen voor de wijziging van het Huishoudelijk Reglement 22 
vooraf rondgestuurd moeten worden met de agenda. Linsey geeft aan dat de 23 
wijzigingen binnen het bestuur zijn opgesteld en nu getoond zullen worden. E. Nizet 24 
geeft aan dat dit volgens de statuten niet is toegestaan, dus dat het punt weggehaald 25 
kan worden Linsey geeft aan dat het punt zal komen te vervallen. Het zal in de 26 
volgende algemene ledenvergadering worden besproken. 27 
 28 
A. van de Laar geeft aan dat er toch alvast wat uitleg gegeven kan worden, zodat de 29 
wissel algemene ledenvergadering niet zo lang hoeft te duren. Linsey geeft aan dat 30 
we dat inderdaad kunnen doen. Het punt Huishoudelijk Reglement zal dus op de 31 
agenda blijven staan. 32 

 33 

De agenda is vastgesteld.  34 

 35 

3. Goedkeuren notulen 26 april 2011 36 

De notulen van 26 april 2011 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen 37 
van de spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen:  38 

- A. van de Laar geeft aan dat de Ragweek eenmalig promotie maakt in de 39 
collegezaal en Postelein elke maand. Ze geeft aan dat het belangrijk is dat er 40 
een goede balans is in het maken van promotie in de collegezaal. 41 

o A. van de Laar geeft aan dat er een balans moet zijn tussen alles op 42 
alles zetten om de activiteit te promoten en het overschrijden van de 43 
irritatiegrens van leden. 44 
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- R. van Rijthoven stelt voor om mee te geven aan het volgende bestuur om de 1 
uitgave van de PosteleinPost niet vast te leggen in maanden, maar iets ruimer 2 
te nemen. Dan kan er ook minder over gezeurd worden. 3 

o R. van Rijthoven geeft aan dat gezeurd niet de juiste woordkeuze is. Er 4 
zou volgend jaar minder over gediscussieerd kunnen worden. 5 

- Raïssa geeft aan dat ze zelf het programma heeft moeten ontdekken. J. Wilms 6 
stelt voor om bij het inwerken altijd twee personen het programma te leren. Op 7 
die manier is er altijd iemand die het over kan nemen. 8 

o J. Wilms geeft aan dat dit suggereert dat Raïssa niet is ingewerkt. Er 9 
werd echter mee bedoeld dat je zelf nog vanalles moet leren als je echt 10 
aan de slag gaat met het programma. 11 

- J. Wilms vraagt waarom er een lezingencyclus is. Jori geeft aan dat dit 12 
bedacht is, maar dat er niet veel gebruik van wordt gemaakt. Dit was éénmalig 13 
en kan niet echt een cyclus genoemd worden. Het is wel handig om de 14 
contacten met C. Hulsmans te hebben voor andere lezingen. Verder bedenkt 15 
de commissie verschillende onderwerpen.  16 

o J. Wilms geeft aan dat ze niet heeft gevraagd waarom er een 17 
lezingencyclus is, maar ze heeft gevraagd of er meerdere lezingen 18 
gebruikt worden uit de cyclus.  19 

- A. van de Laar zegt dat ze vindt dat het bestuur het goed heeft gedaan. 20 
o A. van de Laar voegt toe dat dit over het afgelopen half jaar gaat.  21 

- A. van de Laar vindt wederom dat het bestuur het goed heeft gedaan. 22 
o A. van de Laar voegt toe dat dit op financieel gebied bedoeld heeft. 23 

 24 
Algemene opmerkingen 25 
J. Wilms geeft aan dat ze het lastig vond lezen waar het precies over ging. Iedereen 26 
heeft het stukje ingeleid, maar er stonden geen kopjes bij. Dat zou het 27 
overzichtelijker maken. E. Nizet reageert hierop dat ze het eens is met J. Wilms, 28 
maar ondanks dat ze de vorige keer niet aanwezig was, vond ze het toch duidelijke 29 
notulen. 30 
 31 

