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Aanwezig:  Bestuur  2012-2013: Michelle Mostard, Marion Anten, Sietske van der 1 
Meulen, Judith Salfischberger, Linsey van den Heuvel, Iris Bleekman 2 

 Commissiehoofden: I. van Elk, S. Fielt, J. Guldenaar, S. Lexmond, L. 3 
Pape, D. Sinke 4 

 Raad van Advies: J. Free, A. Janssen 5 
Leden: E. Braat, J. Chia, F. van den Eerenbeemt, S. van der Heijden, 6 
M. Monteiro, J. Zonneveld 7 

  Totaal: 20 8 
Afwezig met  9 
kennis- 10 
geving: N. Bakkum, A. Bosch, E. Gerards, E. Herrings, L. Steeg, H. Wijkhuijs 11 
 12 

 13 

1.Opening 14 

Michelle opent om 19.08 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  15 
 16 

2. Vaststellen agenda 17 

De agenda is vastgesteld.  18 
 19 
J. Free geeft aan dat de ALV geen halfjaarlijkse ALV is en dat dit zo niet genoemd 20 
zou moeten worden. 21 

 22 

3. Goedkeuren notulen 23 

De notulen van 18-12-2012 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen 24 
van de spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen:  25 
 26 
Pagina 1 27 

 D. Sinke geeft aan dat Raad van Advies 2012-2013 niet zo benoemd kan 28 
orden aangezien zij op het moment van de ALV nog geen Raad van Advies 29 
waren. 30 

 31 
Pagina 5 32 

 J. Guldenaar geeft aan dat in regel 3 en regel 20 dezelfde vraag staat, terwijl 33 
zijns inziens de vraag slechts een keer gesteld is.  34 

 35 

 J. Free vraagt of er inmiddels een protocol voor Blackboard is opgezet. 36 
o Michelle geeft aan dat een protocol voor Blackboard is opgezet en dat 37 

Iris aan de hand van dit protocol de inschrijving voor de studiereis in 38 
gereedheid heeft gebracht. 39 

 40 
Pagina 6 41 

 M. Monteiro geeft aan dat in regel 29 en 30 staat dat er gedacht werd dat de 42 
begroting van de introductie 2011 werd overgenomen, maar dat dit niet alleen 43 
gedacht werd, maar dat dit ook het geval was.  44 
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Lid komt binnen. 1 
 2 

 M. Monteiro geeft aan dat regel 30 en regel 31 niet duidelijk zijn. Er zou haars 3 
inziens moeten staat dat er een fout in de begroting stond die is 4 
overgenomen. Daarnaast waren niet alle betrokkenen op de hoogte van de 5 
uitgaven van de introductie.  6 

 7 
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 M. Monteiro geeft aan dat in regel 15 moet komen te staan dat er uiteindelijk 9 
vijftien euro per persoon voor commissiekleding wordt uitgekeerd.  10 

 11 

4. Mededelingen bestuur 12 

a. Secretaris 13 

- De boekenverkoop van periode 3 heeft plaatsgevonden. De boeken zijn door 14 
de leden opgehaald van 4 tot en met 8 februari.  15 

- De boekenverkoop van periode 4 heeft plaatsgevonden. De boeken zijn door 16 
de leden opgehaald van 2 tot en met 5 april.  17 

 18 
b. Penningmeester: 19 

- Er zijn twee samenvattingen aangekocht in week 3, te weten ‘One-to-one 20 
training’ van de auteurs Duker, Didden en Sigafoos voor de vakken 21 
Gehandicaptenzorg en Behandelingsmethodiek en ‘Educating deaf students’ 22 
van de auteurs Marschark, Lang en Albertini voor het vak Gehandicaptenzorg. 23 

 24 

c. PR 25 

- In week 50 en 51 en in week 5 heeft de tweede tentamenactie plaatsgevonden 26 
bij de eerste-, tweede- en derdejaars studenten Pedagogische 27 
Wetenschappen en Onderwijskunde. De studenten ontvingen een 28 
gelukspoppetje met de slogan ‘Met dit poppetje van geluk, kan je tentamen 29 
niet meer stuk’.  30 

- Woensdag 9 januari heeft de maandelijkse activiteit plaatsgevonden waarbij 31 
taart werd uitgedeeld die door de promotiecommissie gemaakt was. Er zijn 32 
180 stukken taart uitgedeeld. 33 

- Dinsdag 15 januari heeft de Posteleinborrel plaatsgevonden waarbij dertig 34 
leden aanwezig waren. Dit waren minder leden dan de vorige Posteleinborrel, 35 
wat waarschijnlijk komt door de tentamens en de collegevrije periode voor de 36 
eerste- en tweedejaars studenten. Er was een gratis fust en er werd gratis 37 
prosecco aan leden uitgedeeld.  38 

- Donderdag 21 februari heeft de maandelijkse activiteit plaatsgevonden waarbij 39 
140 tosti’s werden uitgedeeld. Het was een groot succes, daar de tosti’s na 40 
drie kwartier op waren. 41 

- In week 11 en 12 is de tweede PosteleinPost van collegejaar 2012-2013 42 
uitgedeeld. Het thema van dit nummer was ‘Sport en gezondheid’. 43 

- Dinsdag 12 maart heeft de Posteleinborrel plaatsgevonden waarbij 57 leden 44 
aanwezig waren. Er was een gratis fust. 45 

- Vrijdag 22 maart heeft de open kamer in het teken van bestuurswerving 46 
plaatsgevonden. Leden konden chocoladefonduen. Er waren 43 leden 47 
aanwezig. Dit was minder dan normaal, wat waarschijnlijk veroorzaakt is door 48 
responsiecolleges en de tentamens de week erna. Het doel van de open 49 
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kamer is bereikt, daar er door verschillende leden vragen zijn gesteld over het 1 
bestuur. 2 

- Woensdag 17 april heeft de maandelijkse activiteit plaatsgevonden waarbij 92 3 
kopjes soep zijn uitgedeeld.  4 

- Omtrent algemene sponsoring zijn er geen nieuwe contracten afgesloten. 5 
Voor de skireis, het weekendje weg, de Ragweek en de introductie zijn wel 6 
sponsorcontracten afgesloten. Momenteel is de acquisitiecommissie bezig 7 
met sponsoring voor de studiereis.  8 

 9 
d. Formeel  10 

- Maandag 25 februari heeft een lezing door een man met stemmen in zijn 11 
hoofd plaatsgevonden. Hierbij waren 25 leden aanwezig.  12 

- Dinsdag 8 januari heeft een workshop gebarentaal plaatsgevonden. Er waren 13 
21 deelnemers. 14 

