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Aanwezig:  Bestuur 2013-2014: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn 1 
Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld 2 

 Raad van Advies: J. Free, S. van der Meulen, D. Sinke 3 
Kascontrolecommissie 2013-2014: D. Sinke 4 
Leden: R. Willems, M. Bourgondiën, S. de Feiter, M. Haasen, M. 5 
Steenbreker, L. Meijboom, L. Pape, T. Morriën, V. Weijnen. B. van 6 
Enckevort 7 

  Totaal: 13 8 
Afwezigheid  9 
bij kennis- 10 
geving: J. Guldenaar (machtigt D. Sinke), M. Monteiro, M. Anten, L. van den 11 

Heuvel. 12 
 13 

1.Opening 14 

Jaleesa opent om 18.42 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  15 
 16 
Jaleesa start met het geven van een korte introductie over de nieuwe locatie. Daarna 17 
biedt zij namens het bestuur excuses aan voor het feit dat leden pas laat een 18 
uitnodiging hebben ontvangen voor deze Algemene Ledenvergadering. Zij geeft aan 19 
dat er voor de volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) tijdig een 20 
vooraankondiging verstuurd zal worden.  21 
 22 
Jaleesa legt uit dat er de afgelopen dagen wat onenigheid geweest is over het laten 23 
plaatsvinden van deze Algemene Leden Vergadering. In de statuten en het 24 
Huishoudelijk Reglement is namelijk te lezen dat de ALV acht dagen voor aanvang 25 
van de vergadering aangekondigd moet worden. Omdat niet precies duidelijk is wat 26 
onder deze termijn van acht dagen valt, weet men niet zeker of de aankondiging voor 27 
deze ALV wel acht dagen van te voren heeft plaatsgevonden. 28 
 29 
Vervolgens leest Jaleesa voor wat er in het Huishoudelijk Reglement en de statuten 30 
te lezen is.  31 
Statuten: [De algemene vergaderingen worden bijeengroepen door het bestuur, met 32 
inachtneming van een termijn van minstens acht dagen. De bijeenroeping geschiedt 33 
door middel van een oproep ‘ad valvas’ (op het mededelingenbord) van de 34 
vakgroepen Pedagogiek en Onderwijskunde en een mededeling in de nieuwsbrief en 35 
op de website van Postelein.]  36 
HR: [Artikel 4.6.1 De oproep tot het houden van een ledenvergadering geschiedt 37 
tenminste acht dagen voor de vastgestelde datum, door middel van een uitnodiging 38 
aan de leden, verstuurd via de e-mail en een mededeling op de website.] 39 
 40 
Na dit voorgelezen te hebben legt Jaleesa uit dat de interpretatie van de termijn van 41 
acht dagen aan discussie onderhevig is. Zij geeft aan dat enerzijds gedacht kan 42 
worden dat de termijn van acht dagen loopt van acht dagen vóór de ALV tot de dag 43 
voor de ALV zelf. Anderzijds kan de dag dat de ALV plaatsvindt ook meegenomen 44 
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worden in de termijn van acht dagen. Jaleesa legt uit dat het bestuur die laatste 1 
interpretatie van acht dagen heeft gehanteerd.  2 
Omdat de termijn van acht dagen gehandhaafd is, kiest het bestuur ervoor om de 3 
ALV door te laten gaan en tijdens deze vergadering ook te stemmen over het beleid 4 
en de begroting van de Postelein voor kinderen-commissie. Omdat het bestuur de 5 
kwaliteit van de Postelein voor kinderen-commissie wil waarborgen, denkt het 6 
bestuur dat het verstandig is de ALV vandaag te laten plaatsvinden, zodat de 7 
Postelein voor kinderen-commissie zo snel mogelijk vooruit kan met het uitvoeren 8 
van het beleid.  9 
 10 
Jaleesa geeft aan dat door de discussie over de termijn van acht dagen door het 11 
bestuur is besloten een voorstel te doen tot wijziging van het Huishoudelijk 12 
Reglement. Het bestuur wil de termijn van acht dagen graag specificeren, zodat het 13 
niet meer mogelijk is dat er onenigheid ontstaat over deze formulering.  Deze 14 
wijziging zullen we tijdens de ALV van 24 april bespreken.  15 
 16 
D. Sinke vraagt hoe het bestuur die termijn precies wil gaan specificeren. 17 

o Jaleesa zegt dat precies omschreven zal worden welke dagen binnen die 18 
termijn vallen.  19 

 20 

2. Vaststellen agenda 21 

De agenda is vastgesteld.  22 
 23 

3. Goedkeuren notulen 24 

De notulen van 3 december 2013 zijn goedgekeurd met inachtneming van de 25 
wijzigingen van de spelfouten.   26 
 27 
Fenna biedt haar excuses aan voor het ontbreken van de paginanummers in de 28 
notulen. 29 
 30 
D. Sinke vraagt hoe het zit met de contributie. 31 

o Fenna legt uit dat het haar veel tijd heeft gekost om het ledenbestand 32 
helemaal op orde te maken, zodat het geïmporteerd kon worden in conscribo. 33 
Elyn  zal er samen met Fenna naar streven deze maand de contributie af te 34 
schrijven.   35 