4. Mededelingen bestuur 32 

a. Secretaris 33 
- De boekenverkoop van periode drie is volledig afgerond.  34 
 35 
b. Penningmeester 36 
- We hebben een nieuw contract met StudyStore vanaf 1 januari 2011. Dit contract is 37 
getekend voor drie jaar.  38 
 39 
- R. ter Braak vraagt of naast Studystore ook gekeken naar andere mogelijkheden 40 
als boekenleverancier. Anouk geeft aan dat ernaar gekeken is en in het halfjaarlijks 41 
evaluatieverslag staat vermeld waarom we voor Studystore gekozen hebben.  42 
- R. van Rijthoven vraagt of er al een evaluatie met Studystore heeft plaatsgevonden. 43 
Anouk geeft aan dat de evaluaties nog niet gepland zijn, maar dat in het contract is 44 
afgesproken dat de evaluaties wel zullen plaatsvinden. Dat zal sowieso gebeuren 45 
voor de bestuurswissel.  46 
- T. van Overveld geeft aan dat K. Rondhuis en zij vorig jaar verschillende opties 47 
hebben uitgezocht. Ze vraagt zich af waarom het contract nu pas getekend is. Anouk 48 
vertelt dat ze het in de vorige algemene ledenvergadering vergeten was te 49 
vermelden. T. van Overveld vraagt hoe de vierde boekenverkoop is verlopen met het 50 
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betalen via Ideal. Anouk geeft aan dat dit ook in het halfjaarlijks evaluatieverslag 1 
staat en dat die boekenverkoop goed is verlopen. 2 
 3 
- Er zijn twee nieuwe computers aangeschaft. 4 
 5 
E. Nizet vraagt of er bij de aanschaf van de nieuwe computers rekening is gehouden 6 
met de het nieuwe beleid omtrent de computers op de universiteit. Linsey antwoordt 7 
dat op het moment van de aanschaf het bestuur niet op de hoogte was van de 8 
nieuwe regeling. Nu ontvangt het bestuur geen ondersteuning bij het installeren van 9 
de nieuwe computers. E. Nizet geeft aan dat het bestuur met het facultair bestuur 10 
kan overleggen over de aansluiten op een subnet, zodat er wel internettoegang is. 11 
Linsey zal contact opnemen met het facultair bestuur. 12 
 13 
- J. Wilms vraagt of er al iemand gevonden is om de computers te installeren. Linsey 14 
geeft aan dat ze contact heeft gehad met het GDI, het voormalige COG. Zij hebben 15 
ons gemeld dat we geen recht hebben op ondersteuning, omdat de computers niet 16 
via hen gekocht zijn. Dit was echter niet bij het bestuur bekend.  17 
- A. van de Laar geeft aan dat S. de Laat goed is met computers en eventueel 18 
gevraagd kan worden om de computers te installeren. 19 
 20 
c. PR 21 
- Er zijn twee maandelijkse borrels geweest en deze zijn goed verlopen. 22 
- In de derde periode is er weer een tentamenactie geweest. 23 
- Er heeft een reguliere promotieactie plaatsgevonden. 24 
 25 
J. Free geeft aan dat hij de eerstjaarsactiviteit heeft gemist bij de mededelingen. 26 
 27 
- Op dinsdag 31 mei heeft de eerstejaarsactiviteit bowlen plaatsgevonden. 28 
 29 
d. Formeel  30 
- Op vrijdag 1 april heeft de Praktijkdag plaatsgevonden in Leiden.  31 
- Er hebben twee lezingen plaatsgevonden. Een lezing over forensische pedagogiek 32 
en een lezing over orthopedagogisch paardrijden. 33 
- Er hebben drie excursies plaatsgevonden. De excursies gingen naar Jeugdkliniek 34 
Tiel, een excursie naar het Cito en de tweede excursie naar de Hunnerberg. 35 
- Op dinsdag 7 juni heeft de Praktijkavond plaatsgevonden. 36 
 37 
e. Informeel 38 
- Er zijn verschillende feesten geweest. Deze verliepen goed. 39 
- Op woensdag 27 april heeft de cultuuravond Oud Hollandse Spelen 40 
plaatsgevonden.  41 
- Op zaterdag 7 mei heeft de Batavierenrace plaatsgevonden. Het was gezellig. Op 42 
woensdag 8 juni heeft hiervan een reünie plaatsgevonden en dit was ook gezellig. 43 
- Van donderdag 12 mei tot donderdag 19 mei heeft de studiereis naar Istanbul 44 
plaatsgevonden. Het was een erg geslaagde week. Op donderdag 9 juni heeft 45 
hiervan de reünie plaatsgevonden. We hebben toen het ‘Ik hou van Istanbul’-spel 46 
gedaan en er zijn foto’s gekeken. Iedereen heeft een CD met foto’s gekregen.  47 
- Op woensdag 25 mei heeft de student-docent activiteit plaatsgevonden. Er was een 48 
picknick voor het Spinozagebouw.  49 
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- Op 3,4 en 5 juni heeft het mannenweekend plaatsgevonden. Er zijn uiteindelijk 15 1 
