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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 

 Commissiehoofden: J. Free, J. Guldenaar en C. Blijenberg.  3 
 Raad van Advies: -  4 

Kascontrolecommissie 2009-2010: S. de Laat. 5 
Leden: 11 6 

  Totaal: 21 7 
Afwezig: A. vd Laar, N. Sampers, C. Maas en T. van Overveld.  8 
 9 

1.Opening 10 

Linsey opent om 18.36 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  11 
 12 
Linsey legt uit dat er afgeweken zal worden van de agenda die voorgaand aan deze 13 
algemene ledenvergadering is rondgestuurd. Het bestuur heeft navraag gedaan bij 14 
een andere studievereniging naar de gang van zaken bij een schorsing. De 15 
vergadering na de schorsing behoort op het punt te beginnen waar de vorige 16 
vergadering geëindigd is. De notulen zullen dus pas in de volgende vergadering 17 
goedgekeurd worden en er zullen nu ook geen mededelingen zijn. 18 
 19 

8. Presenteren en stemmen beleidsplan 2010-2011 20 

Een korte samenvatting van het reeds besproken deel van het beleidsplan 2010-21 
2011: 22 
- In de vorige vergadering kwam naar voren dat gezelligheid en warmte belangrijk 23 
wordt gevonden door R. van Rijthoven. Hiermee gaf hij aan dat het misschien een 24 
idee is voor een derde speerpunt. Linsey geeft aan dat er geen derde speerpunt 25 
toegevoegd zal worden. R. ter Braak vraagt of er helemaal niets over warmte en 26 
gezelligheid in het beleidsplan wordt gevoegd. Linsey geeft aan dat het vermeld zal 27 
worden bij het speerpunt van het verlagen van de drempel.  28 
- De samenvattingenverkoop zal voortaan plaatsvinden wanneer de kamer geopend 29 
is. Dit is tussen 10.00 – 16.00 uur. Deze regeling gaat alleen op als er een 30 
bestuurslid aanwezig is in de kamer. Dit geldt ook voor het inschrijven voor 31 
excursies. Er zal echter wel een uiterste datum met tijd gegeven worden voor de 32 
inschrijving van excursies en andere activiteiten waarvoor een inschrijving vereist is. 33 
L. Steeg vraagt hoe dit duidelijk gemaakt wordt aan de leden. Het zou per dag 34 
kunnen verschillen hoe laat een bestuurslid aanwezig is. Ellen geeft aan dat er meer 35 
last bevonden zou kunnen worden als we leden wegsturen en verwijzen naar de 36 
verkooptijden. Het is niet de bedoeling dat we het extra gaan promoten, maar dat 37 
leden wel geholpen worden. Dit is de afweging die gemaakt is. 38 
- In het beleidsplan zullen concrete dingen benoemd worden over veranderingen van 39 
de website die we dit jaar willen realiseren. Dit zijn een FAQ, een makkelijker 40 
systeem voor het doorklikken van foto’s op de website en een mogelijkheid tot 41 
mailing via de website. Dit laatste gebeurt niet altijd foutloos via Blackboard. J. Wilms 42 
vraagt of dit op dezelfde manier zal plaatsvinden als de nieuwsbrief. Linsey beaamt 43 
dit en geeft aan dat het onderwerp dan wel te veranderen is.  44 
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- In de vorige vergadering is de tip gegeven dat in het DE-café standaards gezet 1 
kunnen worden met een maandkalender, zodat de activiteiten van Postelein 2 
gepromoot worden. Linsey geeft aan dat de contactpersoon hiervoor bekend is en 3 
dat daar nu contact mee opgenomen zal worden. 4 
- Het alumnibeleid waarover de vorige keer besproken is, wordt een taak van de 5 
voorzitter. Zij zal de eindverantwoordelijke zijn. Mocht zij hulp nodig hebben, zal nog 6 
iemand uit het dagelijks bestuur haar helpen. 7 
 8 
Opmerkingen over het beleidsplan 2010-2011 vanuit de leden: 9 
 10 
Begroting 11 
Post algemeen 12 
- R. van Rijthoven vraagt waarom er zo weinig begroot is voor de website, omdat het 13 
jaar ervoor veel meer geld uitgegeven was. L. Steeg geeft aan dat er vorig jaar veel 14 
veranderd is en dat het voldoende geld was. Anouk geeft aan dat het bedrag 15 
gebaseerd is op vorig jaar. Verder is het plan om zoveel mogelijk wijzigingen in één 16 
keer door te voeren, zodat de loonkosten wat ingeperkt worden. J. Wilms geeft aan 17 
dat op het eind van bestuursjaar 2009-2010 er nog enkele kleine ideeën waren om te 18 
wijzigen aan de website. Linsey geeft aan dat deze ideeën zijn doorgegeven aan het 19 
huidige bestuur. Anouk vult aan dat als we te weinig geld hebben aan het eind van 20 
het jaar, nieuwe ideeën ook doorgegeven zullen worden aan het nieuwe bestuur.  21 
- R. ter Braak vraagt hoe het bedrag afschrijven is samengesteld. Anouk geeft aan 22 
dat het bedrag bestaat uit de afschrijving van twee computers die er nu al zijn, de 23 
afschrijving van twee computers die nieuw gekocht zullen worden, de afschrijving 24 
van de printer die er nu is en de afschrijving van de nieuwe printer.  25 
- R. ter Braak vraagt hoe het drukwerk is opgesteld. Anouk verwijst haar naar pagina 26 
15 van het beleidsplan. 27 
- R. van Rijthoven geeft aan dat de kosten van het ALU en ALA niet omhoog zijn 28 
gegaan, terwijl hij dacht dat het aantal actieve leden wel groeit. Het zou dan logisch 29 
zijn om het bedrag omhoog te zetten. Anouk geeft aan dat we dit jaar niet veel meer 30 
actieve leden zullen hebben dan bestuursjaar 2009-2010. Daarom is er voor gekozen 31 
om het bedrag hetzelfde te houden. 32 
- R. ter Braak vraagt wat de sponsoring precies inhoudt. Ze vraagt zich af of dit alle 33 
sponsoring is van de gehele vereniging. Anouk geeft aan dat dit de algemene 34 
sponsoring is die binnenkomt. Specifieke sponsoring is in de post van de specifieke 35 
commissie vermeld. S. de Laat geeft aan dat deze sponsoring wel apart bij de 36 
commissie vermeld staat. R. van Rijthoven vraagt of er bij commissies sponsoring is 37 
begroot. Anouk geeft aan dat deze sponsoring er inderdaad bij staat en verwerkt is 38 
bij de inkomsten voor de desbetreffende commissie, dus is het niet nodig om de 39 