 36 

4. Mededelingen bestuur 37 

a. Secretaris 38 
- De boekenverkoop van periode 3 heeft plaatsgevonden. Op maandag 27 39 

januari  zijn de boeken geleverd op de Posteleinkamer. Leden konden de 40 
bestelde boeken in die week komen ophalen op de Posteleinkamer.  41 

- Op woensdag 5 maart is voor de eerste keer een nieuwsbrief verstuurd met 42 
MailChimp, het bestuur heeft veel enthousiaste reacties ontvangen op de 43 
vernieuwde nieuwsbrief.  44 

- De boekenverkoop van periode 4 heeft plaatsgevonden. Op dinsdag 25 maart 45 
zijn de boeken geleverd op de Posteleinkamer.  46 

o L. Pape vond de nieuwsbrief echt een verbetering.  47 
 

 
 



   

 

3 

b. Penningmeester: 1 
- Op vrijdag 28 maart heeft de kascontrole plaatsgevonden. Meer hierover komt 2 

aan bod tijdens de presentatie van het financieel halfjaarverslag.  3 
c. PR 4 

- In week 50 en 51 is de tweede tentamenactie van dit jaar uitgedeeld. Dit 5 
waren twee chocoladekransjes met daaraan de slogan: ‘Je bent voorlopig 6 
klaar met je tentamenvragen, dus geniet nu vooral van de feestdagen!’. De 7 
tentamenactie is uitgedeeld aan studenten van B1, B2, B3, ALPO, Pre-master 8 
en Master. Er kwamen enthousiaste reacties op het feit dat de tentamenactie 9 
meteen opgegeten kon worden. 10 

- Op dinsdag 7 januari heeft de tweede Posteleinborrel plaatsgevonden. Er 11 
waren die avond ongeveer vijftig leden aanwezig. Er was een gratis fust en 12 
om 23.00 uur is er prosecco uitgedeeld met aan het glas een labeltje met 13 
daarop de bestemming van de Studytrip. Er kwamen veel positieve reacties.   14 

- Op woensdag 5 februari heeft de tweede maandelijkse activiteit met als thema 15 
‘Franse Picknick’ plaatsgevonden. Er werden onder andere croissantjes, 16 
crêpes en stokbrood met brie uitgedeeld. De maandelijkse activiteit vond 17 
plaats in combinatie met de promotie van de Studytrip. Er is door veel van de 18 
aanwezige leden dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de 19 
Studytripcommissie vragen te stellen over de Studytrip. Er waren ongeveer 20 
120 mensen aanwezig, die positief reageerden op deze maandelijkse 21 
activiteit. 22 

- Op dinsdag 11 februari is gestart met de verkoop van PosteleinMerchandise. 23 
Voor €4,20 kan er een rode thermosbeker met daarop het Posteleinlogo 24 
gekocht worden op de Posteleinkamer. Op 31 maart waren er twintig 25 
thermosbekers verkocht. 26 

- Op dinsdag 18 februari heeft de derde Posteleinborrel plaatsgevonden, 27 
waarbij ongeveer zeventig leden aanwezig waren. Er was een gratis fust en er 28 
waren mooie prijzen te winnen met het Rad van Fuik, waaronder shotjes, wijn 29 
en een fopprijs, namelijk chocomel. Het was een geslaagde avond. 30 

- In week 11 en 12 is de tweede PosteleinPost van collegejaar 2013-2014 31 
uitgedeeld. Het thema van dit nummer was ‘Feel Good’.  32 

- Op donderdag 20 maart heeft de tweede open kamer plaatsgevonden met als 33 
thema: Bouw je eigen sandwich. Deze open kamer stond in het kader van 34 
bestuurswerving. Er waren ongeveer vijftig leden en drie docenten aanwezig. 35 
De opkomst was lager dan op maandelijkse activiteiten, we denken dat dit 36 
komt omdat het buiten lekker weer was en omdat het de week voor de 37 
tentamens was. Het doel van de open kamer is echter wel bereikt, daar er 38 
door verschillende leden vragen zijn gesteld over een bestuursjaar. 39 

- In week 13 is de derde tentamenactie van dit jaar uitgedeeld. De leden kregen 40 
een Haribokersje met daaraan de slogan: ‘Fris en fruitig je tentamen in, is in 41 
ieder geval een goed begin. De tentamenactie is uitgedeeld aan studenten 42 
van B1, B2, B3, ALPO en Pre-master. 43 
 44 

d. Formeel  45 
- Op dinsdag 3 december heeft  een ervaringsverhaal plaatsgevonden over 46 

misbruik en mishandeling. Hierbij waren 32 leden en één niet-lid aanwezig. 47 
Het was een geslaagde lezing met een zeer heftig verhaal.  48 
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- Op vrijdag 14 februari heeft een lezing over cani-therapie plaatsgevonden. 1 
Hierbij waren ongeveer veertig leden en één docent aanwezig. Er kwamen 2 
veel positieve reacties en de interactiviteit was erg goed. 3 

- Op donderdag 20 februari heeft de informatiebijeenkomst voor Parijs 4 
plaatsgevonden. Er waren dertig deelnemers aanwezig en het was een 5 
geslaagde avond. Er is eerst een algemeen praatje gehouden met informatie 6 
over de reis. Vervolgens is een spel gespeeld met allerlei vragen over Parijs.  7 