mannen meegegaan. Het was een geslaagd weekend.  2 
 3 
E. Nizet vraagt hoe hoog Postelein geëindigd is tijdens de Batavierenrace. J. 4 
Guldenaar antwoordt dat Postelein 224e is geworden van de 330. 5 
 6 
R. van Rijthoven vraagt aan Jori hoeveel leden aanwezig waren op de Praktijkdag 7 
vanuit Postelein. Jori antwoordt dat dit negentien leden waren. R. van Rijthoven 8 
vraagt wat het advies voor volgend jaar is. Jori geeft aan dat er is geëvalueerd. Het is 9 
veel regelen voor zo weinig mensen, maar het was wel een geslaagde dag. Komend 10 
jaar zal de dag in Utrecht gehouden worden, zodat het voor iedereen goed te 11 
bereiken is.We zullen hier nog mee doorgaan.  12 
 13 
E. Nizet vraagt waarom de Afterdiësparty niet genoemd is. Ellen geeft aan dat ze 14 
benoemd heeft dat er verschillende feesten plaats hebben gevonden. Hieronder viel 15 
ook de Afterdiësparty. We hebben hier als vereniging aan deelgenomen, maar het 16 
bestuur was niet aanwezig in verband met de studiereis. J. Wilms geeft aan dat er 17 
gezegd is dat de feesten goed verlopen. Ze vraagt zich af of dit alleen voor het 18 
BaMyPo-feest geldt of ook voor de PitcherParty en het A-feest. Ellen geeft aan dat er 19 
geen A-feest meer heeft plaatsgevonden. E. Nizet geeft aan dat er een normale 20 
Postelein opkomst was bij de PitcherParty en de Afterdiësparty. E. Nizet wil nog 21 
graag toevoegen dat ze de Afterdiësparty erg leuk vond en hoopt dat het volgend 22 
jaar weer plaatsvindt. Ellen antwoord dat er volgend jaar weer een Afterdiësparty 23 
plaatsvindt. 24 
 25 
f. Voorzitter 26 
- Op donderdag 16 juni heeft de diësviering plaatsgevonden in de vorm van een 27 
barbecue. Dit was erg gezellig, ondanks het weer. Echter kwamen we er later achter 28 
dat de officiële dies op 21 juni is, dit zullen wij meegeven aan het volgende bestuur. 29 
 30 
J. Wilms vraagt zich af hoe het bestuur hier achter is gekomen. Linsey geeft aan dat 31 
dit in de statuten vermeld staat. R. van Rijthoven geeft aan dat M. de Munter de 32 
geschiedenis van Postelein in is gedoken voor het schrijven van een stuk 33 
geschiedenis in de 50e PosteleinPost. Hierbij kwam ze erachter dat de diës van 34 
Postelein op 21 juni is. 35 
 36 
R. ter Braak vraagt of afgelaste activiteiten ook in de notulen vermeld moeten 37 
worden. 38 
 39 
- Op dinsdag 14 juni zou er een congres plaatsvinden met als thema ‘Social Media’. 40 
Dit congres zou georganiseerd worden vanuit het Facultair Overleg 41 
Studieverenigingen, een overleg van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Aan dit 42 
overleg is Postelein ook verbonden. Vanwege te weinig aanmeldingen is er besloten 43 
dit niet door te laten gaan. Er wordt nu gekeken naar de optie om het congres in 44 
oktober te laten plaatsvinden.  45 
 46 
E. Nizet geeft aan dat het al zo vaak georganiseerd is en dat het nooit loopt. Er wordt 47 
veel tijd gestoken in het organiseren van een congres dat misschien niet nodig is 48 
vanwege te weinig animo. Linsey geeft aan dat daar dit jaar ook discussie over 49 
geweest is. Eerste waren we als studievereniging sceptisch over het plan. Daarna 50 
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kregen we vertrouwen in de commissie. Er blijkt echter te weinig animo te zijn. In 1 
oktober zal het dan voor de allerlaatste keer georganiseerd worden. R. ter Braak 2 
geeft aan dat aan het nieuwe bestuur doorgegeven mag worden dat het moeilijk s 3 
om met zes verenigingen tegelijk iets te plannen. J. Wilms geeft aan dat dit bij de 4 
Praktijkdag wel mogelijk is. R. ter Braak geeft aan dat ze ervaring heeft met de 5 
commissie afgelopen jaar. R. van Rijthoven vraagt hoeveel weinig animo er was. R. 6 
ter Braak antwoordt dat er 35 aanmeldingen waren inclusief besturen en de 7 
commissie. R. van Rijthoven geeft aan dat het belangrijk is dat er ook 8 
studiegerelateerde activiteiten georganiseerd worden. Als er weinig animo voor is, 9 
hoeft het niet per se afgelast te worden. De mensen die wel willen komen heb je dan 10 
voorzien van een mooie activiteit. R. ter Braak geeft aan dat het niet netjes staat 11 
tegenover sprekers als er maar zo weinig mensen komen aangezien de sprekers 12 
gratis en van ver weg komen. 13 
 14 