sponsoring apart te vermelden. J. Wilms en L. Steeg geven aan dat de sponsoring 40 
van de studiereiscommissie niet apart vermeld staat. Anouk geeft aan dat het zo 41 
gedaan is, omdat het van tevoren moeilijk in te schatten hoeveel sponsoring er 42 
binnen zal komen. R. van Rijthoven beaamt dit, maar geeft aan dat er wel iets 43 
begroot moet worden. L. Steeg geeft aan dat het nu vermeld staat als inkomsten, 44 
terwijl het sponsoring is. Het komt op hetzelfde neer. Anouk vraagt of ze dit dan apart 45 
moet benoemen. Ze geeft aan dat het nadeel is dat je dan al teveel vast legt. R. van 46 
Rijthoven geeft aan dat het bedrag voor de leden omhoog zal gaan in plaats van dat 47 
er meer sponsoring geworven zal worden. Als er van te voren een doel gesteld 48 
wordt, zal er eerder werk van gemaakt worden. Dit heeft hij zelf ondervonden in de 49 
studiereiscommissie. Anouk stelt voor om het dan niet apart te vermelden, maar 50 
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geeft aan dat commissies wel extra gemotiveerd zullen worden om sponsorgeld 1 
binnen te halen. J. Free vindt dit een goed voorstel. Door vooraf het doel te stellen, 2 
zal een commissie wanneer het doel bereikt is, stoppen met het zoeken naar 3 
sponsorgeld. Als dit niet van tevoren is vastgesteld, zal er wellicht langer doorgegaan 4 
worden met sponsors zoeken.  5 
- J. Free vraagt of er niet naar gestreefd moet worden dat de actieve ledenactiviteit 6 
en het actieve ledenuitje gratis zijn. J. Wilms geeft aan dat in het jaar 2009-2010 7 
alleen het eten door de actieve leden zelf betaald moest worden, maar dat het eten 8 
optioneel was. Dus dat er in principe een kosteloze avond was voor de actieve leden. 9 
Anouk geeft tevens aan dat de activiteit betaald is door Postelein. R. ter Braak geeft 10 
aan dat dit alleen voor actieve leden is en niet voor gewone leden. Ze vindt 11 
persoonlijk bedanken leuker dan iets via geld. J. Wilms geeft aan dat mensen niet 12 
actief moeten worden, omdat ze dan allerlei gratis dingen krijgen. Echte actieve 13 
leden worden lid, omdat ze het leuk vinden om iets te organiseren. 14 
- R. van Rijthoven vraagt waar de bijdrage van het FOS op gebaseerd is. Anouk 15 
antwoordt dat er 10 cent per lid is gerekend, €140,-. Kim vraagt waar dit bedrag op is 16 
gebaseerd. Anouk geeft aan dat het nog niet bekend is wat de contributie voor het 17 
FOS zal bedragen. R. te Braak vindt dat dit bedrag niet begroot hoeft te worden, 18 
omdat er niets over bekend is. Als hier daadwerkelijk kosten voor gemaakt zullen 19 
worden, kunnen deze onder onvoorziene uitgaven geplaatst worden. R. van 20 
Rijthoven beaamt dit en geeft aan deze post raar in de begroting staat. Bovendien 21 
heeft Sociabilis al vele pogingen gedaan die allen mislukt zijn. Anouk geeft aan dat 22 
deze post eruit gehaald zal worden. 23 
- S. de Laat geeft aan dat in de toelichting van het drukwerk vermeld staat dat er dit 24 
jaar extra kosten betaald zullen worden. Hij vraagt of dat bij het bespreken van de 25 
begroting de toelichting over de desbetreffende post meteen besproken kan worden. 26 
Anouk geeft aan dat dit goed is. R. van Rijthoven geeft aan dat er niet over een 27 
schuld gesproken moet worden, maar dat kosten een beter woord is. Dit zal 28 
aangepast worden in het beleidsplan. S. de Laat vraagt verheldering over de regeling 29 
die getroffen zal worden betreft het drukwerk. Anouk geeft aan dat we ervoor willen 30 
zorgen dat de kosten die je zelf als bestuur maakt in hetzelfde jaar betaald worden. 31 
Hiervoor moeten nog afspraken gemaakt worden met het Onderwijsinstituut. Zeer 32 
waarschijnlijk gaan we dan per kwartaal betalen. Dit is al aan J. Janssens vermeld 33 
middels een gesprek en hij zal het nog overleggen met M. Nijhuis. R. van Rijthoven 34 
geeft aan dat het lastig is in de maanden augustus en september, omdat deze 35 
rekening pas in oktober zal komen, terwijl het boekjaar van het bestuur dan al 36 
afgelopen is. Verder geeft hij aan dat er op bladzijde 16 in de eerste regel vermeldt 37 
staat dat de eerste zes maanden betaald zullen worden. Dit klopt echter niet als 38 
augustus en september er ook bij genomen worden. K. Rondhuis geeft aan dat de 39 
factuur dan pas in oktober komt, na het boekjaar van het bestuur. L. Steeg stelt voor 40 
om het dan tot en met augustus te laten lopen in verband met de introductie. J. 41 
Wilms geeft aan dat er in september weinig inzicht zal zijn over de kopieerkosten, 42 
omdat dan het nieuwe bestuur ingewerkt wordt. R. van Rijthoven stelt voor om 43 
september dan in het nieuwe bestuursjaar te laten vallen. Anouk stelt voor om negen 44 
maanden te betalen, zodat het grootste deel van het jaar betaald wordt door het 45 
bestuur dat de kosten ook maakt. Uiteindelijk is besloten om er zes maanden van te 46 
maken, zodat er geen problemen zullen zijn met het overlap in boekjaar van het oude 47 
en het nieuwe bestuur. 48 
- R. van Rijthoven geeft aan dat er bij de toelichting over het drukwerk niet uitgelegd 49 
hoeft te worden wat er mis is gegaan. Dit kan dus worden weggelaten. Verder staat 50 
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in de laatste zin dat het bestuur er dan niet voor op hoeft te draaien, maar dat is altijd 1 
zo. Anouk geeft aan dat dit veranderd zal worden.  2 
- R. ter Braak vraagt wat er precies onder de kamerbenodigdheden valt. Ze geeft aan 3 
dat het meeste geld op zal gaan aan inkt. Anouk geeft aan het bedrag gebaseerd is 4 
op het bestuursjaar 2008-2009. R. ter Braak geeft aan dat er in dat jaar over het 5 
begrootte bedrag is gegaan. Anouk stelt voor dat de bijdrage voor het FOS die 6 
geschrapt is bij de kamerbenodigdheden gevoegd zal worden met een afronding. Het 7 
