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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 

 Bestuur 2011-2012: Anoek Janssen, Domenique Sinke, Marcella 3 
Monteiro, Leonie Pape, Arianne Breure en Jelle Guldenaar. 4 

 Kascontrolecommissie 2010-2011: S. de Laat 5 
 Commissiehoofden: J. Free.  6 
 Raad van Advies: A. van de Laar, R. van Rijthoven en J. Wilms.  7 

Leden: 10 8 
Oud-leden: 2 9 

  Totaal: 30 10 
Afwezigheid  11 
bij kennis- 12 
geving: Vera van Ophoven, Maureen van Jekel en Judith Overkempe   13 
 14 

1.Opening 15 

Linsey opent om 18.34 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. Linsey 16 
geeft aan dat de andere locatie is gekozen, omdat het niet de bedoeling is dat deze 17 
algemene ledenvergadering onnodig lang gaat duren. Het is de bedoeling dat we 18 
efficiënt vergaderen en geen dingen willen herhalen. Kwesties die nu niet direct 19 
betrekking hebben op een jaarverslag of beleidsplan kunnen ook op een ander 20 
moment besproken worden. 21 
 22 
Linsey vertelt dat er op dit moment twee oud-leden aanwezig zijn, namelijk T. van 23 
Overveld en R. ter Braak. Zij zijn van vanaf zaterdag 1 oktober geen lid meer, maar 24 
wel erg betrokken geweest bij de vereniging afgelopen jaren. Er kan over hun 25 
aanwezigheid gestemd worden, maar als de leden in de algemene ledenvergadering 26 
geen bezwaar hebben kunnen ze blijven zitten. Er is geen bezwaar vanuit de leden. 27 
 28 
Linsey vertelt dat Arianne op dit moment niet aanwezig kan zijn, omdat ze een 29 
rugblessure heeft opgelopen. Door deze blessure kan ze niet langer dan een uur op 30 
een stoel zitten. Daarom heeft het bestuur besloten om haar te laten weten wanneer 31 
de wissel bijna begint. Ze zal dan hierheen komen, zodat ze aanwezig kan zijn bij 32 
haar aanstelling als bestuurslid en het bespreken van de speerpunten, de begroting 33 
en haar deel van het beleidsplan. 34 
 35 

2. Vaststellen agenda  36 

De agenda is vastgesteld. 37 
 38 

3. Goedkeuren notulen ALV 20 juni 2011 39 

Met inachtneming van de wijzigingen zijn deze notulen goedgekeurd: 40 
 41 
- T. van Overveld geeft aan dat bij het stukje goedkeuren van de notulen in de vorige 42 
notulen het onduidelijk was dat er een stukje tekst was gekopieerd uit de vorige 43 
notulen. Dit zou er voortaan bij vermeld kunnen worden. 44 
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- T. van Overveld geeft aan dat in de vorige notulen bij de mededelingen van de 1 
commissaris PR staat vermeld dat er een tentamenacties is geweest en een 2 
reguliere promotieactie. Er staat echter niet bij welke acties dit waren. Deze acties 3 
waren respectievelijk het uitdelen van haribo beertjes en het uitdelen van een 4 
spaarvarkentje. 5 
- T. van Overveld geeft aan dat in de vorige notulen staat vermeld dat de student-6 
docent activiteit heeft plaatsgevonden. Er staat echter niet bij vermeld hoe deze 7 
picknick bij het spinozagebouw is ervaren. Deze picknick is goed verlopen en leuk 8 
ervaren door de leden en docenten. 9 
- R. van Rijthoven geeft aan dat in de vorige notulen R. ter Braak de vraag heeft 10 
gesteld of afgelaste activiteiten ook vermeld moeten worden. R. van Rijthoven geeft 11 
aan dat er geen antwoord op deze vraag staat. Anne legt uit dat Linsey hierop 12 
volgend de afgelaste activiteit heeft medegedeeld. 13 
- R. van Rijthoven geeft aan dat de volgende zin niet klopt: ‘R. van Rijthoven vraagt 14 
of L. Pape deze commissie onder de commissaris PR wil trekken.’ Hij geeft aan om 15 
het woordje trekken te veranderen in vallen.  16 
 17 
Een lid komt binnen. 18 
 19 

4. Mededelingen 20 

a. Secretaris 21 
- Anne vertelt dat de eerste boekenverkoop van het collegejaar 2011-2012 heeft 22 
plaatsgevonden. De eerstejaars studenten hebben hun boeken opgehaald na de 23 
introductie en de meerderejaars studenten in de eerste collegeweek. Het boek 24 
wiskunde voor statistiek was niet te bestellen via de webshop en werd later geleverd. 25 
Eerstejaars kregen op die manier de mogelijkheid om dit boek alsnog te kopen door 26 
via de pinautomaten te betalen bij het ophalen van hun andere boeken. Verder 27 
hebben ALPO-studenten het boek Handbook of socialization niet nodig, terwijl dit 28 
vooraf wel was aangegeven. Er is met Studystore afgesproken dat deze boeken 29 
teruggenomen kunnen worden. De mensen die dit boek inleveren zullen hun geld 30 
terugkrijgen. 31 
 32 
b. Penningmeester 33 
- Anouk heeft geen mededelingen. 34 
 35 
c. PR 36 
- In juni is de jubileumeditie van de PosteleinPost uitgekomen. 37 
- Van zondag 14 augustus tot en met dinsdag 23 augustus heeft de introductie 38 
plaatsgevonden. Er waren 241 deelnemers. 39 
- In week 40 zal de laatste promotieactie van het bestuursjaar 2010-2011 40 
plaatsvinden. 41 
- Raïssa bedankt haar commissleden voor hun inzet afgelopen jaar. 42 
 43 
d. Formeel 44 
- Jori bedankt haar commissieleden voor hun inzet afgelopen jaar. 45 
 46 
e. Informeel 47 
- Ellen bedankt haar commissieleden voor hun inzet afgelopen jaar. 48 
 49 
f. Voorzitter 50 
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- Linsey vertelt dat voor de zomervakantie een algemene enquête is afgenomen in 1 
de collegezalen. In totaal hebben 341 mensen deze enquête ingevuld. Er worden 2 
enkele resultaten besproken die naar voren kwamen. Van de respondenten was 93% 3 
lid van studievereniging Postelein. De meeste leden zijn lid vanwege de 4 
boekkortingen/ de samenvattingenverkoop (37%), verder is 22% lid vanwege de 5 
introductie en 18% is lid vanwege de activiteiten.  6 
 7 
A van de Laar vraagt waar de optie lid worden voor de introductie voor staat. Linsey 8 
antwoordt dat er leden zijn die lid worden van studievereniging Postelein om de 9 
introductie mee te lopen. A. van de Laar vraagt of dit per se nodig is. Linsey 10 
antwoordt dat het een optie is en dat mensen dit aan konden geven in de enquête en 11 
dat het niet per se nodig is om aan de introductie deel te mogen nemen.  12 
 13 
De boekenverkoop via Ideal vindt 64% beter dan de vorige methode, omdat er 14 
minder lange rijen staan bij het ophalen van de boeken. Als mensen wel naar 15 
activiteiten gaan is dat vooral omdat het leuk en gezellig is. Ze gaan niet omdat ze 16 
geen zin hebben, vriendinnen/vrienden niet gaan, ze andere afspraken hebben of de 17 
activiteiten op een vervelende tijd gepland. De mensen die naar de maandelijkse 18 
borrel gaan, geven aan dat deze moet blijven, maar mogelijk in een andere opzet. 19 
Het buddysysteem was nauwelijks bekend onder de leden en er was geen animo 20 
voor. Het gemiddelde cijfer dat de leden Postelein geven is een 7,2. Linsey geeft aan 21 
dat het bestuur daar tevreden mee is. 22 
 23 
- Linsey vertelt dat er een actieve leden enquête is afgenomen. Hieruit kwam naar 24 
voren dat actieve leden gemiddeld een uur in de week besteden aan commissiewerk 25 
voor Postelein. De enquête is ingevuld door 20 actieve leden. Dit is relatief weinig, 26 
maar komt neer op ongeveer 1/3 van de actieve leden. De actieve leden (75%) 27 
vinden dat ze weinig uren hoeven te besteden aan commissiewerk. Ze zijn het er 28 
allemaal over eens dat het bestuur voldoende waardering naar hen uitspreekt, mede 29 
door het ALA en de ALU. Ook dat er rekening gehouden wordt met tentamens en 30 
plannen van vergaderingen. De meningen verschillen omtrent de mate van 31 
verantwoordelijkheid die gegeven wordt.  32 
 33 
R. ter Braak vraagt wat bedoelt wordt met verantwoordelijkheid. Linsey antwoordt dat 34 
commissieleden en commissiehoofden wellicht meer verantwoordelijkheid kunnen 35 
krijgen. R. van Rijthoven vraagt of het bestuur eens is met deze opmerking. Linsey 36 
geeft aan dat het iets is wat de leden aangeven en dat het nieuwe bestuur daar iets 37 
mee kan doen. R. van Rijthoven reageert dat het huidige bestuur er ervaring mee 38 
heeft en daar wellicht een betere mening over kan vormen. Ellen geeft aan dat 39 
commissieleden best meer verantwoordelijkheid mogen hebben en dat ze daarbij 40 
waarschijnlijk meer inzet zullen tonen. L. Steeg vraagt hoe Ellen dit voor zich ziet. 41 
Ellen antwoordt dat er meer taken overgedragen zouden kunnen worden. Jori voegt 42 
toe dat ze zelf bij alle vergaderingen aanwezig is geweest, maar dat commissieleden 43 
daar afhankelijk van worden. Als een commissaris een keer niet kan vergaderen, 44 
worden de commissieleden actiever en voelen ze meer verantwoordelijkheid. S. de 45 
Laat geeft aan dat een commissiehoofd er voor is om vergaderingen over te nemen. 46 
Hij vraagt zich af waar de verantwoordelijkheid dan groter mag. Jori geeft aan dat je 47 
als bestuurslid niet per se aanwezig hoeft te zijn, omdat het commissiehoofd 48 
aanwezig is. R. ter Braak is van mening dat het belangrijk is dat het bestuur wel bij 49 
een vergadering aanwezig is, omdat het bestuur dan beter weet wat er speelt in een 50 
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commissie. Ze geeft aan dat het wel verschilt per commissie en dat het vooral bij de 1 
studytrip en studiereis van groot belang is om aanwezig te zijn. Jori bevestigt dat het 2 
per commissie verschilt. Linsey reageert op R. ter Braak dat efficiënt besturen steeds 3 
belangrijker wordt. Het afgeven van taken is een optie om het efficiënter te maken. R. 4 
ter Braak geeft aan dat dan wel in het achterhoofd moet worden gehouden dat men 5 
de controle niet verliest. L. Steeg geeft aan dat de discussie nu vooral over 6 
commissiehoofden gaat. Linsey haakt hierop in door te vermelden dat 7 
commissieleden in het algemeen meer verantwoordelijkheden kunnen krijgen. Dat 8 
zal ook ten goede kunnen komen van de sfeer binnen de commissie. Het is echter 9 
niet vooraf te bepalen. J. Free geeft aan dat de uitslag van de enquête op twee 10 
manier geïnterpreteerd kan worden. Ze geven aan dat het mag, maar niet dat ze het 11 
ook graag willen. Concluderend geeft Linsey aan dat het per commissie verschilt. Het 12 
is aangegeven tijdens de enquête en het nieuwe bestuur kan deze informatie 13 
gebruiken. 14 
 15 
Een lid komt binnen. 16 
 17 
Op de vraag of de mensen graag iets anders zien binnen studievereniging Postelein 18 
wordt meestal nee geantwoord, echter worden er ook enkele goede tips gegeven 19 
over de aanwezigheid van een bestuurslid bij vergaderingen en de rol van actieve 20 
leden tijdens de algemene ledenvergadering. Als laatste worden er nog enkele tips 21 
meegegeven, maar bijna iedereen is zeer tevreden en geeft een compliment aan het 22 
bestuur. Daar is het bestuur blij mee.  23 
 24 

5. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement 25 

Linsey vertelt dat zoals in de vorige algemene ledenvergadering al besproken is dat 26 
het bestuur graag twee artikelen toe wil voegen aan het Huishoudelijk Reglement. In 27 
de vorige algemene ledenvergadering kon er niet gestemd worden op de toegingen, 28 
omdat het toen niet mee was gestuurd met de uitnodiging. Het gaat erom om meer 29 
duidelijkheid te krijgen rondom het stemmen en het tellen van de stemmen. Het 30 
bestuur is van mening dat dit niet duidelijk genoeg vermeld staat in de statuten. De 31 
artikelen die toegevoegd worden zijn: 32 
 33 
Toevoeging HR 1:  34 
Artikel 4.10 Stemmogelijkheden en quorum 35 
Artikel 4.10.1. Leden kunnen stemmen over besluiten voorgesteld door het bestuur 36 
door middel van drie stemmogelijkheden, te weten: voor, tegen of blanco. Men stemt 37 
voor indien men het eens is met het te nemen besluit. Men stemt tegen indien men 38 
tegen het te nemen besluit is. Men weerhoudt zich van een mening indien men 39 
blanco stemt.  40 
 41 
Toevoeging HR 2:  42 
Artikel 4.10.2. De blanco-stemmen tellen enkel mee om het quorum vast te stellen en 43 
hebben geen invloed op de telling. Een besluit wordt aangenomen dan wel 44 
afgewezen bij meer dan de helft van de stemmen, tenzij de statuten anders 45 
vermelden.  46 
 47 
Er kan gestemd worden over het wel of niet toevoegen van deze artikelen aan het 48 
huishoudelijk reglement. Als mensen zich willen onthouden van stemming vullen ze 49 
het stembriefje niet in. Deze stemmen tellen namelijk niet mee om het quorum vast te 50 
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stellen. De stemmen voor, tegen en blanco bepalen het quorum. Verder wordt aan 1 
het volgende besturen meegegeven dat ze voorafgaand aan een stemming altijd een 2 
korte uitleg gegeven zal worden waar verschillende stemmogelijkheden voor staan. 3 
 4 
E. Nizet vraagt zich af waarom de stemkeuze onthouding niet op het briefje wordt 5 
gezet als het toch altijd vermeld wordt voor een stemming. T. van Overveld geeft aan 6 
dat deze discussie in de vorige algemene ledenvergadering ook al heeft 7 
plaatsgevonden. E. Nizet geeft aan dat het ook toegevoegd zou kunnen worden aan 8 
het Huishoudelijk Reglement. Linsey geeft aan dat er aan het volgende bestuur wordt 9 
doorgegeven om bij elke stemming de stemprocedure nog eens uit te leggen. E. 10 
Nizet stelt voor om een zin toe te voegen over de stemkeuze onthouding. Linsey stelt 11 
deze zin voor: Men weerhoudt zich van stemming door het stembriefje niet in te 12 
vullen. 13 
J. Free checkt of het zo zit dat als het quorum om tien stemmen staat, er acht 14 
blancostemmen zijn en twee voor dat een voorstel dan aangenomen wordt. Linsey 15 
bevestigt dit. 16 
 17 
Als je voor stemt ben je er mee eens, als je tegen stemt ben je het niet met deze 18 
toevoeging eens en als je blanco stemt dan ben je niet voor en niet tegen. De blanco 19 
stemmen tellen mee voor het quorum. De stemming wordt aangenomen dan wel 20 
afgewezen bij een meerderheid van de helft van de stemmen.  21 
 22 
Toevoeging HR 1;  23 
20 stemmen voor 24 
0 stemmen tegen 25 
2 stemmen blanco 26 
 27 
Quorum: 22 28 
 29 
Toevoeging HR 2;  30 
20 stemmen voor 31 
0 stemmen tegen 32 
2 stemmen blanco 33 
 34 
Quorum: 22 35 
 36 
De twee toevoegingen voor het Huishoudelijk Reglement zijn aangenomen.  37 
 38 

6. Presenteren en stemmen jaarverslag 2010-2011 39 

Linsey vertelt dat het jaarverslag gepresenteerd wordt. Op het moment van schrijven 40 

waren nog niet alle activiteiten geweest. De stukken waar het om gaat staan in de 41 

powerpointpresentatie. Deze zullen worden toegevoegd aan de definitieve versie. 42 

Linsey geeft aan dat het bestuur graag alleen inhoudelijke opmerkingen wil 43 

ontvangen. Opmerkingen over de spelling en stijl mogen per e-mail gestuurd worden. 44 

Het jaarverslag zal per pagina besproken worden.  45 

 46 

Linsey vertelt in het kort wat de speerpunten waren en hoe deze zijn uitgewerkt. 47 

 48 

49 
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Inhoudsopgave; 1 

J. Free geeft aan dat de telling van de paginanummers niet klopt. Hij geeft aan dat hij 2 

hierover nog een e-mail zal sturen. 3 

 4 

Pagina 6; 5 

J. Free vraagt zich af of de tweedehandsboekenmarkt doorgegeven is aan het 6 

nieuwe bestuur. Linsey bevestigt dit. 7 

 8 

Pagina 8; 9 

L. Steeg geeft aan dat het stukje over de ALPO-studenten uit de lucht komt vallen. 10 

Als erbij vermeld zou worden dat het gaat om een betere promotie van 11 

studievereniging Postelein voor de ALPO-studenten is het logischer waar het stukje 12 

vandaan komt. Linsey geeft aan dat dit vanuit het beleidsplan is geschreven. Het zal 13 

duidelijker vermeld worden. 14 

 15 

R. ter Braak geeft aan dat er een verschillend aantal leden staat vermeld in het 16 

beleidsplan en het jaarverslag. 17 

Linsey geeft aan dat het aangepast zal worden. 18 

 19 

Pagina 9; 20 

L. Steeg geeft aan dat bij het stuk ICT wordt uitgelegd dat er geen ondersteuning 21 

wordt ontvangen door het GDI. Ze vraagt zich af wat de gevolgen hiervan zijn voor 22 

studievereniging Postelein. Linsey antwoordt dat dit zal worden toegevoegd. De 23 

gevolgen zijn dat er zal geen ondersteuning meer geboden worden in software en 24 

hardware. Het is wel mogelijk het internet van de Radboud Universiteit (RU) te 25 

gebruiken. Verder is er een website waarvandaan basispakketten gedownload 26 

kunnen worden, zoals Outlook en Microsoft office. L. Steeg vraagt of 27 

studievereniging Postelein dan zelf een bedrijf dient te zoeken. Linsey bevestigt dit. 28 

Linsey geeft aan dat er ook gebruik gemaakt kan worden van leden die goed zijn met 29 

computers of eventueel is studievereniging Thalia bereid om te helpen. E. Nizet vult 30 

aan dat deze regels er al waren van het GDI, maar dat ze nu verduidelijkt zijn. 31 

Daardoor is het nu pas doorgedrongen bij studieverenigingen. Linsey voegt daaraan 32 

toe dat er nog een handboek zal komen vanuit het GDI voor studieverenigingen. 33 

 34 

T. van Overveld geeft aan dat de samenvattingenverkoop dit jaar, anders dan vorig 35 

jaar, van 10.00 uur tot 16.00 uur heeft plaatsgevonden. Ze vraagt zich af hoe dit is 36 

bevallen. Linsey geeft aan dat het goed is bevallen. De verkoop is ook erg groot. De 37 

inloop van studenten is niet dermate storend om het niet te doen. Het kan zijn dat het 38 

na een college even heel druk is, omdat veel mensen tegelijk komen. A. van de Laar 39 

vraagt of de cijfers vergeleken zijn met vorig jaar. Anouk geeft aan dat het niet 40 

gedaan is. A. van de Laar geeft aan dat bij een grote stijging de verklaring kan liggen 41 

aan de langere openingstijden. Linsey vult hierop aan dat er ook nieuwe 42 
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samenvattingen aangekocht zijn afgelopen jaar die erg populair waren. Dit kan ook 1 

voor de grote verkoop zorgen. 2 

 3 

J. Free geeft aan dat bij het stuk over kamerdienst staat dat het streven was om 4 

aanwezig te zijn. Hij vraagt zich af of dit ook gelukt is. Linsey geeft aan dat dit gelukt 5 

is en dat het aangepast zal worden. 6 

 7 

J. Free geeft aan dat 110 leden het verjaardagscadeau hebben opgehaald. Hij vindt 8 

dit weinig en vraagt zich af hoe dit kan. Linsey geeft aan dat misschien de 9 

aantrekkelijkheid van het cadeau vergroot moet worden. L. Steeg geeft aan dat 110 10 

leden wel positief geassocieerd zijn met studievereniging Postelein. J. Wilms geeft 11 

aan dat het een extra dienst is en dat niet iedereen daar gebruik van wil maken. 12 

Linsey vertelt dat vaak wel de nieuwsgierigheid wordt gewekt bij leden als ze de 13 

verjaardagsmail ontvangen. M. Mostard stelt voor om een poster op te hangen om 14 

leden eraan te herinneren dat ze een verjaardagscadeau mogen ophalen als ze jarig 15 

zijn geweest. 16 

 17 

E. Nizet geeft aan dat de kameretiquette van 2008-2009 is opgevolgd. Naar haar 18 

idee zijn deze etiquette al meerdere malen aangepast. Ze raadt aan om het jaartal 19 

weg te laten. Linsey geeft aan dat dit zal worden aangepast. R. ter Braak geeft aan 20 

dat het raadzaam is om de kameretiquette ook even te vermelden. 21 

 22 

Pagina 10; 23 

T. van Overveld geeft aan dat beschreven staat dat er raamstickers op de deuren 24 

van de Posteleinkamer zijn geplakt. De folie is echter ook naar beneden gehaald. Dit 25 

mag ook beschreven worden. Linsey geeft aan dat het gedaan zal worden. 26 

 27 

J. Free geeft aan dat er één idee van het beste idee van Postelein is uitgewerkt. Hij 28 

vraagt zich af of de rest ook uitgewerkt zou kunnen worden. Linsey geeft aan dat er 29 

maar vier ideeën binnen waren gekomen en dat de andere ideeën niet realistisch 30 

uitvoerbaar waren, door bijvoorbeeld te hoge kosten. 31 

 32 

Pagina 12; 33 

E. Nizet  geeft aan dat aan het begin van het jaar gekeken is binnen het FOS of er 34 

een activiteit georganiseerd zou moeten worden. Nu lijkt het dat deze activiteit weer 35 

in het water loopt. Dit is het vierde jaar dat het niet gelukt is. Ze raadt het nieuwe 36 

bestuur aan om hier niet nogmaals energie in te steken. Linsey geeft aan het bestuur 37 

hier bewust van is geweest, maar dat de commissie enthousiast genoeg was. Er is 38 

nog niets van vernomen, dus waarschijnlijk gaat het congres niet meer door. E. Nizet 39 

geeft aan dat als het wel het geval is het vermeld moet worden in het beleidsplan. 40 

 41 

T. van Overveld vraagt of het geld voor de Ragweek overgemaakt is en eventueel 42 

naar boven is afgerond. Anouk antwoordt dat het bedrag rechtstreeks is 43 

overgemaakt zonder afronding. Verder was er geen geld begroot voor de Ragweek. 44 



8 
 

 1 

Pagina 13; 2 

T. van Overveld geeft aan dat in het jaarverslag vermeldt staat dat er een evaluatie 3 

plaats heeft gevonden met de Raad van Advies. Ze vraagt zich af of dit ook nut heeft 4 

gehad. Linsey geeft aan dat het gesprek inderdaad heeft plaatsgevonden. Het 5 

gesprek was zeer nuttig en daaruit is het Raad van Advies protocol ontstaan. Hierin 6 

staat wat het bestuur kan verwachten van de Raad van Advies en andersom. T. van 7 

