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

 Commissiehoofden: S. Lexmond, H. Wijkhuijs, A. Habraken, J. van 3 
Groenestijn,  4 

 Raad van Advies: A. van de Laar, R. van Rijthoven en J. Wilms  5 
Kascontrolecommissie 2010-2011: M. Monteiro en S. de Laat. 6 
Kandidaatsleden Kascontrolecommissie 2011-2012: S. de Laat, A. van 7 
Abeelen, M. Mostard. 8 
Leden: 17 9 

  Totaal: 23 10 
Afwezigheid bij kennisgeving: M. Ras, M. de Bresser  11 
 12 

1. Opening 13 

Anoek opent om 18.35 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  14 
 15 

2. Vaststellen Agenda 16 

De agenda is vastgesteld. 17 
 18 

3. Goedkeuren notulen ALV 3 oktober 2011 19 

De notulen zijn goedgekeurd. 20 
 21 

4. Mededelingen bestuur 22 

Secretaris 23 
- De boekenverkoop voor periode 2 heeft plaatsgevonden. Er is één boek 24 

kwijtgeraakt. De vermoedelijke oorzaak is een verkeerde telling bij de 25 
boekenlevering. In een van de boeken van ‘Psychologische 26 
gespreksvoering was geen cd-rom aanwezig. Het lid heeft haar boek om 27 
mogen ruilen bij StudyStore.  28 
 29 

Penningmeester 30 
- Op 8 november is er bij 1100 leden contributie afgeschreven. 31 

 32 
Commissaris PR 33 

- Er hebben twee maandelijkse borrels plaatsgevonden, met als thema 34 
Happy new postelein year en de nazomer borrel. De nazomer borrel was 35 
drukker bezocht dan de ander, maar beide waren gezellig. 36 

- Er heeft een open kamer plaatsgevonden, waar leden een cakeje konden 37 
komen versieren. Er zijn veel leden langs gekomen, het was een groot 38 
succes. Het was ook gunstig dat de open kamer samenviel met de 39 
promotie van de skireis, hierdoor kon er nog extra gepromoot worden 40 
tijdens de open kamer. Er is ook geprobeerd leden te werven voor 41 
commissies. 42 

o A. van de Laar vraagt hoeveel leden er aanwezig waren op de open 43 
kamer. 44 

o Leonie antwoordt dat er 107 leden aanwezig waren. 45 

Algemene Leden Vergadering 
22-11-2011 
18.30 uur 



o R. Van Rijthoven vraagt of de openkamer nog actieve leden heeft 1 
opgeleverd. 2 

o Leonie geeft aan dat het geen actieve leden heeft opgeleverd voor 3 
haar commissies. 4 

o Jelle en Arianne geven aan dat de open kamer ook voor hun 5 
commissies geen actieve leden heeft opgeleverd. 6 

- Er zijn shotjes energydrank uitgedeeld bij de tentamens van de eerste 7 
periode 8 

 9 
Commissaris formeel 10 

- Vrijdag 11 november heeft de excursie naar Kentalis plaatsgevonden. Er 11 
waren tien leden aanwezig, waarmee de excursie vol zat. Het was erg 12 
geslaagd en er waren veel positieve opmerkingen. 13 

- Maandag 21 november heeft de training slim studeren is geld beheren 14 
plaatsgevonden. Er waren helaas maar twee leden aanwezig. 15 

 16 
Commissaris informeel 17 

- Donderdag 10 november heeft het BaMyPo plaats gevonden. Het thema 18 
was de elfde van de elfde van de elfde. Het was erg gezellig. 19 

- Op dinsdag 1 november heeft de spooktocht plaats gevonden. Er waren 28 20 
deelnemers waarvan 3 à 4 niet leden. Er waren door het slechte weer wel 21 
een aantal afmeldingen. De deelnemers waren erg positief. 22 