- Dinsdag 16 januari heeft een excursie naar het muZIEum plaatsgevonden. Er 15 
waren 15 deelnemers. 16 

- Vrijdag 1 maart zou een lezing door de NVO plaatsvinden. Hier zou informatie 17 
gegeven worden over de registraties die je als orthopedagoog kunt halen. Met 18 
L. van der Linden, contactpersoon van de NVO, was afgesproken dat de 19 
lezing door zou gaan wanneer er minimaal 40 aanmeldingen waren. Er waren 20 
slechts 26 aanmeldingen, waardoor de lezing is afgelast. 21 

- Van vrijdag 1 t/m zondag 3 maart heeft het weekendje weg naar Berlijn 22 
plaatsgevonden. Er waren 36 deelnemers. De groep was heel gezellig en het 23 
was een geslaagd weekend. 24 

- Maandag 11 maart zou de praktijkavond plaatsvinden. Ook hier is van tevoren 25 
met L. van der Linden een minimum aantal aanmeldingen (20) afgesproken. 26 
Er waren slechts 11 aanmeldingen, waardoor de praktijkavond is afgelast. 27 

- Vrijdag 15 maart heeft de excursie naar Paardenwijs plaatsgevonden. Bij deze 28 
excursie was één lid aanwezig. Gekozen is om deze excursie door te laten 29 
gaan, omdat de NVO lezing en praktijkavond ook al was afgelast. 30 

 J. Guldenaar geeft aan dat hij het goed vindt dat het bestuur heeft 31 
gekozen de activiteit toch door te laten gaan. 32 
 33 

e. Informeel 34 

- Op woensdag 19 december heeft het kerstdiner-rouler plaatsgevonden. Er 35 
waren 54 deelnemers. 36 

- Op donderdag 10 januari heeft de Nieuwjaarsborrel van de mannencommissie 37 
plaatsgevonden, naast de maandelijkse pokeravonden. Er waren negentien 38 
mannen, waarbij ook een docent aanwezig was. Het was erg gezellig.  39 

- Op donderdag 10 januari heeft de tweede BaMyPo plaatsgevonden, met als 40 
thema ‘Er was eens..een BaMyPo’.  41 

- Op woensdag 16 januari zou het schaatsen met Postelein plaatsvinden, maar 42 
deze is afgelast, doordat er slechts één aanmelding was. Dit zou te maken 43 
kunnen hebben met het feit dat zowel de eerste- als tweedejaars studenten 44 
vrij waren. 45 

- Van 2 tot en met 9 februari heeft de skireis plaatsgevonden. We zijn met 46 
dertien deelnemers op reis geweest en het was erg gezellig.  47 

- Op woensdag 20 februari heeft de High Wine plaatsgevonden. Hierbij waren 48 
35 deelnemers aanwezig en het was erg geslaagd. 49 
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- Op donderdag 28 februari heeft de derde BaMyPo plaatsgevonden, met als 1 
thema ‘Gangsterhardy, glitterparty’.  2 

- In de eerste week van maart heeft de promotie van de studiereis 3 
plaatsgevonden. Hierna is de inschrijving via blackboard geopend. Op de 4 
datum waarop de inschrijving sloot, waren er 47 deelnemers.  5 

- Op donderdag 21 maart heeft het rolstoelbasketbal plaatsgevonden. Er waren 6 
vijftien leden aanwezig. 7 

- Op dinsdag 2 april heeft de reünie van de skireis plaatsgevonden en 8 
aansluitend het eerste open Posteleinfeest, met als thema Après-ski.  9 

- Op dinsdag 9 april heeft de kroegentocht plaatsgevonden. Er waren 47 10 
deelnemers.  11 

 J. Guldenaar geeft aan dat hij heeft opgemerkt dat er wat gedoe was bij 12 
de Drie Gezusters doordat zij niet aanwezig waren. Hij vraagt wat 13 
hiermee is gebeurd. 14 

 Iris geeft aan dat de eigenaar van de Drie Gezusters de kroegentocht 15 
was vergeten. Er is door hem een tegenprestatie aangeboden.  16 

- Op donderdag 18 april heeft de vierde BaMyPo plaatsgevonden, met als 17 
thema ‘Prins Pils Party’.  18 

 19 
f. Voorzitter 20 

- In januari, februari, maart en april is er vier keer een Lid van de Maand 21 
uitgroepen. S. de Laat was Lid van de Maand januari daar een artikel van hem 22 
is gepubliceerd. S. Lexmond was Lid van de Maand februari daar zij ooit heeft 23 
aangegeven dat Postelein haar hobby is. S. Kuijper was Lid van de Maand 24 
maart daar zij ondanks haar Pfeiffer toch hoge cijfers haalt. T. Evora was Lid 25 
van de Maand april daar zij als Posteleins Beyoncé veel kilo’s is kwijtgeraakt. 26 
Gemerkt wordt dat regelmatig leden langskomen om anderen te nomineren 27 
voor Lid van de Maand.  28 

- Woensdag 27 februari zou de tweedehands boekenmarkt plaatsvinden, maar 29 
helaas was er slechts een aanmelding om boeken te verkopen. Daarom is 30 
gekozen om de tweedehands boekenmark af te lasten. Wellicht zal er aan het 31 
begin van het nieuwe studiejaar een nieuwe tweedehands boekenmarkt 32 
georganiseerd worden. 33 

 J. Free geeft aan dat er via de Facebook van PWO al veel boeken 34 
worden verkocht, waardoor een boekenmarkt overbodig zou zijn. 35 

 Michelle geeft aan dat in het beleidsplan staat dat er een boekenmarkt 36 
zou zijn en dat nieuwe eerstejaars niet altijd lid zijn van de Facebook 37 
van PWO. Michelle geeft aan dat ze hoopt dat het in september 38 
succesvol georganiseerd kan worden. 39 

- Van 4 tot en met 12 maart heeft de Ragweek plaatsgevonden. Postelein heeft 40 
hierbij ruim vijfhonderd euro opgehaald middels verschillende activiteiten. 41 
Dinsdag 5 maart is er lunch aan 36 docenten verkocht. Woensdag 6 maart zijn 42 
er honderd snoepzakken verkocht vanuit de Posteleinkamer, in de hal van het 43 
Spinozagebouw en bij een tweedejaars college. Donderdag 8 maart vond een 44 
kroegcollege plaats in het Cultuurcafé, gegeven door J. Janssens.  45 

 46 

 47 

 48 

 49 
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5. Wijzigingen en stemmen Huishoudelijk Reglement 1 