Overveld geeft aan dat dit vermeldt mag worden. R. van Rijthoven geeft aan dat 8 

daarbij ook vermeld mag worden dat dit protocol is ontstaan in samenspraak met het 9 

bestuur en de Raad van Advies. 10 

 11 

T. van Overveld geeft aan dat ze een masterkaartje heeft gekregen. Deze was echter 12 

gekopieerd. Waarschijnlijk waren ze op. Ze geeft de tip om er voor te zorgen dat er 13 

voldoende op voorraad zijn bij Dienst studentenzaken. Linsey dankt haar voor de tip. 14 

Aan het nieuwe bestuur zal overgedragen worden dat er voldoende op voorraad 15 

moeten zijn. Eventueel kan Dienst studentenzaken contact opnemen met het bestuur 16 

als de kaartjes bijna op zijn.  17 

 18 

Pagina 14; 19 

J. Free geeft aan dat in de enquête naar voren komt dat een overgroot deel van de 20 

leden niet bekend is met het buddysysteem. Hij vraagt zich af wat dit zegt over de 21 

promotie, omdat met de huidige middelen het buddysysteem de leden niet heeft 22 

bereikt. Linsey geeft aan dat andere activiteiten op dezelfde manier worden 23 

gepromoot en daar is wel animo voor. Het ligt dus niet aan de manier van promoten, 24 

maar hetgeen dat wordt gepromoot. Anouk legt uit dat veel leden de nieuwsbrief 25 

scannend lezen. Als een titel niet aanspreekt, wordt het niet gelezen. Linsey geeft 26 

aan dat er een kopje op de website heeft gestaan met uitleg over het buddysysteem. 27 

De conclusie van het bestuur is dat er geen animo voor is. J. Wilms beaamt dat de 28 

nieuwsbrief scannend gelezen wordt. Daarom moeten stukjes niet te lang worden. 29 

De introductie was af en toe iets te lang. Het is een afweging die je maakt en het 30 

volgende bestuur kan hier wat mee proberen.  31 

 32 

J. Free geeft aan dat er vier groepen zijn op de Postelein-Linked-In, namelijk gezin 33 

en gedrag, leren en ontwikkeling, onderwijskunde en Postelein. Hij vraagt zich af 34 

waarom er geen onderscheid wordt gemaakt in leden en actieve leden op de 35 

Posteleingroep. Linsey geeft aan dat mensen zich verbonden voelen met Postelein 36 

en daarom lid worden. J. Free geeft aan dat juist Linked-In nuttig zou kunnen zijn als 37 

een soort van referentie. Linsey geeft aan dat er wel staat dat je lid bent, maar het is 38 

niet bedoeld als referentie. Het is ook niet mogelijk om deze referentie te geven, 39 

omdat er niet nagekeken kan worden of iemand actief lid is geweest. Verder zijn er 40 

ook niet-actieve leden die wel actief deelgenomen hebben aan activiteiten. Die 41 

zouden dan buiten de boot vallen. 42 

 43 
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R. van Rijthoven geeft  aan dat de vorige keer gesproken is over vacatures op 1 

Linked-In zetten. Hij vraagt of dat gelukt is. Linsey geeft aan dat mensen zelf 2 

vacatures aan moeten dragen om erop te zetten. Er zijn er twee geplaatst door 3 

studievereniging Postelein. Verder zijn er geen extra contacten gelegd om er meer 4 

toe te voegen. Dit zou wel gedaan kunnen worden. Nu lag de focus vooral op het 5 

uitzoeken en organiseren. 6 

 7 

L. Steeg vraagt zich af waarom het alumnibestand onder de voorzitter valt. Ze vraagt 8 

zich af of het niet meer een PR taak is. Linsey geeft aan dat het niet gepromoot hoeft 9 

te worden. L. Steeg geeft aan dat het wel om een netwerk gaat. Linsey antwoordt 10 

hierop dat de voorzitter vooral contacten legt buiten de vereniging. De site is ook voor 11 

andere onderwijsrichtingen en is gericht op externen, dus past het beter bij de 12 

voorzitter. 13 

 14 

J. Free geeft aan dat de enquête in de collegezaal is uitgedeeld. Dit vindt hij een slim 15 

plan, maar hij vraagt zich af waarom die ook niet extra per mail is gedaan. Hij vindt 16 

de respons nu namelijk nog erg laag. Linsey geeft aan dat het misschien weinig is, 17 

maar het is veel om te verwerken. De gegevens die verkregen worden via een 18 

website worden anders verwerkt dan gegevens verkregen via de collegezaal. Dit is 19 

moeilijk te combineren. J. Borcheld geeft aan dat de bedoeling is dat je zoveel 20 

mogelijk mensen wil bereiken. J. Free geeft aan dat het op dezelfde manier zou 21 

kunnen als de actieve leden enquete. R. van Rijthoven geeft aan dat het in het 22 

verleden is geprobeerd, maar dat het niet werkt. E. Nizet geeft aan dat het belangrijk 23 

is dat je uit alle jaren respons krijgt en het maak niet zoveel uit hoeveel het er dan 24 

zijn. Dan heb je al genoeg draagkracht.  S. Lexmond geeft aan dat uit de actieve 25 

leden enquête maar 1/3 heeft gereageerd. J. Wilms geeft aan dat als er een stijging 26 

heeft plaatsgevonden ten opzichte van vorig jaar dat het dan goed is. Linsey geeft 27 

aan dat dit het geval is. 28 

 29 

R. van Rijthoven geeft aan dat een enquête richting de masterstudenten ook heel 30 

waardevol kan zijn, omdat het ook leden zijn van de vereniging. Dit kan aan het 31 

nieuwe bestuur worden meegegeven. 32 

 33 

Pagina 15; 34 

J. Free vraagt of de uitkomst van de enquête doorgegeven is aan het nieuwe 35 

bestuur. Linsey geeft aan dat dit klopt. 36 

 37 

J. Free geeft aan dat het commissiehoofdenuitje bestaat uit een etentje. Dit uitje is er 38 

om extra dankbaarheid te tonen naar commissiehoofden, omdat zij iets extra’s 39 

hebben gedaan. Het etentje moet wel betaald worden door de commissiehoofden 40 

zelf. Linsey antwoordt dat de commissiehoofden een cadeau hebben gekregen, 41 

waarmee de dankbaarheid is geuit. Het etentje is een eigen keuze. 42 

 43 

Pagina 17; 44 
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R. ter Braak vraagt hoeveel nieuwe samenvattingen er zijn ingediend en of er twee 1 

zijn aangenomen. Anouk antwoordt dat ze dit niet opgenomen heeft in het 2 

jaarverslag, maar dat er niet meer dan tien samenvattingen zijn ingediend. Ze geeft 3 

aan dat dit iets is voor in het financieel jaarverslag. 4 

 5 

T. van Overveld vraagt zich af of de bevestigingsmail het inmiddels wel doet. Anne 6 

geeft aan dat er al twee keer bij Studystore is aangegeven dat de bevestigingsmail 7 

het niet doet. Dat ligt aan de webshop van Studystore. J. Wilms vraagt of hier veel 8 

vragen over komen. Anne bevestigt dit. J. Wilms geeft aan dat er dan vooraf vermeld 9 

kan worden dat de bevestigingsmail het niet doet. Dat voorkomt vragen. N. Bakkum 10 

geeft aan dat er ook vermeld kan worden dat leden zelf even een printscreen maken 11 

van hun bestelling. Linsey geeft aan dat het een goede tip is. Anoek geeft aan dat bij 12 

deze boekenverkoop de bevestigingsmail het niet. R. van Rijthoven tipt dat je dit al 13 

meteen aan mensen kunt vragen die je kent en hun boeken bestellen. Zo weet je het 14 

eerder en hoef je niet op e-mails te wachten. 15 

 16 

Pagina 18; 17 

T. van Overveld geeft aan dat de kascontrolecommissie verslaglegging heeft gedaan. 18 

Er staat echter niet wat die verslaglegging is. Linsey geeft aan dat dit wordt 19 

aangepast. 20 

 21 

Pagina 19; 22 

R. ter Braak geeft aan dat bij de enquête even vermeld mag worden wanneer deze is 23 

afgenomen. Linsey geeft aan dat het er bij vermeld zal worden. 24 

 25 

Pagina 20; 26 

R. ter Braak geeft aan dat er vermeldt staat de mentorgroepen erg groot waren. Ze 27 

vraagt zich af hoe groot dit dan is. Raïssa antwoordt dat er dit jaar 17 à 18 28 

mentorkinderen in een groep zaten. R. van Rijthoven vult aan dat er altijd wordt 29 

geprobeerd om op 14 mentorkinderen uit te komen, maar dat dienst studentenzaken 30 

eigenlijk van 10 mentorkinderen per groep uitgaat. 31 

 32 

J. Free geeft aan dat de 50e editie van de PosteleinPost maar bij weinig mensen is 33 

beland. Raïssa geeft aan dat ze tijdens de tentamens zijn uitgedeeld. Bij één jaar is 34 

dat misgelopen, waardoor niet iedereen hem heeft gekregen. N. Bakkum geeft aan 35 

dat niemand hem van het tweede jaar wilde hebben, omdat ze al een volle tafel 36 

hadden. Linsey geeft aan dat doorgegeven zal worden aan het volgende bestuur dat 37 

het handiger is om niet tijdens tentamens uit te delen. Helaas is het met de drukker 38 

niet gelukt om ze eerder uit te delen. J. Free geeft aan dat ze dan beter in september 39 

nog uitgedeeld konden worden. Linsey geeft aan dat het niet mogelijk was, omdat 40 

dan de introductie editie de 50e PosteleinPost zou zijn. R. van Rijthoven geeft aan 41 

dat de bak voor bij Spinoza meer gepromoot zou kunnen worden. 42 

 43 

Pagina 22; 44 
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J. Free geeft aan dat bij de 10e maandelijkse borrel als enige geen aantallen 1 

genoemd staan, terwijl er wel extra promotie was gemaakt door middel van een 2 

gratis shotje. Raïssa geeft aan dat er 60 leden waren. J. Free concludeert dat het 3 

dus heeft gewerkt. 4 

 5 

Pagina 23; 6 

R. ter Braak vraagt zich af hoeveel bezoekers er waren bij de barcontest. Raïssa 7 

geeft aan dat ze geen idee heeft, omdat er leden en niet-leden waren. De kroeg 8 

stond halfvol. L. Steeg geeft aan dat er voor de volledigheid vermeld mag worden dat 9 

studievereniging Postelein niet heeft gewonnen. Linsey geeft aan dat dit toegevoegd 10 

zal worden. R. van Rijthoven geeft aan dat er niet duidelijk staat er een percentage 11 

van de winst van de drank is ontvangen. Linsey geeft aan dat dit toegevoegd zal 12 

worden. 13 

 14 

Pagina 24; 15 

J. Free geeft aan dat er beschreven staat wat er met de eerstejaarscommissie is 16 

gebeurd. Er is ook een advies uitgebracht. Dat staat echter niet vermeld. Linsey geeft 17 

aan dat dit vermeldt zal worden bij dit stuk. 18 

 19 

Pagina 29; 20 

A van de Laar geeft aan dat er een fout staat in de tekst over de excursie naar 21 

dichterbij. Er staat lezing in plaats van excursie. Jori zal dit veranderen. J. Wilms 22 

geeft aan dat er bij vermeld mag worden dat de extra excursie al vast staat. S. de 23 

Laat vraagt zich af wat verwachten zijn. Jori geeft aan dat dit verwanten moet zijn.  24 