5. Voorstellen kandidaatsbestuur 2011-2012 15 

Linsey vertelt dat het bestuur verschillende sollicitatiebrieven heeft ontvangen, 16 
waarna er gesprekken hebben plaatsgevonden en met enkelen een tweede gesprek. 17 
Na een moeilijke beslissing heeft het bestuur gekozen voor het kandidaatsbestuur 18 
2011-2012. Het kandidaatsbestuur zal zich straks gaan voorstellen. Linsey vertelt dat 19 
er een mogelijkheid is om vragen te stellen. Te beginnen bij A. Janssen. 20 
 21 
- A. Janssen vertelt dat ze Anoek heet en 24 jaar is. Ze zit nu in haar tweede jaar en 22 
heeft hiervoor de studie pedagogiek gedaan op het HBO. Ze vertelt dat ze bewust 23 
voor het reguliere programma heeft gekozen. Dit jaar heeft ze in de 24 
studiereiscommissie gezeten en was in deze commissie het commissiehoofd. Dit 25 
vond ze heel leuk en is daardoor erg betrokken geraakt bij Postelein. Ze vertelt dat 26 
ze nu beseft dat ze nog meer wil betekenen voor Postelein en zich wil inzetten voor 27 
de leden.  28 
 29 
- T. van Overveld vraagt waarom A. Janssen gekozen heeft voor het voorzitterschap. 30 
A. Janssen antwoordt dat ze goed kan organiseren en betrokken is bij mensen. Ze 31 
denkt dit nodig te hebben als voorzitter.  32 
- K. Rondhuis zegt dat je als voorzitter niet hoeft te organiseren, omdat je daarboven 33 
zit. A. Janssen reageert dat ze meer bedoelt dat je taken verdeeld en overzicht 34 
houdt. 35 
- E. Nizet vraagt of A. Janssen een sociaal persoon is. A. Janssen antwoordt dat ze 36 
zichzelf sociaal vindt. Ze zegt dat ze betrokken is en aan haar omgeving merkt dat 37 
mensen naar haar toekomen. 38 
- E. Nizet vraagt of A. Janssen ervaring heeft als voorzitter. A. Janssen antwoordt dat 39 
ze dit jaar commissiehoofd is geweest van de studiereiscommissie. E. Nizet geeft 40 
aan dat dit toch anders is. A. Janssen is zich hiervan bewust. 41 
- K. Rondhuis vraagt hoe A. Janssen het ziet om het gezicht van Postelein te zijn. A. 42 
Janssen geeft aan dat ze geen persoon is die vaak in de belangstelling wil staan. Ze 43 
ziet dit ook niet als probleem. Ze zal het op zich af laten komen en ervaart het niet 44 
als moeilijkheid. Verder zou ze proberen om haar enthousiasme over te brengen. 45 
 46 
- D. Sinke vertelt dat ze Domenique heet. Ze is 20 jaar en komt uit Zeeland. Ze zit nu 47 
in het eerste jaar van de studie. Ze vertelt dat ze de studie erg leuk vindt. Ze zit nu in 48 
de introductiecommissie en ze is erg enthousiast en heeft er veel zin in. Ze vertelt dat 49 
ze het idee heeft dat Postelein wel meer te bieden heeft en dat de studie ook meer 50 
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kan bieden. Daarom kiest ze voor de functie secretaris. Ze zegt dat ze functie bij 1 
haar past. De functie heeft variatie in het takenpakket met een leuke afwisseling. 2 
Verder is het mogelijk om je tijd zelf in te delen. Verder is ze georganiseerd en houdt 3 
ze van structuur.  4 
 5 
- E. Nizet zegt dat D. Sinke nu eerstejaars is en ze neemt aan dat ze haar hele studie 6 
ernaast wil doen. D. Sinke antwoordt dat ze dit van plan is en het bestuursjaar 7 
bewust in haar tweede jaar doet. De vakken die ze dan misloopt kan ze in het derde 8 
jaar nog inhalen. Ze gaat proberen zoveel mogelijk te doen, maar als het niet lukt 9 
dan lukt het niet. 10 
- R. van Rijthoven vraagt hoe ze tegenover haar vicevoorzitterschap staat. D. Sinke 11 
vertelt dat het haar leuk leek om taken op te kunnen vangen als de voorzitter uitvalt. 12 
Je bent er als een team. Ze wil zich inzetten voor dat team en er zijn waar het nodig 13 
is. 14 
 15 
- M. Monteiro vertelt dat ze Marcella heet en 23 jaar is. Ze vertelt dat ze in het 16 
tweede jaar zit. Ze heeft hiervoor gewerkt als tandartsassistente en op een kantoor 17 
voor debiteurenbeheer. Ze vindt de administratieve kant erg leuk. Daarom kiest ze er 18 
voor om penningmeester te worden. Het lijkt haar enerzijds leuk om de 19 
verantwoordelijkheid alleen te dragen voor de boekhouding en anderzijds om je met 20 
het hele bestuur als team in te zetten. Ze vertelt dat ze dit jaar in de 21 
kascontrolecommissie zit. 22 
 23 
- R. ter Braak vraagt M. Monteiro of ze in staat is en bereid om andere bestuursleden 24 
terug te houden als ze het geld met bakken uitgeven. M. Monteiro antwoordt dat ze 25 
voor zichzelf goed bedenkt of iets realistisch is en dat ze eventueel een gesprek 26 
aangaat. 27 
- K. Rondhuis geeft aan dat je als penningmeester de contacten onderhoudt  met 28 
Studystore. Het kan voorkomen dat er dingen gebeuren waar je het niet mee eens 29 
bent. K. Rondhuis vraagt zich af hoe M. Monteiro daar mee om zou gaan. M. 30 
