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Aanwezig:  Bestuur 2010-2011: Linsey Oosterveld, Anne Habraken, Anouk van 1 
Logtestijn, Raïssa van Arkel, Jori Tuinte en Ellen Rovers 2 

 Commissiehoofden: J. Free, J. Stegeman, C. Bleijenberg, J. Guldenaar 3 
en A.Janssen.  4 

 Raad van Advies: A. van de Laar, R. van Rijthoven en J. Wilms  5 
Kascontrolecommissie 2010-2011: M. de Bresser, M. Monteiro en S. de 6 
Laat. 7 
Leden: 0 8 

  Totaal: 17 9 
Afwezigheid  10 
bij kennis- 11 
geving: J. Overkempe, R. ter Braak en D. van Doornspeek. 12 
 13 

 14 

1.Opening 15 

Linsey opent om 18.41 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. Ze vertelt 16 
dat we op een andere locatie zitten om problemen te voorkomen met de sluitingstijd 17 
van het universiteitsgebouw. Het is niet het streven om een lange vergadering te 18 
hebben, maar dit kan voorkomen dat de vergadering geschorst moet worden.  19 
 20 

2. Vaststellen agenda 21 

De agenda is vastgesteld.  22 

 23 

3. Goedkeuren notulen 15 november 2010 24 

De notulen van 15 november 2010 zijn goedgekeurd met inachtneming van de 25 
wijzigingen van de spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen:  26 

- S. de Laat geeft aan dat er onduidelijkheid was bij hem over het verschil 27 
tussen neutraal en onthouding. Hij geeft aan dat nu blijkt dat neutraal 28 
stemmen heeft gewerkt bij deze stemming. 29 

o S. de Laat geeft aan dat na zijn opmerking nog een discussie is 30 
ontstaan en dat dit onderwerp niet alleen is aangestipt. Hij geeft aan 31 
dat dit uit de notulen niet goed naar voren komt.  32 

 33 

4. Mededelingen bestuur 34 

a. Secretaris 35 
- De boekenverkoop van periode drie heeft plaatsgevonden. Hierbij was het boek 36 
‘Learning Disabilities’ niet volledig geleverd, waardoor het boek niet op tijd was bij 37 
aanvang van de boekenverkoop. Er waren maar vijftien exemplaren geleverd. Er is 38 
onmiddellijk contact opgenomen met M. Gobel van Studystore. De leden die het 39 
boek besteld hadden zijn tijdens de boekenverkoop hiervan op de hoogte gesteld en 40 
hebben het boek alvast betaald. Na de boekenverkoop zijn er nog 22 boeken 41 
geleverd. Hiervan zijn de leden per mail op de hoogte gesteld. Daar is tevens bij 42 
gezegd dat ze hun geld terugkrijgen als ze geen boek hebben. Nog later kwamen er 43 
voldoende boeken om de rest van de leden die het boek besteld hadden te voorzien. 44 

Algemene Leden Vergadering 
26-04-2011 
18.30 uur 



  2 

 