bedrag zal dan €800,- worden. R. ter Braak stelt voor dat er in de boekhouding 8 
teruggezocht wordt wat het bedrag was dat in 2008-2009 is uitgegeven. Daarop zal 9 
het bedrag dan gebaseerd worden. 10 
- R. ter Braak vraagt hoe de post relatiegeschenken is samengesteld. Anouk geeft 11 
aan dat dit bedrag gebaseerd is op het bedrag van vorig jaar is opgegeven. 12 
- R. ter Braak merkt op dat voor de diësviering minder begroot is dan in 2008-2009. 13 
Raïssa geeft aan dat de barbecue bij Piecken goedkoper is dan in 2008-2009. 14 
Tijdens de introductie is bij café Piecken een barbecue aangeboden voor €5,50 in 15 
plaats van €7,50. Het drankje is daarbij wel vervallen. L. Steeg geeft aan dat ze 16 
tijdens de introductie van 2010 wel €7,50 heeft betaald voor de barbecue. Raïssa 17 
geeft aan dat het aangekondigd stond voor €5,50. K. Rondhuis geeft aan dat het ook 18 
bij de studentenkerk kan. R. van Rijthoven geeft aan dat dit geen goede locatie is 19 
omdat je daar niet kunt zitten. Anouk geeft aan dat er nog even nagekeken zal 20 
worden hoe duur het precies is, maar zegt dat andere opties dan een barbecue zijn 21 
natuurlijk ook altijd mogelijk zijn. 22 
- J. Free vraagt waar de post relaties uit bestaat. Anouk antwoordt dat onder andere 23 
de etentjes met J. Janssens hieronder valt en een cadeau voor de Raad van Advies.  24 
 25 
PR 26 
- R. van Rijthoven vraagt waarom de promotiecommissie maar €50,- meer heeft 27 
gekregen terwijl dit een speerpunt is. Anouk geeft aan dat we een grote minbegroting 28 
hebben en dat het bedrag symbolisch omhoog is gezet. Verder willen dit jaar de 29 
kwaliteit vergroten en niet de kwantiteit van activiteiten. L. Steeg vult hierbij aan dat 30 
je erg hard je best moet doen om al dit geld op te maken. 31 
- K. Rondhuis vraagt of de PosteleinPost dit jaar vernieuwd zal worden, anders is er 32 
namelijk te weinig geld begroot. Raïssa geeft aan dat er geen extra bladzijdes bij 33 
zullen komen, daarom is er iets minder begroot. Verder zal de introductieoplage 34 
omlaag gaan van 1000 naar 500 wanneer dit mogelijk is, omdat dit boekje alleen 35 
naar aankomende studenten zal gaan. 36 
- R. ter Braak geeft aan dat de laatste zin in het stukje van het kopje introductie bij de 37 
toelichting weggelaten mag worden. Ze snapt wat er bedoeld wordt, maar dat is 38 
overal. 39 
- J. Free vraagt hoe de berekening is gemaakt voor de eerstejaarscommissie. Anouk 40 
geeft aan dat voor het weekend Postelein een bijdrage zal leveren van 7,5% over de 41 
totaal gemaakte kosten. Dit jaar zal Postelein €225,- bijdragen. L. Steeg vraagt of dit 42 
niet meer is. R. van Rijthoven geeft aan dat de barbecue hier ook bij hoort. J. Wilms 43 
geeft aan dat een begroting een gok is en wanneer er geen geld meer is, je geen 44 
activiteiten meer kunt uitvoeren. Anouk geeft aan dat als je meer activiteiten wil 45 
organiseren voor de eerstejaars er een eigen bijdrage gevraagd kan worden. R. van 46 
Rijthoven geeft aan dat het belangrijk is dat er bij de eerstejaars al veel 47 
betrokkenheid is. Verder geeft hij aan dat de algemeen informele commissie veel 48 
gratis activiteiten organiseert. Daar zou wat geld weggehaald kunnen worden en 49 
naar de eerstejaarscommissie geplaatst worden. K. Rondhuis geeft aan dat 50 
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eerstejaars belangrijk zijn, omdat zij in de eerste drie jaren van hun studie veel tijd 1 
hebben om naar activiteiten te gaan. R. van Rijthoven stelt voor dat het geld 2 
weggehaald zal worden bij de algemeen informele commissie en dat zij zullen 3 
moeten schrappen in activiteiten als er niet genoeg geld meer is. 4 
 5 
Drie leden komen de zaal in.  6 
 7 
Anouk stelt voor om door te gaan met de begroting en later terug te komen op de 8 
eerstejaarscommissie. 9 
-J. Free vraagt hoe het zit met de kledingbijdrage voor de introductiecommissie. 10 
Anouk geeft aan dat deze kledingbijdrage begroot is. Er zal €10,- bijgedragen 11 
worden voor een t-shirt en €10,- voor een vest. Dit geldt ook voor de studiereis. Bij 12 
de studytrip is er €10,- begroot voor een t-shirt. R. van Rijthoven geeft aan dat het 13 
bedrag van de introductie minder is dan vorig jaar. Anouk geeft aan dat we van 14 
minder mentorkinderen zijn uitgegaan, namelijk 250 studenten. L. Steeg geeft aan 15 
dat er ongeveer €1000,- vanuit Postelein bijgedragen wordt waar de kleding dan al af 16 
gaat. Er blijft dan weinig geld over. Dit jaar zal er €600,- minder door Postelein 17 
ingelegd worden. R. ter Braak geeft aan dat dit een goed voorbeeld is voor een 18 
commissie die relatief gemakkelijk sponsorgeld binnen kan halen. K. Rondhuis geeft 19 
aan dat er in dit bedrag al een sponsorbedrag zit. Raïssa geeft aan dat de 20 
sponsoring er niet bij zit. K. Rondhuis vraagt waar de €550,- inkomsten vandaan 21 
komen. Anouk wijst naar pagina 16 van het beleidsplan. Daar staat vermeld dat er 22 
gerekend is met 250 studenten die elk een bijdrage leveren van €20,-. Dat is €1000,-.  23 
Daarbovenop komt €1000,- subsidie van het Onderwijsinstituut. Het overige bedrag 24 
is sponsoring die binnengehaald zal moeten worden. R. van Rijthoven geeft aan dat 25 
hij dit bedrag een mooi streven vindt, maar geeft aan dat er veel meer sponsorgeld 26 
op te halen is. Anouk zegt dat het bedrag opgebouwd is uit een inschatting van het 27 
aantal kinderen met daarbij een sponsorbedrag. Dit is voorzichtig begroot, zodat de 28 
introductiecommissie flexibeler kan zijn. L. Steeg geeft aan dat €600,- minder in de 29 
begroting wel erg veel is en dat ze het afgelopen jaar wel in de plus is geëindigd, 30 
maar niet zo veel. Anouk geeft nogmaals aan dat het aantal mentorkinderen is 31 
gedaald en dat er bezuinigd is op deze post, omdat we al een grote minbegroting 32 