Monteiro antwoordt dat ze dat als een uitdaging ziet. Het hangt af van de situatie, 31 
maar ze zou wel zoveel mogelijk in overleg en niet te veel in mee gaan. 32 
- R. van Rijthoven vraagt of M. Monteiro nog meer dingen heeft gedaan bij Postelein 33 
buiten de kascontrolecommissie. M. Monteiro antwoordt dat ze de Batavierenrace 34 
heeft meegelopen en dat ze dit erg leuk vond en hierdoor enthousiast is geworden. 35 
 36 
- L. Pape vertelt dat ze Leonie heet. Ze is 19 jaar en zit nu in haar tweede jaar. 37 
Commissaris PR lijkt haar erg leuk, omdat ze het leuk vindt om te organiseren. Het is 38 
een veelzijdige functie. Aan de ene kant moet je serieus zijn bij sponsoren en aan de 39 
andere kant enthousiast zijn tegenover leden. Het zou leuk zijn als er meer leden 40 
komen en de commissaris PR lijkt haar de geschikte persoon om daar voor te 41 
zorgen. 42 
 43 
- J. Wilms geeft aan dat het bij elk bestuur het streven is om meer leden te betrekken 44 
bij de activiteiten. Ze vraagt zich af hoe L. Pape dat anders zou willen doen. L. Pape 45 
antwoordt dat ze op de hoogte is dat iedereen dat wil, maar dat ze het niet van alle 46 
jaren heeft meekregen. J. Wilms vraagt haar antwoordt te geven op de vraag naar 47 
aanleiding van afgelopen jaar. L. Pape geeft aan dat ze de maandelijkse borrel wil 48 
aanpakken en minder vaak wil plaats laten vinden. Verder mensen met veel 49 
enthousiasme bereiken en veel contacten zoeken met leden. 50 
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- K. Rondhuis vraagt namens L. Steeg hoe L. Pape naar buiten zal treden. L. Pape 1 
vertelt dat ze niet graag op de voorgrond staat, maar als ze iets bereiken wil dat ze 2 
dan direct is en geen blad voor de mond neemt. Ze is dan bereid om hard te zijn. 3 
- R. ter Braak vraagt of L. Pape al een idee heeft om sponsoring op te halen, omdat 4 
het afgelopen jaar geen nieuwe sponsoren zijn gekomen. L. Pape geeft aan dat het 5 
afhangt van of het nodig is voor de vereniging.  6 
- R. van Rijthoven vraagt of L. Pape zich heeft ingelezen in de dingen die hiervoor 7 
zijn gebeurd en vraagt zich af of ze al concrete ideeën heeft over hoe je op 8 
sponsoren wil afstappen. L. Pape antwoordt dat binnen Postelein vaak dezelfde 9 
sponsoren zijn. In dat geval gaat het er dus om dat de contacten onderhouden 10 
worden en dus voortgezet worden. 11 
- K. Rondhuis vraagt aan L. Pape wat voor commissies ze hiervoor heeft gedaan. L. 12 
Pape antwoordt dat ze in de A-feestcommissie zat en in de voorlichtingen- en 13 
meeloopdagencommissie.  14 
- K. Rondhuis merkt op dat dit commissie zijn buiten de commissaris PR. Ze vraagt 15 
zich af waarom L. Pape toch kiest voor commissaris PR. L. Pape antwoordt dat 16 
voorlichtingen en meeloopdagen ook een soort promoten is voor de studie. De 17 
bedoeling is daarbij dat je leuk en enthousiast over de studie vertelt.  18 
- R. van Rijthoven vraagt of L. Pape deze commissie onder de commissaris PR wil 19 
trekken. L. Pape antwoordt van niet.  20 
- R. van Rijthoven vraagt hoe L. Pape tegenover het werken op de computer en met 21 
Indesign staat. L. Pape antwoordt dat ze het leuk vindt om op de computer te werken 22 
en dat ze het programma kan leren. Ze vertelt dat ze van Raïssa heeft gehoord dat 23 
het begin lastig zal zijn met Indesign, maar als je het programma eenmaal kent het 24 
goed te doen is. 25 
 26 
- A. Breure vertelt dat ze Arianne heeft. Ze zit op kamers in Nijmegen en is 19 jaar. 27 
Ze zit nu in het eerste jaar en heeft verder geen commissie ervaring binnen 28 
Postelein. Ze heeft wel na haar middelbare school het idee gehad om bestuur te 29 
gaan doen bij een vereniging. Ze heeft al wel bestuurservaring. Ze is drie jaar 30 
voorzitter geweest van de leerlingenraad en daarnaast twee jaar secretaris bij 31 
Airborne Internationale jongerenconference. Dit was heel leuk om te organiseren met 32 
jongeren van je eigen leeftijd. Daarom zou in het bestuur willen van de 33 
studievereniging. Ze vertelt dat ze mee is geweest op studiereis. Verder zit ze 34 
volgend jaar in het tweede jaar. De vakken die ze in het tweede jaar niet haalt kan ze 35 
in het derde jaar inhalen. Verder kiest ze voor de functie commissaris formeel, omdat 36 
ze al eens voorzitter en secretaris is geweest. Ze vertelt dat ze van nieuwe dingen 37 
houdt en dat ze zo meer uitdaging heeft om meer te leren.  38 
 39 
- E. Nizet vraagt of A. Breure van plan is het tweede jaar helemaal te gaan halen. A. 40 
Breure antwoordt dat ze een poging gaat wagen. 41 
- J. Wilms geeft aan dat je als commissaris formeel er mee te maken krijgt dat er 42 
maar weinig mensen naar je activiteiten komen. Het doel is elk jaar om dit hoger te 43 