Leden waren toen al op de hoogte gesteld dat ze ook hun geld terug konden krijgen. 1 
Dit gold nog steeds. De leden die hun boek niet hebben opgehaald, hebben hun geld 2 
teruggekregen. 3 
 4 
A. van de Laar vraagt waarom er niet voldoende boeken waren geleverd. Anne 5 
antwoordt dat er geen boeken meer op voorraad waren bij de uitgever. We hebben 6 
zelf op verschillende internetpagina’s gezocht naar het boek, maar daar was het 7 
boek ook niet op voorraad.  8 
 9 
- De bestelperiode van periode vier heeft plaatsgevonden. Dit keer konden de 10 
boeken besteld worden middels een webshop. De boeken worden na de bestelling 11 
betaald met Ideal. De boeken zijn geleverd, waarbij van het boek ‘On education’ 80 12 
exemplaren ontbreken.  13 
 14 
R. van Rijthoven vraagt wat de reacties zijn van de leden die een niet geleverd boek 15 
hebben besteld. Anne antwoordt dat de meeste leden het niet erg vinden.  16 
 17 
b. Penningmeester 18 
De PosteleinPost is dit jaar uitgebreid naar 44 pagina’s. Tevens zijn de kosten van 19 
de drukker van de PosteleinPost 5% duurder geworden. Hiervan was het bestuur niet 20 
op de hoogte. De vraag aan de algemene ledenvergadering is of we deze kosten 21 
mogen maken. Het gevolg is dat er dan meer kosten gemaakt zullen worden dan 22 
begroot. Als de algemene ledenvergadering hier geen toestemming voor geeft, zal 23 
de PosteleinPost weer teruggebracht worden naar 40 pagina’s.   24 
 25 
J. Wilms vraagt over hoeveel geld het gaat. Raïssa geeft aan dat het voor de 26 
introductie PosteleinPost een andere oplage geldt. Per opgave zal dit uitkomen op 27 
ongeveer €60,-. S. de Laat vraagt of de drukker nog steeds de goedkoopste drukker 28 
is ondanks de verhoging. Raïssa geeft aan dat er gekeken is voor een goedkopere 29 
drukker. Er is ook daadwerkelijk geprobeerd om daar de PosteleinPost te laten 30 
drukken. De kwaliteit bij die drukker was echter niet gegarandeerd. Verder is er een 31 
kwaliteitscontrole uitgevoerd door de drukker. Het bestand was niet goed om 32 
verschillende redenen waardoor het te ingewikkeld is om het te kunnen veranderen. 33 
Verder heeft het bestuur de service als minder goed ervaren.  34 
A. van de Laar vraagt wat de commissie en bestuursverantwoordelijke hier over 35 
zeggen. Zijn de voordelen van kosten besparen groter dan de uitbreiding van de 36 
PosteleinPost. Raïssa antwoordt dat tijdens de wissel algemene ledenvergadering 37 
besloten is dat de PosteleinPost meer pagina’s krijgt. De PosteleinPostcommissie 38 
heeft haar best gedaan om nieuwe rubrieken te verzinnen en zij zouden het jammer 39 
vinden als het aantal pagina’s verminderd wordt.  40 
J. Wilms vraagt waarom dit aan de leden gevraagd wordt. Anouk geeft aan dat het 41 
bestuur zelf geen beslissing wilde maken. Linsey vult aan dat deze kwestie daarom 42 
voorgelegd wordt aan de leden, bovendien zorgt dit voor openheid vanuit het 43 
bestuur. De begroting is vooraf bepaald en goedgekeurd. Er blijkt echter te weinig 44 
geld te zijn. Daarom heeft het bestuur er voor gekozen om een stemming plaats te 45 
laten vinden.  46 
J. Free vraagt wat precies de onzekere factor is waardoor nu niet gezegd kan 47 
worden hoe hoog de kosten uit zullen vallen. Raïssa legt uit dat er nog een 48 
introductie editie van de PosteleinPost gemaakt zal worden. Deze zal echter niet in 49 
de gebruikelijke oplage van 1000 gedrukt worden, maar 500. Bovendien is het nu 50 
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nog niet bekend hoeveel pagina’s deze PosteleinPost zal omvatten. J. Free vraagt of 1 
het niet vast te stellen is aan de hand van het afgelopen jaar. Raïssa legt uit dat dit 2 
een aparte editie is en dat ze dit niet graag vooraf wil vastleggen. De commissie kan 3 
dan geen aanvullingen meer doen op volgend jaar. J. Wilms vraagt of het wel minder 4 
dan 44 pagina’s zullen worden. Raïssa bevestigt dit.  5 
R. van Rijthoven vraagt of deze prijswijziging vanaf januari is doorgevoerd. Raïssa 6 
antwoordt dat de prijswijziging is doorgevoerd tussen de PosteleinPost van juni en de 7 
eerste PosteleinPost in dit bestuursjaar. R. van Rijthoven geeft aan dat dit in zijn 8 
bestuursjaar ook voor was gekomen. Hij denkt dat dit mogelijk een jaarlijkse 9 
prijswijziging kan zijn. Dit zou meegegeven kunnen worden aan het volgende 10 
bestuur. Linsey voegt toe dat er nu geen exact cijfer gegeven kan worden, maar dat 11 
het bestuur graag de stem wil horen van de algemene ledenvergadering. 12 
 13 
Linsey legt uit dat als je ‘voor’ stemt dit betekent dat je geen problemen hebt met het 14 
feit dat we boven het begrote bedrag uitkomen qua kosten in verband met de 15 
verhoging van de drukkosten. Als je ‘tegen’ stemt betekent het dat je problemen hebt 16 
met het feit dat we boven de begroting uitkomen. Het gevolg hiervan is dat de 17 
PosteleinPost minder pagina’s krijgt. Als je ‘blanco’ stemt ben je niet voor en niet 18 
tegen. Deze stemmen tellen mee voor het quorum. De stemming wordt aangenomen 19 
dan wel afgewezen bij een meerderheid van de helft van de stemmen.  20 
 21 
De verhoging van de drukkosten van de PosteleinPost wordt aangenomen met: 22 
 23 
Stemmen voor de verhoging van de drukkosten voor de PosteleinPost: 24 
9 stemmen voor 25 
0 stemmen tegen 26 
1 stem blanco  27 
 28 
Quorum: 10 29 
 30 
c. PR 31 
Er zijn geen mededelingen. 32 
 33 
d. Formeel  34 
- Voor excursies zal voortaan gelden dat wanneer iemand zich afmeldt na de 35 
inschrijfdatum dat hij/zij de borg niet terugkrijgt. Hiervoor is gekozen, omdat er zo nog 36 
iemand anders mee kan naar een excursie. 37 
 38 
R. van Rijthoven vraagt hoe dit kenbaar gemaakt zal worden. Jori antwoordt dat dit 39 
vermeld zal worden op de poster, op de website en op blackboard.  40 
A. van de Laar vraagt of er veel late afmeldingen zijn. Jori antwoordt dat bij de 41 
excursie naar de Hunnerberg vooraf identiteitskaartgegevens doorgegeven moesten 42 
worden. Toen dit was doorgegeven ging er een deelnemer toch niet mee. Die plek 43 
kon toen niet meer opgevuld worden, terwijl er wel een reservelijst was. A. van de 44 
Laar vraagt of je daarmee tegenhoudt dat mensen zich gaan afmelden. Jori legt uit 45 
dat je dat niet kunt tegenhouden, maar er wel voor kunt zorgen dat leden zich eerder 46 
afmelden. Op die manier kan iemand anders nog mee.  47 
R. van Rijthoven vraagt of alle excursies vol zitten. Jori antwoordt dat dit verschillend 48 
is. R. van Rijthoven vraagt zich af of dit niet een extra drempel zal zijn om in te 49 
schrijven voor een excursie. Jori geeft aan dat het er om gaat dat je pas na de 50 
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inschrijfdatum je geld niet meer terug krijgt. R. van Rijthoven geeft dan aan om het 1 
op een positieve manier op de poster te zetten.  2 
 3 
- Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 februari heeft de studytrip plaatsgevonden 4 
naar Brugge. Er hadden zich 52 studenten opgegeven. Uiteindelijk zijn er 49 5 
studenten meegegaan. Eén lid kon uiteindelijk niet mee in verband met ernstige 6 
familieomstandigheden. Er is besloten het geld terug te geven aan deze persoon 7 
gebaseerd op richtlijnen die annuleringsverzekeringen hanteren. 8 
 9 
e. Informeel 10 
Op woensdag 6 april is in de vergadering van de toneelcommissie besloten om de 11 
commissie te stoppen, omdat er te weinig animo is bij de georganiseerde activiteiten.  12 
 13 
J. Wilms geeft aan dat ze in het halfjaarlijks evaluatieverslag heeft gelezen dat er een 14 
enquête is afgenomen. Daaruit bleek dat er positieve reacties waren. Bij de eerste 15 
activiteit was er één aanmelding en bij de tweede activiteit vier aanmeldingen. Het 16 
zou dan ook voor vier leden door kunnen gaan. Verder hoeft dit niet per se te gelden 17 
dat er geen animo is voor een toneelstuk. Ellen geeft aan dat we hoopten dat via de 18 
activiteit gepeild kon worden of er animo was voor een toneelstuk. Ze geeft toe dat 19 
het niet met zekerheid te zeggen is dat er geen animo is voor een toneelstuk. J. Free 20 
geeft, in een reactie vanuit de toneelcommissie, aan dat er voor een toneelstuk al 21 
kosten gemaakt moeten worden, voordat je begint. Met een onzekere basis is dat 22 
een te groot risico. R. van Rijthoven spreekt zijn complimenten uit over de 23 
werkzaamheden van de toneelcommissie. Het bestuur beaamt dit.  24 
 25 
f. Voorzitter 26 
Linsey vertelt dat aan het eind van het jaar enkele voorstellen komen voor het 27 
wijzigen van het Huishoudelijk Reglement. Het gaat onder andere over de 28 
onduidelijkheid van het stemmen te voorkomen en er voor zorgen dat we onszelf 29 
beperken tot drie stemmogelijkheden.  30 
 31 
M. de Bresser vraagt wat het HR is. Linsey legt uit dat dit staat voor het Huishoudelijk 32 
Reglement. Een vereniging hanteert statuten en een Huishoudelijk Reglement vult 33 
deze statuten aan. J. Guldenaar vraagt of het niet slimmer is om deze wijzigingen 34 
door de te geven aan het volgende bestuur. Linsey antwoordt dat het niet de 35 
bedoeling is dat de problemen rond het stemmen terugkomen. Daarom zal dit 36 
bestuur de wijziging nog doorvoeren. Verder heeft dit bestuur het zo ervaren en de 37 
wijziging kan er voor zorgen dat er in het nieuwe jaar weinig problemen zullen 38 
voorkomen rond dit onderwerp.  39 
 40 