 25 

Pagina 30; 26 

R. ter Braak geeft aan dat een workshop niet bij de lezingen hoort, dus dat het bij 27 

overig geplaatst mag worden. Jori geeft aan dat het veranderd zal worden. Het kan 28 

echter niet bij overig geplaatst worden, omdat dat activiteiten zijn die Jori zelf heeft 29 

geregeld. Er zal een apart kopje gemaakt worden. 30 

 31 

Pagina 39; 32 

T. van Overveld geeft aan dat een lid het volledige bedrag heeft betaald voor de 33 

cocktailworkshop. Er staat echter niet hoeveel dit was. Ellen geeft aan dat ze zal 34 

toevoegen dat leden binnen de inschrijftijd €7,50 betaalde en dat zij €15,- heeft 35 

betaald. 36 

 37 

Pagina 40; 38 

T. van Overveld geeft aan dat de chocoladeavond dit jaar met een doordraaisysteem 39 

heeft gewerkt. Ze geeft aan dat dit vermeld mag worden met daarbij de evaluatie van 40 

deze vernieuwing. Ellen vermeldt dat het doordraaisysteem goed is bevallen. Linsey 41 

geeft aan dat ze dit zal vermelden. 42 

 43 

Pagina 41; 44 
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J. Free geeft aan dat het A-feest gestopt is en het Ingloriousfeest wordt doorgezet. 1 

Hij vraagt zich af van wie dit een besluit is. Ellen geeft aan dat het een besluit is 2 

vanuit het huidige bestuur, omdat er nu eenmaal dingen vastgelegd moeten worden. 3 

Voor de andere feesten geldt dat ook. De data van de feesten worden wel met het 4 

nieuwe bestuur gepland. 5 

 6 

Pagina 42; 7 

T. van Overveld geeft aan dat bij de studiereis niet vermeld staat hoeveel de 8 

studiereis gekost heeft. Ellen geeft aan dat dit zal worden toegevoegd. 9 

 10 

J. Free geeft aan dat er vermeldt staat er zes Pitcherparty’s zijn geweest, maar hij telt 11 

er maar vier. 12 

Ellen geeft aan dat dit een fout is vanuit het halfjaarlijks evaluatieverslag en dat dit 13 

aangepast zal worden. 14 

 15 

A. van de Laar geeft aan dat er puntjes op de u van reünie horen. Ellen zal dit 16 

aanpassen. 17 

 18 

Pagina 43; 19 

L. Steeg geeft aan dat de voorletters van J. Janssen volledig zijn uitgeschreven, 20 

maar dat dit bij andere docenten niet is gebeurd. 21 

Ellen geeft aan dat er één lijn in getrokken zal worden. 22 

 23 

Pagina 45; 24 

T. van Overveld geeft aan dat bij het stukje over de toneelcommissie staat vermeld 25 

dat er van tevoren redelijk positief werd gedacht. Ze geeft aan dat dit concreter 26 

vermeld mag worden. Linsey geeft aan dat dit concreter gemaakt zal worden. 27 

 28 

Algemeen 29 

A van de Laar feliciteert het bestuur met het jaarverslag en het mooie bestuursjaar. 30 

 31 

De ALV klapt. 32 

Er wordt begonnen met de stemming. Als je voor bent, oftewel het dus eens bent met 33 
de informatie in dit jaarverslag met inachtneming van de wijzigingen, stem je voor. 34 
Ben je niet eens met de inhoud van dit jaarverslag stem je tegen. Als je geen mening 35 
hebt hierover, dan stem je blanco. 36 
De blanco stemmen tellen mee voor het quorum. De stemming wordt aangenomen 37 
dan wel afgewezen bij een meerderheid van de helft van de stemmen. 38 
 39 
Het jaarverslag 2010-2011 wordt, met inachtneming van de aanvullingen, 40 
aangenomen met: 41 
 42 
21 stemmen voor 43 
0 stemmen tegen 44 
1 stem blanco 45 



13 
 

 1 
Quorum: 22 2 
 3 
De ALV klapt.  4 
 5 
Linsey schorst de vergadering voor tien minuten om te wachten totdat Arianne 6 
aanwezig is. 7 
 8 
Linsey heropent de vergadering. 9 
 10 

8. Presenteren en stemmen beleidsplan 2011-2012 11 

 12 
Anoek geeft aan dat er nu wordt overgegaan op het presenteren van het beleidsplan 13 
2011-2012. Ze verteld dat er een aantal veranderingen in het beleidsplan zijn 14 
aangebracht, de stukken waar het om gaat staan in de powerpointpresentatie. Deze 15 
wijzigingen zullen worden toegevoegd aan de definitieve versie. Ze geeft aan dat er 16 
alleen inhoudelijke opmerkingen gemaakt kunnen worden en dat opmerkingen over 17 
stijl en spelling gemaild kunnen worden.  18 
 19 
Anoek presenteerd kort de twee speerpunten; 20 
Het promotiebeleid dat nu gehanteerd wordt maakt onder andere gebruik van 21 
posters, maandkalenders, tafelstandaard en presentatie op de televisie in de hal van 22 
spinoza en TvA 4. We willen het gebruik van deze middelen voortzetten. Wij zijn 23 
alleen van mening dat de layout en de uitstraling wat sprekender kan. Om de huisstijl 24 
van Postelein herkenbaar te houden voor de leden zullen de kleuren rood en blauw 25 
en het lettertype arial behouden blijven. Het logo zal eveneens niet veranderen.  26 
Naast de posters, maandkalenders etc. willen we kijken wat de mogelijkheden zijn 27 
wat betreft aanpassingen aan de website. Deze mogelijkheden wat betreft 28 
aanpassingen zullen in overleg met de webmaster plaatsvinden.  29 