hebben. K. Rondhuis geeft aan dat je meer in de plus zal eindigen als er minder 33 
mentorkinderen zijn. R. van Rijthoven geeft aan het de bedoeling is dat hetzelfde 34 
georganiseerd wordt. Anouk vraagt toestemming aan de leden in de algemene 35 
ledenvergadering of zij akkoord gaan om het bedrag met €600,- te verhogen. De 36 
leden stemmen hiermee in.  37 
- J. Free geeft aan dat de drukkosten losstaand gezien moeten worden in de 38 
begroting en dat daardoor geen geld bij andere posten weggehaald moet worden, 39 
zeker niet bij de introductie. De introductie is namelijk belangrijk voor het werven van 40 
leden. R. ter Braak geeft aan dat als de vereniging niet zoveel geld had er meer 41 
problemen zouden zijn. Dit is niet het geval, dus een grote minbegroting met een 42 
gerechtvaardigde reden mag. L. Steeg beaamt dat de buffer van Postelein groot 43 
genoeg is om het op te vangen. Anouk stelt voor om het bedrag hetzelfde te laten 44 
zijn als vorig jaar, dit zal €1500,- zijn. J. Free vraagt hoe het dan zit met de 45 
kledingbijdrage. Bij de introductie in 2010 werd het shirt betaald vanuit de begroting 46 
van de introductie en het vest kwam daarbovenop als bijdrage vanuit Postelein. 47 
Anouk geeft aan dat er dit jaar €10,- zal ingelegd worden voor een t-shirt en €10,- 48 
voor een vest bovenop de bijdrage van Postelein. De rest zal moeten worden 49 
bijgelegd door de leden van de commissie. In totaal is er dus €20,- beschikbaar. J. 50 
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Wilms vraagt hoe het dan met de studiereis zit. Anouk antwoordt dat hiervoor 1 
hetzelfde geldt. L. Steeg geeft aan dat de introductiecommissie een t-shirt nodig 2 
heeft om herkenbaar te zijn voor mentoren en mentorkinderen. Het zou dan niet 3 
eerlijk zijn om de introductiecommissie deels zelf op te laten draaien voor de kosten 4 
van het t-shirt. Anouk geeft aan dat er ergens een grens gelegd moet worden. Die is 5 
gelegd op €10,-. L. Steeg geeft aan dat er geen t-shirt te verkrijgen is voor €10,-. Ze 6 
geeft ook aan dat ze begrijpt dat een vest als extra is en een eigen keuze van het 7 
commissielid. Ze stelt voor om het t-shirt uit de begroting van de 8 
introductiecommissie te betalen en daarbovenop €10,- vergoeding vanuit Postelein. 9 
Er is discussie over het bepalen van de vergoeding voor het t-shirt van verschillende 10 
commissies. L. Steeg geeft aan dat een normaal t-shirt ongeveer €12,- kost. R. van 11 
Rijthoven is van mening dat de kleding vergoed moet worden, omdat de commissies 12 
ook buiten moeten staan en ze hard werken om de activiteit neer te zetten. L. Steeg 13 
geeft aan dat het naar de leden te verantwoorden is om de kleding uit de begroting te 14 
betalen. R. van Rijthoven vult aan dat commissieleden herkenbaar moeten zijn om 15 
als aanspreekpunt te fungeren. Het besluit is genomen dat de t-shirts voor de 16 
introductie-, studiereis- en studytripcommissie betaald mogen worden vanuit de 17 
begroting. Daarbovenop zal er een bijdrage van €10,- geleverd worden voor de 18 
vesten voor de introductiecommissie en de studiereiscommissie Postelein. 19 
 20 
Formele activiteiten 21 
- R. van Rijthoven vraagt waarom het begrote bedrag voor de studytrip lager is dan in 22 
2008-2009. R. ter Braak geeft aan dat het vorig jaar erg lastig was om binnen het 23 
bedrag te blijven, zodat  alleen bestemmingen in België en Duitsland haalbaar 24 
waren. Anouk geeft aan dat leden niet veel uit willen geven voor een weekend weg. 25 
J. Wilms geeft aan dat het aantal leden dat mee wil gaan ook te maken heeft met de 26 
bestemming. Anouk geeft aan dat er ook op deze post gekort is door de hoge 27 
rekening van de drukkosten. L. Steeg geeft aan dat daar niet te veel rekening mee 28 
gehouden moet worden. Anouk vraag toestemming aan de algemene leden 29 
vergadering voor het voorstel dat er €500,- bij komt bij de winst/verlies op de post 30 
studytrip. Dit zal dan verrekend worden met de inkomsten en uitgaven. 31 
- R. van Rijthoven vraagt of er al concrete plannen zijn voor de studytrip en 32 
studiereis, omdat vorig jaar aangegeven is dat ze een reis naar een bestemming 33 
verder weg wilde maken. Linsey geeft aan dat invulling bepaald zal worden door de 34 
commissies zelf. 35 
- K. Rondhuis vraagt waarom er €75,- is begroot voor de netwerkavonden. Zij vindt 36 
een raar bedrag, omdat je hier geen zaal voor kunt huren. Jori geeft aan dat er een 37 
kans is dat het gratis kan bij Absolute Zero, dit is echter nog niet zeker. Daarom is er 38 
een klein bedrag begroot. Verder geeft ze aan dat ze dit advies heeft gekregen van 39 
het bestuur 2009-2010. 40 
- R. van Rijthoven vraagt waarom informele activiteiten één kopje heeft en formele 41 
activiteiten niet. Anouk geeft aan dat de formele activiteiten zijn gesplitst in lezingen 42 
en excursies en de netwerkavond.  43 
 44 
Informele activiteiten 45 
- S. de Laat geeft aan dat de algemeen informele commissie €300,-  minder krijgt 46 
door de sinterklaasacties, zoals vermeld in het beleidsplan. Hij vindt dit bedrag wel 47 
erg veel. Ellen geeft aan dat dit onder andere door de sinterklaasactie komt. 48 
Daarnaast zullen sommige activiteiten die in het bestuursjaar 2009-2010 onder 49 
cultuuravonden behoorden naar de sportcommissie verplaats worden, omdat het om 50 
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sporten ging. S. de Laat geeft aan dat het dus niet juist staat vermeld in het 1 
beleidsplan. Dit zal worden veranderd. R. van Rijthoven merkt op dat er niet vermeld 2 
hoeft te worden, waarom het minder is. Dit hoeft alleen als het problemen zou 3 
opleveren met de begroting. K. Rondhuis adviseert om de gehele tekst over de 4 
algemeen informele commissie weg te laten. Dit advies zal opgevolgd worden.   5 
 6 