5. Presenteren halfjaarlijks evaluatieverslag 2010-2011 41 

Linsey vertelt dat we er dit jaar voor hebben gekozen om niet te stemmen over het 42 
halfjaarlijks evaluatieverslag, aangezien er ook nog lopende zaken zijn. Door middel 43 
van een stemming zou je een halfjaar afsluiten en kan daar niet meer op gereageerd 44 
worden aan het eind van het jaar. Zoals de leden hebben gemerkt, is het halfjaarlijks 45 
evaluatieverslag met de uitnodiging meegestuurd en zal deze ook niet op de website 46 
geplaatst worden. Daarom zal er niet over gestemd worden. Het verslag zal 47 
doorgenomen worden per kopje. Het bestuur wil graag inhoudelijke opmerkingen 48 
over het afgelopen halfjaar. Spelling dan wel tekstuele opmerkingen zullen niet 49 
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worden verwerkt aangezien het geen officieel document wordt. Wanneer 1 
formuleringen echt anders moeten, wordt dit natuurlijk aangepast.  2 
Dit jaar is voor deze opzet gekozen, omdat het bestuur het belangrijk vindt dat de 3 
leden op de hoogte zijn wat er speelt in de vereniging. Daarnaast is het een 4 
evaluatiemoment voor het bestuur zelf. Het zorgt voor een overzicht van de zaken en 5 
activiteiten die al gedaan zijn en die nog lopen of komen.  6 
 7 
J. Wilms geeft aan dat ze enkele spelfouten heeft ontdekt in het halfjaarlijks 8 
evaluatieverslag. Deze wil ze graag meegeven, zodat ze meegenomen kunnen 9 
worden in het jaarverslag.  10 
R. van Rijthoven geeft aan dat dit niet de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering 11 
is, maar de algemene ledenvergadering waarin het halfjaarlijks evaluatieverslag 12 
wordt gepresenteerd.   13 
 14 
J. Wilms vraagt hoeveel ideeën er waren ingezonden voor ‘Het beste idee van 15 
Postelein’. Linsey antwoordt dat er vier ideeën waren.  16 
 17 
J. Wilms vraagt of er al ideeën zijn om het buddysysteem een andere invulling te 18 
geven dan tot nu toe is gedaan. Linsey geeft aan dat er nog geen ideeën zijn.  19 
 20 
S. de Laat vraagt namens R. ter Braak dat er staat dat de voortgang van de 21 
toneelcommissie nog niet zeker is. Linsey geeft aan dat tijdens het schrijven van het 22 
halfjaarlijks evaluatieverslag nog niet duidelijk was wat er ging gebeuren. Inmiddels is 23 
de toneelcommissie gestopt. 24 
 25 
S. de Laat geeft namens R. ter Braak aan dat in het verslag vermeld staat dat er 26 
mogelijk geen animo is voor het buddysysteem. De vraag is waarom er dan nog 27 
moeite in gestopt wordt, terwijl er al een verklaring gegeven wordt. Linsey geeft aan 28 
dat het tot nu toe nog niet gelukt is. Er zal nog een betere invulling aan gegeven 29 
worden. Tot nu toe is er nog geen respons op het buddysysteem gekomen. Het 30 
vermoeden is dat er geen animo voor is, maar het is niet het streven om met het 31 
buddysysteem te stoppen.  32 
 33 
R. van Rijthoven vraagt of het bestuur over het algemeen tevreden is met de 34 
opkomst op de activiteiten. Linsey antwoordt dat het bestuur over het algemeen wel 35 
tevreden is. De informele activiteiten worden goed bezocht en de opkomst op de 36 
formele activiteiten wisselt sterk. Dit was voorgaande jaren ook al zo. Verder lopen 37 
niet alle feesten even goed.  R. van Rijthoven vraagt waarom het bestuur zich dan 38 
druk maakt over een buddysysteem. Linsey antwoordt dat het bestuur graag meer 39 
mensen betrekt bij Postelein, zoals mensen die twijfelen om naar een activiteit te 40 
gaan. Het doel is om ook andere mensen er bij te betrekken. A. van de Laar geeft 41 
aan dat er opgelet moet worden dan het buddysysteem een middel is en geen doel. 42 
S. de Laat vraagt of er op een andere manier gekeken kan worden of er animo voor 43 
is. Linsey antwoordt dat het buddysysteem al eens in de nieuwsbrief is uitgelegd, 44 
maar dat het wellicht frequenter bij een activiteit aangegeven moet worden. Verder 45 
zal er iets anders gezocht worden. Mocht het dan toch niet werken dan kan er 46 
geconcludeerd worden dat er geen animo voor is. J. Wilms vraagt of de uitleg van 47 
het buddysysteem op blackboard heeft gestaan. Linsey geeft aan dat dat maar één 48 
keer is gebeurd. J. Wilms stelt voor om het nogmaals te proberen. 49 
 50 
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S. de Laat geeft namens R. ter Braak aan dat het overbodig is om de standaards die 1 
in het DE-café komen te noemen onder het kopje jaaragenda, omdat deze ook al bij 2 
informatievoorziening worden benoemd. 3 
 4 
R. van Rijthoven vraagt zich af wat er met de documenten gaat gebeuren en of het 5 
nuttig is om deze informatie te geven. Linsey antwoordt dat deze feedback gebruikt 6 
zal worden in het jaarverslag en dat het dus zeker niet overbodig is.  7 
 8 
J. Wilms vraagt waarom er nog geen nieuwe computers zijn aangeschaft, omdat we 9 
nu een halfjaar verder zijn en het voor het eigen gemak is. Linsey geeft aan dat er 10 
eerst uitgezocht is welke computers er aangeschaft moesten worden. Op dit moment 11 
hoeft dit alleen nog maar omgezet te worden in het kopen. J. Wilms vraagt of dit niet 12 
in het begin gebeurd is, omdat het te druk was. Het bestuur beaamt dit.  13 
 14 
R. van Rijthoven geeft aan dat hij de uitstraling van de Posteleinkamer niet leuk 15 
vindt. Hij vraagt of daar nog iets aan gedaan gaat worden. Linsey geeft aan dat de 16 
letters ‘Istanbul’ die er nu hangen vervangen zullen worden door de letters van 17 
‘Postelein’. Andere mogelijkheden zijn er namelijk niet. R. van Rijthoven geeft aan 18 
dat de assessor plastic van de raam heeft gehaald. Hij vraagt of de assessor dit met 19 
of zonder toestemming heeft gedaan. Linsey geeft aan het niet te weten. R. van 20 
Rijthoven geeft aan dat posters wel mogen, dus waarom dan niets anders. Linsey 21 
geeft aan dat er nog gekeken zal worden naar de mogelijkheden. 22 
 23 
J. Wilms geeft aan dat er een mogelijke mondelinge toelichting gegeven kan worden 24 
bij het tonen van de activiteitensheets, zoals vermeld in het verslag. Ze vraag of dit 25 
vaak voorkomt en wanneer. Linsey geeft aan dat in het begin van het jaar het 26 
bestuur zich mondeling heeft voorgesteld. Verder is ‘Het beste idee van Postelein’ 27 
mondeling toegelicht. J. Wilms geeft aan dat ‘Het beste idee van Postelein’ niet bij de 28 
activiteitensheets hoort. Linsey antwoordt dat het tegelijk heeft plaatsgevonden. De 29 
laatste maand heeft er geen praatje plaatsgevonden, omdat de activiteitensheets 30 
voor zich spreken. J. Wilms concludeert dat alleen bij grotere activiteiten een 31 
mondelinge toelichting wordt gegeven en dat er geprobeerd wordt om een 32 
combinatie te maken met de activiteitensheets. Linsey geeft aan dat het wisselend is, 33 