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

o R. van Rijthoven vraagt wat er gaat gebeuren als er nu voor vrijdag 26 
niet meer aanmeldingen komen dan de huidige acht.  27 

o Jelle antwoordt dat hij met de reisorganisatie zal bellen mocht dit het 28 
geval zijn. Hij zal dan proberen te schikken naar het aantal leden dat 29 
meegaat. De reis zal ongeacht het aantal aanmeldingen door gaan. 30 

o J. Free geeft aan dat de loting voor de reis een drempel kan zijn om 31 
aan te melden voor de skireis, omdat mensen niet het risico willen 32 
lopen uitgeloot te worden. Hij geeft aan dat er mogelijk nog meer 33 
gepromoot moet worden voor de reis. 34 

o Jelle antwoordt dat er vandaag extra posters gemaakt zijn om de 35 
skireis te promoten. 36 

o J. Free geeft aan dat Jelle misschien ook expliciet moet benoemen 37 
dat mensen niet bang hoeven te zijn uitgeloot te worden. 38 

o Jelle antwoordt dat als het daardoor storm gaat lopen je mogelijk 39 
mensen moet teleurstellen. 40 

o L. Oosterveld vraagt waarom loting een drempel zou moeten zijn. 41 
o Jelle antwoordt dat mensen zich samen op willen geven en bang 42 

zijn dat niet iedereen van de groep dan ingeloot zal worden. 43 
o R. Van Rijthoven vraagt of Jelle dit ook specifiek zo gehoord heeft. 44 
o Marcella antwoordt dat zij van mensen heeft gehoord dat zij zich 45 

wilden opgeven, maar niet wisten wat ze moesten doen wanneer er 46 
één of twee mensen van de groep niet ingeloot  zouden worden. 47 

o E. Rovers geeft aan dat het misschien een idee is om mensen hier 48 
persoonlijk op aan te spreken. 49 

o M. Mostard vraagt of er buitenom de posters nog gepromoot is. 50 



o Jelle geeft aan dat hij ook een bericht heeft gepost op Facebook dat 1 
er nog plekken vrij zijn. Hij geeft aan dat het misschien een overkill 2 
aan informatie zou zijn als ze nu nog een keer tijdens de colleges 3 
gaan promoten. 4 

o Arianne vult aan dat er nog wel extra is gepromoot met de 5 
standaardjes in het DE café. 6 

o J. Free vraagt of er niet een op=op formule van gemaakt kan 7 
worden. 8 

o A. van de Laar geeft aan dat je dan nog steeds het probleem hebt 9 
dat vriendengroepen zich niet aan willen melden. 10 

o Jelle geeft aan dat dat ook moeilijk is nu met de contracten die al 11 
getekend zijn. 12 

o J. Free geeft aan dat hij het meer heeft over toekomstige reizen. Hij 13 
geeft aan dat je dan een week van te voren kan aankondigen dat 14 
een inschrijving open is. 15 

o Anoek geeft aan dat dit nu niet aan de orde is en dat we zullen 16 
kijken naar de mogelijkheden voor extra promotie voor de skireis.  17 

 18 
Voorzitter 19 
Geen mededelingen 20 
 21 

5. Presenteren en stemmen financieel jaarverslag 2010-2011 22 

 23 
Anoek roept A. van Logtestijn naar voren. 24 
 25 
A. van Logtestijn geeft aan dat tekstuele opmerkingen tot dinsdag 29 november 26 
18.00 uur opgestuurd kunnen worden. 27 
A. van Logtestijn geeft aan dat het financieel jaarverslag per kopje besproken wordt. 28 
Ze zal hierbij, indien nodig, doorbladeren naar de bijbehorende toelichting. Ze zal de 29 
toelichting ook apart behandelen. 30 
 31 
Kopje bestuur; 32 

- A. van de Laar vraagt waarom er voor relatiegeschenken en representaties 33 
twee aparte posten zijn. Ze geeft aan dat het makkelijker is om deze bij 34 
elkaar te zetten. 35 

- A. van Logtestijn antwoordt dat de post relatiegeschenken specifiek voor 36 
de constitutieborrel is. Deze is al tijdens het beleidsplan zo gemaakt. 37 

- A van de Laar geeft aan dat het een tip is voor het volgend bestuur om 38 
deze twee posten samen te nemen. Ze geeft ook aan dat de post relaties 39 
hier eventueel onder zou kunnen vallen. 40 