Een lid verlaat de zaal en laat het stembriefje voor het beleidsplan 2010-2011 niet 7 
ingevuld achter. 8 
 9 
J. Free geeft aan dat hij het raar vindt als een stembriefje ingevuld zou worden, 10 
terwijl nog niet alle wijzigingen van het beleidsplan doorsproken zijn. Linsey geeft 11 
aan dat dat het risico is wat je neemt door eerder weg te gaan. Het is je eigen keuze. 12 
 13 
- J. Free vraagt of er nog geld van de algemeen informele commissie naar de 14 
eerstejaarscommissie gaat. J. Wilms geeft aan dat er bij de algemeen informele 15 
activiteiten best een bijdrage gevraagd mag worden aan de leden. E. Nizet adviseert 16 
om dit niet te doen, omdat er dan veel minder mensen naar de activiteiten zullen 17 
komen. Door het gratis te houden, blijft het toegankelijk. Raïssa geeft aan dat de 18 
bezuiniging vanuit de grote rekening van de drukkosten komt. Aangezien al 19 
meerdere malen in de vergadering naar voren is gekomen dat hier niet te veel 20 
rekening mee gehouden moet worden. Raïssa vraagt aan de leden in de 21 
ledenvergadering wat een redelijk bedrag is om het begrote geld voor de 22 
eerstejaarscommissie mee te verhogen. Dit is €100,- geworden, dit zal bij de 23 
winst/verlies komen.. 24 
- N. Bakkum vraagt waarop het bedrag voor de toneelcommissie is gebaseerd. 25 
Anouk geeft aan dat er in het eerste jaar alleen gekeken zal worden naar de 26 
interesse in een toneelstuk. Het bedrag van €75,- dat is begroot is bedoeld om de 27 
huur van een zaal te betalen. Ellen vult hierop aan dat tijdens het gesprek met de 28 
initiatiefnemers naar voren kwam dat er komend jaar alleen workshops gegeven 29 
zullen worden om het interesse te peilen. Daarbij is ook aangegeven dat deze 30 
initiatiefnemers niet veel geld nodig hadden. J. Free geeft aan dat er veel kosten 31 
verbonden zijn aan een toneelstuk, zoals bijvoorbeeld een stuk met rechten kopen. 32 
Anouk begrijpt dit en geeft aan dat het dit jaar aan de toneelcommissie is om te 33 
inventariseren hoeveel kosten dit allemaal met zich meebrengt. Dit zal dan in het 34 
tweede jaar pas gekocht worden. N. Bakkum geeft aan dat er ook nog een 35 
mogelijkheid is tot subsidie vanuit het SNUF en dat er sponsoring gezocht kan 36 
worden. K. Rondhuis vulde aan dat het lastig is om subsidie te krijgen vanuit het 37 
SNUF, omdat Postelein genoeg geld heeft om het te kunnen bekostigen. 38 
- R. van Rijthoven geeft aan dat de mannencommissie eventueel beloond kan 39 
worden, omdat dit een commissie is die een hoge opkomst leden heeft op haar 40 
activiteiten. Anouk geeft aan dat de mannencommissie maar uit een klein deel van 41 
de leden beslaat. Daarom is ervoor gekozen om niet meer geld voor de 42 
mannencommissie te begroten. R. van Rijthoven vraagt of het bedrag dan niet 43 
symbolisch verhoogd kan worden. J. Gompelman geeft aan dat het raar zou zijn als 44 
je de mannencommissie zou belonen, terwijl alle andere commissies ook hard 45 
werken om alle activiteiten rond te krijgen. Er zal niets met die voorstel gedaan 46 
worden. 47 
- S. de Laat geeft aan dat de toelichting bij de begroting over de sportcommissie niet 48 
juist is geformuleerd, omdat er enkel ideeën zijn over meerdere activiteiten en nog 49 
geen concrete plannen. 50 
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 1 
Samenvattingenverkoop 2 
- R. van Rijthoven vraagt of er winst wordt gemaakt met de samenvattingenverkoop. 3 
Anouk antwoordt dat de drukkosten voor de samenvattingen ongeveer 7 cent per 4 
blad kosten en leden ongeveer 8 cent per blad betalen met daarbij een klein bedrag. 5 
Van dit kleine bedrag worden de servicekosten bij de copyshop betaald. 6 
 7 
Totaal 8 
- R. van Rijthoven vraagt waarom er gekozen is voor een minbegroting. Deze uitleg 9 
ontbreekt namelijk in het beleidsplan. Anouk geeft aan dat er een zin toegevoegd 10 
wordt met daarin de reden van een minbegroting bij de toelichting. R. van Rijthoven 11 
vraagt of dit ook gekoppeld zou moeten worden aan een speerpunt. Linsey geeft aan 12 
dat het niet een doelstelling is van het bestuur, maar het kan wel in het beleidsplan 13 
vermeld worden aan het begin van de begroting.  14 
 15 
Commissaris PR 16 
Pagina 17 17 
- S. de Laat vraagt namens R. ter Braak waarom de commissaris PR zich bezig 18 
houdt met blackboard, terwijl op pagina 10 staat vermeld dat de secretaris de 19 
website overneemt. J. Wilms vraagt wat de precieze taken zijn voor de commissaris 20 
PR. Raïssa antwoordt dat het haar taak is om ervoor te zorgen dat alle berichten in 21 
dezelfde stijl geplaatst worden. De berichten zelf zullen door de desbetreffende 22 
commissaris op blackboard gezet worden. S. de Laat geeft aan dat het prima is, 23 
wanneer de commissaris PR enkel een controlerende taak heeft. E. Nizet geeft aan 24 
dat dit wel vernoemd hoort te worden op pagina 10. Dit zal gedaan worden. 25 
- R. van Rijthoven vraagt waarom de andere twee commissarissen wel de eigen 26 
verantwoordelijkheid hebben om hun activiteiten te promoten en dit bij de 27 
commissaris PR niet vermeldt staat. Linsey geeft aan dat dit bij de commissaris PR 28 
ook vermeld zal worden in het algemene deel. 29 
- J. Wilms geeft aan dat de eerstejaarscommissie niet vernoemd staat in het 30 
algemene deel van de commissaris PR. Ellen geeft aan dat dit veranderd was, maar 31 
dat het mis is gegaan bij het overzetten met .doc en .docx.  32 
- S. de Laat vraagt op welke manier de kwaliteit van de PosteleinPost verhoogd zal 33 
worden, omdat er vermeld staat dat dit via meer wetenschappelijke achtergrond zal 34 
gebeuren. Raïssa geeft aan dat er geen extra pagina’s zullen komen. S. de Laat 35 
geeft aan dat hij de luchtige artikelen in de PosteleinPost ook kon waarderen. Linsey 36 
geeft aan dat het beleid niet kwantiteit is, maar het behouden van kwaliteit. R. van 37 