 30 
Als tweede speerpunt streven wij naar meer betrokkenheid van de leden. De 31 
betrokkenheid van leden willen we vergroten door het activiteitenaanbod aan te 32 
passen. Door een aantal activiteiten aan te passen en een aantal activiteiten niet 33 
voort te zetten of toe te voegen hopen wij beter aan te sluiten op interesses van onze 34 
leden. Hierbij zullen we gebruik maken van de enquête die voor de zomervakantie 35 
door het oude bestuur is afgenomen.  36 
Daarnaast denken wij dat de betrokkenheid vergroot kan worden door de 37 
toegankelijkheid te vergroten. Als leden meer toegankelijkheid ervaren verwachten 38 
wij dat ze actief lidmaatschap eerder in overweging zullen nemen. Op die manier zal 39 
de betrokkenheid ook vergroot worden. Hierbij is het initiatief van leden een 40 
belangrijk aspect. Als leden merken dat hun initiatieven gehoord worden verwachten 41 
wij dat leden zich meer betrokken voelen bij Postelein. 42 
 43 
Colofon; 44 
L. Steeg geeft aan dat homepage beter veranderd kan worden in website.   45 
 46 
Pagina 3; 47 
E. Nizet vraagt waarom er benadrukt moet worden dat er een man in het bestuur zit. 48 
Ze vraagt welke toevoeging dit heeft, want je zou dan ook kunnen benadrukken dt er 49 
vijf vrouwen in het bestuur zitten. 50 
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Anoek antwoordt hier op dat het bijzonder is dat er een man in het bestuur van 1 
studievereniging Postelein zit en dat zij het daarom leuk vond dit te vermelden. 2 
 3 
Pagina 6; 4 
Speerpunt 1 5 
S. de Laat geeft aan dat het nieuwe bestuur het imago wil veranderen en dat dit tot 6 
uiting komt in activiteiten en de uitstraling van de studievereniging. Hij geeft aan dat 7 
uitstraling en imago het zelfde zijn. 8 
Anoek legt uit dat het imago vooral veranderd moet worden door het aanpassen van 9 
de promotiemiddelen. 10 
L. Steeg geeft aan dat het bestuur, als ze het imago wil veranderen, duidelijk moet 11 
uitleggen hoe het imago nu is en hoe ze wil dat het wordt. 12 
Anoek geeft aan dat de algemene gedachte heerst, dat het imago van 13 
studievereniging Postelein achterhaald is. Het nieuwe bestuur wil studievereniging 14 
Postelein moderniseren. De poster van de laatste maandelijkse borrel is hier een 15 
voorbeeld van, deze ziet er al moderner uit. 16 
J. Free geeft aan dat imagoverandering niet hetzelfde is als promotieverandering. Hij 17 
geeft aan dat het nieuwe bestuur de jaarkalender, de layout van de posters en de 18 
website wil veranderen. Deze promotie items hebben niets met het imago te maken. 19 
Anoek geeft aan dat het veranderen van de promotie een middel is om het doel te 20 
bereiken. 21 
R. ter Braak geeft aan dat het bestuur dan het promotiebeleid moet veranderen in 22 
plaats van het imago. 23 
Anoek geeft aan dat het bestuur het promotiebeleid niet wil veranderen. 24 
J. Wilms geeft aan dat mensen in het algemeen slecht denken over 25 
studieverenigingen. 26 
S. Lexmond geeft aan dat je door het veranderen van de uitstraling ook het imago 27 
kunt veranderen. Door studievereniging Postelein een modernere uitstraling te geven 28 
kun je ook het imago veranderen. 29 
J. Borcheld geeft aan dat het bestuur duidelijk moet hebben wat het imago is en hoe 30 
het veranderd moet worden. 31 
A. van de Laar geeft aan dat je het imago niet kunt veranderen. Het imago is wat 32 
anderen over jou denken. Door de uitstraling te veranderen kunnen mensen anders 33 
over de studievereniging gaan denken. 34 
Anoek geeft aan dat in het beleidsplan het speerpunt ‘het imago veranderen’ 35 
vervangen moet worden door het speerpunt ‘de uitstraling veranderen’. 36 
R. ter Braak geeft aan dat dan ook duidelijk aangegeven moet worden wat er 37 
veranderd moet worden aan de uitstraling, zodat je later kunt aangeven wat er 38 
daadwerkelijk veranderd is. 39 
R. van Rijthoven geeft aan dat de speerpunten in het beleidsplan een korte 40 
samenvatting zijn over wat het bestuur wil bereiken het aankomende jaar. Deze 41 
speerpunten moeten in het beleidsplan terugkomen. 42 
L. Steeg voegt hier aan toe dat in het beleidsplan de middelen staan om de 43 
speerpunten te bereiken. 44 
S. de Laat geeft aan dat het veranderen van de uitstraling in enkele maanden 45 
uitgevoerd kan worden en dat hij dit een mager speerpunt vindt. 46 
J. Free geeft aan dat het veranderen van het promotiebeleid inderdaad niet veel tijd 47 
hoeft te kosten. Het veranderen van de uitstraling en daarmee het imago kost wel 48 
veel tijd. Niet alleen het promotiebeleid moet dus veranderd worden, maar het moet 49 
veel breder getrokken worden. 50 
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A. Habraken geeft aan dat het nieuwe bestuur ook activiteiten wil veranderen. 1 
R. ter Braak geeft aan dat de twee speerpunten door elkaar lopen en dat het niet 2 
duidelijk is waar het ene speerpunt eindigt en waar het andere speerpunt begint. 3 
Anoek geeft aan dat het veranderen van de activiteiten ook een middel is om de 4 
uitstraling van studievereniging Postelein te veranderen. 5 
L. Oosterveld geeft aan dat ook de houding van het bestuur tegenover anderen kan 6 
bijdragen aan de uitstraling van studievereniging Postelein. Misschien zouden er 7 
daarom meer middelen genoemd kunnen worden in het beleidsplan waarmee de 8 
uitstraling veranderd moet worden. 9 
J. Free geeft aan dat het speerpunt over het veranderen van de uitstraling nu te veel 10 
gaat over de promotie. 11 
R. van Rijthoven geeft aan dat het bestuur dus veel ideeën heeft, maar dat ze deze 12 
dan beter ook allemaal kunnen vernoemen in het beleidsplan. 13 
Anoek geeft aan dat het bestuur ook de indeling van de Posteleinkamer wil 14 
veranderen. Dit heeft ook te maken met de uitstraling van de studievereniging. 15 
R. van Rijthoven geeft aan dat er een korte samenvatting moet worden gegeven in 16 
het beleidsplan over wat het bestuur wil bereiken. 17 
A. van de Laar geeft aan dat de middelen om het eerste speerpunt te bereiken ook 18 
middelen zijn om het tweede speerpunt te bereiken. Hierdoor lijkt het een grote brei. 19 
E. Nizet geeft aan dat er ook één speerpunt van gemaakt kan worden met 20 
verschillende onderdelen om het overzichtelijker te maken. Er is geen regel dat er 21 
meer dan één speerpunt moet zijn. 22 
Arianne geeft aan dat de twee speerpunten wel degelijk veel van elkaar verschillen.  23 
Het veranderen van de uitstraling zal veel meer tijd kosten dan leden meer betrokken 24 
maken. 25 
Leonie geeft aan dat verandering van de uitstraling kan zorgen voor meer 26 
betrokkenheid, maar dit kun je ook op andere manieren bereiken.   27 
A. van Logtestijn geeft aan dat de speerpunten elkaar wel deels overlappen, maar 28 
dat ze ook verschillen. Het zou verwarrend kunnen zijn als je deze twee speerpunten 29 
samenvoegt. 30 
J. Free geeft aan dat een deel van het imagoprobleem komt door de betrokkenheid 31 
van leden.  Een groot deel van de leden is alleen lid voor de boekenkorting en heeft 32 
verder geen interesse in studievereniging Postelein. Leden hebben veel 33 
vooroordelen over de studievereniging. 34 
A. van de Laar geeft aan dat het imago en de betrokkenheid hand in hand gaan. Dat 35 
leden alleen lid zijn voor de boekenkorting hoeft niet te komen door te weinig 36 
betrokkenheid. Het imago van studievereniging Postelein moet zowel binnen als 37 
buiten de vereniging veranderd worden. 38 
E. Nizet geeft aan dat ze het eens is met twee aparte speerpunten en dat deze niet 39 
samen gevoegd hoeven te worden zoals ze eerder aangaf. 40 
R. ter Braak geeft aan dat er duidelijk aangegeven moet worden dat het bestuur de 41 
uitstraling van studievereniging Postelein ook naar buiten toe wil veranderen. 42 
R. van Rijthoven vraagt wat er dan nu toegevoegd wordt en wat er veranderd wordt. 43 
Anoek geeft aan dat de uitstraling van studievereniging Postelein gedateerd is en dat 44 
deze dus gemoderniseerd moet worden. 45 
Arianne geeft aan dat het bestuur andere activiteiten wil organiseren, dat het 46 
promotiemateriaal aangepast wordt en dat de indeling van de Posteleinkamer 47 
veranderd wordt. 48 
Jelle geeft aan dat er met de algemeen informele commissie gekeken zal worden 49 
naar stoerdere activiteiten en een breder aanbod van activiteiten. 50 
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Anoek geeft aan dat de balie in de Posteleinkamer zorgt voor een scheiding tussen 1 
het bestuur en haar leden, daarom moet de indeling veranderd worden. 2 
J. Tuinte geeft aan dat studenten nu een bepaald beeld hebben van de 3 
studievereniging, maar dat je de studenten zelf niet kunt veranderen. Je moet je 4 
daarom focussen op de leden die je wilt bereiken. 5 
Anoek geeft aan dat het bestuur de uitstraling wil veranderen om ook leden te 6 
trekken die voorheen niet kwamen. 7 
J. Free geeft aan dat het ook ligt aan het imago van studieverenigingen in het 8 
algemeen. Hierdoor mis je ook bepaalde leden. 9 
J. Wilms geeft aan dat het nieuwe bestuur nu alleen de huisstijl van Postelein op 10 
bepaalde punten wil veranderen, maar dat ze hierbij wel veilig blijven. Als het bestuur 11 
echt iets wil veranderen dan mogen ze dit ook doen wanneer ze denken dat ze 12 
hiermee hun doel zullen bereiken. 13 
 14 
Pagina 6; 15 
Speerpunt 2 16 
J. Free geeft aan dat het veranderen van de naam van de algemeen formele 17 
commissie in de PIP-commissie een goed idee is. 18 
R. van Rijthoven vraagt hoe ze de website sprekender willen maken en wat hiermee 19 
bedoeld wordt. 20 
Anoek geeft aan dat er al wel ideeën zijn over wat er gedaan moet worden met de 21 
website. 22 
Marcella voegt hier aan toe dat de website van Postelein er in vergelijking met 23 
websites van andere studieverenigingen ouderwets uit ziet. 24 
R. van Rijthoven geeft aan dat de beoogde veranderingen van de website concreet 25 
gemaakt moeten worden in het beleidsplan of vermeld moeten worden in het 26 
jaarverslag. 27 
J. Borcheld vraagt of er ook een Facebook account wordt aangemaakt voor 28 
studievereniging Postelein. 29 
Anoek geeft aan dat dit wordt vermeld in hoofdstuk 2.5. 30 
R. ter Braak geeft aan dat betrokkenheid ook in eerdere beleidsplannen al vernoemd 31 
is en vraagt zich af waarom het het nieuwe bestuur zal lukken dit te bereiken. 32 
Anoek geeft aan dat dit gaat lukken, omdat de uitstraling van studievereniging 33 
Postelein veranderd wordt, er meer verschillende activiteiten komen en de initiatieven 34 
van actieve leden en leden benadrukt zullen worden.  35 
S. de Laat geeft aan dat het bestuur de drempel wil verlagen en dat ze daarmee dus 36 
meer leden willen. 37 
Marcella geeft aan dat het nieuwe bestuur niet meer leden wil maar dat ze minder 38 
betrokken leden meer betrokken willen maken. Dit moet onder andere gebeuren door 39 
meer verschillende activiteiten te organiseren en leden duidelijk te maken dat zij ook 40 
ideeën mogen inbrengen. 41 
E. Rovers vraagt of de drempel verlaagt moet worden om de kamer te bezoeken en 42 
niet om aan activiteiten deel te nemen. 43 
Leonie geeft aan dat de drempel ook verlaagt wordt om aan activiteiten deel te 44 
nemen.  45 
R. ter Braak geeft aan dat er in de derde alinea wordt gesproken over het feit dat het 46 
nieuwe bestuur onder gelijkwaardigheid het open staan voor initiatieven van leden 47 
verstaat. Ze geeft aan dat dit verduidelijkt en uitgebreid moet worden, omdat in alinea 48 
vier en vermeld wordt dat actief lidmaatschap aantrekkelijker gemaakt moet worden. 49 
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Dit is eerder nog niet de tekst vermeld. Er moet dus een duidelijk stuk komen over de 1 
leden initiatieven en het actief lidmaatschap.  2 
Anoek geeft aan dat het actief lidmaatschap onder andere aantrekkelijker gemaakt 3 
wordt door het veranderen van commissienamen. 4 
R. ter Braak geeft aan dat dit dan ook vermeld moet worden in het beleidsplan. 5 