maar dat het wel geprobeerd wordt zodat Postelein maar één keer in de maand in de 34 
collegezaal te zien is. J. Free geeft aan dat hij als hij in de collegezaal zit, merkt dat 35 
er weinig aandacht wordt besteed aan de activiteitensheets. Een muziekje zou het 36 
aantrekkelijker kunnen maken. Dat zou de drempel verhogen om de collegezaal te 37 
verlaten. A. van de Laar en S. de Laat geven aan dat een muziekje irritatie kan 38 
opwekken. J. Wilms geeft aan dat op dit moment mensen kunnen kijken die 39 
geïnteresseerd zijn en mensen die het niet willen zien kunnen weglopen. Linsey 40 
geeft aan dat mensen die niet willen kijken, toch wel weglopen. A. van de Laar geeft 41 
aan dat je die mensen die weglopen niet moet willen bereiken. J. Free geeft aan dat 42 
een muziekje geholpen heeft bij het promoten van activiteiten van de Ragweek. A. 43 
van de Laar geeft aan dat de Ragweek eenmalig promotie maakt in de collegezaal 44 
en Postelein elke maand. Ze geeft aan dat het belangrijk is dat er een goede balans 45 
is in het maken van promotie in de collegezaal. 46 
 47 
J. Wilms vraagt wanneer de Frequently Asked Questions op de website geplaatst 48 
worden. Linsey antwoordt dat de vragen bedacht zijn en dat de antwoorden nog 49 
uitgewerkt moeten worden. Daarna kan het op de website geplaatst worden. S. de 50 
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Laat vraagt of de vragen bedacht zijn of dat het vragen zijn die vaak gesteld worden. 1 
Linsey legt uit dat het vragen zijn die vaak gesteld worden per mail. Deze vragen zijn 2 
onder elkaar gezet. J. Wilms vraagt waar deze vragen neergezet worden. Ze geeft 3 
aan dat het belangrijk is dat het opvalt, omdat anders alsnog vragen gesteld worden 4 
in de chatbox. Linsey geeft aan dat er waarschijnlijk een extra kopje geplaatst zal 5 
worden, maar waar precies is nog niet bekend. Bij de chatbox kan er ook verwezen 6 
worden.  7 
R. van Rijthoven geeft aan dat er veel kopjes staan op de website, terwijl de helft niet 8 
gebruikt wordt. Dit kan beter onderverdeeld worden, zodat de Frequently Asked 9 
Questions genoeg zullen opvallen. 10 
 11 
S. de Laat geeft namens R. ter Braak aan dat de FOS-activiteit niet vermeld staat in 12 
het verslag. Linsey geeft aan dat alleen activiteiten vermeld staan die al geweest zijn. 13 
De FOS-activiteit zal in het eindverslag komen te staan. 14 
 15 
S. de Laat vraagt namens R. ter Braak of het thema van de Ragweek vermeld kan 16 
worden. Linsey geeft aan dat de Ragweek geen thema heeft, maar wel twee goede 17 
doelen. Dat waren dit jaar Onemen en Energy4All. Deze goede doelen zullen 18 
vermeld worden in het halfjaarlijks evaluatieverslag. 19 
 20 
S. de Laat geeft namens R. ter Braak aan dat de invulling van de FOS-activiteit niet 21 
vermeld staat en dat het al bekend schijnt te zijn. Linsey geeft aan dat ze nog geen 22 
terugkoppeling heeft gehad vanuit de commissie over de activiteit. Dit was bij het 23 
schrijven van het verslag ook nog niet duidelijk. 24 
 25 
J. Wilms geeft aan dat bij de Raad van Advies Thalia van Overveld wordt genoemd 26 
in plaats van Lydia van Overveld.  27 
 28 
J. Wilms vraagt wanneer iemand kennis kan maken met de degene waarmee hij/zij 29 
naar de activiteit gaat bij het buddysysteem. Dit staat namelijk in het halfjaarlijks 30 
evaluatieverslag vermeld. Linsey geeft aan dat ze zich kunnen aanmelden op de 31 
Posteleinkamer. Het kan zijn dat degene die ze dan zien meegaat naar de activiteit. 32 
Dit wordt op het moment zelf bekeken. Anders zal er kennisgemaakt worden bij het 33 
verzamelen voor de activiteit.   34 
 35 
J. Free geeft aan dat er tot nu toe twee PosteleinPosts zijn uitgekomen en dat ze 36 
beide behoorlijk vertraagd waren. Raïssa legt uit dat de vertraging van de eerste 37 
PosteleinPost komt door haar afwezigheid. Ze heeft daar rekening mee proberen te 38 
houden, maar het bleek dat ze langer afwezig was dan verwacht. De tweede 39 
PosteleinPost is later, doordat geprobeerd is om van drukker te wisselen. Er is toen 40 
toch besloten om hem te laten drukken bij de oude drukker. Er zat toen tevens een 41 
vakantie tussen, waardoor de tweede PosteleinPost vertraagd was. J. Free geeft aan 42 
dat Linsey de taken had kunnen overnemen bij de eerste PosteleinPost. Raïssa 43 
antwoordt dat de PosteleinPost in Indesign wordt gemaakt. Zij is de enige die weet 44 
hoe het programma werkt. J. Free geeft aan dat Linsey het programma dan ook had 45 
kunnen leren bij de inwerking. Anders hadden eventueel oud bestuurleden gevraagd 46 
kunnen worden om extra vragen te beantwoorden. Linsey geeft aan dat ze zelf het 47 
risico niet had willen nemen. Ze had eventueel oud-bestuursleden in kunnen zetten, 48 
maar dan zou de eindverantwoordelijkheid nog steeds bij haar liggen. Dat wil ze niet 49 
graag op zich nemen. J. Wilms vraagt of Raïssa het programma al kende. Raïssa 50 
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geeft aan dat ze zelf het programma heeft moeten ontdekken. J. Wilms stelt voor om 1 
bij het inwerken altijd twee personen het programma te leren. Op die manier is er 2 
altijd iemand die het over kan nemen. Linsey geeft aan dat het tot een bepaalde 3 
hoogte kan, maar dat je nooit het gehele programma kan ontdekken. J. Wilms geeft 4 
aan dat de basis dan alvast gelegd kan worden, zodat de uitloop minder kan zijn. 5 
Linsey geeft aan dat het idee meegenomen kan worden. R. van Rijthoven geeft aan 6 
dat je Indesign leert door te doen. Het is dan slimmer om een commissiehoofd het 7 
programma te leren kennen, dan maak je ook meteen het bestuur niet drukker dan 8 
het al is.  9 
A. van de Laar geeft aan dat de septembereditie naar juni wordt verplaatst. Ze vraagt 10 
zich af of daar wel genoeg tijd voor is. Raïssa antwoordt dat er genoeg tijd is. R. van 11 
Rijthoven stelt voor om mee te geven aan het volgende bestuur om de uitgave van 12 
de PosteleinPost niet vast te leggen in maanden, maar iets ruimer te nemen. Dan 13 
kan er ook minder over gezeurd worden. 14 
J. Wilms vraagt of er een commissiehoofd is bij de PosteleinPostcommissie. Raïssa 15 
geeft aan dat met de commissie besloten is dat het niet nodig is. Het zou dan alleen 16 
gaan over de overname van de vergaderingen. Er is wel iemand die Raïssa helpt 17 
met de eindredactie. J. Wilms geeft aan dat vooraf bekend was dat Raïssa er even 18 
uit zou zijn en dat het dan wel handig zou zijn. Raïssa geeft aan dat niemand 19 
commissiehoofd wilde zijn.  20 
 21 
J. Wilms merkt in het algemeen op dat commissaris in het stuk van de commissaris 22 
PR met een hoofdletter is geschreven en bij de rest met een kleine letter. 23 
 24 
