
  1 

 

Aanwezig:  Bestuur 2011-2012: Anoek Janssen, Domenique Sinke, Marcella 1 
Monteiro, Leonie Pape, Arianne Breure, Jelle Guldenaar  2 

 Commissiehoofden: J. Groenestijn, J. Salfischberger, J. Borcheld, S. 3 
Lexmond, H. Wijkhuis, M. Cranenbroek, C. Cremers 4 

 Raad van Advies: L. Oosterveld, L. Steeg 5 
Kascontrolecommissie 2010-2011: M. Mostard, G. van Abeelen, S. de 6 
Laat 7 
Leden: 15 8 

  Totaal: 21 9 
Afwezigheid  10 
bij kennis- 11 
geving: S. de Laat, M. Ras, A. Habraken 12 

 13 

1.Opening 14 

Anoek opent om 18.35 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  15 
 16 

2. Vaststellen agenda 17 

De agenda is vastgesteld.  18 

 19 

3. Goedkeuren notulen 20 

De notulen van 22-november-2011 zijn goedgekeurd met inachtneming van de 21 
wijzigingen van de spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen:  22 

- Mededelingen informeel: De inschrijving van de skireis is nu drie weken 23 
geopend. Er zijn tot nu toe acht aanmeldingen. De skireis zal plaats vinden 24 
van 27 januari tot en met 31 januari. Exclusief bestuursleden, commissie en 25 
skileraren 26 

o J. Wilms geeft aan dat de zin „exclusief bestuursleden, commissie 27 
en skileraren betrekking heeft op de acht aanmeldingen. 28 

- J. Wilms geeft aan dat paginanummers in de notulen ontbreken. 29 
o Domenique geeft aan dat ze dit zal herstellen. 30 

 31 

4. Mededelingen bestuur 32 

a. Secretaris 33 
- De boekenbestelperiode voor periode 3 heeft plaatsgevonden. Alles is goed 34 

gegaan 35 
 36 
b. Penningmeester 37 
Geen mededelingen 38 
 39 
c. PR 40 

- Er hebben vier maandelijkse borrels plaatsgevonden 41 
- Er zijn twee kamer activiteiten geweest, het „opknakkertje‟ waarbij leden een 42 

broodje knakworst konden krijgen en de „vergeet-je-brow-niet‟ waarbij leden 43 
een brownie konden krijgen. 44 
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- Er hebben twee tentamenacties plaatsgevonden. Tijdens de tentamens van de 1 
tweede periode werden shotjes energy-drank uitgedeeld en tijdens de 2 
tentamens van de derde periode kregen de leden paaseitjes. 3 

- Er is één PosteleinPost uitgekomen. 4 
- De inschrijving voor mentorouder is geopend. 5 

o J. Wilms vraagt wat de opkomst bij de verschillende acties en 6 
maandelijkse borrels was. 7 

o Leonie geeft aan dat er op de maandelijkse borrel gemiddeld 8 
ongeveer 20 tot 30 leden komen. Bij het „opknakkertje‟ zijn 120 9 
broodjes uitgedeeld en bij de „vergeet-je-brow-niet‟ activiteit zijn 217 10 
brownies uitgedeeld. 11 

o J. Wilms vraagt of er veel positieve reacties zijn geweest. 12 
o Leonie antwoordt dat ze veel positieve reacties heeft gehad. 13 

 14 
d. Formeel  15 

- Arianne vertelt dat er een nieuwe activiteit is, namelijk de ouderdag. Deze zal 16 
plaatsvinden op vrijdag 20 april en is bestemd voor eerste- en tweedejaars. 17 

- Er hebben drie excursies plaatsgevonden. De excursies waren niet vol, maar 18 
de deelnemers waren wel erg enthousiast en er zijn veel positieve reacties 19 
gekomen. 20 