E. Nizet geeft aan dat wanneer het bestuur de drempel wil verlagen twee open 6 
kamers erg weinig zijn. Ze vraagt waarom er niet meer open kamers georganiseerd 7 
worden. 8 
Anoek geeft aan dat dit komt doordat er ook een maandelijkse activiteit op de 9 
Posteleinkamer georganiseerd zal worden. 10 
E. Nizet geeft aan dat dit dan wel vermeldt moet worden, omdat twee open kamers 11 
erg weinig is. Daarnaast geeft ze aan dat het goed is dat de protocollen gevolgd 12 
worden en dat er daarbij gezorgd moet worden dat het bestuur deze up-to-date 13 
houdt. 14 
 15 
Na het bespreken van de speerpunten legt Anoek aan de ALV uit dat eerst de 16 
begroting en de commissaris formeel besproken worden. Dit om Arianne eerder naar 17 
huis te kunnen laten gaan in verband met een blessure.  18 
 19 
Pagina 13; 20 
R. van Rijthoven geeft aan dat uit de enquête blijkt dat leden voornamelijk lid zijn 21 
vanwege de boekkortingen en de samenvattingen. Het is misschien een idee om 22 
daarom extra te promoten voor het inleveren van samenvattingen. 23 
Anoek geeft aan dat hier nog niet over nagedacht is. 24 
R. van Arkel geeft aan dat hier dan wel extra geld voor moet worden in begroot. 25 
Marcella geeft aan dat het goed is wanneer er veel samenvattingen worden 26 
aangeleverd, maar dat de kwaliteit wel gewaarborgd moet blijven. 27 
J. Free geeft aan dat veel leden niet weten dat ze een samenvatting in kunnen 28 
leveren. 29 
J. Wilms geeft aan dat dit vaker in de kan worden vermeld in de sheets die worden 30 
getoond in de collegezalen.  31 
E. Nizet geeft aan dat er ook duidelijk moet worden aangegeven hoe het inleveren 32 
van een samenvatting werkt en welke voorwaarden er aan verbonden zijn. 33 
J. Wilms vraagt of de samenvattingen ook tekstueel nagekeken kunnen worden, 34 
omdat er vaak veel spelfouten in de tekst zitten. Dit vindt zij erg vervelend. 35 
S. Lexmond geeft aan dat er gekeken moet worden voor welke vakken er nog geen 36 
samenvattingen zijn en dat dit dan specifiek genoemd kan worden in de promotie. 37 
M. Mostard geeft aan dat de nadruk vooral op de eerstejaars gelegd met worden, 38 
omdat zij een nieuw curriculum volgen. 39 
A. van Logtestijn geeft aan dat dit niet te groot gemaakt moet worden, omdat het niet 40 
de bedoeling is dat er winst wordt gemaakt op de samenvattingen. Het is daarnaast 41 
een idee om de samenvattingen goedkoper te verkopen. Dit jaar zijn er maar drie 42 
samenvattingen ingekocht en zijn er veel samenvattingen verkocht. 43 
J. Wilms geeft aan dat het bedrag voor een ingeleverde samenvatting ook omhoog 44 
kan. 45 
Anoek geeft aan dat er moet worden berekend hoeveel het gaat kosten als de 46 
vergoeding omhoog gaat en de verkoop prijs omlaag. 47 
J. Wilms vraagt welke toevoeging het gedeelte over de ledenstickers heeft. Dit heeft 48 
niets met de samenvattingen te maken en kan dus ergens anders vermeld worden. 49 
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Marcella geeft aan dat dit stuk nergens anders onder valt en daarom onder het kopje 1 
samenvattingen is gezet. 2 
 3 
Begroting; 4 
Marcella geeft aan dat de begroting gebaseerd is op basis van advies, het financieel 5 
halfjaarverslag en op het vorige financieel jaarverslag. 6 
 7 
Algemeen; 8 
R. van Rijthoven geeft aan dat het kopje ‘leden initiatieven’ mist. 9 
Marcella geeft aan dat dit er tussenuit gevallen is. Dit zal er nog ingezet worden. Er is 10 
voor dit kopje €100,- in begroot. Dit geld is bedoeld voor de ideeën van leden die niet 11 
perse onder een bepaalde commissie vallen. 12 
Anouk geeft aan dat je op moet passen dat je de ideeën die vanuit de leden komen 13 
niet zomaar onder een commissie plaatst. Dit geld gaat dan wel van die commissie 14 
af. 15 
Anoek geeft aan dat we dit wel apart zullen houden. 16 
Linsey geeft aan dat wanneer actieve leden ideeën inbrengen je het geld van de 17 
commissie kunt gebruiken en wanneer leden ideeën inbrengen je hiervoor het geld 18 
van ‘leden initiatieven kunt gebruiken. 19 
R. ter Braak geeft aan dat je eerst de ruimte voor activiteiten binnen de commissie 20 
vol moet maken en daarna over kunt gaan op het geld van ‘leden inititaieven’. 21 
Anoek geeft aan dat dit bedrag dan wel omhoog moet. 22 
De ALV is het er over eens dat er €300,- in begroot moet worden voor ‘leden 23 
initiatieven’. 24 
R. ter Braak geeft aan dat je dan ongeveer drie activiteiten van ca. €100,- kunt 25 
organiseren. 26 
 27 
E. Rovers vraagt waarom er €150,- is in begroot voor de RAG-week. Vorig jaar was 28 
dit €100,-. 29 
Anoek geeft aan dat wij als studievereniging €50,- willen inleggen voor het goede 30 
doel. 31 
J. Borcheld vraagt waarom er minder geld is in begroot, namelijk €13.000,-,  voor de 32 
leden contributie. 33 
Marcella geeft aan dat er in het financieel jaarverslag veel minder dan €15.000,- is 34 
binnengekomen als contributie. Dit bedrag is dus aangepast naar de ervaring van 35 
vorig jaar. 36 
R. ter Braak geeft aan dat in het beleidsplan staat dat er 1450 leden zijn. Dit 37 
betekend dat er dan nog 150 leden moeten afvallen om een contributie van €13.000,- 38 
te krijgen. 39 
A. van Logtestijn geeft aan dat er gekeken is hoeveel contributie er vorig jaar is 40 
afgeschreven. 41 
R. van Arkel geeft aan dat het ledenaantal hetzelfde is als vorig jaar bij de telling. 42 
Anouk geeft aan dat er minder contributie afgeschreven wordt omdat er ook 4-jarige 43 
leden zijn. 44 
R. ter Braak geeft het advies om na te denken over een begroting van €14.000,- voor 45 
de ledencontributie. 46 
 47 
R. van Rijthoven geeft aan dat voor de website €600,- is in begroot. Uit ervaring is 48 
gebleken dat het aanpassen van de website veel geld kost. 49 
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Marcella geeft aan dat het moeilijk was om in te schatten hoeveel geld in begroot 1 
moest worden voor het aanpassen van de website. Ze vraagt R. van Rijthoven 2 
hoeveel hij denkt dat nodig is. 3 
R. van Rijthoven geeft aan dat meer dan €1000,- minstens nodig is als het bestuur 4 
de website echt wil veranderen. 5 
J. Borcheld geeft aan dat het ook mogelijk is om een vast bedrag af te spreken. Er 6 
zou een vaste webpagina gemaakt kunnen worden met het Content Management 7 
System. Een speciale commissie zou de website dan up-to-date kunnen houden. 8 
Anoek geeft aan dat er niet een geheel nieuwe website hoeft te komen, maar dat het 9 
meer gaat om het veranderen van de lay-out. 10 
L. Oosterveld geeft aan dat het ook moeilijk is om een geheel nieuwe website te 11 
krijgen, omdat we nu op het netwerk van de Radboud Universiteit zitten. 12 
Anoek geeft aan dat we nu werken op de domeinnaam van onze webmaster. 13 
J. Wilms geeft aan dat er voor de website meer geld in begroot kan worden, om uit te 14 
zoeken wat het bestuur wil doen met de website. 15 
S. de Laat geeft aan dat als je voornamelijk het design wil veranderen je wel een 16 
bepaalde zekerheid moet hebben van iemand die dit kan. Het wordt dan wel duurder. 17 
R. ter Braak geeft aan dat in haar bestuurs jaar de website ook is aangepast. Hier 18 
was toen €1000,- voor in begroot en dit was zeker niet voldoende. 19 
R. van Rijthoven geeft aan dat de website snel verouderd en dat over drie jaar de 20 
website opnieuw aangepast zal moeten worden. 21 
Anoek geeft aan dat ze de begroting voor de website op €1500,- zullen zetten. 22 
Hierdoor is er mogelijk genoeg geld om de website echt te veranderen. 23 
R. ter Braak vraagt of de sponsoring en 3.5.1.1 ‘algemene sponsoring’ gelijk zijn. 24 
Marcella geeft aan dat dit inderdaad zo is. 25 
R. ter Braak geeft aan dat dit dan duidelijker aangegeven moet worden. Ze geeft aan 26 
dat het misschien beter is om de sponsoring uit te splitsen. 27 
Marcella geeft aan dat de sponsoring die in begroot is, de sponsoring is die sowieso 28 
ontvangen wordt. 29 
R. ter Braak geeft aan dat er een aparte post gemaakt kan worden met de 30 
sponsoring. 31 
J. Free geeft aan dat je niet kunt vastleggen hoeveel sponsoring binnengehaald moet 32 
worden. De sponsoring die je ontvangt is afhankelijk van de commissies en 33 
activiteiten.  34 
A. van Logtestijn geeft aan dat je beter niet overal apart een kopje sponsoring kunt 35 
zetten, maar beter een algemeen kopje kunt behouden. 36 
R. ter Braak geeft aan dat het nu niet duidelijk is waar er wel en geen sponsoring is. 37 
Anoek geeft  aan dat er een vast sponsorbedrag is voor de Posteleinpostcommissie, 38 
de introductiecommissie en de website. De sponsoring voor de commissies wordt 39 
niet opgenomen in de begroting. 40 
 41 
R. ter Braak vraagt of het kopje ‘drukwerk’ de kosten zijn van het drukwerk van alle 42 
commissies. 43 
Anoek geeft aan dat dit inderdaad zo is. 44 
R. ter Braak geeft aan dat dit dan duidelijker aangegeven moet worden. 45 
J. Free geeft aan dat er een duidelijkere toelichting gegeven moet worden bij de 46 
begroting. Er moet aangegeven worden wat er is veranderd en waarom dit is 47 
gedaan. 48 
E. Nizet geeft aan dat er vorig jaar een leaseprinter is aangeschaft. Bij andere 49 
verenigingen worden de verenigingsbladen op de eigen printer gedrukt, 50 
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studievereniging Postelein zou dit ook kunnen doen om de kosten omlaag te 1 
brengen. 2 
Anoek geeft aan dat dit bij studievereniging Postelein niet mogelijk is, omdat de 3 
kwaliteit voor het drukken van de Posteleinpost niet voldoende is. 4 
 5 
Bestuur; 6 
R. van Rijthoven vraagt of bij ‘kamerbenodigdheden’ ook het veranderen van de 7 
uitstraling van de kamer hieronder valt. Hij vraagt of er speciale doelen zijn voor het 8 
geld. 9 
Anoek geeft aan dat er nog geen ideeën zijn hiervoor. 10 
Marcella geeft aan dat er van dit geld misschien wel een projectiescherm gekocht 11 
kan worden, zodat dit niet meer gehuurd hoeft te worden. 12 
 13 
Commissaris PR; 14 
R. van Rijthoven vraagt wat het nieuwe bestuur gaat doen als de introductie korter 15 
wordt. 16 
Marcella geeft aan dat hiermee rekening is gehouden in de begroting. 17 
Anoek geeft aan dat er rekening is gehouden met minder deelnemers. 18 
J. Free geeft aan dat als de kosten van de Universiteit omlaag gaan je ook de kosten 19 
van studievereniging Postelein moet veranderen, omdat ook het programma 20 
veranderd. 21 
Leonie geeft aan dat de kosten voor het introductieprogramma van studievereniging 22 
Postelein hetzelfde blijven. 23 
 24 
J. Free vraagt waar het geld naartoe gaat van de eerstejaarsactiviteit. 25 
Marcella geeft aan dat ook het weekend dat al georganiseerd is, in begroot is. 26 
Daarnaast wordt er nog een barbecue georganiseerd voor de eerstejaars.  27 
Ellen geeft aan dat zij had begrepen dat de barbecue onder de commissaris 28 
informeel valt. 29 
Anoek geeft aan dat dit inderdaad het geval is en dat dit nog veranderd zal worden in 30 
het beleidsplan en de begroting. 31 
J. Wilms geeft aan dat als dit veranderd wordt het eerstejaarsweekend weggelaten 32 
kan worden. 33 
 34 
Commissaris Formeel; 35 
R. van Rijthoven geeft aan dat er voor de Praktijkdag €200,- bij gelegd wordt door 36 
Postelein en dat de PIP-commissie €800,- krijgt. Aan de Praktijkdag nemen 37 
verhoudingsgewijs veel minder leden deel dan aan activiteiten van de PIP-38 
commissie. Het geld dat voor beide commissies is in begroot is gezien het aantal 39 
deelnemende leden is scheef. 40 
Arianne geeft aan dat er veel positieve reacties zijn over de praktijkdag en daarom 41 
blijft het concept behouden. Tijdens de LOOP vergadering is ook over de praktijkdag 42 
gesproken waaruit is gebleken dat de organisatie efficiënter moet worden. Zo kost 43 
het minder energie en is het meer rendabel voor de deelnemende 44 
studieverenigingen. 45 
J. Tuinte geeft aan dat de promotie voor de praktijkdag erg laat was afgelopen jaar, 46 
omdat er niet genoeg actieve leden waren. 47 