 2 
Wijziging 3 
Michelle geeft aan dat het prettig was om duidelijkheid te hebben omtrent de 4 
geheimhouding van de Raad van Advies wat ertoe heeft geleid een wijziging in het 5 
Huishoudelijk Reglement door te voeren. Michelle geeft aan dat het bestuur de Raad 6 
van Advies vertrouwt, maar dat het bestuur zekerheid wil en zich in kan dekken 7 
wanneer de Raad van Advies toch een geheim prijsgeeft aan derden. Michelle vraagt 8 
of er vragen zijn. 9 

 J. Guldenaar geeft aan dat ‘Raad’ in de laatste regel ‘Raad van Advies’ moet 10 
worden.  11 

 J. Guldenaar vraagt wat de consequenties zijn wanneer de Raad van Advies 12 
zich niet aan haar zwijgplicht houdt. 13 

o Michelle geeft aan dat dat van te voren niet vast te stellen is en dat dat 14 
aan het huidige bestuur ligt. Er zou eventueel een nieuw lid kunnen 15 
worden aangesteld voor de Raad van Advies. 16 

o J. Guldenaar geeft aan dat dat er dan wel ingezet moet worden. 17 
o J. Free geeft aan dat dat niet het geval is, daar de Raad van Advies elk 18 

moment gewisseld kan worden. 19 

 J. Free geeft aan dat een komma verkeerd staat. 20 

 M. Monteiro geeft aan dat er bij gezet moet worden wie de consequenties van 21 
het schenden van de geheimhoudingsplicht bepaalt. Ze vraagt of dit de ALV of 22 
het bestuur is. 23 

o Michelle geeft aan dat dit wellicht handig is, maar dat het ook duidelijk 24 
is dat het bestuur dit zal doen daar zij ook de Raad van Advies aanstelt. 25 

o J. Guldenaar geeft aan dat het wel duidelijk is om erbij te zetten dat 26 
gevolgen worden besloten door het bestuur. 27 

 28 
Michelle geeft aan dat het volgende zal worden toegevoegd aan de wijziging van het 29 
Huishoudelijk Reglement omtrent de geheimhoudingsplicht van de Raad van Advies: 30 
Wanneer er niet volgens het protocol gehandeld wordt, mag het huidige bestuur 31 
gevolgen van het Raad van Advies-lid bepalen. 32 
 33 
Toevoeging 34 
Michelle geeft aan dat het bestuur voor de toevoeging omtrent tegenstemmen heeft 35 
gekozen doordat er afgelopen ALV ophef is ontstaan wat er gebeurde wanneer er 36 
door het grootste deel van de ALV tegen een beslissing werd gestemd. Er is gekozen 37 
om de ALV ter plekke met een alternatief te laten komen, waarover de eerstvolgende 38 
ALV gestemd wordt. Het bestuur denkt dat dit het beste is voor iedereen. 39 
 40 

 J. Guldenaar vraagt of de ALV onafhankelijk van het bestuur een alternatief 41 
aandraagt of dat het bestuur meedenkt. 42 

o Michelle geeft aan dat er in de ALV over gediscussieerd wordt, waarbij 43 
het bestuur aangeeft waarom zij iets besloten hebben. Het bestuur kan 44 
haar mening geven over de alternatieven en eventueel aangeven 45 
waarom zij daarvoor niet gekozen hebben. 46 

o J. Guldenaar vraagt of het bestuur dan tegenargumenten gaat geven. 47 
o Michelle geeft aan dat het bestuur met tegenargumenten zal komen 48 

waar nodig, maar dat de ALV beslist. 49 
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o M. Monteiro geeft aan dat Michelle hiervoor benoemde dat het bestuur 1 
het beste besluit had. 2 

o Michelle geeft aan dat er tijdens de ALV input kan komen, waar je als 3 
bestuur niet aan gedacht hebt. 4 

o J. Free geeft aan dat je de ALV iets kan laten besluiten wanneer zij het 5 
besluit van het bestuur afwijzen. 6 

o M. Monteiro geeft aan dat dit niet het geval is. 7 
o J. Free geeft aan dat in het verleden het merendeel van de ALV eens 8 

tegen heeft gestemd en het bestuur zich toen heeft teruggetrokken. Het 9 
bestuur en de ALV hebben zich toen beraad, maar de uiteindelijke 10 
beslissing ligt bij de ALV. Het ging toen om het eventuele royement van 11 
een lid. 12 

o Michelle geeft aan dat niet alleen de ALV, maar ook het bestuur een 13 
beslissing bepaalt. 14 

o J. Free geeft aan dat de ALV bij tegenstemmen een alternatief moet 15 
formuleren waarover in de volgende ALV gestemd wordt.  16 

o M. Monteiro geeft aan dat je er dan vanuit gaat dat de ALV een mening 17 
heeft. 18 

o A. Janssen geeft aan dat er aan de toevoeging in het Huishoudelijk 19 
Reglement toegevoegd moet worden dat het alternatief van de ALV 20 
met het bestuur wordt besproken en al dan niet wordt meegenomen in 21 
de volgende ALV. In sommige gevallen moet het bestuur over het 22 
alternatief praten. 23 

o J. Free geeft aan dat het bestuur moet overleggen als de ALV tezamen 24 
niet uit het alternatief kan komen. De ALV kan dan vragen of het 25 
bestuur met een nieuw alternatief kan komen. 26 

o Michelle vat samen dat als er in de ALV geen goed alternatief wordt 27 
aangediend, het bestuur hetgeen er gezegd is, meeneemt en in 28 
overweging neemt. Zij zullen dan een voorstel van een nieuw alternatief 29 
in de volgende ALV meenemen. 30 

o L. Pape vat samen dat er in de toevoeging van het Huishoudelijk 31 
Reglement geschreven kan worden dat de ALV in samenspraak met 32 
het bestuur een oplossing zal zoeken. 33 

 34 

 S. Fielt vraagt of het niet ‘leden van de ALV’ in plaats van ‘de ALV’ is. 35 
o A. Janssen geeft aan dat het beiden kan. De ALV bestaat als 36 

vergadering, maar kan ook worden gebruikt in de zin van leden. 37 
 38 

 D. Sinke geeft aan dat zij denkt dat er niet per se een oplossing moet komen. 39 
o Michelle geeft aan dat dit wel het geval is, want de zaak, waartegen 40 

gestemd werd, moet behandeld worden. Als er geen oplossing komt, 41 
kan er niet opnieuw worden gestemd. 42 

 43 
Michelle geeft aan dat er kan worden gestemd over de wijziging in het Huishoudelijk 44 
Reglement als ook over de toevoeging in het Huishoudelijk Reglement met 45 
inachtneming van de zojuist besproken wijzigingen in de toevoeging en wijziging. 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
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De wijziging in het Huishoudelijk Reglement wordt aangenomen met: 1 
 2 
14 stemmen voor 3 
0 stemmen tegen 4 
0 stemmen blanco 5 
 6 
Quorum: 14 7 
 8 
De toevoeging in het Huishoudelijk Reglement wordt aangenomen met: 9 
 10 
14 stemmen voor 11 
0 stemmen tegen 12 
0 stemmen blanco 13 
 14 
Quorum: 14 15 
 16 
De ALV klapt. 17 