- Er hebben vier lezingen plaatsgevonden. 21 
- Er heeft één workshop plaatsgevonden. 22 
- Het weekendje Antwerpen heeft plaatsgevonden van vrijdag 2 maart tot en 23 

met zondag 4 maart. Er waren 37 deelnemers. 24 
- Vrijdag 8 juni zal de Praktijkdag in Utrecht plaatsvinden. 25 

o J. Wilms geeft aan dat tijdens de wissel ALV van maandag 3 oktober 26 
aangegeven is dat het concept misschien zou wijzigen. Ze vraagt wat 27 
er nu in de praktijk daadwerkelijk veranderd is. 28 

o Arianne geeft aan dat de promotie anders wordt aangepakt. Niet alleen 29 
op de universiteiten van deelnemende verenigingen zal gepromoot 30 
worden maar ook bij HBO studies van pedagogisch gerelateerde 31 
opleidingen. Voor hen kan de Praktijkdag namelijk ook erg interessant 32 
zijn. Daarnaast zal de Praktijkdag plaatsvinden in Utrecht, dat centraler 33 
gelegen is. Tevens zijn er binnen de commissie betere afspraken 34 
gemaakt over de wijze van promotie. Promoten zal onder andere 35 
gebeuren door middel van posters en de website van de Praktijkdag. 36 

o J. Wilms vraagt hoe de dag er inhoudelijk uit zal komen te zien. 37 
o Arianne geeft aan dat de commissie nog op zoek is naar interessante 38 

lezingen. Vorig jaar waren veel lezingen gericht op het houden van een 39 
reclame praatje en dat willen ze dit jaar graag voorkomen. De nadruk 40 
zal meer komen te liggen op het theoretische aspect zodat de lezingen 41 
echt nuttig zijn. 42 

o J. Wilms geeft aan dat ze aanneemt dat er dan ook andere instellingen 43 
dan vorig jaar benaderd worden. 44 

o Arianne geeft aan dat er enkele instellingen van vorig jaar benaderd 45 
zijn, maar dat er tot nu toe niets vastgelegd is. Vrijdag 23 maart zal er 46 
een vergadering plaatsvinden om dit verder te bespreken. Arianne 47 
geeft aan dat er naast sprekers ook een debat ronde georganiseerd zal 48 
worden om de Praktijkdag meer interactief te maken voor de 49 
deelnemers. 50 
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o E. Rovers vraagt of er naast HBO pedagogiek ook SPH opleidingen 1 
benaderd zullen worden. 2 

o Arianne geeft aan dat de commissie hier nog mee bezig is. In eerste 3 
instantie zal alleen op de universiteiten gepromoot worden. Tijdens de 4 
vergadering moet nog besproken worden welke HBO opleidingen 5 
benaderd zullen worden. 6 

o J. Wilms vraagt hoe de inschrijf procedure zal zijn, omdat je je vorig jaar 7 
enkel als lid kon inschrijvingen. Voor HBO studenten is dit dan niet 8 
mogelijk. 9 

o Arianne geeft aan dat dit onderwerp voor komende vergadering op de 10 
agenda staat en dat ze hier nog niet veel over kan vertellen. 11 
Waarschijnlijk zal inschrijving wel via de website geschieden. 12 

o E. Rovers geeft als tip dat je mensen ook geld over kan laten maken. 13 
Dan heb je meteen een naam en heb je meer zekerheid dat mensen 14 
komen, omdat ze al betaald hebben. 15 

o Arianne geeft aan dat ze dit mee zal nemen in de komende 16 
vergadering. 17 

o J. Wilms vraagt geeft aan dat als je je via Postelein inschrijft je geen 18 
workshop voorkeuren kan opgeven. 19 

o E. Rovers geeft aan dat dit vorig jaar ook al anders was. 20 
o Arianne geeft aan dat deelnemers nu ook hun voorkeur op moeten 21 

geven via de website. 22 
 23 
e. Informeel 24 

- Van 27 tot 31 januari heeft de skireis naar La joue du Loupe plaatsgevonden. 25 
Er waren 30 deelnemers en het was erg gezellig. We zullen volgend bestuur 26 
dan ook aanraden opnieuw een skireis te organiseren. 27 