J. Free geeft aan dat het er wel een termijn vastgelegd moet worden voor de 25 
PosteleinPost, omdat het iets periodieks is. Raïssa geeft aan dat dit mogelijk is. Dat 26 
er bijvoorbeeld elke periode een PosteleinPost uitkomt.  27 
 28 
M. de Bresser vraagt zich af vanaf wanneer het nakijken in koppels is ingevoerd. 29 
Raïssa geeft aan dat dit vanaf het begin al gedaan is. M. de Bresser heeft toch 30 
fouten opgemerkt in de PosteleinPost. Raïssa geeft aan dat de stukken pas vanaf de 31 
tweede PosteleinPost ook naar de gehele commissie zijn gestuurd. 32 
J. Wilms vraagt of de commissieleden de mogelijkheid krijgen om het nogmaals te 33 
controleren. Ze vraagt of dit ook daadwerkelijk gebeurd. Raïssa geeft aan dat de 34 
commissieleden het niet hoeven te doen, maar dat het wel gedaan wordt. 35 
 36 
A. van de Laar vraagt hoe het kan dat de prijs van het eerstejaarsweekend gestegen 37 
was. Raïssa geeft aan dat er een extra activiteit was toegevoegd. A. van de Laar 38 
vraagt waarom deze is toegevoegd. Ellen antwoordt dat de vorige commissie dit 39 
besloten had. Verder had Ellen deze commissie net overgenomen en was de 40 
promotie begonnen. A. van de Laar geeft aan dat het handig is om de overdracht 41 
samen te doen. Raïssa geeft aan dat ze nu bezig zijn met een andere bestemming, 42 
omdat de boottocht naar Ameland erg duur is. R. van Rijthoven geeft aan dat er met 43 
minder reistijd meer tijd is om in te vullen met activiteiten. Ellen geeft aan dat 44 
activiteiten niet per se geld hoeven te kosten.  45 
 46 
J. Wilms vraagt of het nog zin heeft om het sponsoroverleg voor te bereiden. Raïssa 47 
legt uit dat ze daar zelf in het begin geen tijd voor had. Daarom maakt ze het nu 48 
alvast voor haar opvolger. 49 
 50 
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J. Wilms vraagt waarom er geen subkopje gemaakt is voor de excursies en lezingen. 1 
Jori zal dit aanpassen.  2 
 3 
J. Wilms geeft aan dat er vermeld staat dat er geen animo was voor de lezing over 4 
Aequor. Dit zou ook kunnen komen, omdat iedereen het bericht had gelezen en 5 
daarom niet kwam. Jori geeft aan dat het bestuur verwachtten dat er geen animo 6 
was, omdat ze er niemand over had gehoord. 7 
 8 
J. Wilms vraagt waarom er een lezingencyclus is. Jori geeft aan dat dit bedacht is, 9 
maar dat er niet veel gebruik van wordt gemaakt. Dit was éénmalig en kan niet echt 10 
een cyclus genoemd worden. Het is wel handig om de contacten met C. Hulsmans te 11 
hebben voor andere lezingen. Verder bedenkt de commissie verschillende 12 
onderwerpen.  13 
 14 
J. Wilms geeft aan dat er in bestuursjaar 2009-2010 een maximum gehanteerd werd 15 
van vijftien scholieren aan een meeloopdag. Jori geeft aan dat ze veel aanvragen 16 
binnenkrijgt. Eén keer kwam het voor dat er meer dan vijftien scholieren waren. Dit 17 
verliep prima. Daarom heeft Jori het aantal verhoogt, omdat er ook vaak afmeldingen 18 
komen. Er waren ook een keer twee groepen tegelijk in een college. De docenten 19 
vonden dit prima. 20 
 21 
Er komt een lid binnen. 22 
 23 
A. van de Laar vraagt of er een evaluatie is gehouden onder de deelnemers van de 24 
studytrip. Jori geeft aan dat dit niet gebeurd is, maar dat er tijdens de reis positieve 25 
reacties waren. S. de Laat vraagt of deelnemers niet bang waren om kritiek te geven. 26 
Jori geeft aan dat deelnemers aangaven dat niet elke instelling even leuk was. Ellen 27 
geeft aan dat er ook goede reacties waren ontvangen. 28 
 29 
A. van de Laar vraagt of er bij de sollicitatietraining zoveel animo was om het nog 30 
een keer te organiseren. Jori geeft aan dat er veertien aanmeldingen waren en dat 31 
deze studenten allemaal mee konden doen. 32 
 33 
J. Wilms geeft aan dat de leden van de algemeen informele commissie niet op 34 
alfabetische volgorde staan met achternaam. Ellen geeft aan dat ze dit zal 35 
veranderen. 36 
 37 
J. Wilms vraagt hoe professioneel de fotograaf was op het gala. Hij had namelijk 38 
geen eigen website en er konden geen fotobestellingen gedaan worden. Ellen geeft 39 
aan dat de commissie de fotograaf geregeld heeft en dat van tevoren niet bekend 40 
zou zijn dat hij niet zo professioneel is.  41 
 42 
R. van Rijthoven vraagt of het nieuwe concept voor het A-feest onder dezelfde naam 43 
verder zal gaan. Ellen geeft aan dat er dan ook een nieuwe naam zal komen. J. 44 
Wilms vraagt of er met dezelfde verenigingen doorgegaan zal worden. Ellen geeft 45 
aan dat er misschien met andere verenigingen samengewerkt zal worden, zoals 46 
bijvoorbeeld verenigingen van de sociale faculteit. Concreet is hier echter nog niets 47 
over bekend. J. Free vraagt hoeveel leden er gemiddeld op een A-feest komen. Ellen 48 
antwoordt dat bij het laatste feest alleen het bestuur en de commissie aanwezig 49 
waren.  50 
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J. Free stelt voor om een systeem te bedenken, zodat bekeken wordt hoeveel leden 1 
er aanwezig zijn. Ellen geeft aan dat er veel verschillende verenigingen zijn die 2 
meedoen en dat het dan onnodig druk wordt bij de kassa. J. Free geeft aan dat het 3 
bij het eerstejaarsfeest wel gedaan is om te kijken hoeveel leden er waren. Linsey 4 
legt uit dat het de bedoeling is dat met het nieuwe concept zoveel mogelijk leden 5 
getrokken worden. De commissie zal daar een verdere invulling aan geven. 6 
 7 
J. Wilms vertelt dat het BaMyPo-feest misschien van de donderdag naar de 8 
woensdag wordt verplaatst. Ellen geeft aan dat er geprobeerd zal worden om het op 9 
de donderdag te houden. J. Wilms vraagt of de commissie hier al mee bezig is. Ellen 10 
legt uit dat met alle verenigingen is besloten dat ze het op donderdag willen 11 
behouden. Dit moet nog richting R. Janssen gecommuniceerd worden, maar dat is 12 
nu te vroeg. J. Wilms geeft aan dat hier niet te lang mee gewacht moet worden. R. 13 
van Rijthoven geeft aan dat de contacten met universiteitscafé Piecken niet vergeten 14 
moeten worden. Zij betekenen vooral tijdens de introductie veel voor Postelein. 15 
 16 
A. van de Laar geeft aan dat er gewaakt moet worden voor de monopolie van de 17 
Molenstraat. Wanneer de PitcherParty zal verdwijnen is er geen feest meer buiten de 18 
Molenstraat. Er zijn een aantal studenten die de Molenstraat namelijk boycotten.  19 
 20 
A. van de Laar vraagt of het bestuur mee heeft gedaan aan de loting van de 21 
studiereis of dat ze vooraf al vast stonden. Ellen geeft aan dat het bestuur vooraf al 22 
vast stond.  23 
 24 
A. van de Laar zegt dat ze vindt dat het bestuur het goed heeft gedaan. 25 
 26 
Linsey schorst de vergadering voor 5 minuten. 27 
 28 
Linsey heropent de vergadering. 29 
 30 