 41 
- R. van Rijthoven geeft een compliment over de sponsoring.  42 

 43 
- R. van Rijthoven geeft aan dat er bij de PosteleinPost maar 49 procent van 44 

het budget is gebruikt. Hij vraagt hoe dit kan. 45 
-  A. van Logtestijn geeft aan dat dit komt doordat er meer sponsoring is 46 

ontvangen van StudyStore. Daarnaast zijn de totale inkomsten en uitgaven 47 
hoger waardoor het verschil anders is dan verwacht. 48 

 49 
 50 



 1 
 2 
Pagina 7; 3 

- R. Van Rijthoven geeft aan dat er is vermeld dat het bij het afschrijven van 4 
de contributie van leden niet bij alle leden in een keer gelukt is. Hij vraagt 5 
waarom er daar geen extra kosten voor worden gerekend en of dit niet in 6 
de voorwaarden kan dan. Hij wil graag van het bestuur weten of ze daar 7 
iets mee willen doen. 8 

- E. Rovers geeft aan dat er destijds een computerstoring was. 9 
- A. van Logtestijn geeft aan dat wanneer een afschrijving niet in één keer 10 

lukt dit bij kosten staat. Dit kan mee genomen worden naar het volgend 11 
bestuur, maar moet dan wel in de voorwaarden worden vermeld. 12 
Daarnaast is het veel administratieve rompslomp om bij te houden. 13 

- Anoek geeft aan dat we dit mee zullen nemen naar een 14 
bestuursvergadering. 15 

 16 
Lid komt binnen. 17 
 18 
Pagina 12; 19 

- R. Van Rijthoven vraagt wat er gedaan kan worden om een min begroting 20 
te maken. Hij vraagt of er enorm verkeerd begroot is. 21 

- A. van Logtestijn geeft aan dat dat het lastige is van een schatting en dat er 22 
minder is uitgegeven dan verwacht.  23 

 24 
Algemeen; 25 

- A. van Logtestijn geeft aan dat er bij de introductie één deelnemer is 26 
waarbij het niet is gelukt om geld af te schrijven. Deze persoon is geen lid 27 
bij Postelein en er zijn ook geen gegevens te vinden. Er zal dus nog 20 28 
euro van de inkomsten af gaan. 29 

- R. Van Arkel geeft aan dat er wel een telefoonnummer bekend is maar dat 30 
deze persoon hierop niet te bereiken is. 31 

 32 
A. van Logtestijn leest het verslag van de Kascontrolecommissie voor. 33 
 34 
Anoek geeft aan dat er gestemd kan worden over het financieel jaarverslag. Als je 35 
voor stemt ben je voor, als je tegen stemt ben je tegen en als je blanco stemt ben je 36 
niet voor en niet tegen. 37 
 38 
Het financieel jaarverslag 2010-2011 wordt, met inachtneming van de aanvullingen, 39 
aangenomen met:  40 
 41 
16 stemmen voor 42 
0 stemmen tegen 43 
1 stemmen blanco 44 
 45 
De ALV klapt.  46 
 47 
Anoek dechargeert A. van Logtestijn. 48 
 49 
De ALV klapt. 50 



 1 

 2 

6. Kascontrolecommissie voorstellen/goedkeuren 3 

 4 
Anoek geeft aan dat de kascontrolecommissie zich mag voorstellen aan de ALV. 5 
 6 

- G. van Abeelen stelt zich voor. Ze vertelt dat ze derdejaars student is en 7 
dat ze de afgelopen twee jaar niet heel actief geweest is bij Postelein. Ze is 8 
nu begonnen met de studiereiscommissie en is hier ook penningmeester. 9 
Ze geeft aan dat ze het interessant vindt om meer te leren over het 10 
financiële gedeelte van de studievereniging. 11 

- S. de Laat stelt zich voor. Hij geeft aan dat dit zijn derde jaar wordt als lid 12 
van de kascontrolecommissie. Hij geeft aan dat hij vooral wil helpen, omdat 13 
hij al ervaring heeft. 14 