- Er hebben verscheidene informele activiteiten plaatsgevonden, te weten: het 28 
kerstdiner op woensdag 21 december, de student-docent activiteit op 29 
woensdag 7 maart en de chocoladeavonden op woensdag 8 februari en 30 
woensdag 14 maart. 31 
Tijdens de student-docent activiteit waren 18 studenten en acht docenten 32 
aanwezig. De volgende docenten waren tijdens de activiteit aanwezig: A. 33 
Bosman, M. Reuling, M. Jansen, C. Hulsmans, L. Bouts, J. Bakker en C. 34 
Hulsmans 35 

- Het gala heeft plaatsgevonden op woensdag 29 februari. De pré gala borrel 36 
heeft plaatsgevonden op donderdag 16 februari. 37 

- Er hebben twee BaMyPo-feesten plaatsgevonden, namelijk op donderdag 8 38 
december en op donderdag 9 februari.   39 

- Op woensdag 29 februari is de locatie van de studiereis, St. Petersburg,  40 
bekend gemaakt en is er in de collegezaal gepromoot hiervoor middels een 41 
promotiefilm. De studiereis zal plaatsvinden van 20 mei tot en met 27 mei. In 42 
totaal zullen 50 mensen meegaan op reis waaronder zeven commissieleden, 43 
zes bestuursleden en twee docenten. De inschrijving was middels een „wie het 44 
eerst komt, wie het eerst maalt‟ principe. De inschrijving is op vrijdag 9 maart 45 
geopend. 46 

- Er hebben twee mannenactiviteiten plaatsgevonden, namelijk poolen en een 47 
bierproeverij bij café de Deut. 48 

- Er is een nieuwe commissie tot stand gekomen in samenwerking met alle 49 
studieverenigingen van de faculteit Sociale Wetenschappen, namelijk de S-50 
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feestcommissie. Het S-feest zal plaatsvinden op woensdag 9 mei in de 1 
Doornroosje. 2 

o J. Wilms vraagt wat het verschil is met het voormalige A-feest. 3 
o Jelle antwoordt dat dit feest alleen georganiseerd wordt door 4 

studieverenigingen van de faculteit SW. 5 
o J. Wilms geeft aan dat het A-feest is gestopt omdat de opkomst niet 6 

voldoende was. Ze vraagt waarom dit feest dan nu georganiseerd zal 7 
worden. 8 

o Jelle geeft aan dat het S-feest maar één keer per jaar georganiseerd 9 
zal worden en daarom ook heel groots aangepakt wordt. Er zal breed 10 
gepromoot worden, dus niet alleen bij de eigen faculteit maar over de 11 
gehele universiteit. Daarnaast zal er een promotiefilmpje komen en zal 12 
er gekeken worden of er ook gepromoot kan worden via de televisies 13 
die op de campus hangen in de verschillende gebouwen. Kaartjes 14 
kunnen al in de voorverkoop gekocht worden. Jelle geeft aan dat het S-15 
feest vergeleken kan worden met het Beestfeest van de bètafaculteit. 16 

 17 
f. Voorzitter 18 

- Er is een nieuwe commissie aangesteld. Namelijk de 19 
samenvattingencommissie. Deze commissie zal de samenvattingen die 20 
binnenkomen via studenten controleren op grammatica/spelling en zover 21 
mogelijk op inhoud. 22 

- Sinds januari 2012 is de nieuwe RvA werkzaam. De RvA bestaat dit jaar uit 23 
Esther Nizet, Linsey Oosterveld en Lotte Steeg. Anoek geeft aan dat ze de 24 
oude RvA wil bedanken voor hun inzet tijdens het begin van het bestuursjaar. 25 
Dit was het moment waarop wij veel moesten leren en advies dus meer dan 26 
welkom was. 27 