Rijthoven geeft aan dat als de PosteleinPost niet geprofessionaliseerd zal worden dit 38 
uit het beleidsplan gehaald kan worden. J. Wilms vraagt of er echt geen extra 39 
pagina’s bijkomen. Raïssa geeft aan dat dit niet begroot is, maar het kan wel. L. 40 
Steeg geeft aan dat dit mogelijk is met het budget wat er staat. Voortaan zal de 41 
PosteleinPost standaard 44 pagina’s bevatten. R. van Rijthoven geeft aan dat het in 42 
2008-2009 niet mogelijk was om een oplage van 500 te laten drukken. Raïssa geeft 43 
aan dat ze dit nog zal uitzoeken. 44 
- R. van Rijthoven geeft aan dat de PosteleinPost in het speerpunt betrokken kan 45 
worden, omdat dit een groot communicatiemiddel van Postelein is. Linsey geeft aan 46 
dat er een koppeling gemaakt zal worden. R. van Rijthoven heeft hier verder nog 47 
geen concrete ideeën bij. 48 
- R. van Rijthoven geeft aan dat de PosteleinPost nu gekoppeld is aan de 49 
boekenverkoop. Hij is van mening dat de PosteleinPost meer gelezen wordt als deze 50 
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in collegezalen wordt uitgedeeld. L. Steeg zegt dat de novemberuitgave bovendien 1 
moeilijk haalbaar is. Raïssa geeft aan dat dit een goed idee is en dat we het zullen 2 
aanpassen. E. Nizet geeft aan dat er voor gewaakt moet worden dat op het einde 3 
van het jaar de PosteleinPost niet ineens snel achter elkaar komt. Raïssa geeft aan 4 
dat de PosteleinPost van november niet tegelijk zal vallen met de boekenverkoop, 5 
maar de andere uitgaven van de PosteleinPost zullen in dezelfde maand als de 6 
boekenverkoop uitkomen. 7 
- R. van Rijthoven vraagt of er een evaluatie komt over de PosteleinPost. L. Steeg 8 
geeft aan dat die in 2009-2010 niet is geweest. R. van Rijthoven geeft aan dat op die 9 
manier duidelijk wordt welke rubrieken veel gelezen worden, zodat met de commissie 10 
niet goed gelezen rubrieken geschrapt kunnen worden. S. de Laat geeft aan dat 11 
deze enquête in de collegezalen kan worden uitgedeeld, zodat ook niet-lezers 12 
kunnen aangeven waarom ze het blad niet lezen. Er zal gekeken worden naar de 13 
mogelijkheden om de evaluatie uit te voeren. 14 
 15 
Pagina 18 16 
- S. de Laat geeft aan dat in regel 3 en 4 staat dat er geprobeerd zal worden de 17 
samenwerking met Dienst Studentzaken zo goed mogelijk te laten verlopen. Hij 18 
vraagt zich af of deze nog niet zo goed was. Raïssa geeft aan dat het hier om de 19 
inschrijving voor de introductie gaat. L. Steeg geeft aan dat voorheen geen 20 
onderscheid werd gemaakt tussen regulier programma, HBO-programma en de 21 
ALPO. Linsey geeft aan dat dit beter vermeld zal worden. 22 
- R. van Rijthoven vraagt hoe groot de groep ALPO-HAN studenten is. Ellen geeft 23 
aan dat dit ongeveer 25 studenten zijn. R. van Rijthoven geeft aan dat als het er veel 24 
meer waren een brief eventueel voldoende kan zijn. Ellen geeft aan dat het maar 25 
weinig mensen zijn en dat persoonlijk langsgaan beter werkt. Raïssa vult aan dat ze 26 
afgelopen jaar helemaal niet in aanraking zijn gekomen met Postelein tijdens de 27 
introductie. Dit gebeurde pas in de collegezaal bij het promoten van de 28 
eerstejaarsbarbecue. R. van Rijthoven vraagt of er geen vast aantal is. Linsey geeft 29 
aan dat dit aan de universiteit en de HAN ligt hoeveel studenten er aan de opleiding 30 
mogen beginnen. Het is nog een groeiende opleiding, dus het kan snel veranderen. 31 
N. Bakkum geeft als tip dat er een speciale ALPO-dag is tijdens de introductie. Dit is 32 
een handige dag om alle ALPO studenten te bereiken. 33 
- S. de Laat vraagt of er dit jaar leden uit de commissies plaats zullen nemen in de 34 
sponsorcommissie. Hij geeft aan dat dit vorig jaar precies hetzelfde plan was en dat 35 
dit is mislukt. Raïssa geeft aan dat de gedachte van de commissie is dat de sponsor 36 
altijd maar één gezicht ziet. S. de Laat geeft aan dat leden van een commissie vooral 37 
gefocust zullen zijn om sponsorgeld voor hun eigen commissie binnen te halen. 38 
Verder lopen de activiteiten niet allemaal tegelijk. S. de Laat vraagt zich af hoe we dit 39 
voor elkaar willen krijgen. Linsey geeft aan dat het anders vermeld zal worden. S. de 40 
Laat geeft nogmaals aan dat het plan afgelopen jaar mislukt is. Linsey geeft aan dat 41 
het makkelijk is voor het overzicht van alle sponsoren binnen de vereniging. L. Steeg 42 
geeft aan dat dit wel duidelijk is, ook zonder sponsorcommissie. M. Jekel geeft aan 43 
dat het bestuur het overzicht heeft, omdat het allemaal teruggekoppeld wordt binnen 44 
het bestuur. R. van Rijthoven geeft aan dat het oorspronkelijke idee van de 45 
sponsorcommissie was het uitzoeken wat sponsoring is en hoe je het vraagt. Dat is 46 
uitgewerkt en toegepast in de studiereis- en introductiecommissie. Het resultaat 47 
hiervan was goed. Het idee is om er geen commissie van te maken, maar een 48 
sponsorles waarin verteld wordt wat sponsoring inhoudt. Dat zorgt voor één pakket 49 
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met één lijn naar alle sponsoren toe. Raïssa geeft aan dat ze hiervoor richtlijnen op 1 
zal stellen en dit zal veranderen in het beleidsplan. 2 
 3 
Pagina 19 4 
- R. van Rijthoven geeft aan dat de masteruitreiking niet benoemd zijn in het 5 
beleidsplan. Verder geeft hij aan dat dit ook gekoppeld kan worden aan het 6 
promotiebeleid. Raïssa geeft aan dat we niet bij de masteruitreiking aanwezig zullen 7 
zijn. Verder kan er geen koppeling gemaakt worden met het promotiebeleid, omdat 8 
dit iets is wat al jaren gedaan wordt. 9 
- L. Steeg geeft aan dat er twee kopjes zijn met de naam 4.5. Dit zal veranderd 10 
worden.  11 
- R. van Rijthoven vraagt wat er verder met het alumnibeleid gedaan wordt. Linsey 12 