 18 

6. Presenteren Halfjaarlijkse Verantwoording 2012-2013 19 

Michelle geeft aan dat eerst de speerpunten van het beleidsplan besproken zullen 20 
worden.  21 
 22 
Professionaliteit 23 
Michelle geeft aan dat het soms lastig bleek in de vooraf vastgestelde jaarplanning te 24 
schuiven met activiteiten. 25 

 J. Guldenaar vraagt hoe het plannen van de studytrip en de studiereis is 26 
gegaan in de jaarplanning. 27 

 Linsey geeft aan dat het weekendje weg gewoon gepland is door de 28 
commissie. 29 

 Iris geeft aan dat omtrent de studiereis is gekeken wanneer deze het beste 30 
uitkwam in het rooster van alle jaren. Er was wel speling in de aankomstdag 31 
en vertrekdag.  32 
 33 

Michelle geeft aan dat er een nieuwe balans in activiteiten zou worden gezocht. Er is 34 
van te voren een minimum aan activiteiten vastgesteld en gezorgd dat commissies 35 
eventueel nog wat extra’s konden doen als dat mogelijk was wat betreft planning en 36 
geld. Dit bleek erg prettig zijn, want hierdoor konden van te voren ingeplande 37 
activiteiten nog bewerkstelligd worden.  38 

 39 
Michelle geeft aan dat we qua professionaliteit ook wilden inspelen op de eerste 40 
indruk die Postelein achterlaat bij leden, docenten en externen. Zo heeft het bestuur 41 
een kennismakingsborrel voor docenten georganiseerd en daarvoor persoonlijk 42 
uitnodigingen rondgebracht. Helaas was de planning van de kennismakingsborrel 43 
onfortuinlijk, waardoor er slechts zes docenten aanwezig waren. De kwaliteit bleek 44 
hoger dan de kwantiteit. Het was een geslaagde kennismakingsborrel en we moeten 45 
nog kijken of de docentenborrel nogmaals georganiseerd kan worden om docenten 46 
enthousiast en betrokken te houden bij Postelein. 47 
 48 
Het sponsorpakket zal in folderformaat afgeleverd gaan worden. De bedragen zijn 49 
inmiddels bijgesteld aan de hand van ervaringen in het werkveld. Momenteel moet 50 
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de huidige sponsorfolder nog omgezet worden naar het folderformaat, waarna het 1 
naar de drukker kan worden gestuurd. 2 

 J. Free vraagt of het nodig is om de punten uit het beleidsplan te 3 
bespreken, daar dit in de halfjaarlijkse verantwoording ook al is gebeurd. 4 

 Michelle geeft aan dat dit gedaan wordt om duidelijkheid omtrent de 5 
vorderingen van het beleidsplan te maken. 6 

 7 
De actieve ledenfolder is inmiddels veranderd. De algemene ledenfolder zal nog 8 
veranderd gaan worden. Omtrent de website is er gesproken met een webdesigner 9 
evenals met een webprogrammeur. De knoop is inmiddels doorgehakt en daarmee is 10 
er vooruitgang geboekt omtrent de website. 11 
 12 
Naast bovenstaande punten is het speerpunt professionaliteit meegenomen tijdens 13 
activiteiten en gedragingen. 14 
 15 
Openheid 16 
Michelle geeft aan dat openhartigheid wordt nagestreefd door, wanneer leden dat 17 
willen, met hen te praten en bij vragen ook antwoorden te geven vanuit eigen 18 
ervaringen als student, onszelf en bestuur zijnde.  19 
 20 
Doorzichtigheid wordt nagestreefd door een post scriptum bij de nieuwsbrief en het 21 
feit dat het bestuur open is. 22 
 23 
Toegankelijkheid wordt nagestreefd door het bordje open/gesloten op de deur van de 24 
Posteleinkamer en de openingstijden. Gemerkt is dat dit veel duidelijkheid verschaft. 25 
 26 
Het bestuur heeft een periodieke evaluatie waarbij zij speerpunten evalueren. Dit 27 
gebeurt vaak tijdens het evalueren van de activiteiten. Tevens worden er 28 
evaluatiegesprekjes met de voorzitter gehouden waarbij per persoon de speerpunten 29 
worden nagegaan in het functioneren. 30 
 31 
Michelle geeft aan dat de halfjaarlijkse verantwoording per bladzijde zal worden 32 
besproken. 33 
 34 

 J. Guldenaar vraagt waarom er bepaalde dingen in de halfjaarlijkse 35 
verantwoording cursief geschreven staan. 36 

 Het blijkt dat het aan de printer van J. Guldenaar ligt. 37 
 38 
D. Sinke geeft aan dat ze eenheid in de gehele halfjaarlijkse verantwoording mist en 39 
vooral in de inleidingen van de commissarissen. Tevens zou er een lijn moeten 40 
worden aangehouden wat betreft het uitschrijven van cijfers en het noemen van data. 41 
Tevens is de opmaak niet eenduidig en is er niet altijd goed ingesprongen. 42 

 Michelle geeft aan dat er goed naar is gekeken, maar dat er wederom naar 43 
zal worden gekeken. 44 

 45 
Michelle geeft aan dat opmerkingen omtrent spelling en opmaak mogen worden 46 
gemaild naar Postelein tot een week na de Algemene Leden Vergadering. 47 

 48 
 49 
 50 
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Pagina 7 1 

 L. Pape geeft aan dat in regel 40 geschreven staat dat er een ongelukkige 2 
planning was, maar dat niet uitgelegd staat.  3 
 4 

 M. Monteiro geeft aan dat ze de uitleg omtrent de eerste indruk naar leden 5 
toe mist. 6 

o Michelle geeft aan dat dit wel is uitgelegd middels de algemene 7 
ledenfolder en de website. 8 

o M. Monteiro geeft aan dat ze denkt dat de houding van het bestuur 9 
naar leden toe hier ook bij hoort. 10 

o Michelle geeft aan dat dit het geval is en dat deze houding ook 11 
geëvalueerd wordt door het bestuur. 12 

o M. Monteiro geeft aan dat dit ook verwerkt kan worden in de 13 
halfjaarlijkse verantwoording. 14 