 28 

5. Wijzigingen HR 29 

 30 
Wijziging 1: 31 
Anoek legt de eerste wijziging in het huishoudelijk reglement uit. Deze houdt in dat 32 
contractstudenten zich als gewone leden in kunnen schrijven bij Postelein. Sinds dit 33 
jaar werkt de Radboud Universiteit met contractstudenten. Dit betekent dat studenten 34 
onder contract studeren aan de RU. Zij tekenen een contract voor een bepaald 35 
aantal vakken die zij volgen. Anoek geeft aan dat het bestuur denkt dat het 36 
noodzakelijk is om het HR hieraan aan te passen. Deze contractstudenten staan 37 
namelijk niet ingeschreven aan de RU en volgens zowel de statuten als het HR is het 38 
dan officieel niet mogelijk lid te worden van studievereniging Postelein. Wanneer zij 39 
opgenomen worden in het HR is dit wel mogelijk. 40 

o J. Free vraagt of de statuten dan niet veranderd moeten worden, omdat 41 
contractstudenten hier ook niet in vermeld staan. 42 

o Arianne geeft aan dat contractstudenten zich met het huidige HR lid kunnen 43 
maken als bijzonder lid. Dit betekent echter dat er in de ALV gestemd moet 44 
worden over de te betalen contributie, terwijl zij eigenlijk gewoon studeren aan 45 
de RU. Het bestuur wil voorkomen dat er gestemd moet worden op een ALV 46 
over de hoogte van de contributie. 47 

o S. de Laat geeft aan dat er ook contractstudenten zijn bij andere opleidingen. 48 
Wanneer deze opgenomen worden in het HR kunnen dus alle 49 
contractstudenten, als gewoon lid, lid worden van Postelein. 50 
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o J. Wilms geeft aan dat dit ook voor gewone leden geldt. Alle studenten die 1 
studeren aan de RU kunnen lid worden van Postelein. 2 

o L. Steeg merkt op dat dit niet zo is, maar dat studenten van een andere 3 
opleiding dan bijzonder lid zijn. 4 

o J. Free vraagt of het zo is dat de contractstudenten een contract tekenen voor 5 
de reguliere vakken van de opleiding. 6 

o Anoek antwoordt dat de contractstudenten de voormalige HBO studenten zijn. 7 
Zij tekenen nu een contract voor de premaster 1 of de onderwijskunde 8 
premaster 1. 9 

o J. Free geeft aan dat zij dus nog wel hetzelfde programma volgen als de 10 
voormalige instroomstudenten. 11 

o J. Wilms geeft aan dat ze vindt dat er wel onderscheid gemaakt moet worden 12 
tussen contractstudenten in het algemeen en contractstudenten van de 13 
opleiding pedagogische wetenschappen en onderwijskunde. 14 

o L. Steeg geeft aan dat de wijziging dan als volgt aangevuld moet worden:  15 
“Gewone leden zijn zij, die onder contract vakken volgen van de opleiding 16 
pedagogische wetenschappen en onderwijskunde aan de Radboud 17 
Universiteit”. 18 

 19 
Wijziging 2: 20 
Anoek geeft aan dat ze voor deze wijziging Marcella het woord wil geven. 21 
Marcella vertelt dat de tweede wijziging betrekking heeft op de 22 
kascontrolecommissie. In de statuten noch het HR staat wat de 23 
kascontrolecommissie concreet voor taken heeft. Ze geeft aan dat het bestuur het 24 
belangrijk vindt dat leden kunnen nagaan wat er wordt verwacht van de commissie. 25 
Wat dat betreft is het dus geen echte wijziging, maar het gaat er om dat het voor 26 
iedereen duidelijk is. 27 

o J. Wilms vraagt of Marcella meer uitleg kan geven over het laatste punt. 28 
o Marcella antwoordt dat dit gaat over de eindafrekeningen. Er zijn een aantal 29 

activiteiten waarbij de bijdrage van de deelnemers van te voren wordt 30 
vastgesteld op basis van de begroting. Dit betreft vooral de reizen. Bij de 31 
eindafrekening wordt vervolgens de balans opgemaakt. Wanneer blijkt dat 32 
deelnemers teveel hebben betaald wordt dit teveel aan bijdrage teruggestort. 33 
De bedoeling is dat de kascontrolecommissie hier naar kijkt om te waarborgen 34 
dat het bedrag dat terug is gestort naar de leden klopt. 35 