krijgen. Ze vraagt zich af hoe A. Breure hier persoonlijk tegenover staat. A. Breure 44 
geeft aan dat je het vooral van mond op mond reclame moet hebben. Als er geen 45 
belangstelling is dan moet dat ook geaccepteerd worden. Ze geeft aan dat ze zelf 46 
heeft ervaren tijdens de studiereis dat het wel heel belangrijk is. Het is een drempel 47 
waar mensen overheen moeten. Hier kan mee geëxperimenteerd worden. J. Wilms 48 
wenst A. Breure succes toe. 49 
 50 
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- J. Guldenaar vertelt dat hij Jelle heet. Hij vertelt dat hij één van de weinige jongens 1 
van de opleiding is die in het tweede jaar zit. Hij heeft dit jaar de sportcommissie 2 
gedaan waar hij commissiehoofd was. Verder zat hij in de voorlichtingen- en 3 
meeloopdagencommissie. In deze commissie gaf hij vooral voorlichtingen. De 4 
sportcommissie was leuker om te doen. Verder vertelt hij dat hij een feestbeest is en 5 
van feestjes houdt. Hij is enthousiast en vindt het leuk om contact te hebben met 6 
mensen. Hij heeft nagedacht om bestuur te doen. Hij vertelt dat hij toch niet uitkomt 7 
met zijn vakken en daarom tijdens zijn bestuursjaar de overige vakken van het 8 
tweede jaar wil gaan volgen. Hij kiest voor de functie informeel, omdat je dan leuk 9 
contact hebt met leden. Door veel commissies heb je ook veel contacten. Verder 10 
kom je op feestjes in aanraking met andere leden. 11 
 12 
- E. Nizet vraagt hoe J. Guldenaar het vindt om als enige jongen binnen het bestuur 13 
met alleen maar vrouwen te zitten, omdat vrouwen op een andere manier 14 
discussiëren. J. Guldenaar antwoordt dat dit juist goed is. Er is dan ook een andere 15 
invalshoek. Ook al is het maar één jongen, het kan de andere aan het denken zetten. 16 
- A. van de Laar geeft aan dat J. Guldenaar zegt dat hij een feestbeest is. Ze vraagt 17 
zich af of hij het ook aankan om iets groots te organiseren en aan te pakken. J. 18 
Guldenaar antwoordt dat hij de sportcommissie heeft gedaan en dat het veel geregel 19 
was. Dit is allemaal goed verlopen. Daarom is hij warm geworden voor de studiereis 20 
en grote activiteiten. 21 
- K. Rondhuis geeft aan dat de afgelopen jaren veel vrouwenactiviteiten zijn 22 
georganiseerd. Ze vraagt zich af hoe J. Guldenaar hier tegenover staat. J. Guldenaar 23 
antwoordt dat hij als man een andere draai kan geven aan activiteiten. Het is echter 24 
niet de bedoeling dat er te veel testosteron in de activiteiten komt, omdat er dan geen 25 
vrouwen meer zullen komen. 26 
- J. Wilms vraagt zich af of hij dit wel gaat proberen. J. Guldenaar antwoordt dat hij 27 
wel andere ideeën heeft, maar dat het ook zal afhangen van de ideeën van de 28 
commissies. 29 
- R. van Rijthoven vraagt of J. Guldenaar al eerder mee is geweest op studiereis. J. 30 
Guldenaar antwoordt dat hij nog niet mee is geweest en dit jaar heeft besloten om 31 
het niet te doen, omdat hij nog naar Afrika gaat. 32 
- E. Nizet geeft aan dat je veel commissies onder je hebt al commissaris informeel. 33 
Belangrijk daarbij is kunnen delegeren. Ze vraagt of hij dingen uit handen kan geven, 34 
dus commissiehoofden laten werken en dan feedback van de commissiehoofden 35 
ontvangt. Het is immers al erg druk. J. Guldenaar antwoordt dat hij in de supermarkt 36 
heeft gewerkt Hij geeft aan dat hij niet weet in hoeverre het daarmee te vergelijken is, 37 
maar daar had hij een team van acht mensen onder zich. De opdracht was om het 38 
werk binnen vier uur af te krijgen. 39 
- E. Nizet vraagt of het streven is om zoveel mogelijk door de commissiehoofden te 40 
laten doen en zelf wat minder. J. Guldenaar antwoordt dat hij de contacten met de 41 
leden erg leuk vindt, dus dat hij er wel bij wil zijn. Het zal dan misschien meer 42 
contacten onderhouden en erbij zitten zijn. 43 
- E. Nizet geeft aan dat als het druk is en je kan niet bij een vergadering zijn een 44 
commissiehoofd het dan ook kan doen. J. Guldenaar geeft aan dat hij van plan is zijn 45 
commissie vanaf het begin verantwoordelijk te stellen.  46 
- J. Wilms haakt hier op in dat je als bestuursverantwoordelijke ook de 47 
eindverantwoordelijk bent en geeft aan dat hij hier rekening mee moet houden. J. 48 
Guldenaar geeft aan dat hij bij commissievergadering aanwezig zal zijn. Hij zal ze 49 
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niet leiden, maar wel luisteren. Zo ben je toch op de hoogte of alles goed gaat en kun 1 
je je eigen inbreng er ook instoppen. 2 
- R. ter Braak geeft aan het makkelijk is om te zeggen dat je er niet bij bent. J. 3 
Guldenaar reageert hierop dat hij de contacten belangrijk vindt en er daardoor wel bij 4 
wil zijn. 5 
 6 