 15 

 D. Sinke geeft aan dat er in regel 27 beschreven staat dat leden veel vrije 16 
weken hebben en dat hieromheen gepland moet worden met activiteiten. 17 
Ze vraagt of dit invloed heeft gehad op aantallen deelnemers.  18 

o Michelle geeft aan dat dit over het algemeen niet het geval was, 19 
maar dat er soms een combinatie van factoren was. Soms was er 20 
een ongelukkige planning of vielen er wat meer activiteiten in een 21 
week, maar dat heeft maar voor enkele activiteiten voor een lage 22 
opkomst gezorgd. 23 

 24 

 D. Sinke geeft aan dat er in regel 42 over kwantiteit wordt besproken en 25 
dat dit lijkt alsof de docenten producten waren. 26 

 27 

 D. Sinke geeft aan dat met de kennismakingsborrel betrokkenheid van 28 
docenten belangrijk is, maar betrokkenheid zou toch ook vanuit het bestuur 29 
moeten komen. 30 

 31 

 A. Janssen geeft aan dat ze mist waar het bestuur de betrokkenheid van 32 
docenten wil verkrijgen. Ze geeft aan dat het bestuur kan aangeven wat ze 33 
ermee willen bereiken, bijvoorbeeld connecties. 34 

o Michelle geeft aan dat we de docenten warm willen krijgen en 35 
houden voor Postelein. 36 

o Sietske geeft aan dat het voor de boekenverkoop ook belangrijk is 37 
dat ze betrokken zijn. 38 

 39 

 L. Pape vraagt wat er is veranderd aan het sponsorpakket. 40 
o Michelle geeft aan dat het sponsorpakket is aangepast, maar dat 41 

deze momenteel nog in hetzelfde format staat als de voormalige 42 
sponsorfolder. 43 

 44 

 D. Sinke geeft aan dat regel 30 tegenstrijdig klinkt. Er staat dat er veel 45 
activiteiten goed zijn ingepland, maar dat er voor niet-geplande activiteiten 46 
nauwelijks ruimte is. 47 

o Michelle geeft aan dat het aantal activiteiten dat ingepland is, goed 48 
is, maar dat er geschoven kan worden wanneer het nodig is. 49 

o D. Sinke geeft aan dat in dat geval het woord ‘aangezien’ weg moet. 50 
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 1 
Pagina 8 2 

 A. Janssen geeft aan dat het in een alinea gaat over het sponsorpakket en 3 
daarna over de algemene folder. Dit zou in een nieuwe alinea moeten. 4 
Daarnaast moet dit concreter benoemd worden.  5 

 6 

 D. Sinke geeft aan dat ze in regel 28, waarin staat geschreven over 7 
openheid, doorzichtigheid en toegankelijkheid, niet terugleest wat Michelle 8 
als inleiding van de halfjaarlijkse verantwoording heeft gezegd. Dit kan wel 9 
toegevoegd worden aan de halfjaarlijkse verantwoording. 10 

 11 
 12 
Pagina 9 13 

 S. Fielt geeft aan dat hij alinea 2.2 niet begrijpt, waarin staat geschreven 14 
over de verwachting dat het ledenaantal zal groeien. Hij geeft aan dat hij 15 
dacht dat het ledenaantal zal gaan krimpen. Tevens vraagt hij waarom er 16 
niet gebruik is gemaakt van percentages zodat het aantal studenten 17 
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde dat lid is van Postelein 18 
duidelijk is.  19 

o Marion geeft aan dat studentenaantallen niet op te vragen zijn, 20 
omdat deze anoniem zijn. Je kunt daarom dus ook geen 21 
percentages noemen. 22 

o Michelle geeft aan dat wordt verwacht dat het ledenaantal aan het 23 
begin van het collegejaar 2013-2014 weer zal groeien, omdat er dan 24 
nieuwe eerstejaars studenten komen. 25 

o M. Monteiro geeft aan dat door overheidsmaatregelen wordt 26 
verwacht dat er meer studenten zullen starten met een studie 27 
aankomend collegejaar. 28 

o J. Free geeft aan dat het een tendens is dat er aan het begin van elk 29 
collegejaar weer veel nieuwe leden bijkomen en dat dit afneemt 30 
naarmate het jaar vordert. 31 

 32 

 M. Monteiro geeft aan dat er in regel 23 staat dat het bestuur het Lid van 33 
de Maand kies en vraagt hoe dat gedaan wordt. 34 

o Michelle geeft aan dat het oorspronkelijke plan was de mails met 35 
nominaties te anonimiseren, maar dat niet meer mogelijk is door 36 
gebruik van de poster. Het bestuur bespreekt de nominaties tijdens 37 
de bestuursvergaderingen en stemmen dan over wie Lid van de 38 
Maand wordt. Hierbij wordt wel rekening gehouden met de balans 39 
tussen actieve en niet-actieve leden en de reden van nominaties. 40 

o J. Guldenaar vraagt of er extra betrokkenheid gemerkt wordt door 41 
Lid van de Maand. 42 

o Michelle geeft aan dat dit niet per se gemerkt wordt, maar dat er wel 43 
gemerkt wordt dat leden over het algemeen meer betrokken zijn 44 
doordat zij bij de poster gaan kijken. Leden lopen makkelijker naar 45 
de deur van de Posteleinkamer. 46 

 47 

 S. Fielt geeft aan dat er in regel 48 staat dat activiteiten van de 48 
jaarplanning alleen op de website komen. Hij geeft aan dat ze ook op 49 
allerlei andere manieren bekend worden gemaakt. 50 
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o Michelle geeft aan dat een overzicht van de activiteiten, de 1 
jaarplanning voor zover deze vaststaat, alleen te zien is via de 2 
website. 3 

 4 

 A. Janssen vraagt hoeveel briefjes er zijn opgehaald met ideeën van leden. 5 
o Michelle geeft aan dat er een grote stapel briefjes is met grappige, 6 

maar ook met serieuze ideeën. Er werd goed op gereageerd door 7 
de studenten. De briefjes zijn besproken met de PUB-commissie. 8 
Een open Posteleinfeest leek eerst niet haalbaar, maar dat is nu wel 9 
gekomen door een sponsordeal . Het bestuur is er actief mee bezig 10 
om deze ideeën te realiseren. 11 

o A. Janssen geeft aan dat het bestuur alle activiteiten die gedaan zijn 12 
in de halfjaarlijkse verantwoording op moet nemen. 13 

Pagina 12 14 

 J. Guldenaar geeft aan dat in regel 1 staat geschreven dat leden die 15 
binnenkomen drinken aangeboden krijgen, maar dat dit niet altijd gebeurt. 16 

o Michelle geeft aan dat binnen het bestuur besproken is dat hier 17 
inderdaad beter op gelet moet worden. 18 

o Sietske geeft aan dat het niet bij alle leden mogelijk is om drinken 19 
aan te bieden aangezien niet alle leden er behoefte aan hebben. 20 

o J. Guldenaar geeft aan dat het bestuur goed aanvoelt aan wie ze 21 
wel of geen drinken aan moeten bieden, maar dat het zijn inziens 22 
duidelijker in de halfjaarlijkse verantwoording kan. 23 