o E. Rovers geeft aan dat er nu „eindafrekening‟ staat en dat Marcella hier beter 36 
„eindafrekeningen‟ van kan maken. Het lijkt nu alsof het gaat over alle 37 
eindafrekeningen. 38 

o L. Oosterveld geeft aan dat het lijkt alsof het gaat over één eindafrekening van 39 
alle activiteiten samen. Het gaat hier alleen over de activiteiten die een 40 
eindafrekening hebben. 41 

o L. Steeg geeft aan dat er beter kan staat „elke eindafrekening van elke 42 
activiteit‟. 43 

o J. Wilms merkt op dat de kascontrolecommissie alleen halverwege het jaar en 44 
aan het eind van het jaar controleert. Wanneer geld terug wordt gestort naar 45 
de leden heeft de kascontrolecommissie het alsnog niet gezien. 46 

o Marcella geeft aan dat zij nu alles uitbetaalt en dat de commissie achteraf kan 47 
nakijken waarom bepaalde bedragen betaald zijn. 48 

o J. Wilms geeft aan dat als leden dus teveel geld terug hebben gekregen, ze dit 49 
achteraf weer terug moeten betalen aan Postelein. 50 
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o Marcella geeft aan dat de kascontrolecommissie hier dus een controlerende 1 
factor in heeft. 2 

o Anoek geeft aan dat de wijziging op het laatste punt moet worden aangepast. 3 
„Eindafrekening‟ moet dus vervangen worden door „eindafrekeningen (wwarbij 4 
de bijdrage afhankelijk is van de begroting)‟. 5 

 6 
Wijziging 1 in het HR wordt, met inachtneming van de aanvullingen, aangenomen 7 
met:  8 
 9 
15 stemmen voor 10 
0 stemmen tegen 11 
0 stemmen blanco 12 
 13 
Wijziging 2 in het HR wordt, met inachtneming van de aanvullingen, aangenomen 14 
met:  15 
 16 
15 stemmen voor 17 
0 stemmen tegen 18 
0 stemmen blanco 19 
 20 
De ALV klapt.  21 
 22 

6. W.V.T.T.K.  23 

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

7. Rondvraag 26 

- J. Free geeft aan dat hij had begrepen dat er in de studiereiscommissie 27 
moeilijkheden waren wat betreft het principe van inschrijving. Hij begrijpt dat 28 
aan zowel het vol=vol principe als aan het lotingsprincipe voor- en nadelen 29 
zitten. Hij geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat de miscommunicatie tussen 30 
het bestuur en de commissie besproken word. De commissie had in eerste 31 
instantie besloten dat zij graag het lotingsprincipe wilden hanteren en zijn 32 
vervolgens overruled door het bestuur die graag een vol=vol principe wilden. 33 

o J. Wilms vraagt waarom het bestuur hiervoor heeft gekozen. 34 
o J. Free geeft aan dat hij zich afvraagt hoe dit in zijn werk is gegaan, of 35 

het besproken is met de commissie of dat het bestuur hun keuze heeft 36 
opgelegd. 37 

o Anoek vraagt of het klopt dat J. Free graag wil weten hoe de procedure 38 
is gegaan en waarom het bestuur voor een vol=vol principe heeft 39 
gekozen. 40 

o J. Free antwoordt dat hij dat niet bedoeld, maar dat hij graag wil weten 41 
waarom het bestuur tegen de keuze van de commissie is ingegaan.  42 

o Anoek geeft aan dat er bij de skireis een lotingsprincipe is gehanteerd. 43 
Daar zaten nadelen aan, bijvoorbeeld dat personen die als eerste hun 44 
contract hadden ingeleverd uitgeloot werden terwijl zij dus heel graag 45 
mee wilden. Bij het weekendje Antwerpen is vervolgens het vol=vol 46 
principe gebruikt en dit werkte heel goed. Toen is besloten hier één lijn 47 
in te trekken en opnieuw dit principe te gebruiken bij de studiereis. 48 