6. Goedkeuren kandidaatsbestuur 2011-2012 7 

T. van Overveld vraagt of de verhouding tussen mannen en vrouwen is 8 
meegenomen in de overweging tot het kiezen van het bestuur. Linsey geeft aan dat 9 
deze overweging niet is meegenomen en dat er is gekozen voor de personen en de 10 
functies en niet om te verhouding. E. Nizet geeft aan dat perfect is hoe het bestuur 11 
het heeft gedaan. Ze geeft verder aan dat mensen die zich onthouden van stemmen 12 
een leeg briefje inleveren. Het is mogelijk dat deze briefjes in de war raken met de 13 
teveel uitgeprinte briefjes. Linsey geeft aan dat het niet uitmaakt, omdat alleen 14 
blanco-stemmen alleen meetellen voor het quorum en niet het aantal mensen dat 15 
zou mogen stemmen. De stemmen die onthouden worden tellen niet mee voor het 16 
quorum, alleen geldende stemmen. 17 
 18 
Linsey vertelt dat A. Janssen is aangenomen als kandidaatsvoorzitter 2011-2012 19 
met: 20 
25 stemmen voor 21 
2 stemmen tegen 22 
3 stemmen blanco 23 
 24 
Quorum: 30 25 
 26 
Linsey vertelt dat D. Sinke is aangenomen als kandidaatssecretaris en 27 
kandidaatsvicevoorzitter 2011-2012 met:  28 
27 stemmen voor 29 
0 stemmen tegen 30 
3 stemmen blanco 31 
 32 
Quorum: 30 33 
 34 
Linsey vertelt dat M. Monteiro is aangenomen als kandidaatspenningmeester 2011-35 
2012 met:  36 
29 stemmen voor 37 
0 stemmen tegen 38 
1 stem blanco 39 
 40 
Quorum: 30 41 
 42 
Linsey vertelt dat L. Pape is aangenomen als kandidaatscommissaris PR 2011-2012 43 
met:  44 
21 stemmen voor 45 
3 stemmen tegen 46 
6 stemmen blanco 47 
 48 
Quorum: 30 49 
 50 
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Linsey vertelt dat A. Breure is aangenomen als kandidaatscommissaris formeel 1 
2011-2012 met:  2 
29 stemmen voor 3 
0 stemmen tegen 4 
1 stem blanco 5 
 6 
Quorum: 30 7 
 8 
Linsey vertelt dat J. Guldenaar is aangenomen als kandidaatscommissaris informeel 9 
2011-2012 met:  10 
26 stemmen voor 11 
0 stemmen tegen 12 
4 stemmen blanco 13 
 14 
Quorum: 30 15 
 16 
Hiermee feliciteert Linsey het kandidaatsbestuur 2011-2012 namens haar eigen 17 
bestuur. Linsey geeft aan dat na de algemene ledenvergadering de mogelijkheid is 18 
om het kandidaatsbestuur 2011-2012 te feliciteren. 19 
 20 

7. Wijziging Huishoudelijk Reglement 21 

Linsey legt uit dat naar aanleiding van onduidelijkheid in de vorige algemene 22 
ledenvergaderingen we als bestuur hebben besloten twee artikelen aan het 23 
Huishoudelijk Reglement toe te voegen. Het gaat erom dat er meer duidelijkheid 24 
wordt verschaft over de stemmogelijkheden. We hebben er voor gekozen om drie 25 
mogelijkheden te geven, namelijk voor, tegen en blanco. Mochten mensen zich willen 26 
onthouden van stemming vullen ze het stembriefje niet in. Onthoudingen tellen 27 
namelijk niet mee om het quorum vast te stellen, dat doen namelijk alleen blanco 28 
stemmen. Verder zal aan het volgende bestuur meegegeven worden dat 29 
voorafgaand aan een stemming altijd een korte uitleg gegeven zal worden waar de 30 
verschillende stemmogelijkheden voor staan en dat het niet uitbrengen van een stem 31 
staat voor onthouding van stemmen. 32 
 33 
Linsey vertelt dat er nu niet gestemd zal worden over de wijzigingen, maar dat de 34 
wijzigingen wel geïntroduceerd zullen worden. De artikelen gaan om de 35 
stemmogelijkheden. De bedoeling van de artikelen is dat ze meer duidelijkheid 36 
verschaffen omtrent de stemmingen. Het eerste artikel gaat om de mogelijkheden die 37 
aangeboden worden. 38 
 39 
Artikel 4.10 Stemmogelijkheden en quorum 40 
Artikel 4.10.1. Leden kunnen stemmen over besluiten voorgesteld door het bestuur 41 
door middel van drie stemmogelijkheden, te weten: voor, tegen of blanco. Men stemt 42 
voor indien men het eens is met het te nemen besluit. Men stemt tegen indien men 43 
tegen het te nemen besluit is. Men weerhoudt zich van een mening indien men 44 
blanco stemt.  45 