 24 

 M. Monteiro geeft aan dat ze een suggestie voor de boekenmarkt heeft. Op 25 
de nieuwe website zou een ruilbeurspagina gemaakt kunnen worden. 26 

o J. Free geeft aan dat er dan ook een prikbord voor kamers aan toe 27 
kan worden gevoegd. 28 

 29 

 J. Guldenaar geeft aan dat hij ervan op de hoogte is dat er omtrent de 30 
website al contact is opgenomen met een progammeur en designer. Hij 31 
vraagt of het bestuur al een idee heeft hoe deze website eruit gaat zien. 32 

o Marion geeft aan dat dit het geval is. 33 
o S. Fielt vraagt of de website op tijd af is voor het nieuwe collegejaar 34 
o Sietske geeft aan dat de website hoogstwaarschijnlijk in de zomer 35 

klaar zal zijn. 36 
o J. Guldenaar vraagt of de website gehost wordt. 37 
o Marion geeft aan dat de domeinnaam www.postelein.nl aan 38 

Postelein toebehoort en dat deze meegenomen kan worden. 39 
 40 
Pagina 13 41 

 L. Pape geeft aan dat het bedrag dat is opgehaald met de Ragweek in de 42 
halfjaarlijkse verantwoording moet worden gezet, aangezien de Ragweek 43 
erom gaat toe te werken naar een bedrag. 44 

 J. Guldenaar geeft aan dat hij de werkactie bij de Albert Heijn in ruil voor 45 
etenswaren voor de docentenlunch een goed initiatief vindt. 46 

 47 

 A. Janssen vraagt of er een cursus LinkedIn is gevolgd door het bestuur. 48 
o Michelle geeft aan dat ze van het besuur een boekje ‘LinkedIn voor 49 

dummies’ heeft gekregen. Tevens heeft ze navraag gedaan over de 50 

http://www.postelein.nl/
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cursus, maar tot op heden niks te horen gekregen waar ze wat aan 1 
had. 2 

 3 

 M. Monteiro geeft aan dat leden zich niet in kunnen schrijven via 4 
Facebook, maar vraagt of er zo gekeken wordt of er genoeg animo is. 5 

o Michelle geeft aan dat je er vaak ongeveer vanuit kan gaan dat het 6 
aantal mensen dat aanwezig is bij het Facebookevenement ook 7 
aanwezig is op de activiteit. 8 

 9 

 M. Monteiro geeft aan dat er vaak lange updates worden geplaatst op de 10 
Facebook van Postelein en vraagt zich af of dat goed genoeg gelezen 11 
wordt. 12 

o Michelle geeft aan dat dit bij het Lid van de Maand het geval is. 13 
Omtrent andere activiteiten wordt geprobeerd het zo compact 14 
mogelijk te houden. 15 

 16 

 J. Free vraagt of het uitnodigen van evenementen van Postelein alleen nog 17 
maar via de persoonlijke Facebook van Postelein wordt gedaan. 18 

o Michelle geeft aan dat dit sinds twee maanden het geval is. 19 
 20 

 M. Monteiro vraagt waarom er is gestopt met de huidige samenstelling van 21 
het gala. 22 

o Michelle geeft aan dat er in november door alle betrokken 23 
verenigingen gevraagd is of de samenstelling nog door zou gaan. Er 24 
is toen in samenspraak voor gekozen dit niet te doen.  25 

Pagina 15 26 

 A. Janssen geeft aan dat het Actieve Leden Uitje er niet in staat, maar het 27 
commissiehoofdenuitje wel, terwijl beiden nog moeten plaatsvinden en dus 28 
niet thuishoren in de halfjaarlijkse verantwoording.  29 

 30 
Pagina 16 31 

 A. Janssen geeft aan dat samenvattingen die niet meer worden verkocht 32 
uit de tabel kunnen worden gehaald.  33 

 34 
Pagina 20 35 

 J. Guldenaar geeft aan dat er in regel 43 en 44 geschreven staat dat er 36 
een motivatie van mentoren niet is meegenomen in de beoordeling. J. 37 
Guldenaar geeft aan dat het goed is om tevens op te schrijven hoe er 38 
gecommuniceerd is naar dit mentorengroepje, daar dit aansluit bij het 39 
speerpunt openheid.  40 

 41 

 D. Sinke geeft aan dat er in regel 23 staat dat er zal worden gekeken naar 42 
objectiviteit van spellen, maar geeft aan dat ze aanneemt dat het om de 43 
beoordeling gaat aangezien spellen niet objectief kunnen zijn.  44 

 45 
Pagina 21 46 

 L. Pape geeft aan dat in de planning van de introductie de borrel voor de 47 
ALPO-studenten grijsgekleurd is en dat dit betekent dat dit door externen 48 
wordt georganiseerd. Ze vraagt wie het dan organiseert als dat niet 49 
Postelein is.  50 
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o Judith geeft aan dat de commissie dacht dat dit werd georganiseerd 1 
door de HAN. Momenteel is er contact met de HAN. Mocht de HAN 2 
dit niet organiseren, dan zal Postelein dit doen.  3 

 4 

 J. Guldenaar geeft aan dat BaMyPo en het Vijfverenigingenfeest 5 
omgewisseld moeten worden.  6 

 7 

 S. Fielt geeft aan dat de mannenavond en de ALPO-avond tegelijk vallen. 8 
Hij vraagt wat de mannen van ALPO dan moeten doen. 9 

o Judith geeft aan dat het een conceptversie van het programma is en 10 
dat er geprobeerd wordt rekening te houden van deze eventuele 11 
dubbele activiteit.  12 

 13 
Pagina 24 14 

 A. Janssen geeft aan dat omtrent de acquisitiecommissie in regel 42 staat 15 
geschreven over een beleid. Ze vraagt over welk beleid dit gaat. 16 

o Judith geeft aan dat dit over het beleid van de acquisitiecommissie 17 
gaat.  18 

 19 
Pagina 25 20 

 A. Janssen vraagt hoe het beleid van de acquisitiecommissie is 21 
gecommuniceerd naar de commissies. 22 

o Michelle geeft aan dat het in elke commissie uitgelegd is.  23 
 24 

Pagina 26 25 

 J. Guldenaar vraagt of het bestuur een advies heeft voor aankomend jaar 26 
aangaande de kerstkaarten. 27 

o Michelle geeft aan dat het te lang duurde en dat alles op het laatste 28 
moment geprint moest worden. Er moet nog worden nagedacht over 29 
een advies. 30 

o J. Guldenaar geeft aan dat het printen bij de Copyshop wellicht als 31 
advies gegeven kan worden. 32 

o Michelle geeft aan dat dat ten tijde van het beleidsplan is 33 
overwogen, maar dit het veel kosten met zich meebracht. De 34 
kerstkaart moet wel een kleinigheidje blijven.  35 