6. Presenteren halfjaarlijks financieel verslag 2010-2011 31 

Over het halfjaarlijks financieel verslag zal ook niet gestemd worden. Het is een 32 
overzicht van de kasgelden van afgelopen halfjaar. Desondanks dat er niet gestemd 33 
wordt, heeft de kascontrolecommissie wel een controle uitgevoerd. Linsey geeft 34 
Anouk het woord om het halfjaarlijks financieel verslag te presenteren. Daarna zal 35 
Anouk het advies van de kascontrolecommissie voorlezen.  36 
 37 
S. de Laat vraagt namens R. ter Braak of dat de toelichtingen en de opvallendheden 38 
toch weer gesplitst kunnen worden, omdat het fijner leest. Anouk geeft aan dat ze op 39 
aanraden van L. van Overveld, lid van de Raad van Advies 2010, het samengevoegd 40 
heeft, omdat het makkelijker en overzichtelijker zou zijn.  41 
 42 
R. van Rijthoven vraagt hoe de resultatenrekening in elkaar zit. Anouk legt uit dat bij 43 
inkomsten vermeldt staat wat er in inkomt. Het ‘inkomen begroot’ is wat er begroot is 44 
dat binnenkomt. Daar tussenin staat het percentage dat tot nu toe is behaald. Bij 45 
‘uitgaven’ staat vermeld dat er uit is gegaan. Het ‘resultaat’ is het verschil tussen de 46 
inkomsten en uitgaven. ‘Resultaat begroot’ is het verschil tussen de begrote 47 
inkomsten en begrote uitgaven.  48 
M. de Bresser voegt toe dat ze het ook niet duidelijk vindt. Het kopje inkomsten en 49 
kopje uitgaven zijn niet duidelijk door de lay-out. 50 
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S. de Laat wil graag nog even weten wat Anouk vindt van de weergaven van 1 
opvallendheden en toelichtingen. Anouk geeft aan dat ze het overzichtelijker vindt 2 
om ze allebei bij elkaar te houden. S. de Laat geeft aan dat er echter bij een bepaald 3 
kopje soms alleen een opvallendheid onder valt en soms alleen een toelichting. A. 4 
van de Laar geeft aan dat duidelijk zal zijn wat er in staat per kopje. Anouk zal het 5 
meenemen in een bestuursvergadering. S. de Laat geeft nogmaals aan dat sommige 6 
kopjes geen toelichting nodig hebben, maar wel een opvallendheid zijn.  7 
 8 
J. Wilms geeft aan dat de kosten die gemaakt zijn voor de Actieve Leden Activiteit 9 
maar de helft van het begrote bedrag zijn. Ze vraagt zich af waarom er maar zo 10 
weinig geld is uitgegeven. Ze zou het namelijk niet eerlijk vinden als de rest van het 11 
geld besteed zou worden aan het Actieve Leden Uitje, omdat niet iedereen dan mee 12 
kan. Anouk geeft aan dat het niet met opzet zo gedaan is. Er is geprobeerd een 13 
leuke activiteit neer te zetten en deze bleek laag uitgevallen te zijn. J. Wilms vraagt 14 
of het geld dan naar het Actieve Leden Uitje gaat. Anouk geeft aan dat het vorig jaar 15 
wel gedaan is en dat het eventueel zou kunnen. A. van de Laar raadt aan om dit niet 16 
bewust te doen, maar mocht er geld tekort zijn, kan dit altijd nog overwogen worden. 17 
Anouk geeft aan dat ze het volgende bestuur sowieso zal adviseren om één kopje te 18 
maken voor actieve leden.  19 
 20 
J. Guldenaar vraagt waarom er uitgaven zijn bij de contributies van leden. Anouk legt 21 
uit dat er soms een machtiging is ingetrokken. Verder kan er soms een fout zitten in 22 
de administratie, waardoor de naam en het rekeningnummer niet overeen komen.  23 
 24 
J. Free vraagt of geld dat teruggegeven wordt telt als kosten. Anouk bevestigt dit.  25 
 26 
R. van Rijthoven geeft aan dat ALU staat voor Actieve Leden Uitje en ALA voor 27 
Actieve Leden Activiteit in plaats van respectievelijk Algemeen Leden Uitje en 28 
Algemene Leden Activiteit. 29 
 30 
J. Free geeft aan dat er €300,- begroot is voor de inkomsten van de website. Dit 31 
bedrag is nog niet binnen. Hij vraagt hoe dat komt. Anouk geeft aan dat dit de 32 
sponsoring is van Studystore die nog niet binnen is. De sponsoring is al wel 33 
geregeld.  34 
 35 
J. Free vraagt zich af waar het kasverschil van de samenvattingenkas vandaan komt. 36 
Anouk legt uit dat er door zes bestuursleden gewerkt wordt met de 37 
samenvattingenkas. Ze heeft de administratie nagekeken en het geld is twee keer 38 
geteld. Dit verschil kwam daar uit en de precieze oorzaak is niet bekend.  39 
 40 
R. van Rijthoven geeft aan dat de uitgaven van de bestuurskleding hoger is dan 41 
begroot. Anouk geeft aan dat het de eerste keer was dat ze het geld aan het 42 
overmaken was. Er vond een computerstoring plaats. Hierdoor was er te veel geld 43 
overgemaakt. De bestuursleden hebben het overschot teruggestort. Het uiteindelijke 44 
resultaat zit onder de €900,-.  45 
 46 
J. Free vraagt zich af hoe het zit met de sponsoring van de PosteleinPost. Anouk 47 
geeft aan dat deze sponsoring wederom nog niet binnen is.  48 
 49 
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A. van de Laar vraagt of de grootte van het eigen vermogen van Postelein zo groot is 1 
dat er belasting over betaald moet worden. Anouk geeft aan dat het bestuur 2009-2 
2010 dit heeft uitgezocht en dat dit niet nodig is. Dit heeft ook met winst te maken.  3 
 4 
A. van de Laar vindt wederom dat het bestuur het goed heeft gedaan. 5 
 6 
Anouk leest de brief van de kascontrolecommissie voor. 7 
 8 
J. Wilms vraagt hoe de controle is gegaan met drie personen. S. de Laat, lid van de 9 
kascontrolecommissie, antwoordt dat het makkelijker ging. Hij geeft aan dat het voor 10 
hem weer een tijd geleden was, maar dat het soepeler ging dan het jaar daarvoor. 11 
Anouk vult aan dat ieder lid zijn eigen taak had. Daardoor ging het makkelijker.   12 
 13 