 46 
Artikel 4.10.2. De blanco-stemmen tellen enkel mee om het quorum vast te stellen en 47 
hebben geen invloed op de telling. Een besluit wordt aangenomen dan wel 48 
afgewezen bij meer dan de helft van de stemmen, tenzij de statuten anders 49 
vermelden.  50 
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 1 
K. Rondhuis geeft aan dat blanco wel meegeteld moet worden. Ze legt uit dat als er 2 
bijvoorbeeld een tweederde meerderheid moet zijn de blanco stemmen wel 3 
meetellen en bij onthouding telt er niets mee. Linsey legt uit dat blanco stemmen 4 
meetellen om het quorum vast te stellen. Blanco stemmen zijn daarom ook geldige 5 
stemmen, maar er wordt dan niet voor en niet tegen gestemd. K. Rondhuis vertelt 6 
verder dat bij een tweederde meerderheid wel geldt, omdat je dan geen meerderheid 7 
hebt. Er kan dan iets niet aangenomen worden. Linsey legt uit dat het aantal blanco 8 
stemmen vaststelt wat precies een tweederde meerderheid moet zijn. K. Rondhuis 9 
geeft aan dat de statuten melden wanneer dat anders is dan tweederde 10 
meerderheid. In het Huishoudelijk Reglement staat daar niets. Ze vraagt zich nog af 11 
of lege briefjes ook meetellen. Linsey geeft aan dat alleen alles meetelt voor het 12 
quorum als er iets ingevuld is. Lege briefjes hoeven daarbij niet geteld te worden. E. 13 
Nizet vraagt zich af of het aantal mensen dat heeft kunnen stemmen vermeld moet 14 
worden in de notulen. Linsey geeft aan dat dit niet per se hoeft, alleen het aantal 15 
mensen dat daadwerkelijk gestemd heeft, ook wel het quorum, wordt in de notulen 16 
vermeld en is van belang.  17 
 18 
De volgende keer zullen deze wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement 19 
meegestuurd worden. De uitleg over de wijzigingen is nu gegeven, zodat dit geen 20 
lang punt hoeft te worden in de volgende algemene ledenvergadering. 21 
 22 

8. W.V.T.T.K.  23 

Er is geen W.V.T.T.K.  24 
 25 

9. Rondvraag 26 

- K. Rondhuis geeft aan dat ze na 1 oktober geen lid meer is van Postelein, omdat ze 27 
dan niet meer in Nijmegen woont. Ze vindt het nog wel leuk om te kunnen stemmen 28 
over het jaarverslag, maar waarschijnlijk zal de wissel algemene ledenvergadering 29 
na 1 oktober plaatsvinden. Linsey geeft aan dat als ze dit bij ons bekend maakt, dit 30 
dan in de algemene ledenvergadering voorgelegd zal worden Er zal dan worden 31 
voorgesteld om te stemmen over de aanwezigheid  van K. Rondhuis als niet lid. 32 
- T. van Overveld geeft aan dat ze de stemmogelijkheden toch raar vindt. Er is veel 33 
ophef over de vierde stemmogelijkheid die niet vermeld staat. Het komt wel op 34 
hetzelfde neer. Linsey geeft aan dat we op de stemmogelijkheden gewezen zijn door 35 
een lid. Het zou erg verwarrend zijn voor iedereen. De keuzes neutraal en 36 
onthouding kunnen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Daarom zal 37 
er bij elke stemming een korte uitleg gegeven worden. Dit zal ook aan het volgende 38 
bestuur meegegeven worden. Als onthouding weer toegevoegd zou worden, zou dat 39 
weer voor verwarring zorgen. 40 
- R. van Rijthoven geeft aan dat hij het nieuwe bestuur wil meegeven om ‘out of the 41 
box’ te denken en dat er nieuwe dingen bijgevoegd mogen worden. 42 
- R. van Rijthoven geeft aan dat hij zijn lidmaatschap ook op zal zeggen, omdat hij 43 
afstudeert. Hij zou ook graag toestemming willen vragen om bij de vergadering 44 
aanwezig te zijn. Linsey geeft aan dat ze zal nakijken of R. van Rijthoven gewoon 45 
aanwezig mag zijn, omdat hij lid is van de Raad van Advies. Dit zal nog 46 
teruggekoppeld worden naar R. van Rijthoven.  47 
- J. Wilms vraagt zich af hoe ver de frequently asked questions zijn. Anne geeft aan 48 
dat dit nog niet gemaakt is. De antwoorden op de vragen moeten nog geschreven 49 
worden. Dit zal Anne in de zomervakantie doen. T. van Overveld geeft aan dat het 50 
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ook handig is voor nieuwe leden. Het zou daarom handig zijn als deze voor de 1 
introductie op de website staan. Anne zal dit proberen. 2 
- J. Overkempe geeft aan dat ze niet begrijpt waarom dat er in deze algemene 3 
ledenvergadering niet gestemd kan worden over het Huishoudelijk Reglement. In 4 
deze vergadering is inmiddels iedereen op de hoogte van de wijziging. In een 5 
volgende algemene ledenvergadering zou deze wijziging opnieuw uitgelegd moeten 6 
worden wat nogal omslachtig. Linsey geeft aan dat dit in de statuten vermeld staat en 7 
dat we ons daar aan dienen te houden. J. Overkempe vraagt of het dan niet mogelijk 8 
is om het nu te beslissen om het toch te doen. A. van de Laar geeft aan dat mensen 9 
die iemand gemachtigd hebben op de hoogte moeten zijn van de situatie. Anders 10 
weten ze niet waar ze op stemmen. 11 
 12 

10. Sluiting 13 

Linsey sluit om 19.48 uur de vergadering. 14 
 15 