- Op vrijdag 28 februari heeft een ervaringsverhaal over Münchhausen by Proxy 8 
plaatsgevonden. Bij dit ervaringsverhaal waren 175 mensen aanwezig, 9 
waarvan negen niet-leden waaronder één docent. Het was een erg heftig 10 
verhaal met na afloop een staande ovatie voor de spreekster.  11 

- Van vrijdag 14 t/m zondag 16 maart heeft de Studytrip naar Parijs 12 
plaatsgevonden. Hierbij waren vijftig deelnemers. Het was een zeer geslaagd 13 
weekend. 14 

- Op woensdag 19 maart heeft een workshop speltherapie plaatsgevonden. 15 
Hierbij waren dertig leden aanwezig. Het was een interessante workshop. 16 
Leden vonden het leuk dat zij zelf aan de slag konden en er was genoeg 17 
ruimte om vragen te stellen.  18 

- Op woensdag 2 april heeft  een workshop kinder-EHBO plaatsgevonden. 19 
Hierbij waren dertig leden aanwezig. Hierbij zijn alle meest voorkomende 20 
ongevallen bij kinderen behandeld. Het was een leerzame avond.  21 

 22 
e. Informeel 23 

- Woensdag 11 december heeft een informatiebijeenkomst voor de skireis 24 
plaatsgevonden in Café de Fuik. Hierbij waren 18 deelnemers aanwezig. Er is 25 
informatie gegeven over de reis en over wintersport in het algemeen. 26 
Daarnaast is een kennismakingsspel gedaan. 27 

- Woensdag 18 december heeft diner rouler plaatsgevonden. De restaurants 28 
die hieraan meededen waren: restaurant La Pasta, eetcafé de Muis en bier- 29 
en eetcafé Camelot. Hierbij waren 54 deelnemers welke in elk van de 30 
restaurants een andere gang hebben gegeten. Er waren enthousiaste reacties 31 
over de avond. 32 

- Donderdag 19 december heeft een poker- en beerpongavond van de 33 
mannencommissie plaatsgevonden. Hierbij waren tien mannen aanwezig. Er 34 
was een goede sfeer. 35 

- Zaterdag 11 tot en met zaterdag 18 januari heeft de skireis plaatsgevonden. 36 
Er waren negentien deelnemers, waarvan twee leraren. Er was een goede 37 
sfeer en alle deelnemers waren enthousiast over de reis. 38 

- Donderdag 6 februari heeft BaMyPo ‘Op de prairie’ plaatsgevonden. Het feest 39 
was druk bezocht en er was een goede sfeer. Er waren veel Posteleinleden 40 
aanwezig. 41 

- Woensdag 19 februari heeft een bierproeverij van de mannencommissie 42 
plaatsgevonden in café de Deut. Hierbij waren zestien deelnemers aanwezig. 43 
A. Bosman is langsgekomen om met de mannen te praten over de opleiding 44 
Pedagogische Wetenschappen. Het was een gezellige activiteit met 45 
enthousiaste reacties. Ook de aanwezigheid van A. Bosman werd enthousiast 46 
ontvangen door de meeste mannen. 47 

- Woensdag 26 februari heeft een ‘Open mannen activiteit’ plaatsgevonden in 48 
café Gekke Gerrit. Hierbij waren zeventien deelnemers aanwezig. Er is 49 
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beerpong en poker gespeeld. Er waren meer vrouwen dan mannen, maar van 1 
de aanwezigen kwamen enthousiaste reacties. 2 

- Dinsdag 11 maart heeft een kroegentocht plaatsgevonden. Hierbij waren 41 3 
deelnemers, waarvan één niet-lid. Tijdens de kroegentocht is een bezoek 4 
gebracht aan Sjors en Sjimmie, Malle Babbe, TweeKeerBellen en Café de 5 
Fuik. In elke kroeg kregen de deelnemers een drankje en in de eerste drie ook 6 
een shotje. Er is een fotospel gedaan waarbij de winnaar één meter bier kreeg 7 
van Café de Fuik. Er was een goede sfeer. 8 

- Donderdag 13 maart heeft BaMyPo ‘The white edition’ plaatsgevonden. De 9 
avond kwam laat op gang, maar werd uiteindelijk redelijk druk. 10 

- Maandag 17 maart tot en met maandag 24 maart heeft de inschrijving voor de 11 
studiereis naar Riga plaatsgevonden. De reis is vol. 12 

- Donderdag 20 maart heeft de skireisreünie plaatsgevonden. Hierbij waren 13 
zeventien deelnemers aanwezig. De skireisfilm is getoond, waarna met 14 
shotjes is geproost op een geslaagde reis. 15 

J. Free geeft aan dat hij de mededeling over de wissel van commissiehoofd van de 16 
studiereiscommissie mist. 17 

o Job zegt dat hij niet wist dat hij dat ook moest benoemen. Hij weet zo niet 18 
precies wanneer die wissel heeft plaatsgevonden. Job zegt dat in februari J. 19 
Free in de plaats is gekomen van J. Guldenaar als commissiehoofd van de 20 
studiereiscommissie.  21 

 22 
f. Voorzitter 23 

- Op dinsdag 11 februari heeft de Actieve Leden Activiteit plaatsgevonden. 24 
Hierbij waren 48 leden aanwezig. Er waren twee rondes waarbij aan het Rad 25 
van de Fuik werd gedraaid. Het vak gaf aan wat voor spel er werd gespeeld. 26 
Tijdens deze rondes konden ook bonusvragen worden ingevuld. Tussen deze 27 
twee rondes was een tussenspel waarbij groepjes zo snel mogelijk elkaar een 28 
danoontje moesten voeren. Het was een geslaagde activiteit. 29 