- M. Mostard stelt zich voor. Ze vertelt dat ze tweedejaars student is en dat 15 
ze nu in de meeloop- en voorlichtingencommissie en algemeen informele 16 
commissie zit. Ze geeft aan dat ze het interessant vindt om meer te leren 17 
over financiële gedeelte van Postelein.  18 

 19 
o R. Van Rijthoven vraagt waarom er gestemd moet worden over de 20 

kascontrolecommissie. 21 
o A. Habraken geeft aan dat er vanuit de leden betrouwbare leden 22 

aangesteld moeten worden als kascontrolecommissie om het 23 
bestuur te controleren. 24 

o Marcella geeft aan dat het er om gaat dat er leden worden 25 
aangesteld die het bestuur controleren en dat de ALV het er mee 26 
eens is. Het is de bedoeling dat dit neutraal gebeurt. Daarom moet 27 
de kascontrolecommissie zich ook voorstellen, zodat er vragen 28 
gesteld kunnen worden door de ALV. Dit is om het doorzichtig te 29 
houden. 30 

 31 
Anoek geeft aan dat er gestemd kan worden over de kascontrolecommissie. Als je 32 
voor stemt ben je voor, als je tegen stemt ben je tegen en als je blanco stemt ben je 33 
niet voor en niet tegen. 34 
 35 
Anoek vertelt dat S. de Laat is aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 36 
2011-2012 met: 37 
16 stemmen voor 38 
0 stemmen tegen 39 
1 stemmen blanco 40 
 41 
Anoek vertelt dat G. van Abeelen is aangenomen als lid van de 42 
kascontrolecommissie 2011-2012 met: 43 
16 stemmen voor 44 
0 stemmen tegen 45 
1 stemmen blanco 46 
 47 
Anoek vertelt dat M. Mostard is aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 48 
2011-2012 met: 49 
17 stemmen voor 50 



0 stemmen tegen 1 
0 stemmen blanco 2 
Anoek feliciteert de kascontrolecommissie 2011-2012 namens haar eigen bestuur. 3 
 4 
De ALV klapt.  5 
 6 

7. Installeren/deïnstalleren kascontrolecommissie 7 

 8 
Anoek vertelt dat ze eerst de huidige kascontrolecommissie zal de-installeren en 9 
daarna de nieuwe kascontrolecommissie zal installeren. Ze vertelt dat M. De Bresser 10 
niet aanwezig kan zijn op de ALV, maar wel zal worden gedeinstalleerd. 11 
 12 
Anoek de-installeert S. De Laat, M. Monteiro en M. de Bresser als 13 
kascontrolecommissie 2010-2011. 14 
 15 
A. van Logtestijn bedankt haar commissie. 16 
 17 
De ALV klapt. 18 
 19 
Anoek installeert S. de Laat, A. van Abeelen en M. Mostard als 20 
kascontrolecommissie 2011-2012.  21 
 22 
De ALV klapt.  23 
 24 

8. W.V.T.T.K. 25 

Er is geen W.V.T.T.K. 26 
 27 

9. Rondvraag 28 

- Linsey geeft aan dat het tijdens de vorige ALV niet meer is gelukt om de 29 
RvA te bedanken. Namens het bestuur 2010-2011 bedankt ze de RvA voor 30 
hun inzet en advies en steun. 31 

- J. Free geeft aan dat hij het graag wil hebben over de stemverhouding 32 
binnen het bestuur. Hij vraagt wat er zou kunnen gebeuren als er een drie 33 
tegen drie verhouding ontstaat en dit niet binnen het bestuur opgelost kan 34 
worden. 35 

o Anoek antwoordt dat in eerste instantie de RvA om advies zal 36 
worden gevraagd. Dit advies zal dan ook mee worden genomen in 37 
het besluit. 38 

o J. Free vraagt of de RvA wel een zevende stem kan zijn. 39 
o J. Wilms geeft aan dat ze er ook voor kunnen kiezen de stem van de 40 

voorzitter niet mee te laten tellen. 41 
o J. Free geeft aan dat hij het hier over wil hebben, omdat hier niks 42 