 36 

 J. Free vraagt of het bestuur aanwezig is bij de Masteruitreiking. 37 
o Michelle geeft aan dat dit niet het geval is, omdat er door het jaar 38 

heen maandelijks masteruitreikingen zijn. Dat zou te veel zijn om 39 
daar altijd heen te gaan. 40 

 41 
Pagina 27 42 

 M. Monteiro vraagt waarom er een minimum van veertig deelnemers was 43 
vastgesteld voor de lezing van het NvO. 44 

o Linsey geeft aan dat dit de wens van het NvO was, omdat er 45 
afgelopen jaar slechts tien leden waren. De persoon die toen de 46 
lezing gaf, vond het niet nuttig om voor zo weinig mensen te komen 47 
en te spreken. Linsey geeft aan dat bij het NvO is aangegeven dat 48 
veertig deelnemers voor Postelein een hoge opkomst is. 49 

 50 
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Pagina 28 1 

 J. Guldenaar geeft aan dat hij naar aanleiding van regel 12 zich afvraagt 2 
hoe het met de Hunnerberg is afgelopen. 3 

o Linsey geeft aan dat het contact met hen is hersteld. Er heeft een 4 
open dag plaatsgevonden waar tien leden van Postelein naartoe 5 
mochten gaan.  6 

o J. Guldenaar vraagt of het goed is dat het gesprek met A. Bosman 7 
en de Hunnerberg heeft plaatsgevonden. 8 

o Michelle geeft aan dat dit goed is geweest. Hieruit is helaas wel 9 
gebleken dat ze niet meer willen samenwerken met 10 
studieverenigingen, maar wel vanuit de universiteit.  11 

 12 

 D. Sinke geeft aan dat er in regel 14 staat dat er afspraken zijn gemaakt 13 
omtrent de promotie van PIP-activiteiten. Ze vraagt hoe dit wordt 14 
meegegeven. 15 

o Linsey geeft aan dat dit in haar handboek staat. 16 
 17 

 M. Monteiro vraagt waarom er bij de voorlichtingen- en 18 
meeloopdagencommissie gekozen is voor twee commissiehoofden en 19 
daarbij dat een van hen een tijd naar het buitenland is. 20 

o Linsey geeft aan dat het commissiehoofd dat er wel het hele jaar 21 
zou zijn, het niet in haar eentje wilde en aangezien er verder 22 
niemand wilde, is hiervoor gekozen. 23 

 24 
Pagina 30 25 

 J. Guldenaar geeft aan dat hij een compliment wil maken voor de 26 
organisatie van de studytrip. Hij vond het tot in de puntjes geregeld. 27 

 28 

 A. Janssen vraagt hoe het contact met het NvO is nu beide activiteiten zijn 29 
afgelast. 30 

o Linsey geeft aan dat het contact nog steeds prima verloopt. 31 
Aankomend jaar kan dit contact zeker doorgezet worden. Linsey 32 
geeft aan dat ze met het NvO, haar opvolger en eventueel S. van 33 
Helden om de tafel zal zitten om te kijken hoe het wordt aangepakt 34 
omtrent de lezing en workshop. 35 

o J. Free geeft aan dat er eventueel aan zusterverenigingen kan 36 
worden gevraagd hoe het NvO wordt gezien. Wellicht is het NvO 37 
niet interessant genoeg voor leden. 38 

o M. Monteiro geeft aan dat het NvO wellicht te hoge verwachtingen 39 
heeft. 40 

o Linsey geeft aan dat dit gezegd is en dat dit opnieuw gezegd zal 41 
worden. 42 

 43 
Pagina 34 44 

 J. Guldenaar vraagt hoe het omtrent het gala met de financiën zit. Er is 45 
natuurlijk veel betaald, maar er is maar een vereniging, dus de kosten 46 
kunnen niet gedeeld worden. 47 

o Sietske geeft aan dat er een deel van de algemene sponsoring aan 48 
de galacommissie is gegeven. Zoals J. Guldenaar aangeeft, 49 
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betekent het niet samenwerken met anderen verenigingen, dat 1 
Postelein meer kosten heeft. 2 

 3 

 D. Sinke geeft aan dat er in regel 18 staat dat er besloten was om de 4 
Batavierenrace te promoten, maar dat er daarna staat dat het besloten is 5 
om dat niet te doen. D. Sinke vraagt of er mee wordt bedoeld dat het is 6 
overwogen. 7 

o Michelle geeft aan dat het wat vaag staat geformuleerd en dat dit 8 
hergeformuleerd zal worden. 9 

o J. Free geeft aan dat er aan toegevoegd kan worden dat er vanuit 10 
het bestuur werd gekozen voor promoten. 11 

o D. Sinke vraagt wat het bestuur het volgende bestuur wil meegeven. 12 
o Iris geeft aan dat ze aankomend jaar heel snel in moeten schrijven 13 

als ze mee willen doen en de voors en tegens mee moeten nemen. 14 
o Judith geeft aan dat er wellicht samengewerkt zou kunnen worden 15 

met een ander team. 16 
o J. Guldenaar geeft aan dat daarmee wel uitgekeken moet worden 17 

aangezien er bij te weinig animo vanuit Postelein, ook de andere 18 
helft van het team een probleem heeft. 19 

 20 
Pagina 35 21 

 D. Sinke geeft aan dat er in regel 9 en 17 wordt gesproken van een thema, 22 
maar dat niet geschreven staat welk thema dit is. 23 

o Iris geeft aan dat dit nog zal worden toegevoegd. 24 
 25 

 J. Guldenaar vraagt hoe het bestuur vindt dat BaMyPo loopt nu het in de 26 
Boogie Wonderland en café Van Buren plaatsvindt. 27 

o Iris geeft aan dat ze heeft gemerkt dat er minder animo is, wat te 28 
zien is aan de winst. Aan de hand daarvan is met S. Coolen een 29 
gesprek gevoerd. Hij gaf zelf ook aan dat hij het merkt in zijn winst. 30 
Boogie Wonderland zal verbouwd worden en dan zal er gekeken 31 
worden of er meer animo is. Wellicht zal BaMyPo teruggaan naar de 32 
El Sombrero. 33 

o J. Guldenaar vraagt op welke termijn dit besloten wordt. 34 
o Iris geeft aan dat er na de volgende BaMyPo een evaluatie zal 35 

plaatsvinden. 36 
o M. Monteiro geeft aan dat ze mee wil geven dat S. Coolen niet alles 37 

moet bepalen, maar dat de verenigingen ook wat te zeggen hebben.  38 
 39 
Pagina 36 40 