- Vanaf maandag 17 maart is de bestuurswerving van start gegaan. Dit viel 30 
tegelijkertijd met de week van studentbestuur. 31 

- Op donderdag 20 maart heeft het ‘open feest’ plaatsgevonden in Café de Fuik 32 
met als thema ‘Foute Fitness Party’. Hierbij waren ongeveer veertig leden 33 
aanwezig. Op vertoon van hun ledensticker konden de leden een gratis shotje 34 
krijgen bij de bar 35 

- Vanaf woensdag 26 maart is de inschrijving van het Actieve Leden Weekend 36 
van start gegaan. 37 

o S. van der Meulen vraagt of Jaleesa lid van de maand nog moet 38 
mededelen. 39 

o Jaleesa geeft aan dat ze dit tot nu toe niet gedaan heeft, maar het zal 40 
meenemen voor de volgende keer. 41 

 42 
J. Free vraagt waarom het open feest bij de mededelingen van Jaleesa genoemd 43 
wordt en niet bij de mededelingen van Job.  44 

o Jaleesa zegt dat het open feest niet een activiteit van een van de commissies 45 
van Job was en dat het bestuur er daarom voor gekozen heeft het Jaleesa te 46 
laten mededelen.  47 
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5. Presenteren beleid en begroting Postelein voor kinderen-1 

commissie 2 

 3 
Jaleesa geeft aan dat eerst het beleid besproken zal worden en daarna de activiteit 4 
en begroting. 5 
 6 
Pagina 1. 7 
J. Free zegt dat in alinea 1 en alinea 2 ongeveer hetzelfde beschreven wordt, maar 8 
dan in andere woorden. Hij stelt voor om deze alinea’s samen te voegen. 9 

o Jaleesa geeft aan dat de commissie dit zal meenemen bij het herschrijven van 10 
het beleid. 11 

 12 
J. Free vraagt wat de algemene reacties van scholen waren toen ze door de 13 
commissie benaderd werden voor de activiteit van de Postelein voor kinderen-14 
commissie. 15 

o Eline geeft aan dat de eerste reactie van scholen erg positief was.  16 
J. Free stelt dat de scholen dus bereidwillig waren. 17 

o Eline geeft aan dat dit klopt.   18 
 19 
S. van der Meulen zegt dat ze in het beleidsplan een sneer voelt naar de opleiding 20 
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Zij denkt dat wanneer A. 21 
Bosman dit beleid zou lezen, zij dit niet leuk zal vinden. S. van der Meulen vraagt of 22 
het onderwijsinstituut benaderd is voor het vinden van scholen voor de activiteit.  23 

o Eline zegt dat er gekeken zal worden naar een neutralere formulering. 24 
Daarnaast geeft zij aan dat het onderwijsinstituut nog niet benaderd is. De 25 
commissie wilde graag zelf naar scholen zoeken. Wanneer ze geen positieve 26 
reacties zouden krijgen, dan wilden ze naar A. Bosman of het 27 
onderwijsinstituut stappen voor hulp en eventueel extra informatie. 28 
 29 

S. van der Meulen vraagt of de commissie dit nog gaat doen. 30 
o Eline zegt dat de commissie dat zal doen als het in de toekomst nodig blijkt. 31 

 32 
J. Free zegt dat er in het beleidsplan wordt gesproken over begeleiding, maar hij 33 
vraagt zich af wie op de dag zelf de verantwoordelijkheid over de kinderen heeft. Hij 34 
zegt dat hierover duidelijke afspraken gemaakt moeten worden met de school  35 

o Eline zegt dat er zeker duidelijke afspraken gemaakt zullen worden.  36 
 37 
J. Free zegt dat in het beleid staat dat het een veilige activiteit zal zijn, die weinig tot 38 
geen risico’s met zich meebrengt voor de kinderen. Hij stelt voor om daar aan toe te 39 
voegen dat dit ook geldt voor de deelnemers van Postelein. 40 

o Jaleesa zegt dat ze dat een goede aanvulling vindt en dat het zal worden 41 
toegevoegd aan het beleid.  42 

 43 
Pagina 2. 44 
J. Free zegt dat in regel 5 en 6 staat dat ernaar gestreefd zal worden de bijdrage 45 
voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden. Hij vraagt wat de reden is van de 46 
commissie achter het kiezen voor deze bijdrage. 47 

o Eline zegt dat daarvoor gekozen is om de bijdrage van Postelein zo laag 48 
mogelijk te houden. Op die manier dragen de deelnemers bij aan alles wat er 49 
bekostigd moet worden voor die dag.  50 
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S. van der Meulen zegt dat in het beleid staat dat de commissieleden 1 
eindverantwoordelijk zijn voor de activiteit. Tijdens de vorige ALV is daar ook over 2 
gesproken en zij vraagt wat dan de rol van de school is wanneer er wat gebeurt met 3 
een van de kinderen. Zoals het er nu staat is Postelein dan verantwoordelijk. 4 

o Jaleesa zegt dat de commissie verantwoordelijk is voor de activiteit, zodat 5 
deze die dag goed wordt uitgevoerd.  6 