geeft aan dat hier nog geen concrete plannen voor zijn, maar dat dit later in het jaar 13 
uitgevoerd zal worden. 14 
- R. van Rijthoven vraagt of er een kopje huisstijl toegevoegd wordt. Dit staat tot nu 15 
toe nergens vermeld, maar het gebeurt wel. Linsey geeft aan dat dit al in een 16 
speerpunt vermeld is. R. van Rijthoven geeft aan dat het belangrijk is dat het 17 
gecontinueerd wordt door het op te schrijven. L. Steeg geeft aan dat het bij 18 
vernieuwing goed is om te vermelden, maar bij andere dingen niet. Dit is niet het 19 
geval in 2010-2011, daarom zal het niet in het beleidsplan vernoemd wordne. 20 
- R. van Rijthoven vraagt of er mogelijkheden zijn om de kamer een betere uitstraling 21 
te geven, zodat direct te zien is dat het de Posteleinkamer is. Dit heeft hij namelijk bij 22 
een andere studievereniging gezien en het sprak hem aan. E. Nizet geeft aan dat dit 23 
afgelopen jaar al is nagevraagd en het niet mogelijk is. Raïssa geeft aan dat ze dit 24 
nog zal navragen. 25 
 26 
Pagina 20 27 
- S. de Laat vraagt of het nieuw is dat er een commissiehoofd is bij de algemeen 28 
formele commissie. Jori beaamt dit. 29 
- R. van Rijthoven geeft aan dat twee keer in de tekst de combinatie geprobeerd en 30 
een doel bereiken staat. Hij geeft aan dat dit overbodig is. 31 
- L. Steeg geeft aan dat er niet consequent gebruik gemaakt wordt van het woord 32 
algemene in de algemene formele commissie. Zij attendeert het bestuur hierop om 33 
dit aan te passen. Dit is wederom misgegaan door .doc en .docx. 34 
- S. de Laat vraagt of de meeloopdagencommissie een commissiehoofd heeft. Jori 35 
beaamt dit. 36 
- R. van Rijthoven geeft aan dat hij het jammer vindt dat de lezingen op maandag tot 37 
en met donderdag niet te bezoeken zijn voor masterstudenten. Hij vraagt of er een 38 
lezing speciaal voor masterstudenten wordt georganiseerd. Ellen geeft aan dat 39 
masterstudenten alleen op vrijdag kunnen, waardoor we erg beperkt zijn. Bovendien 40 
is de groep masterstudenten erg klein. We bereiken dus meer studenten als we 41 
lezingen op maandag tot en met donderdag houden. Jori geeft aan dat de keuze 42 
gemaakt is om lezingen van maandag tot en met donderdag plaats te laten vinden. 43 
Wanneer een lezing te lang is om in de pauze plaats te laten vinden, zal hij verplaatst 44 
worden naar de avond. Dan zal er voor masterstudenten wel een mogelijkheid zijn 45 
om deze bij te wonen. 46 
 47 
Pagina 21 48 
- R. van Rijthoven vraagt of er dit jaar tijdens de praktijkavond weer een aparte ronde 49 
voor onderwijskundigen zal zijn. Jori geeft aan dat er weer verschillende 50 
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onderwerpen zullen zijn, waaronder een ronde voor onderwijskundigen. J. Wilms 1 
geeft aan dat dit vorig jaar niet het geval was, omdat er te weinig aanmeldingen 2 
waren. Raïssa geeft aan dat deze praktijkavond in een college van onderwijskunde 3 
gepromoot kan worden, zodat het bekend is bij de studenten die de richting 4 
onderwijskunde volgen. J. Wilms geeft aan dat dit ook in beleidsplan vermeld moet 5 
worden. Jori geeft aan dat dit zal gebeuren. 6 
- S. de Laat vraagt of er weer met borg gewerkt zal worden dit jaar. Jori beaamt dit. 7 
J. Wilms geeft aan dat dit vermeld moet worden, omdat in bestuursjaar 2008-2009 de 8 
aanmelding ook via de mail verliep. Nu zal de aanmelding alleen via de 9 
Posteleinkamer plaatsvinden.  10 
- S. de Laat vraagt of benoemd kan worden wat incidentele voorlichtingen zijn. Ellen 11 
geeft aan dat hier gedacht kan worden aan een spelletjesavond. 12 
- R. van Rijthoven vraagt of er dit jaar studenten van alle richtingen plaatsnemen in 13 
de voorlichtingen- en meeloopdagencommissie. Jori geeft aan dat er studenten van 14 
het reguliere en het ALPO-programma in de commissie deelnemen. J. Wilms geeft 15 
aan dat het niet mogelijk is voor de HBO-groep om een aparte meeloopdag te 16 
organiseren. Dit mag uit het beleidsplan gehaald worden. Jori vult aan dat het 17 
overigens wel mogelijk is voor het ALPO-programma. Deze zal dan ook begeleid 18 
worden door ALPO-studenten, wanneer dit mogelijk is, zullen ALPO-studenten een 19 
moment op de dag even langs komen om vragen te beantwoorden.  20 
- R. van Rijthoven vraagt of er dit jaar weer deelgenomen wordt aan de LSPOD, 21 
omdat de opkomst afgelopen jaar erg laag was terwijl het in Nijmegen was. Hij is van 22 
mening dat er veel geld en tijd geïnvesteerd wordt en dat het weinig opbrengt. Jori 23 
geeft aan dat de contacten met de zusterverenigingen er zijn en het belangrijk is om 24 
die in stand te houden. J. Wilms geeft aan dat Postelein één van de meeste 25 
studenten aanlevert op de LSPOD. R. van Rijthoven vindt de tijd en het geld dat erin 26 
gestoken worden belangrijker. Hij zou dan liever een andere activiteit voor alleen 27 
Postelein zien dan de LSPOD. Linsey geeft aan dat een ander concept mogelijk is, 28 
omdat het wel van belang is om de banden met de zusterverenigingen te behouden. 29 
J. Wilms geeft aan dat vorig jaar al geprobeerd is om de naam te veranderen. Dit kan 30 
wellicht dit jaar voortgezet worden. R. van Rijthoven wil graag concrete plannen 31 
horen. Linsey geeft aan dat Postelein niet de enige is die hierover gaat, maar het kan 32 
meegenomen worden in het overleg en bijdragen aan veranderen. Dit zal worden 33 
vermeld in het beleidsplan. 34 
 35 
Pagina 22 36 
- R. van Rijthoven vraagt wat er gedaan wordt als er een lage opkomst is bij de 37 
studytrip. Jori geeft aan dat dit al besproken is met het bestuur. We zullen proberen 38 
om het aantal te halen door het onder andere vóór de studiereis te promoten. Als er 39 
toch te weinig animo zal zijn, zal er aan het volgende bestuur een advies gegeven 40 