7. Maatregel contractbreuk 14 

In de algemene ledenvergadering van 15 november 2010 is er gestemd om J. van 15 
Kesteren te royeren vanwege een contractbreuk. Zoals sommigen leden nog weten, 16 
was er enige onduidelijkheid. Na de algemene ledenvergadering is er een motie 17 
ingediend tegen de stemmingen die toen hebben plaatsgevonden. Op basis van 18 
deze motie en eigen onderzoek worden zowel de eerste als de tweede stemming 19 
ongelding verklaard. Dit vanwege de onduidelijkheid over de vier stemmogelijkheden 20 
en het feit dat volgens de statuten van de vereniging bij ontzetting een meerderheid 21 
van 2/3 stemmen moet zijn. Dit was niet het geval bij de laatste stemming tot 22 
royering. Verder heeft de rechtswinkel ons inzicht gegeven over het feit dat wij als 23 
bestuur een besluit mogen nemen. Dit heeft het bestuur gedaan en middels een brief 24 
aan J. van Kesteren bekend gemaakt. Vanaf deze tijd had J. van Kesteren één 25 
maand de tijd om in beroep te gaan en mocht dit gebeuren dan mocht de algemene 26 
ledenvergadering een voorstel indienen. Dit is niet gebeurd, dus de maand schorsing 27 
die wij als bestuur hebben voorgesteld is ingegaan en op dit moment is J. van 28 
Kesteren geschorst voor alle activiteiten van Postelein. Deze schorsing zal één 29 
maand duren waarna hij weer kan meedoen met de activiteiten. Inmiddels is de 30 
schorsing al afgelopen. Op deze wijze hopen we dat het afgehandeld is en bieden 31 
onze excuses aan dat het zo heeft moeten lopen. Er is nu geen nieuwe stemming 32 
nodig.  33 

 34 

J. Free vraagt waarom de stemmingen ongeldig zijn verklaard. Linsey legt uit dat er 35 
onduidelijkheid was over de vier stemmogelijkheden die er waren. Er was vooral 36 
onduidelijkheid tussen de keuze ‘onthouding’ en ‘blanco’. Daarom zal het 37 
Huishoudelijk Reglement ook aangepast worden. Daarin zal alleen de optie ‘blanco’ 38 
vermeld worden. Bovendien behoort er bij een ontzegging van een lidmaatschap een 39 
meerderheid te zijn van tweederde in plaats van de helft van de stemmen. Dit was 40 
tevens niet het geval. Dat is de reden dat beide stemmingen zijn afgekeurd. Wanneer 41 
J. van Kesteren in beroep was gegaan, had er gestemd moeten worden onder de 42 
leden. R. van Rijthoven geeft aan dat de vorige notulen goedgekeurd waren, terwijl 43 
ze dus eigenlijk niet goed waren. Linsey antwoordt dat op dat moment de notulen 44 
goed zijn, omdat er genotuleerd is wat er toen gebeurd is. In deze algemene 45 
ledenvergadering en dus ook in de notulen van deze algemene ledenvergadering is 46 
de stemming ongeldig verklaard. De vorige notulen hebben hier niets mee te maken.  47 
 48 
J. Free geeft aan dat het bestuur het besluit mocht nemen, maar het advies van de 49 
leden naast zich neer heeft gelegd. Linsey antwoordt dat door de onduidelijkheid de 50 



  13 

 

beslissing is genomen om een tweede stemming te doen. S. de Laat vertelt dat de 1 
algemene ledenvergadering had gestemd voor de schorsing. De eerste stemming zei 2 
niets, daarom heeft er een tweede stemming plaatsgevonden. De telling van de 3 
eerste stemming was verkeerd. Was dat niet gebeurd, dan was de schorsing al 4 
aangenomen. J. Free geeft aan dat de algemene ledenvergadering zelf een motie 5 
had ingediend voor royering. De conclusie was dus eigenlijk dat meer dan de helft 6 
een royering wilde. Linsey geeft aan dat de eerste stemming niet goed geteld was. 7 
Was dit wel gebeurd, dan was de schorsing al aangenomen. Dit was niet het geval 8 
en er waren dus nog twee mogelijkheden: niets doen of royeren. De algemene 9 
ledenvergadering heeft toen gekozen voor royeren. A. van de Laar geeft aan dat de 10 
eerste keuze van de algemene ledenvergadering schorsen was. Raïssa vult aan dat 11 
de stemming van de royering nooit was aangenomen bij een juiste procedure. S. de 12 
Laat geeft aan dat de tweede stemming niet eens aangenomen was als de schorsing 13 
er al was. J. Free geeft aan dat de algemene ledenvergadering geen 14 
beslissingsbevoegdheid heeft, maar dat de resultaten als advies geïnterpreteerd 15 
kunnen worden. S. de Laat is het daar niet mee eens. Hij denkt dat de algemene 16 
ledenvergadering vonden dat er iets moest gebeuren. De schorsing ging niet door, 17 
dus werd er gekozen voor royering. Linsey wil graag de discussie afsluiten en geeft 18 
alsnog aan dat er onduidelijkheid was in de procedure en dat het bestuur dit graag 19 
helder wil maken. Het bestuur hoopt dat het op deze manier duidelijk is. De 20 
beslissing lag bij het bestuur en is genomen. J. Free geeft aan dat men zich daar bij 21 
neer zal leggen.  22 

 23 

8. Alumnibeleid 24 

Linsey vertelt dat Postelein een grote vereniging is en daarmee een professionele 25 
organisatie is. In bestuursjaar 2009-2010 is het belang van een alumnibestand 26 
aangestipt. Toen bleek ook dat de mogelijkheid van de universiteit niet erg succesvol 27 
was, gebaseerd op de opkomst tijdens de alumnidag van de universiteit.  28 

Het bestuur acht het belang van een alumnibestand groot. Dit kan horen bij 29 
een professionele uitstraling en het kan fungeren als een kennisbestand waaruit 30 
verschillende (formele) activiteiten kunnen worden gehaald. Gedacht kan worden 31 
aan mensen uit het werkveld die huidige leden kunnen informeren over hun 32 
toekomstperspectieven.  33 

Het doel van het alumnibeleid zal zijn om een netwerk te creëren van 34 
afgestudeerde orthopedagogen en onderwijskundigen. Vanuit deze database kan 35 
kennis worden gedeeld, vacatures worden uitgewisseld en vragen voor 36 
lezingen/excursies vanuit Postelein worden gesteld.  37 

Vanuit de sectie Gezin en Gedrag was er al een linkedIn-pagina aangemaakt 38 
met een eigen e-mailadres. Wij, als Postelein, zouden dit beheer op ons kunnen 39 
nemen, aangezien de sectie er eigenlijk geen tijd voor heeft. Dit komt er op neer dat 40 
Postelein mensen kan toevoegen aan de LinkedIn-pagina en hierop berichten kan 41 
posten. Masterstudenten zullen op hun felicitatiekaart een link krijgen naar deze 42 
alumniwebsite. Controle kan worden uitgevoerd door middel van het bekijken van de 43 
profielen van de mensen, of ze gestudeerd hebben aan de Radboud Universiteit.  44 

Het voorstel is om dit als taak van de voorzitter te laten worden voor de 45 
komende jaren. De tijdsbelasting die het met zich mee zal geven is dat af en toe de 46 
site ge-update moet worden. De commissaris formeel zou zelf mensen kunnen 47 
aanschrijven voor formele activiteiten. Wanneer dit een beetje gaat lopen en we een 48 
redelijk bestand hebben opgesteld zou er een activiteit kunnen worden 49 
georganiseerd voor alumni in samenwerking met Postelein. Dit zal wel een doel zijn 50 
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voor op de lange termijn. Het zal gaan om een alumnibestand voor Pedagogische 1 
Wetenschappen breed en niet alleen van Postelein. 2 

Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheid om binnen de LinkedIn-pagina 3 
groepen te maken voor de verschillende richtingen (Gezin & Gedrag, 4 
Onderwijskunde, Leer & Ontwikkeling en Postelein) 5 

Het voorstel aan de algemene ledenvergadering zal in eerste instantie het 6 
belang van een alumnibestand in te zien zijn en de bijbehorende taak toe te schrijven 7 
aan de voorzitter.  8 

A. van de Laar vraagt wat het voordeel is voor de vereniging. Linsey legt uit dat er op 9 
dit moment nog niet echt een voordeel is, omdat het een lange termijn doel is. Het 10 
zou kunnen dat lezingen en de praktijkavond in de toekomst ingevuld kunnen worden 11 
door alumni. Verder kunnen alumni onderling vacatures uitwisselen. Bovendien zal er 12 
nog een groep voor onderwijskunde gemaakt worden.  13 
J. Free vraagt of gecontroleerd wordt of iemand lid is geweest bij Postelein of de 14 
studie heeft gedaan. Linsey antwoordt dat er wel gecontroleerd wordt of iemand 15 
gestudeerd heeft in Nijmegen of dat ze les hebben gegeven. J. Free vraagt of de 16 
Posteleinpagina alleen voor actieve leden is. Linsey geeft aan dat er alleen gekeken 17 
zal worden of iemand in Nijmegen studeert, studeerde, les geeft of les heeft 18 
gegeven. Dit is te zien in het profiel en wordt op goed vertrouwen van de echtheid 19 
van het profiel gecontroleerd. J. Wilms geeft aan dat het niet mogelijk is om te 20 
controleren of iemand vijf jaar geleden lid was. J. Free geeft aan dat de curriculum 21 
vitae’s gecontroleerd kunnen worden. Linsey geeft aan dat dat niet het doel is.  22 
R. van Rijthoven vraagt zich af hoe mensen te weten komen dat deze LinkedIn-23 
pagina bestaat. Linsey antwoordt dat het in de nieuwsbrief vermeld zal worden. 24 
Verder zal op de felicitatiekaart voor masterstudenten een melding gemaakt worden 25 
van het bestaan van deze pagina. Daarnaast stelt S. van Helden de namen en e-26 
mailadressen beschikbaar van alumni die het afgelopen anderhalf jaar zijn 27 
afgestudeerd. Zij zullen ook een bericht ontvangen met het bestaan van deze Linked-28 
In pagina.  29 
R. van Rijthoven vraagt of er nu gekeken zal worden of het nu aanslaat of dat dit de 30 
komende jaren doorgevoerd zal worden. Linsey antwoordt dat dit een beslissing is 31 
voor de lange termijn. Wanneer het niet werkt, zou er over een paar jaar een 32 
beslissing genomen worden om er mee te stoppen.  33 
 34 
J. Wilms vraagt of masterstudenten bij hun uitreikingen een kaart ontvangen. Linsey 35 
antwoordt dat dit in de maak is. Raïssa vertelt verder ze het heeft geprobeerd na het 36 
schrijven van het halfjaarlijks evaluatieverslag. Het blijkt dat het niet mogelijk is om 37 
de felicitatiekaart bij de uitreiking uit te delen. Er wordt nog een manier gezorgd om 38 
er toch voor te zorgen dat de masterstudenten de felicitatiekaart ontvangen. Dit zal 39 
waarschijnlijk via drs. S. van Helden gebeuren. J. Wilms geeft aan dat de 40 
afgestudeerden bij het secretariaat iets moeten ophalen. Daar zou de felicitatiekaart 41 
bijgegeven kunnen worden.  42 
 43 
R. van Rijthoven geeft aan dat op de LinkedIn-pagina vacatures geplaatst kunnen 44 
worden. J. Wilms geeft aan dat het gebruikt kan worden als promotie. Er zijn ook 45 
vacatures op blackboard en M. Nijhuis ontvangt ze ook regelmatig. Deze kunnen ook 46 
allemaal geplaatst worden op de LinkedIn-pagina. Linsey geeft aan dat het niet de 47 
bedoeling is dat het een vacaturebank wordt, maar het kan wel een aanvulling zijn. 48 

 49 



  15 

 

Graag willen wij een stemming organiseren over het te voeren alumnibeleid. De 1 
vraag is of jullie het eens dan wel oneens zijn of een blanco stem uitdragen over dit 2 
beleid. Om duidelijkheid te verschaffen betekent ‘voor’ dat je het eens bent met 3 
bovenstaande vertelde in te voeren beleid. ‘Tegen’ houdt in dat je het niet eens bent 4 
met het bovenstaande vertelde in te voeren beleid en zal dus niet worden ingevoerd. 5 
‘Blanco’ houdt in dat je geen mening hebt en je neutraal opstelt. De uitslag van de 6 
stemming zal worden gebaseerd op de het aantal stemmen ‘voor’ danwel ‘tegen’. Er 7 
moet een minimale meerderheid zijn van de helft van de stemgerechtigden. De 8 
‘blanco’-stemmen tellen alleen mee voor het quorum.  9 

De invoering van het alumnibeleid van Postelein wordt aangenomen met: 10 
 11 
Stemmen voor het alumnibeleid: 12 
9 stemmen voor 13 
1 stem tegen 14 
1 stem blanco  15 
 16 
Quorum: 11 17 
 18 

9. W.V.T.T.K.  19 

Er is geen W.V.T.T.K.  20 
 21 

10. Rondvraag 22 

- J. Wilms vraagt of de website beter bijgehouden kan worden. Ze heeft gehoord dat 23 
meer mensen het hier over hadden. Ze keek zelf ook op de website voor informatie 24 
over de algemene ledenvergadering in de agenda, hierbij stond vermeld: verdere 25 
informatie volgt nog.  26 
- J. Guldenaar vraagt wat het winnende idee was van ‘Het beste idee van Postelein’. 27 
Linsey antwoordt dat dit een tweedehands boekenmarkt is. Op de markt kan een 28 
koppeling gemaakt worden tussen mensen die hun boeken willen verkopen of 29 
boeken willen kopen. J. Free vraagt wanneer de andere ideeën bekendgemaakt 30 
worden. Linsey geeft aan dat dit niet nuttig is en dat het bestuur de overigen ideeën 31 
mee zullen nemen. 32 
- Linsey vraagt om een reactie op de locatie, omdat het bestuur bezig is om een 33 
alternatief te zoeken voor de universiteit. J. Wilms reageert dat ze het een goed idee 34 
vindt, maar dat ze in deze locatie last heeft gehad van het geluid.   35 
- Linsey vraagt wat de leden vinden van de opzet om het verslag alleen te bespreken 36 
per punt en een korte introductie te geven. A. van de Laar geeft aan dat ze dit fijn 37 
vindt. Mensen die het verslag niet bij zich hebben kunnen het per pagina moeilijk 38 
volgen. R. van Rijthoven zegt dat bovendien mensen die het verslag niet gelezen 39 
hebben toch input kunnen geven. J. Wilms geeft aan dat het jaarverslag ook op deze 40 
manier besproken mag worden. Bij sommige stukken mag de introductie nog korter.  41 
 42 
R. van Rijthoven geeft zijn complimenten voor het werk aan de verslagen. 43 
 44 
De leden in de algemene ledenvergadering klappen. 45 
 46 

11. Sluiting 47 

Linsey sluit om 21.06 uur de vergadering. 48 
 49 