o J. Wilms vraagt waarop wordt gebaseerd dat het vol=vol principe goed 49 
heeft gewerkt. 50 
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o Anoek antwoordt dat er bij de opening van de inschrijving voor het 1 
weekend Antwerpen direct mensen voor de deur stonden. Daarnaast 2 
was uit praktische overwegingen gekozen voor dit principe. In januari 3 
waren er tentamens en de eerstejaars waren die maand niet aanwezig 4 
op de universiteit, omdat er geen colleges werden gegeven. Anoek 5 
geeft aan dat er op de dag van de opening van de inschrijving niet 6 
zoveel contracten waren ingeleverd als dat er deelnemers mee konden. 7 

o Arianne vult aan dat er voor de tentamens maar één week de tijd was 8 
om te promoten voor het weekend. Als er pas na de tentamens 9 
gepromoot zou worden zou de inschrijving ook meteen open moeten. 10 
Door eerder te promoten hadden mensen er in ieder geval al kennis 11 
van genomen en hadden ze de tijd om een contract in te vullen. Ze 12 
hadden nu dus korter de tijd om het contract in te leveren, maar het 13 
weekend was al wel eerder bekend. 14 

o E. Rovers geeft aan dat J. Wilms wilde weten waarom deze 15 
inschrijfprocedure beter werkte, ze geeft aan dat je dit vooral ziet aan 16 
de hand van de reacties van mensen. 17 

o Anoek geeft aan dat mensen ook meteen weten of ze mee kunnen of 18 
niet. 19 

o Arianne geeft aan dat mensen het ook fijn vinden dat ze weten dat de 20 
groep waarmee ze zich opgeven ook helemaal mee kan. Vanuit het 21 
weekendje weg waren er vooral positieve reacties over dit principe, 22 
waardoor we één lijn wilden trekken.  23 

o J. Free geeft aan dat hij begrijpt dat continuïteit in het beleid belangrijk 24 
is. Hij geeft aan dat hij heeft begrepen dat de keuze van de commissie 25 
voor het lotingsprincipe wordt doorgegeven aan de 26 
bestuursverantwoordelijke die dit bespreekt in de bestuursvergadering. 27 
Hij geeft aan dat hij het een probleem vindt dat de actieve leden eerst 28 
de mogelijkheid wordt gegeven zelf een keuze te maken voor de 29 
inschrijfprocedure en dat het bestuur dan vervolgens anders beslist. 30 

o Anoek vraagt of J. Groenestijn en G. van Abeelen wellicht een reactie 31 
willen geven hierop, omdat zij in commissieleden zijn. 32 

o J. van Groenestijn geeft aan dat ze hier niet is om te klagen en dat alles 33 
uitgebreid is besproken met het bestuur en de commissie. Als 34 
commissie frustreerde het hen dat zij een keuze hadden en dat het 35 
bestuur daarna iets anders wilde. Ze geeft aan dat het op dat moment 36 
voor de commissie voelde alsof ze daar niets tegenin te brengen 37 
hadden. 38 

o Anoek geeft aan dat dit misschien niet goed gecommuniceerd was op 39 
dat moment. 40 

o J. Borcheld vraagt of het bestuur en de commissie na het maken van de 41 
beslissing voor het vol=vol principe wel het idee hebben dat het de 42 
juiste beslissing was. 43 

o Anoek geeft aan dat ze dit de juiste beslissing vonden. 44 
o Arianne geeft aan dat dit wel de eerste keer is dat het vol=vol principe 45 

werd gehanteerd en dat ze hierdoor voor een paar verrassingen zijn 46 
komen te staan. 47 

o J. Borcheld vraagt of het bestuur nu nog steeds het idee heeft dat de 48 
beslissing goed is en dat ze niet het idee hebben dat ze onnodig over 49 
de keuze van de commissie heen zijn gegaan. 50 
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o Jelle geeft aan dat ze het vanuit praktisch oogpunt nog steeds een 1 
goede beslissing vinden. Mensen die zich inschrijven weten namelijk 2 
meteen dat ze mee kunnen op studiereis. Dit is met name handig voor 3 
het regelen van papieren, zoals een paspoort en een visumaanvraag. 4 