 J. Guldenaar geeft aan dat er een week inschrijftijd voor de studiereis was 41 
en geeft aan dat hij dat wat kort vindt. Hij vraagt of er een reden voor is. 42 

o Iris geeft aan dat er in deze beslissing is meegenomen dat leden 43 
een weekend hebben om erover na te denken en er met hun ouders 44 
over te praten. Na het sluiten van de inschrijving op Blackboard was 45 
er nog een week om leden te werven. Tussen de promotie en de 46 
definitieve sluitingstijd van inschrijven zat vier weken, dus er is 47 
genoeg tijd geweest. 48 

o J. Guldenaar geeft desondanks aan dat hij het openstellen van 49 
Blackboard voor een week erg kort vindt. 50 
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 1 

 J. Free geeft aan dat er tijdens de skireis miscommunicatie bleek met 2 
Skistuds, welke ter plekke is opgelost met de reisleidster. Hij vraagt of dit 3 
nog verder is teruggebracht naar Skistuds. 4 

o Iris geeft aan dat een evaluatieformulier is ingevuld. 5 
 6 

 J. Guldenaar vraagt aan het bestuur wat hun advies wordt omtrent de 7 
skireis. 8 

o Iris geeft aan dat we aan het volgende bestuur zullen aanraden de 9 
skireis niet af te schaffen, omdat deze nog maar twee jaar bestaat. 10 
Het heeft tijd nodig om in de vereniging  te slijten. 11 

o Michelle geeft aan dat er al overlegd is over andere mogelijkheden. 12 
Zo zou het minimaal aantal inschrijvingen heel laag kunnen worden 13 
gehouden, zodat extra leden eventueel bijgeboekt kunnen worden. 14 

o J. Free geeft aan dat er ook gekeken kan worden naar een skireis in 15 
het weekend of in de vakantie. 16 

 17 

 D. Sinke geeft aan dat het vanaf regel 26 en verder heel lastig te begrijpen 18 
is als leek. Hiervoor moet in de vorige notulen gekeken worden.  19 

 20 

 D. Sinke geeft aan dat er in regel 47 twee keer themafeest staat, maar dat 21 
ze niet snapt wat hiermee bedoeld wordt. 22 

o Iris geeft aan dat het over een themafeest tijdens de skireis gaat en 23 
over een themafeest in Nijmegen na de skireis. 24 

 25 

 A. Janssen geeft aan dat er bij de skireiscommissie kan worden toevoegd 26 
dat J. Guldenaar tot november in de commissie heeft gezeten. 27 

 28 
Pagina 37 29 

 S. Fielt geeft aan dat ‘zij’ in regel 8 veranderd moet worden in 30 
‘mannencommissie’.  31 

 32 

 J. Free geeft aan dat het bestuur vaak niet aanwezig is bij 33 
mannenactiviteiten, terwijl dit wel het uitgangspunt van het bestuur was.  34 

o Iris geeft aan dat mannenactiviteiten vaak gelijk met 35 
bestuursvergaderingen of andere activiteiten vallen. Aangezien de 36 
mannencommissie zelfstandig kan functioneren, wordt er gekozen 37 
niet naar hen toe te gaan. Er is over gepraat in de 38 
bestuursvergadering en er wordt extra opgelet dat het bestuur deels 39 
aanwezig is bij mannenactiviteiten. 40 

o J. Free geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat dit gebeurt. 41 
o S. Lexmond geeft aan dat ze zich afvraagt of de mannen dit wel 42 

willen. 43 
o Michelle geeft aan dat het bestuur hier op zal letten. 44 

 45 

 D. Sinke geeft aan dat ze informatie mist over waar de activiteiten van de 46 
mannen hebben plaatsgevonden. 47 

o Iris geeft aan dat dit niet relevant is en dat dit bij andere activiteiten 48 
ook niet gebeurt. 49 

 50 
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 J. Free vraagt of tijdens de pokeravonden veel mannen vertegenwoordigd 1 
zijn. Afgelopen keren waren er volgens hem maar zo’n acht mannen. 2 

o Iris geeft aan dat het aantal mannen vrij stabiel is. 3 
o J. Free geeft aan dat Iris beter het aantal mannen kan benoemen.  4 

 5 
Gehele halfjaarlijkse verantwoording 6 

 A. Janssen geeft aan dat er ook aankomende activiteiten worden genoemd 7 
in de halfjaarlijkse verantwoording en dat deze er niet in horen. 8 

 9 

7. W.V.T.T.K.  10 

Er is geen W.V.T.T.K.  11 

8. Rondvraag 12 

J. Guldenaar geeft aan dat het bestuur tijdens feestjes werkt met een vroege en late 13 
dienst. Hij vraagt waarom dit is. 14 

 Michelle geeft aan dat het bestuur dit belangrijk vond, zodat zeker is dat er 15 
een aantal bestuursleden tot laat op het feest aanwezig zijn. 16 

 J. Guldenaar vraagt of dat er niet toe leidt dat er bestuursleden tegen hun 17 
zin staan. 18 

 Michelle geeft aan dat dit niet zo blijkt te zijn. Mocht dit wel het geval zijn, 19 
dan is het goed op te lossen in overleg. 20 

 21 
J. Free geeft aan dat hij vindt dat het bestuur het goed doet en dat hij vindt dat het 22 
bestuur haar enthousiasme goed vast weet te houden gedurende het jaar. 23 
 24 
D. Sinke geeft aan dat ze zich bij J. Free wil aansluiten. Tevens vraagt D. Sinke zich 25 
af of het bestuur het nog volhoudt met zijn zessen. 26 

 Michelle geeft aan dat dit het geval is. 27 
 28 
M. Monteiro geeft aan dat ze zich tevens bij J. Free wil aansluiten. 29 
 30 
M. Monteiro geeft aan dat het bestuur samen met SPiN een debat met Akku 31 
organiseert, welke een week voor de verkiezingen plaatsvindt. Dit zou kunnen 32 
uitstralen dat Postelein zich aansluit bij Akku. 33 

 Michelle geeft aan dat het daar los van staat. Het is niet de bedoeling geweest 34 
van het bestuur om dit uit te stralen. Het bestuur heeft er niet bij stil gestaan, 35 
maar zal aangeven bij Akku dat dit niet de insteek van Postelein is. 36 

 37 

9. Sluiting 38 

Michelle sluit om 21.25 uur de vergadering. 39 