 7 
J. Free zegt dat de eindverantwoordelijken voor de activiteit tegenover hem zitten, 8 
het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk. Eindverantwoordelijk zal in het 9 
beleidsplan veranderd worden in verantwoordelijk.  10 
 11 
D. Sinke vraagt namens J. Guldenaar hoe de commissieleden zich verhouden 12 
tegenover de groepen kinderen. Hij vraagt of de commissieleden enkel rondlopen die 13 
dag of dat zij een andere rol hebben. 14 

o Eline zegt dat de commissieleden ervoor zullen zorgen dat alles die dag in 15 
goede banen loopt, zij zijn niet degenen die de kinderen begeleiden. 16 

 17 
S. van der Meulen vraagt wat de functie van het bestuur is. 18 

o Eline zegt dat het bestuur eenzelfde functie heeft als de commissieleden.  19 
 20 
J. Free zegt hij dat in het beleidsplan de concrete inhoud van de activiteit een beetje 21 
mist. 22 

o Jaleesa zegt dat daar bewust voor gekozen is, zodat de volgende besturen 23 
een eigen invulling kunnen geven aan de activiteit.Jaleesa geeft aan dat de 24 
verdere invulling van de activiteit volgt bij de uitleg van Eline.  25 

 26 
D. Sinke vraagt of er een verslag komt over de inhoud van de activiteit, want uit de 27 
begroting blijkt dat er wel een concreet plan is. 28 

o Jaleesa zegt dat Eline daar zo op terug zal komen. 29 
 30 

J. Free geeft als algemene opmerking dat hij aan het beleid een apart stukje zou 31 
toevoegen over verantwoordelijkheden, aangezien het gaat om een meerjarenbeleid. 32 
Dit zou een opsomming kunnen zijn van de dingen waar men rekening mee moet 33 
houden, bijvoorbeeld verzekeringen van Postelein en andere dingen die opgenomen 34 
moeten worden in de contracten voor deelnemers. Bijvoorbeeld wanneer er door 35 
toedoen van de kinderen eigendommen van de deelnemers kapot gaan, bijvoorbeeld 36 
een trui.  37 

o Elyn geeft aan dat Postelein geen WA-verzekering heeft, maar wel een 38 
inboedelverzekering, deelnemers dienen wel een eigen WA-verzekering te 39 
hebben.  40 

o J. Free denkt dat het daarom juist goed is dit op te nemen in het beleid en er 41 
straks rekening mee te houden met het opstellen van een contract.  42 

o Jaleesa geeft aan dat er in het beleidsplan een kopje zal worden toegevoegd 43 
waaronder de verantwoordelijkheden worden samengevat. 44 

 45 
Jaleesa geeft het woord aan Eline om de concrete inhoud van de activiteit te 46 
presenteren. 47 
 48 
Eline zegt dat de commissie een ‘Postelein Kinderfestijn’ heeft bedacht. Dit houdt 49 
een soort talentenshow in waarop ook de begroting is gebaseerd. Tijdens het 50 
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kinderfestijn zullen er groepjes van ongeveer vijf kinderen gemaakt worden, die 1 
begeleid zullen worden door twee leden van Postelein. Elk groepje bedenkt zelf een 2 
optreden en dit kan vanalles zijn. Dit optreden gaan ze opvoeren voor een jury, die 3 
dit vervolgens zal beoordelen. Om het optreden zo leuk mogelijk te maken, krijgt elk 4 
groepje de mogelijkheid om gebruik te maken van attributen.  5 
 Er zal een ochtend- en een middagprogramma zijn. In de ochtend krijgen de 6 
groepjes de kans om te knutselen. Een idee is om alle groepjes T-shirts te geven die 7 
ze mogen versieren. Na het knutselen krijgen de groepjes de kans om te oefenen. In 8 
de middag zal er een show neergezet worden, met presentatoren die alles aan 9 
elkaar praten.  10 
 De commissie zal er naar streven de activiteit op de school zelf plaats te laten 11 
vinden, in verband met verantwoordelijkheden. Dit zal in overleg met de school 12 
gebeuren. De activiteit is door de commissie bedacht, maar zij zijn bereid deze aan 13 
te passen aan de wensen en ideeën van de school.  14 
 15 
L. Pape vraagt op wat voor dag de commissie de activiteit wil laten plaatsvinden. 16 

o Eline zegt dat dit op een doordeweekse dag zal gebeuren. 17 
L. Pape vraagt of de commissie die dag in de jury zal zitten.  18 

o Eline zegt dat het de bedoeling is dat het bestuur die taak op zich zal nemen. 19 
 20 
S. van der Meulen vraagt of het klopt dat de commissie maar één school zal 21 
benaderen voor deze activiteit.  22 

o Eline geeft aan dat dit klopt.  23 
S. van der Meulen zegt dat in de begroting staat dat het om ongeveer 35 kinderen 24 
zal gaan en vraagt of dat dan één klas is of wat precies de bedoeling is. 25 

o Eline zegt dat ze hierover contact moeten opnemen met de school en dat ze 26 
dan pas zullen weten hoeveel kinderen er meedoen.  27 