worden om de studytrip niet meer te organiseren. Verder zal de inschrijfperiode meer 41 
dan zes weken voor de activiteit plaatsvinden, zodat er nog een mogelijkheid is om te 42 
annuleren bij de accommodatie. R. van Rijthoven geeft aan dat dit vermeld moet 43 
worden in het beleidsplan. K. Rondhuis vraagt of er ook gekeken wordt naar een 44 
kleiner aantal dan 50. Jori geeft aan dat dit meegenomen zal worden en zal kijken 45 
wat de mogelijkheden zijn. Linsey geeft aan dat dit ook vermeld zal worden in het 46 
beleidsplan. 47 
- S. de Laat vraagt of de studytrip verplaatst is naar de commissaris formeel om de 48 
commissaris informeel te ontlasten. Dit wordt beaamt door Jori. S. de Laat geeft aan 49 
dat de sportcommissie ook naar de commissaris informeel gaat. Jori geeft aan dat dit 50 
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vorig jaar tijdelijk geruild was vanwege het ontlasten van de commissaris informeel. 1 
Dit jaar is het weer zoals het hoort. Bovendien heeft sport niet veel met de studie van 2 
doen.  3 
- R. van Rijthoven geeft namens T. Damen aan dat het jammer is dat de studytrip 4 
losgekoppeld is van de studiereis, omdat dit een goede generale is. Maureen beaamt 5 
dat het jammer is dat twee verschillende commissarissen deze activiteiten regelen. 6 
Jori geeft aan dat de tip van het vorige bestuur om het te splitsen is opgevolgd. 7 
Tijdens bestuursvergaderingen kunnen dingen die fout gingen bij de studytrip 8 
teruggekoppeld worden en meegenomen bij de studiereis. Linsey geeft aan dat er 9 
een goede communicatie behoort plaats te vinden tussen de studytrip- en 10 
studiereiscommissie, maar ook tussen de commissaris formeel en commissaris 11 
informeel. R. van Rijthoven geeft aan dat dat ook vermeld moet worden.  12 
 13 
Een lid verlaat de zaal en laat een stembriefje over het beleidsplan 2010-2011 14 
ingevuld achter. 15 
 16 
Pagina 23 17 
- R. van Rijthoven vraagt naar de student-docentactiviteit. Hij geeft aan dat er 18 
afgelopen jaar geen enkele docent bij aanwezig was en vraagt zich af hoe dat dit jaar 19 
voorkomen gaat worden. Ellen geeft aan dat het plan is om de activiteit op de 20 
universiteit plaats te laten vinden op een tijdstip dat aansluit op de werktijden. R. van 21 
Rijthoven vraagt of er een afspraak gemaakt zal worden met docenten of dat gegokt 22 
zal worden dat er docenten bij aanwezig zullen zijn. Ellen geeft aan dat het plan is 23 
om docenten aan te spreken.  24 
- R. van Rijthoven heeft gehoord dat de filmlicentie niet goed was en afgeschaft zal 25 
worden. Hij vraagt wat er met de activiteit tijdens de introductie zal gebeuren. Raïssa 26 
geeft aan dat dit afhankelijk is van de commissie. Zij mogen het programma zelf 27 
invullen. R. van Rijthoven geeft nog als tip dat het wijzigen en opzeggen van een 28 
licentie kosten met zich mee kan brengen. Het is goed om daarom de beslissing snel 29 
te nemen.  30 
- R. van Rijthoven vraagt welke studieverenigingen meedoen met de galacommissie. 31 
Hij vraagt of er veel wijzigingen zijn plaatsgevonden. N. Bakkum geeft aan dat er veel 32 
gewisseld is het afgelopen jaar.  33 
 34 
Pagina 24 35 
- N. Bakkum vraagt of de toneelcommissie maar een tweejarig commissie is. Ellen 36 
geeft aan dat er dit jaar niet meteen een stuk opgevoerd kan worden. Daarom zal dit 37 
over twee jaren lopen. Dit geldt dus alleen voor het starten van deze commissie. Het 38 
is aan het volgende bestuur om te beslissen of zij deze commissie door willen zetten. 39 
Na het startjaar zal er elk jaar een toneelstuk opgevoerd worden. J. Free geeft aan 40 
dat dit duidelijker geformuleerd moet worden in het beleidsplan. K. Rondhuis geeft 41 
aan dat het opvoeren van een toneelstuk veel kosten met zich mee kan brengen. Zij 42 
geeft als advies om dit goed uit te zoeken. Linsey geeft aan dat ze dit door zal geven 43 
aan de toneelcommissie.  44 
 45 
Algemeen 46 
K. Rondhuis geeft mee dat er goed gekeken moet worden wat bij elke commissaris in 47 
het algemeen vermeld wordt, zodat dit bij iedereen hetzelfde is. Dit zal worden 48 
meegenomen.  49 
 50 
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Het beleidsplan 2010-2011 wordt, met inachtneming van de aanvullingen, 1 
aangenomen met: 2 
 3 
12 stemmen voor 4 
0 stem neutraal 5 
0 stemmen onthouding 6 
0 stemmen tegen  7 
 8 
De ALV klapt.  9 
 10 

9. W.V.T.T.K.  11 

Er is geen W.V.T.T.K.  12 
 13 

10. Rondvraag 14 

- K. Rondhuis vraagt of de datum van de volgende algemene ledenvergadering al 15 
bekend is. Linsey antwoordt dat dit nog niet het geval is.  16 
- J. Free geeft aan dat het verstandig is om eventueel de algemene ledenvergadering 17 
op een andere locatie te houden in verband met de duur van de vergadering. Linsey 18 
antwoordt dat we dat zeker mee gaan nemen voor de wissel algemene 19 
ledenvergaderingen. Verder zegt ze dat normale algemene ledenvergaderingen niet 20 
zo lang duren. J. Free reageert dat naast het pluspunt dat de eindtijd opgeschoven 21 
wordt naar achter, maar dat de vergadering ook op een later tijdstip plaats kan 22 
vinden. Bovendien kan een locatie in de stad misschien meer mensen trekken. J. 23 
Wilms geeft aan dat een locatie in de stad waarschijnlijk niet meer mensen zal 24 
trekken. Linsey geeft aan dat de mogelijkheden meegenomen zullen worden. J. Free 25 
geeft aan dat het misschien een idee is om een vragenlijst in te laten vullen waarom 26 
mensen niet naar een algemene ledenvergadering komen. Linsey geeft aan dat een 27 
algemene ledenvergadering niet echt een leuke activiteit is waar mensen naar toe 28 
gaan. Om hier een enquête over te houden zal geen goed inzicht geven. Enkel 29 
betrokken leden komen naar een algemene ledenvergadering.  30 
 31 

11. Sluiting 32 

Linsey sluit om 21.02 uur de vergadering. 33 
 34 