over in de statuten staat. 43 
o L. Oosterveld reageert dat in de statuten wel staat dat wanneer de 44 

statuten en het HR niet volstaan het bestuur in dat geval besluit. Je 45 
zou op basis hiervan ook kunnen besluiten om de stem van de 46 
voorzitter twee keer te laten tellen. Dat kan dan op dat moment zelf 47 
besloten kunnen worden. 48 



o J. Free geeft aan dat het niet eerlijk is wanneer er een drie tegen 1 
drie verhouding is op dat moment te besluiten of de voorzitter een 2 
extra stem krijgt. 3 

o A. van de Laar antwoordt dat zulke problemen in de 4 
bestuursvergadering besproken worden en dat wanneer het bestuur 5 
er niet uitkomt een beslissing in de meeste gevallen uitgesteld word. 6 
Ze geeft aan dat je als een bestuur wel samen een besluit uitdraagt. 7 

o J. Wilms vraagt aan J. Free waarom hij deze vraag stelt. 8 
o J. Free antwoordt dat hij hierin geïnteresseerd is en vindt dat 9 

hierover meer duidelijkheid zou moeten komen. Mocht er een 10 
dergelijke situatie ontstaan dat heb je iets om op terug te vallen. 11 

o A. van de Laar geeft aan dat de voorzitter een vetostem zou moeten 12 
hebben. Ze geeft ook aan dat een beslissing vaak een groot proces 13 
is dat niet met een regel op te lossen is. 14 

o Arianne reageert dat het niet verstandig is om te zeggen dat één 15 
persoon beslissingsrecht heeft. In persoonlijke zaken kun je zo geen 16 
beslissingen nemen. 17 

o A. van de Laar geeft aan dat je in het uiterste geval het probleem 18 
kunt voorleggen aan de ALV. 19 

- J. Free geeft aan dat er in de statuten staat dat de ALV geldig is als het op 20 
een bepaalde manier wordt aangekondigd bij de leden, maar dat er niet in 21 
de statuten staat dat er een minimaal aantal leden aanwezig moet zijn voor 22 
de geldigheid van een ALV.  23 

o R. van Rijthoven geeft aan dat er bij een stemming wel een 24 
minimum aantal leden aanwezig moet zijn. 25 

o L. Oosterveld geeft aan dat er bij een royering wel meer leden dan 26 
bestuursleden aanwezig moeten zijn. Ze geeft aan dat J. Free wel 27 
gelijk heeft dat dit niet duidelijk in de statuten staat. 28 

o J. Free reageert dat wanneer er maar één persoon op een ALV 29 
aanwezig zou zijn deze persoon automatisch tweederde van de 30 
meerderheid heeft. 31 

o L. Oosterveld geeft aan dat dit niet realistisch is en dat het ook niet 32 
haalbaar is dat tien procent van de leden aanwezig is op de ALV. 33 
Wanneer er geen minimum aantal leden aanwezig zou zijn op een 34 
ALV zou deze verplaatst moeten worden. Dit is erg onhandig en 35 
daarnaast moet het bestuur een ALV twee weken van te voren 36 
aankondigen. 37 

o S. Lexmond geeft aan dat er van commissiehoofden verwacht wordt 38 
dat zij aanwezig zijn op een ALV. 39 

o L. Oosterveld geeft aan dat je leden niet kunt verplichten aanwezig 40 
te zijn op een ALV. 41 

o S. de Laat vraagt of je niet een probleem krijgt als je een grens stelt 42 
voor een minimaal aantal aanwezigen tijdens een ALV. Als er 43 
gestemd dient te worden kan dit problemen opleveren, omdat er niet 44 
genoeg leden aanwezig zijn. 45 

o J. Free geeft aan dat hij snapt dat het praktisch gezien niet makkelijk 46 
is. 47 

o Anoek geeft aan dat ze het mee zal nemen in de 48 
bestuursvergadering en dat dit eventueel iets is voor een nieuw 49 
bestuur. 50 



 1 

10. Sluiting 2 

Anoek sluit om 19.22 uur de vergadering. 3 