 28 
J. Free zegt dat het leerlingenaantal redelijk vaststaat, maar dat het aantal leden van 29 
Postelein afhankelijk is van het aantal inschrijvingen. Hij vraagt wat er gedaan zal 30 
worden wanneer minder leden zich aanmelden dan verwacht. 31 

o Eline zegt dat er dan overlegd zal worden met de school. De commissie is in 32 
eerste instantie altijd afhankelijk van hoeveel kinderen er deelnemen aan de 33 
activiteit.  34 

o J. Free zegt dat het in ieder geval iets is waar de commissie rekening mee 35 
moet houden. Hij stelt voor om eventueel de bestuursleden als buffer te 36 
gebruiken.  37 

o Eline zegt dat dit een goed idee is wat de commissie al meenemen.  38 
 39 
B. van Enckevort ziet in de begroting staan dat er attributen aangeschaft zullen 40 
worden en vraagt hoe de commissie dat voor zich ziet. 41 

o Eline zegt dat de leden van te voren wel een idee moeten hebben over het 42 
optreden van hun groepje, zodat zij die van te voren zelf kunnen kopen. 43 

o B. van Enckevort vraagt hoeveel inspraak de kinderen dan nog hebben. 44 
o Eline zegt dat de deelnemers nog niet de precieze invulling van de activiteit 45 

hoeven te bedenken, waardoor kinderen zelf ook nog inbreng zullen hebben. 46 
 47 
R. Willems vraagt of de commissie al weet over wat voor soort kinderen het zal gaan. 48 

o Eline zegt dat er nu contact is met een school voor moeilijk lerende kinderen. 49 
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J. Free vraagt of je de leden in groepjes van twee wil laten inschrijven. 1 
o Eline zegt dat er voor die tijd een informatiebijeenkomst gehouden zal worden, 2 

waarin men vast groepjes kan maken.  3 
 4 
J. Free zegt dat je ook als commissie van te voren naar de winkel kunt gaan om 5 
attributen te kopen en dat je leden daarnaast kunt laten kijken wat ze thuis nog aan 6 
attributen hebben liggen. Op die manier kun je er een soort ‘Henny Huisman show’ 7 
van maken, waarbij kinderen meer vrijheid hebben in de keuze van attributen.  8 

o Eline zegt dat ze dat een leuk idee vindt en dit zeker zal meenemen. 9 
 10 
B. van Enckevort vraat in hoeverre ze denkt dat het nodig is om die attributen aan te 11 
schaffen. Het zijn namelijk extra kosten en ze vraagt waarom daarvoor gekozen is. 12 

o Eline zegt dat de commissie er voor wil zorgen dat de dag echt speciaal wordt 13 
voor de kinderen dat ze groots willen uitpakken. Het moet een dag worden die 14 
de kinderen lang bijblijft. De commissie denkt dat het gebruik van attributen 15 
bijdraagt aan de beleving van de kinderen. 16 

 17 
L. Pape vindt het ook een goed idee om aan leden te vragen wat ze thuis nog 18 
hebben liggen.  19 

o Eline zegt dat leden die spullen ook zeker mee mogen nemen, maar dan 20 
bestaat wel de kans dat er eigendommen van leden stuk gaan. Bij de 21 
attributen die door Postelein gekocht worden is dat minder erg. 22 

 23 
S. van der Meulen zegt dat je wel een bijdrage van de leden vraagt en daar attributen 24 
voor gaat kopen. Zij zegt dat je de bijdrage ook achterwege kunt laten, waardoor 25 
misschien meer mensen zich aanmelden die allemaal attributen mee kunnen nemen.  26 

o Eline zegt dat ze daar nog niet over nagedacht heeft. 27 
 28 
Jaleesa vraagt hoe S. van der Meulen dat voor zich ziet. 29 

o S. van der Meulen zegt dat ze dan geen bijdrage zou vragen, maar dat leden 30 
zelf iets mee moeten nemen. 31 

o Jaleesa zegt dat sommigen dan misschien attributen gaan kopen voor 32 
€20,-terwijl anderen maar €5,- uitgeven. Daar heb je dan geen controle 33 
over. 34 

o Elyn denkt dat omdat het een nieuwe activiteit is je juist door het vragen 35 
van een bijdrage meer zekerheid hebt. Bij de excursie naar De Glind 36 
bijvoorbeeld kregen we op het laatste moment nog veel afmeldingen.  37 

o Job zegt dat wanneer je een bijdrage vraagt je juist die mensen 38 
binnenhaalt die echt enthousiast zijn. 39 

o J. Free zou het hele attributen gebeuren meer bij de commissie leggen 40 
en dat je de commissie voor die €35,- attributen laat kopen. Door dit 41 
door de leden te laten doen verlies je de controle. Wanneer je het de 42 
commissie laat doen weet je ook beter welke richting het op gaat.  43 

o Eline vraagt of J. Free dan voorstelt om de commissie €35,- te geven 44 
en geen bijdrage te vragen aan deelnemers.  45 

o J. Free zegt dat dit los staat van de bijdrage. Wanneer je puur kijkt naar 46 
wie de attributen gaat kopen, dan kan dat aan de commissie 47 
overgelaten worden. Hij stelt voor om tijdens de informatiebijeenkomst 48 
aan leden te vragen of ze thuis nog wat in de kast hebben liggen. 49 
Daarbij moet duidelijk aangegeven worden dat men er rekening mee 50 
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moet houden dat spullen stuk kunnen gaan. De commissie kan er 1 
mogelijk nog over nadenken om alle attributen aan het eind van de dag 2 
aan de school te schenken, zodat ze er later wat leuks mee kunnen 3 
doen. 4 