R. van Rijthoven geeft aan dat het beter zou zijn om voor de PIP-commissie meer 48 
geld in te begroten, omdat zij meer activiteiten organiseren. 49 
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R. ter Braak geeft aan dat de PIP-commissie nu al meer geld krijgt en de 1 
Praktijkdagcommissie minder. 2 
E. Rovers geeft aan dat Postelein wel een studievereniging is en dat je niet zomaar 3 
activiteiten die met de studie te maken hebben er uit moet gooien. Op deze manier 4 
houd je anders niets over. 5 
R. ter Braak vraagt waar de PIP-commissie het geld aan uit gaat geven. 6 
Arianne geeft aan dat het oude bestuur de tip had gegeven om het geld voor deze 7 
commissie omhoog te doen. Daarnaast wil de PIP-commissie dit jaar ook workshops 8 
organiseren en deze kosten vaak veel geld. Het was moeilijk om een schatting te 9 
maken over hoeveel geld er in begroot moest worden voor deze commissie. Er is 10 
uitgegaan van workshops zoals een salsaworkshop.   11 
 12 
R. ter Braak vraagt of het percentage dat Postelein aan de studytrip en de studiereis 13 
bijdraagt gelijk is. 14 
Marcella geeft aan dat dit inderdaad zo is en dat de verschillen kunnen komen door 15 
het aantal shirts dat voor de commissie is inbegroot. De commissieleden van de 16 
studytrip krijgen namelijk maar één shirt per persoon en de commissieleden van de 17 
studiereis krijgen twee shirts per persoon. 18 
 19 
Commissaris Informeel; 20 
S. de Laat geeft aan dat hij graag meer geld in begroot ziet voor de 21 
mannencommissie. 22 
Marcella geeft aan dat de commissie maar voor een klein aantal leden is en dat om 23 
deze reden het bedrag gelijk gehouden is. 24 
S. de Laat geeft aan dat de opkomst bij activiteiten redelijk hoog is en dat er 25 
gemiddeld 20 mannen naar een activiteit komen. 26 
E. Nizet geeft aan dat de mannencommissie goed loopt en dat je dit wel mag 27 
belonen door meer geld in te begroten. Je maakt de mannelijke leden ook actiever 28 
hierdoor. 29 
Marcella vraagt aan de ALV wat zij denken dat een redelijk bedrag is om in te 30 
begroten. 31 
S. de Laat geeft aan dat er dit jaar op het weekend veel activiteiten niet 32 
georganiseerd konden worden omdat het budget niet groot genoeg was. 33 
Anoek stelt voor om €300,- in te begroten voor de mannencommissie. De ALV is het 34 
hier mee eens. 35 
 36 
Marcella legt uit dat er bij de sportcommissie meer geld is in begroot, omdat de 37 
commissie een skireis wil organiseren. Naar aanleiding van de eerste vergadering is 38 
er vanuit de actieve leden veel animo voor. Het bestuur wil dit graag stimuleren. 39 
R. ter Braak geeft aan dat de inkomsten van dit weekend wel ergens vandaan 40 
moeten komen. 41 
Jelle geeft aan dat het idee is om leden ongeveer €175,- te laten betalen en dat er 42 
ongeveer 25 leden mee kunnen op skireis. Postelein zal van dat bedrag 7,5% 43 
bijdragen.  44 
R. ter Braak geeft aan dat er dan ook inkomsten zijn voor deze commissie. 45 
Marcella geeft aan dat ze deze inkomsten ook in de begroting zal opnemen. 46 
Anoek geeft aan dat er nog €50,- is in begroot voor een extra activiteit. 47 
Marcella geeft aan dat er naast dit bedrag ook nog de kosten van de skireis bij 48 
komen. 49 
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R. ter Braak geeft aan dat Postelein ook 7,5% zou kunnen bijdragen aan het 1 
mannenweekend. 2 
Marcella geeft aan dat dit een goed idee is om zo één lijn te trekken in alle grote 3 
activiteiten. 4 
Anoek geeft aan dat het studievereniging Postelein 7,5% zal bijdragen bij de 5 
studytrip, de studiereis, de skireis en het mannenweekend. 6 
 7 
Samenvattingen verkoop; 8 
Marcella geeft aan dat de kosten van het drukwerk lager zijn en dat het drukken van 9 
de samenvattingen goedkoper is. De prijzen van de samenvattingen kunnen dus 10 
omlaag. De inkomsten zijn nu gebaseerd op het aantal verkochte samenvattingen. In 11 
de begroting zijn de inkomsten al omlaag gezet. Er zal nu voor de inkoop van 12 
samenvattingen €20,- per 100 samengevatte pagina’s vergoed worden. 13 
R. ter Braak vraagt waarom de samenvattingenverkoop niet onder de post 14 
‘algemeen’ gezet wordt. Het staat nu op zichzelf en dat is niet nodig. 15 
 16 
J. Free geeft aan dat er bij 3.5.1. toelichting begroting vermeld wordt dat er gekozen 17 
is voor een minbegroting vanwege de financiële reserve. Hij geeft aan dat het nu is 18 
alsof er geld wordt uitgegeven, omdat dit geld er nu eenmaal is. Hij vindt dit een 19 
slecht argument om voor een minbegroting te kiezen. 20 
Marcella geeft aan dat het geld dat er is, besteed moet worden aan de leden. 21 
Joost geeft aan dat hij graag duidelijk de gedachte achter de minbegroting wil zien in 22 
het beleidsplan. 23 
 24 
Commissaris formeel 25 
Pagina 22; 26 
R. van Rijthoven geeft aan dat er in regel 4 staat dat er een betere planning gemaakt 27 
zal worden. Dit is oordeelvormend over het vorige bestuur. Het is beter om ‘betere 28 
planning’ te vervangen voor ‘goede planning’   29 
J. Wilms vraagt hoe er vooraf een planning gemaakt gaat worden. 30 
Arianne geeft aan dat er een betere verdeling moet komen in hoe vaak een actief lid 31 
een meeloopdag doet en een voorlichtingsdag. De verhouding in hoe vaak iemand 32 
beide activiteiten doet moet beter. De genoemde ‘planning’ in het beleidsplan zal 33 
vervangen worden door ‘verdeling’. 34 
 35 
Pagina 23;  36 
L. Oosterveld vraagt of er is nagedacht over het geven van bijles in psychometrie. 37 
J. Tuinte geeft aan dat dit onderdeel is van statistiek. 38 
Arianne geeft aan dat studenten die graag bijles willen geven ook gevraagd zullen 39 
worden om in andere vakken bijles te geven.  40 
 41 
Anoek schorst de vergadering voor 10 minuten. 42 
 43 
Arianne en drie leden hebben de vergadering verlaten 44 
 45 
 46 
 47 
Pagina 8; 48 
J. Free geeft aan dat in 2.2. Leden er aangegeven wordt dat er een zelfde aantal 49 
actieve leden moet komen, terwijl er gepromoot wordt voor meer actieve leden.  50 
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Anoek geeft aan dat er geschoven is met het aantal actieve leden. Bij sommige 1 
commissies kunnen meer actieve leden en bij andere commissie kunnen minder 2 
actieve leden. 3 
J. Free vraagt waarom er bij commissies niet gewoon meer leden kunnen 4 
plaatsnemen en bij de andere commissies het aantal gelijk houden. 5 
J. Tuinte geeft aan dat bij sommige commissies actieve leden niet echt actief waren 6 
en de commissie met minder leden ook goed functioneert. 7 
R. van Rijthoven vraagt of het beste idee van Postelein er niet meer is. 8 
Anoek geeft aan dat er een andere uitvoering komt van het beste idee van Postelein. 9 
Tijdens het voorstellen van het bestuur in de collegezaal, willen we leden direct 10 
vragen naar hun ideeën. 11 
R. ter Braak vraagt of dit plan nog concreet uitgewerkt wordt. 12 
R. van Rijthoven vraagt of het bestuur leden het hele jaar door naar hun ideeën 13 
vraagt.  14 
Anoek geeft aan dat het bestuur zal laten terug komen in de activiteitensheets dat 15 
leden altijd de mogelijkheid hebben een idee in te dienen bij het bestuur. 16 
R. van Rijthoven geeft aan dat dit dan concreter in het beleidsplan gezet moet 17 
worden. 18 
R. ter Braak geeft aan dat er een zelfde aantal actieve leden komt, maar dat er wel 19 
wordt gepromoot om het actief lidmaatschap aantrekkelijker te maken. Dit spreekt 20 
elkaar tegen.  21 
Anoek geeft aan dat het de bedoeling is om meer te doen met de initiatieven van 22 
leden. 23 
R. van Arkel geeft aan dat als meer leden actief willen zijn dat je daar dan geen plek 24 
meer voor hebt. 25 
Anoek geeft aan dat regel 3 uit het beleidsplan gehaald zal worden om misstanden te 26 
voorkomen. 27 
R. van Rijthoven geeft aan dat in het beleidsplan staat dat er meer commissieleden 28 
zullen plaatsnemen in de promotiecommissie en dat dit aansluit bij het speerpunt. Dit 29 
moet meer concreet gemaakt worden. 30 
R. ter Braak geeft aan dat wanneer je het aantal vaste activiteiten beperkt je een 31 
probleem kunt krijgen wanneer er geen nieuwe ideeën voor activiteiten vanuit de 32 
commissie komt.  33 
A. van de Laar geeft aan dat commissieleden vaak zelf wel veel ideeën hebben. 34 
L. Oosterveld geeft aan dat het goed is om de jaarplanning op de website te zetten 35 
om deze netter en overzichtelijker te houden. 36 
R. ter Braak vraagt of de jaarplanning weer in de kamer wordt opgehangen. 37 
Anoek geeft aan dat het nieuwe bestuur dit niet doet.   38 
 39 
Pagina 9; 40 
A. Habraken geeft aan dat er niet staat aangegeven hoeveel bestuursleden er op de 41 
kamer aanwezig moeten zijn. 42 
A. van Logtestijn geeft aan dat er een minimaal aantal aangegeven met zijn. 43 
E. Nizet geeft aan dat er in het beleidsplan staat dat er een kopie wordt gemaakt van 44 
de uitgaande post. Er moet ook bij worden vermeld dat deze kopieën gearchiveerd 45 
worden. Dit zelfde geld ook voor de uitgaande e-mails, deze worden ook 46 
gearchiveerd. 47 
Verder geeft ze aan dat het jaartal achter de kameretiquette weggehaald dient te 48 
worden. 49 
R. van Rijthoven vraagt of er al nagedacht is over een cadeautje voor de leden. 50 
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Anoek geeft aan dat er al verjaardagscadeaus gekocht zijn.  1 
M. Mostard geeft aan dat er eventueel posters opgehangen kunnen worden om het 2 
verjaardagscadeautje te promoten onder de leden. 3 
 4 
Pagina 10; 5 
R. van Rijthoven geeft aan dat de manier waarop de toegankelijkheid bij 2.6. staat 6 
uitgelegd op diezelfde manier bij de speerpunten toegelicht moet worden. 7 
 8 
Pagina 11; 9 
R. van Rijthoven vraagt wanneer de site veranderd gaat worden. 10 
Anoek geeft aan dat het bestuur daar nu al mee aan de slag gaat, maar dat ze nog 11 
niet weten wanneer de veranderingen doorgevoerd zullen worden. 12 
R. ter Braak geeft aan dat het bestuur ook afhankelijk is van de webmaster. 13 
L. Oosterveld geeft aan dat tijdens volgende algemene ledenvergaderingen het 14 
proces van de website besproken kan worden. De deadline waarop de 15 
veranderingen doorgevoerd moeten zijn zou gesteld kunnen worden op het 16 
halfjaarlijksverslag. 17 
R. ter Braak vraagt waarom de voorzitter Blackboard bij houdt en de commissarissen 18 
Facebook zelf bijhouden. 19 
Anoek geeft aan dat Facebook informeler is en dat de commissarissen dit dus zelf 20 
kunnen doen. 21 
J. Free geeft aan dat er concreet is neergezet wat er op Facebook gezet wordt. Dit 22 
zou meer opengehouden kunnen worden. Er zouden dan ook berichten op geplaatst 23 
kunnen worden zoals een korte evaluatie van een activiteit of deze geslaagd was. 24 
R. van Rijthoven geeft aan dat in regel 21, ‘uitsluitend’ vervangen moet worden door 25 
‘in ieder geval’. 26 
E. Nizet geeft aan dat belangrijke dingen zoals het SOFv en de FSR gelinkt kunnen 27 
worden aan Facebook. 28 
M. Mostard geeft aan dat het ook mogelijk is om twitter aan Facebook te linken. 29 
Anoek geeft aan dat eerst Facebook opgestart wordt, en dat daarna overwogen kan 30 
worden om ook een twitteraccount te maken. 31 
E. Rovers vraagt of het bestuur ook gebruik wil maken van een sms service. 32 
Anoek geeft aan dat het bestuur dit niet wil, omdat de leden anders teveel gespamt 33 
worden. 34 
 35 
Pagina 12; 36 
L. Oosterveld vraagt wat er gedaan wordt met de borg van leden die zich na de 37 
inschrijftijd voor een excursie nog afmelden. 38 
Anoek geeft aan dat deze leden hun borg niet terug krijgen en dat dit vermeld zal 39 
worden in het beleidsplan. 40 
A. Habraken vraagt of het bestuur er voor open staat om activiteiten nogmaals te 41 
organiseren als meer leden dan het aantal beschikbare plaatsen zich willen 42 
inschrijven voor een activiteit. 43 
Anoek geeft aan dat dit zeker het geval is. 44 
E. Nizet geeft aan dat in het beleidsplan of alle protocollen wel toegelicht moeten 45 
worden of allemaal niet. Ze geeft aan dat het bestuur het beter niet kan doen. 46 