o J. Borcheld geeft aan dat je wellicht de inschrijving ook één dag kan 5 
maken en dat er dan aan het eind van de dag geloot word. 6 

o Arianne geeft aan dat je mensen niet maar één dag de tijd kan geven 7 
om zich in te schrijven. 8 

o J. Borcheld vraagt of het bestuur dan nu wel tevreden is met de 9 
beslissing. 10 

o Anoek antwoordt dan ze niet trots zijn op de manier waarop het is 11 
gegaan, maar dat ze wel achter het besluit staan en dat het een 12 
volgende keer ook niet op dezelfde manier mag gaan. 13 

o G. van Abeelen vraagt wat het bestuur de volgende keer dan beter wil 14 
doen. 15 

o Marcella antwoordt dat er beter met de commissie wordt 16 
gecommuniceerd wat de rechten van de commissie zijn en welke 17 
beslissingen bij het bestuur liggen. 18 

o J. Wilms geeft aan dat je als bestuur zeker wel een besluit mag nemen, 19 
maar dat vooral de communicatie hierbij heel belangrijk is. Het bestuur 20 
moet dan ook niet bang zijn om in de toekomst beslissingen te nemen.  21 

o L. Oosterveld geeft aan dat ze als RvA-lid wel het beslissingsproces 22 
mee heeft gekregen. Het is vooral belangrijk dat je jezelf evalueert en in 23 
gesprek gaat met de commissie. Het bestuur heeft laten zien dat het ze 24 
wel iets doet en dat ze er ook iets mee doen. Dit maakt je als persoon 25 
wel sterker. 26 

o J. Wilms vraagt voor welke verrassingen het bestuur is komen te staan 27 
bij de inschrijving. 28 

o Anoek antwoordt dat er om 07.50 uur al mensen voor de 29 
Posteleinkamer zaten. De opening van de inschrijving zou in eerste 30 
instantie om 12.30 uur zijn. Echter er zou nog een werkgroep 31 
Behandelingsmethodiek gegeven worden tot 13.30 uur. Hierdoor werd 32 
de inschrijftijd naar 15.00 uur verplaatst. Om 09.30 uur stonden al 33 
zoveel mensen voor de deur als dat mee konden op studiereis. De 34 
leden die voor de deur zaten hadden zelf een inschrijflijst gemaakt. Er 35 
waren daardoor mensen die kwamen vragen of ze nog mee konden als 36 
ze als nummer 36 op de lijst stonden, hier was verwarring over. 37 

o G. van Abeelen geeft aan dat de leden voor de deur geen rechten 38 
konden ontlenen aan de zelfgemaakte inschrijflijst. 39 

o S. Lexmond geeft aan dat mensen bang waren dat anderen die op de 40 
lijst stonden weg gingen uit de rij, omdat ze toch op de lijst stonden. Het 41 
idee van de lijst was echter meer dat mensen niet in een rij-opstelling 42 
hoefden te gaan staan, maar wel gewoon voor de Posteleinkamer 43 
bleven zitten. 44 

o J. Borcheld geeft aan dat er was gezegd dat de mensen die om 15.00 45 
uur voor de deur stonden mee konden, waardoor er verwarring was in 46 
de rij. 47 

o J. Wilms vraagt hoe het bestuur dit de volgende keer wil oplossen. 48 
o Anoek antwoordt dat dit aan het volgend bestuur is. 49 

 50 
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- J. Borcheld geeft aan dat hij het fijn vindt dat er nu een lijst is met de 1 
mannelijke leden van Postelein. 2 

o J. Wilms vraagt hoeveel leden dit zijn. 3 
o J. Borcheld antwoordt dat het 68 leden zijn, maar dat ongeveer 40 4 

hiervan nog wel studeren en de rest niet meer. 5 
 6 

8. Sluiting 7 

Anoek sluit om 19.25 uur de vergadering. 8 