 5 
R. Willems stelt voor om de activiteit samen met de kinderen te bedenken in plaats 6 
van leden die van te voren al wat bedenken. Er is dan meer ruimte voor creativiteit. 7 

o Eline is het hier mee eens.  8 
 9 
Vervolgens gaat Eline verder met het bespreken van de begroting. Zij geeft aan 10 
dat de begroting is gebaseerd op deelname van 14 leden. Alle benodigdheden zijn 11 
gebaseerd op prijzen uit de winkel, waarbij is gezocht naar de goedkoopste 12 
producten. De sponsoring van Café de Fuik is voor de informatiebijeenkomst die 13 
daar gehouden zal worden. 14 
 15 
J. Free vraagt of commissie en bestuur buiten die 14 leden vallen. 16 

o Eline geeft aan dat commissie en bestuur daar inderdaad niet onder vallen. 17 
 18 
S. van der Meulen zegt dat we nu bezig zijn met het opstarten van deze commissie, 19 
maar dat er uiteindelijk maar 14 leden aan deel kunnen nemen. Zij vindt dit een klein 20 
aantal. Helemaal omdat de commissie is opgestart met het idee leden een extra 21 
praktijkervaring op te laten doen.  22 

o Eline zegt dat dit in eerste instantie is gedaan om het voor onszelf 23 
overzichtelijk te houden. Daarnaast geeft zij aan dat er meestal ook maar 35 24 
kinderen in een klas zitten, waardoor er niet meer plekken zijn. 25 

 26 
D. Sinke vraagt of er met de school overlegd zal worden dat er maar twee 27 
begeleiders per vijf kinderen ingezet zullen worden.  28 

o Eline zegt dat dit zeker overlegd zal worden met de school.  29 
 30 

o J. Free zegt dat hij drie leden op vijf kinderen ook geen overbodige luxe zou 31 
vinden.  32 
 33 

J. Free zegt dat de bijdrage van Postelein nu erg groot is en dat maar voor 14 leden. 34 
Hij zou er voor kiezen om drie leden per groepje te doen. Mocht er dan minder animo 35 
zijn, dan kun je alsnog groepjes maken met maar twee begeleiders. 36 

o Eline zegt dat dit een goed idee is waar de commissie over kan nadenken. 37 
 38 

S. van der Meulen vraagt of er ook naar andere sponsoring wordt gezocht. 39 
o Eline zegt dat ook SOOS en de NVO benaderd zullen worden, maar dat moet 40 

nog gebeuren. Daarom is het nog niet in de begroting opgenomen.   41 
J. Free zegt dat er voor het eten en drinken ook gedacht kan worden aan een 42 
werkactie. 43 

o Eline zegt dat ze hier zeker over zal nadenken met haar commissie. Dit kan 44 
eventueel ook voor de knutselspullen. 45 

  46 
S. van der Meulen vraagt of er bewust voor gekozen is om geen post onvoorzien in 47 
de begroting op te nemen. 48 



   

 

11 

o Elyn zegt dat daar bewust voor gekozen is omdat de uitgaven van de 1 
commissie heel gespecificeerd zijn. Er wordt vanuit gegaan dat er niet 2 
onverwacht iets heel groots zal zijn waar Postelein tegenaan zal lopen. 3 

o S. van der Meulen zegt ook dat de post daarom onvoorzien heet en niet 4 
voorzien. 5 

o Elyn zegt dat het normaal gesproken ook alleen maar bij de reizen een post 6 
onvoorzien op de begroting staat. 7 

o L. Pape zegt dat er meer commissies zijn met een post onvoorzien op de 8 
begroting. 9 

  10 
Jaleesa vraagt of de ALV voorstelt een post onvoorzien op de begroting te plaatsen  11 
en vraagt aan welk bedrag de ALV denkt.  12 

o S. van der Meulen stelt een post onvoorzien van €50,- voor. 13 
o J. Free zegt dat je kunt kijken hoe onvoorzien wordt berekend voor andere 14 

commissies. €50,- is nu namelijk 20% van de totale begroting en dat vindt hij 15 
best wel veel. 16 

o S. van der Meulen zegt dat de begroting toch nog gefinetuned moet worden 17 
en dat daar dan nog wel naar gekeken kan worden.  18 

o Jaleesa stelt een richtlijn van tussen de €20,- en €50,- voor. 19 
o J. Free zegt dat de commissie zich ook moet afvragen wat ze doen wanneer 20 

de post onvoorzien niet nodig blijkt te zijn. Hij vraagt of dit dan weer 21 
teruggestort wordt naar de leden. 22 

o Elyn zegt dat het goed is hierover na te denken, omdat het bij reizen 23 
vanzelfsprekend is geld terug te storten wanneer er geld over is. 24 