E. Rovers vraagt of de huidige RvA-leden voorrang hebben om nog een keer plaats 47 
te nemen in de RvA wanneer zij gevraagd worden. 48 
Anoek geeft aan dit dit zo is. 49 
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R. van Rijthoven geeft aan dat het beter is om niet te vermelden in het beleidsplan 1 
dat de huidige RvA leden eerst gevraagd worden om nog een keer plaats te nemen 2 
in de RvA. Het bestuur is dan verplicht om de RvA leden te vragen ook wanneer zij 3 
dit liever niet meer zouden willen. 4 
J. Free geeft aan dat de commissarissen een gesprek houden met de 5 
commissiehoofden over de verwachtingen die zij hebben van het commissiehoofd. 6 
Hij vraagt waarom er geen gesprek plaatst vindt met alle commissieleden. 7 
Anoek geeft aan dat de commissaris al tijdens de eerste vergadering duidelijk maakt 8 
wat er wordt verwacht van de commissieleden en wat de bedoeling is. Het 9 
commissiehoofd heeft extra verantwoordelijkheid en het is daarom belangrijker dat 10 
de commissaris met het commissiehoofd een apart gesprek heeft. 11 
J. Free geeft aan dat er van commissiehoofden verwacht wordt dat zijn naar een 12 
algemene ledenvergadering komen. Hij vraagt waarom we actieve leden ook niet 13 
vragen om naar een algemene ledenvergadering te komen. 14 
Anoek geeft aan dat de drempel om actief lid te worden dan te hoog kan zijn. 15 
J. Tuinte geeft aan dat leden sowieso gemaild worden wanneer er een algemene 16 
ledenvergadering plaatsvindt. 17 
R. van Rijthoven geeft aan dat er nu ook leden bij de vergadering aanwezig zijn en 18 
dit is erg fijn. Het kan een goed idee zijn om actieve leden extra erop te attenderen 19 
wanneer er een algemene ledenvergadering plaatsvindt. 20 
J. Free geeft aan dat de bijdrage van niet-leden per activiteit is vastgesteld. Hij geeft 21 
aan dat het bestuur er over moet nadenken om van de symbolische €1,- af te 22 
stappen. 23 
A. Habraken geeft aan dat het hier om een kleine bijdrage gaat om geen kosten te 24 
maken voor niet-leden. 25 
R. ter Braak geeft aan dat er goed moet worden vermeld dat wanneer een lid borg 26 
niet binnen twee dagen betaald hij of zij van de inschrijflijst wordt gehaald. 27 
 28 
Commissaris PR; 29 
R. van Rijthoven geeft aan dat er duidelijk moet worden vermeld dat de drukker niet 30 
alleen de introductie-editie van de Posteleinpost drukt, maar dat deze alle edities van 31 
de Posteleinpost drukt. 32 
L. Oosterveld geeft aan dat het bestuur moet kijken naar de mogelijkheid om minder 33 
te kunnen drukken. Een oplage van 750 Posteleinpost is ook genoeg. Er is dit jaar 34 
veel weggegooid. 35 
R. van Rijthoven geeft aan dat de kosten voor de Posteleinpost vrij hoog zijn. Het is 36 
misschien een goed idee om te onderzoeken of het blad wel echt gelezen wordt. Je 37 
kunt de Posteleinpost ook online zetten voor mensen die het blad niet hebben gehad, 38 
maar deze toch nog willen lezen. Zo kun je geld besparen. 39 
L. Oosterveld geeft aan dat het handig is om iemand anders in te werken in InDesign 40 
voor het geval dat de commissaris PR om welke reden dan ook wegvalt. Ze vraagt of 41 
er als is nagedacht om iemand van de commissie hiervoor in te werken. 42 
Anoek geeft aan dat er inderdaad een commissielid ingewerkt zal worden. 43 
Leonie geeft aan dat er een eindredacteur zal komen en dat zij deze zal inwerken in 44 
InDesign. 45 
E. Nizet geeft aan dat je dan alsnog maar twee mensen hebt die weten hoe het 46 
programma werkt, ze adviseert om twee leden van de commissie in te werken in 47 
InDesign. 48 
J. Free geeft aan dat er komend jaar tijdens de introductie groepen gemaakt kunnen 49 
worden met ALPO studenten. Dit was dit jaar niet mogelijk, omdat er anders na het 50 
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weekend een hele groep zou wegvallen vanwege het introductieprogramma van de 1 
HAN. 2 
R. van Rijthoven geeft aan dat je de mentoren moet voorbereiden over de ALPO. 3 
E. Nizet vraagt waarom er geen eerstejaarscommissie meer is. Zij had gehoord dat 4 
deze erg leuk was. 5 
Anoek geeft aan dat er voor het eerstejaarsweekend maar twee aanmeldingen 6 
waren. Daarnaast moest het nieuwe bestuur een weekend organiseren en 7 
bekostigen dat in het vorige bestuursjaar is opgezet. Wij willen het volgende bestuur 8 
niet opzadelen met een activiteit die wij hebben opgezet. 9 
Leonie geeft aan dat het handiger is om activiteiten die je organiseert ook in je eigen 10 
bestuursjaar te laten plaatsvinden. 11 
J. Free geeft aan dat het volgende bestuur niet op 1 oktober pas een weekend kan 12 
gaan organiseren dat in de derde week van oktober moet plaatsvinden. 13 
Anoek geeft aan dat het volgende bestuur zelf zal moeten beslissen of en wanneer 14 
zij een eerstejaarsweekend willen. 15 
J. Free geeft aan dat hij heeft geholpen met het organiseren van het 16 
eerstejaarsweekend. Als commissiehoofd heeft hij het advies gegeven dat het 17 
organiseren van een weekend na 1 januari geen nut meer heeft. 18 
A. Habraken geeft aan dat het volgende bestuur ook kan beslissen om het weekend 19 
te laten plaatsvinden in september. 20 
E. Rovers geeft aan dat het kandidaatsbestuur ook al kan beginnen met het 21 
organiseren van een eerstejaarsweekend als zij dit zouden willen. 22 
E. Nizet geeft aan dat dit wel goed moet worden doorgegeven aan het 23 
kandidaatsbestuur van volgend jaar. 24 
J. Free geeft aan dat hij zelf het advies heeft gegeven om de eerstejaarscommissie 25 
op te heffen. Het heeft veel werk gekost en bijna niks opgeleverd. Hij heeft het vorige 26 
bestuur het advies gegeven om een eerstejaarsfeest te organiseren. Hij vraagt aan 27 
het nieuwe bestuur of de barbecue georganiseerd wordt door de algemeen informele 28 
commissie. 29 
Anoek geeft aan dat de eerstejaarsbarbecue waarschijnlijk pas in september 30 
georganiseerd zal worden. Het eerstejaarsfeest wordt niet meer georganiseerd 31 
omdat daar te weinig animo voor was. 32 
L. Oosterveld geeft aan dat het feest ook georganiseerd kan worden door een 33 
bestuurslid als er initiatief is voor een feest vanuit andere verenigingen. 34 
R. van Rijthoven vraagt of de maandelijkse activiteiten door de promotiecommissie 35 
zelf bepaald worden of dat er al ideeën voor zijn. 36 
Anoek geeft aan dat het idee is om bijvoorbeeld een tostitijd te doen. 37 
Leonie geeft aan dat de maandelijkse kameractiviteit bedoeld is om de kamer 38 
aantrekkelijker te maken. Deze activiteit wordt georganiseerd vanuit de 39 
promotiecommissie en niet alle bestuursleden moeten dus elke maand aanwezig zijn. 40 
De eerste openkamer zal het thema ‘pimp-my-cake’ hebben. 41 
L. Oosterveld geeft aan dat ze voor de tentamenweek ook aan de eerstejaars 42 
moeten denken, omdat deze nu in een andere week tentamens hebben. 43 
R. van Arkel geeft aan dat er ook gedacht moet worden aan de dyslectici. 44 
Leonie geeft aan dat hier inderdaad rekening mee gehouden wordt. 45 
J. Free vraagt waarom er voor is gekozen om de maandelijkse borrel bij Absolute 46 
Zero te houden. 47 
Anoek geeft aan dat Postelein een goede band heeft met Absolute Zero en dat de 48 
laatste borrel succesvol was. De manier waarop het de afgelopen borrel is gegaan 49 
wil het nieuwe bestuur graag voortzetten. 50 
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Leonie geeft aan dat er veel mogelijk is bij Absolute Zero en dat er goed wordt 1 
meegedacht door de eigenaar. De maandelijkse borrel zal nu elke maand een thema 2 
hebben. 3 
L. Oosterveld geeft aan dat het misschien een optie is om de borrel later te laten 4 
beginnen om zo meer leden te trekken. 5 
Anoek geeft aan dat dit besproken zal worden met Leonie. 6 
R. van Rijthoven geeft aan dat de algemene sponsoring mist in het beleidsplan en 7 
dat er gebruik gemaakt kan worden van een sponsoroverleg.  8 
 9 
Pagina 24; 10 
E. Rovers geeft aan dat er vorig jaar afgesproken is met universiteitscafé Piecken dat 11 
er twee informele activiteiten plaats zouden vinden. Ze geeft aan dat zij in de knoop 12 
raakten, omdat je naast de vaste activiteiten een paar activiteiten zelf in kunt vullen. 13 
Hiervan moeten er dan twee bij Piecken plaatvinden terwijl dit niet met alle 14 
activiteiten mogelijk is. Ze geeft aan dat we hier bij het tekenen van het 15 
sponsorcontract rekening mee moeten houden. 16 
J. Free geeft aan dat het Inglorious feest gepresenteerd is als iets nieuws terwijl dit 17 
het niet is. Hij vraagt waarom er geen PWO-feest georganiseerd wordt. 18 
Anoek geeft aan dat er ook al plannen zijn voor een Socialewetenschappen feest en 19 
dat we niet te veel feesten willen. 20 
L. Oosterveld geeft aan dat de opkomst voor een PWO-feest niet rendabel zal zijn 21 
voor zowel de studievereniging als voor de uitbater. Er kan niet gegarandeerd 22 
worden dat er minstens 150 mensen komen. 23 
L. Oosterveld geeft aan dat studievereniging Mycelium niet meer in de 24 
galacommissie zit. 25 
Jelle geeft aan dat er vrijdag 7 oktober een vergadering is over het 26 
Socialewetenschappenfeest en wellicht een Socialewetenschappengala. Het is zeker 27 
dat er een gala komt alleen er is  nog niet duidelijk met welke studieverenigingen dit 28 
georganiseerd zal worden. Studievereniging Spin wil graag een bijzonder feest, zoals 29 
bijvoorbeeld het gala en andere verenigingen zien hier ook wat in. Er komen nog 30 
meer vergaderingen om het concept van een Socialewetenschappenfeest uit te 31 
werken. 32 
 33 
Pagina 26; 34 
J. Free vraagt waarom er maar drie commissieleden voor de mannencommissie zijn. 35 
Jelle geeft aan dat drie leden voldoende is en dat er tot nu toe ook nog maar drie 36 
aanmeldingen zijn. 37 
R. van Rijthoven geeft aan dat er op gelet moet worden dat er niet meer niet-leden 38 
naar de activiteiten komen nu het budget groter is. Het moet wel aantrekkelijk blijven 39 
om lid te worden van de studievereniging.  40 
 41 
Algemene opmerkingen over het beleidsplan; 42 
J. Free geeft aan dat de tweedehands boekenmarkt mist in het beleidsplan. 43 
Anoek geeft aan dat dit er nog in gezet zal worden. 44 
R. van Rijthoven geeft aan dat er meer aandacht moet komen voor oud-besturen. Hij 45 
vraagt of er geen certificaat gemaakt kan worden voor de bestuursleden. 46 
L. oosterveld geeft aan dat zij officiële certificaten heeft waarop de functie en het 47 
bestuursjaar staan vermeld. Deze certificaten zijn ondertekend door A. Bosman. 48 
R. van Rijthoven geeft aan dat dit opgenomen moet worden in het beleidsplan en/of 49 
jaarverslag. 50 
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J. Free geeft aan dat er dit jaar veel veranderingen worden doorgevoerd binnen het 1 
onderwijs door het kabinet. 2 
Anoek geeft aan dat er komend jaar gekeken wordt hoe er efficiënter gewerkt kan 3 
worden. Dit moet voor de werving van het nieuwe bestuur duidelijk zijn. 4 
 5 
Er wordt begonnen met de stemming. Als je voor bent, oftewel het dus eens bent met 6 
de informatie in dit beleidsplan, stem je voor. Ben je niet eens met de inhoud van dit 7 
jaarverslag stem je tegen. Als je geen mening hebt hierover, dan stem je blanco. 8 
De blanco stemmen tellen mee voor het quorum. De stemming wordt aangenomen 9 
dan wel afgewezen bij een meerderheid van de helft van de stemmen. 10 
 11 
Het beleidsplan 2011-2012 wordt, met inachtneming van de aanvullingen, 12 
aangenomen met: 13 
 14 
 20 stemmen voor 15 
 1 stemmen tegen 16 
 0 stemmen blanco 17 
 18 
Quorum: 21 19 
 20 
De ALV klapt.  21 
 22 

9. W.V.T.T.K.  23 

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

10. Rondvraag 26 

L. Oosterveld vraagt of deze locatie prettiger wordt gevonden of dat de algemene 27 
ledenvergadering de volgende keer op de Universiteit moet plaatsvinden en indien 28 
nodig geschorst moet worden. 29 
De reacties hierop zijn wisselend. 30 
 31 

11. Sluiting 32 

Anoek sluit om 23.48 uur de vergadering. 33 
 34 
 35 