 25 
V. Weijnen vraagt of het gaat om een school in Nijmegen. 26 

o Eline geeft aan dat het om een school in Nijmegen gaat.  27 
 28 
J. Free vindt de bijdrage van Postelein erg hoog, aangezien die de bijdrage nu bijna 29 
50% is. 30 

o Elyn geeft aan dat wanneer er meer leden zich inschrijven en er een post 31 
onvoorzien van €50,- is, het niet zoveel verschil maakt. Er is dan ook nog 32 
geen rekening gehouden met werkacties en sponsoring. 33 

o J. Free stelt voor om het andersom te doen, eerst een bijdrage van Postelein 34 
vast te stellen en daarna pas te kijken naar de rest van de begroting. 35 

o Elyn vraagt of J. Free zelf aan een bepaald percentage zit te denken. 36 
o J. Free zegt dat 10% in dit geval wel erg weinig is, dus dat een vast bedrag 37 

misschien beter is. 38 
o Jaleesa zegt dat bij reizen altijd een bijdrage van 10% gehanteerd wordt, maar 39 

dat bijvoorbeeld de PiP-comimssie ook een vast bedrag heeft. Daarom 40 
zouden er in dit geval ook gekozen kunnen worden voor een vast bedrag. 41 

o L. Pape vindt €140,- voor een commissie die één hele dag organiseert wel 42 
een schappelijk bedrag.  43 

o J. Free zegt dat er wel een bedrag moet komen waar de ALV nu over kan 44 
stemmen. Hij zegt wel dat er rekening gehouden moet worden met het 45 
minimaal aantal deelnemers wat er nodig is en wat er gebeurt wanneer dat 46 
minimum deelnemers niet gehaald wordt. Met het geld wat dan over is zou er 47 
bijvoorbeeld voor gekozen kunnen worden om de kinderen aan het eind van 48 
de dag nog een snoepzakje mee naar huis te geven. 49 
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o Elyn zegt dat wanneer er meer bekend is vanuit de school, de bijdrage van de 1 
leden altijd nog aangepast kan worden. 2 

o J. Free vraagt hoe het er nu concreet voor staat. 3 
o Jaleesa stelt een vast bedrag voor waar de commissie een vrije invulling aan 4 

kan geven. Jaleesa stelt een bedrag van €150,- voor. 5 
o B. van Enckevort wil als tip meegeven dat de commissie moet uitkijken met 6 

wat ze kopen. Bijvoorbeeld dat de commissie echt textielstiften koopt en geen 7 
stiften waarmee je niet op een T-shirt blijkt te kunnen schrijven.   8 

  9 
6. Stemmen beleid en begroting Postelein voor kinderen-commissie 10 
Jaleesa geeft aan dat er aan het beleid een extra kopje toegevoegd zal worden met 11 
daaronder de verantwoordelijkheden tijdens de activiteit die georganiseerd wordt 12 
door de Postelein voor kinderen-commissie. Daarnaast zal het budget voor de 13 
commissie €150,- bedragen. Ook de andere veranderingen zoals het samenvoegen 14 
van de eerste en tweede alinea worden meegenomen. 15 
 16 
Jaleesa geeft aan dat er over gegaan zal worden tot stemmen over het beleid en de 17 
begroting van de Postelein voor kinderen-commissie. Wanneer je voor stemt, ben je 18 
voor het beleidsplan en de begroting. Wanneer je tegen stemt, ben je tegen het 19 
beleid en de begroting. Wanneer je blanco stemt, telt je stem alleen mee voor het 20 
quorum. 21 
 22 
Jaleesa zegt dat het beleid, met inachtneming van wijzigingen en aanvullingen, 23 
aangenomen wordt met: 24 
 25 
Stemmen voor 12 26 
Stemmen tegen 0 27 
Stemmen blanco 2 28 
 29 
De ALV klapt. 30 
 31 
7. W.V.T.T.K. 32 
Er is geen W.V.T.T.K. 33 
 34 
8. Rondvraag 35 
J. Free feliciteert Eline en haar commissie. Hij vraagt hoe de Postelein voor kinderen-36 
commissie het tot nu toe ervaren heeft, omdat ze lange tijd in onzekerheid hebben 37 
gezeten. 38 

o Eline zegt dat het heel leerzaam was om vanuit het niets zoiets op te starten. 39 
Ook omdat je met je commissie wat gaat verzinnen waarvan je nog niet zeker 40 
weet of je het mag gaan doen. 41 

o S. de Feiter vindt het leuk om vanuit het niets een heel plan te bedenken. Zij is 42 
heel enthousiast geworden over het plan wat ze nu bedacht hebben.  43 

o L. Meijboom geeft aan dat het voor haal helemaal nieuw is en vond het leuk 44 
dat deze commissie nog helemaal blanco was. Ze heeft geleerd een beleid te 45 
schrijven en dat uit te werken. Ze vindt het leuk om commissiehoofd te zijn 46 
van deze gezellige commissie. Ze heeft het tot nu toe erg positief ervaren. 47 

o M. Steenbreker sluit zich daarbij aan. Aan het begin vond ze het wel moeilijk, 48 
maar wel erg leerzaam. Ze vindt het fijn dat ze nu toestemming hebben 49 
gekregen zodat ze echt kunnen gaan beginnen. 50 
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o M. Haasen vindt het leuk om vanaf het begin af aan alles op te stellen, omdat 1 
ze aan het begin eigenlijk nog geen idee had wat er moest gaan gebeuren. 2 

o L. Meijboom bedankt J. Free voor al zijn ideeën.  3 
 4 
9. Sluiting 5 
Jaleesa sluit om 20.10 uur de vergadering en nodigt iedereen uit beneden nog wat te 6 
drinken.  7 
 


