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Aanwezig:  Bestuur 2009-2010: Esther Nizet, Thalia van Overveld, Kim Rondhuis, 1 
Lotte Steeg, Judith Wilms, Maureen Jekel.  2 

  Bestuur 2010-2011: Linsey Oosterveld, Anne Habraken, Anouk van 3 
Logtestein, Raïssa van Arkel, Jori Tuinte en Ellen Rovers.  4 
Commissiehoofden: K. Flipse, J. Free, R. ter Braak en C. Middag. 5 
Raad van Advies: L. van Overveld, C. Maas,  6 
Kascontrolecommissie 2009-2010: S. de Laat en N. Sampers 7 
Leden: 9 8 

  Totaal: 30 9 
Afwezig: Lian ter Heijden en N. Ginjaar.  10 
 11 

1.Opening 12 

Esther opent om 18.34 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  13 

 14 

2. Vaststellen agenda  15 

- Esther vertelt dat volgens de statuten een bestuurswissel pas in oktober mag 16 
plaatsvinden. Doordat verschillende bestuursleden in oktober verhinderd zijn om te 17 
wisselen, willen wij eenmalig afwijken van het Huishoudelijk Reglement (HR). Esther 18 
vraagt ieder zijn/haar stembriefje in te vullen om toestemming te geven eenmalig af 19 
te wijken van het HR.  20 
 21 
Met 27 stemmen voor, één stem neutraal, nul stemmen blanco en nul stemmen 22 
tegen vindt de bestuurswissel plaats in oktober in plaats van in september.  23 
 24 
- Esther vertelt dat L. ter Heijden R. ter Braak heeft gemachtigd om te stemmen.   25 
 26 

3. Goedkeuren notulen ALV 26 april 2010. 27 

De notulen van de Algemene Leden Vergadering, die op 26 april 2010 heeft 28 
plaatsgevonden, zijn goedgekeurd met inachtneming van de volgende wijzigingen; 29 
- C. Maas geeft aan dat in de notulen staat geschreven; ‘Mogelijk is nu sponsorgeld 30 
nodig, met betrekking tot…’ C. Maas geeft aan dat hier een woord mist. De zin moet 31 
worden; ‘Mogelijk is nu geen sponsorgeld nodig, met betrekking tot…’. 32 
- C. Maas geeft aan dat de volgende zinnen; ‘R. van Rijthoven vraagt of de 33 
documenten die op de website staan ook gewaarborgd zijn op een harde schijf. Hij 34 
had gehoord dat een officieel document kwijtgeraakt is. Lotte bevestigt dit. Lotte 35 
antwoordt dat de documenten op de externe harde schijf staan.  36 
 37 

4. Mededelingen 38 

a. Secretaris 39 
- Thalia heeft geen mededelingen.  40 
 41 
b. Penningmeester 42 
- Kim vertelt dat bij het presenteren van het financieel halfjaarverslag naar 43 
voorgekomen is dat er een fout in de boekhouding stond. Het ging om een bedrag 44 
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dat wel op de Rabobank stond, maar niet in de boekhouding. Om te kijken waar de 1 
fout ligt is samen met R. ter Braak (penningmeester 2008-2009) en met hulp van 2 
Lotte de boekhouding van 2008-2009 doorgenomen, maar hierdoor is niet duidelijk 3 
geworden waar de fout kan liggen. Tevens kon niet verder teruggekeken worden dan 4 
juni 2009. Het is lastig na te zoeken in welke maand de fout zit, omdat er geen 5 
afschriften op papier zijn. Het opvragen van de afschriften bij de Rabobank kost per 6 
maand €5,00. Doordat we niet weten in welke maand het ligt, kan dit behoorlijk in de 7 
kosten lopen. We kunnen verder gaan met uitzoeken, maar ik zou niet weten hoe. 8 
Kim vraagt de aanwezigen of zij suggesties hebben wat hiermee te doen.  9 
 10 
- M. de Munter vraagt of het bedrag mist of dat het teveel is. Kim antwoordt dat het 11 
bedrag wel op de Rabobankrekening staat, maar niet in de boekhouding.  12 
L. van Overveld geeft aan het jammer te vinden dat dit gebeurd is. Ze vraagt of een 13 
papieren boekhouding geen uitkomst zou bieden. Kim antwoordt dat al een tijdje 14 
schriftelijke afschriften ontvangen worden. Kim vraagt de aanwezigen of het hierbij 15 
gelaten kan worden, aangezien zij niet meer weet wat er mee te doen. Het is jammer 16 
van het bedrag, maar het is wel een positief bedrag. D. Jansen antwoordt dat het zo 17 
gelaten kan worden. C. Maas geeft aan dat het fijn is dat Kim de moeite heeft 18 
genomen alles proberen uit te zoeken. L. van Overveld vraagt Kim of deze fout in 19 
haar boekjaar zit of in een ander boekjaar. Kim antwoordt dat de fout in het boekjaar 20 
2008-2009 zit. L. van Overveld vraagt daarop of deze fout toen niet ontdekt is en dat 21 
dat best raar is.  22 
R. van Rijthoven vraagt of het bedrag toen al positief was aan het begin van het 23 
bestuursjaar, of dat dat daarna pas is gekomen. Kim antwoordt dat het op de 24 
Rabobankrekening stond, maar niet in de boekhouding. R. van Rijthoven vraagt hoe 25 
Kim kan weten dat deze fout in het voorgaande jaar zit. Kim antwoordt dat het 26 
boekhoudprogramma Conscribo naast de rekeningoverzichten gelegd kan worden en 27 
dat dan goed te zien is in welk jaar de fout zit.  28 
- Een lid komt binnen. 29 
- Kim vertelt dat ieder een kascontroleprotocol voor zich heeft liggen welke 30 
gecontroleerd is door de kascontrolecommissie. Dit protocol is tot stand gekomen, 31 
doordat op de vorige ALV de tip was gegeven een protocol op te stellen voor de 32 
kascontrolecommissie. We nemen het protocol gezamenlijk door.  33 
 34 
- R. ter Braak geeft aan dat de kascontrolecommissie niet gedurende het 35 
bestuursjaar van de penningmeester in functie is, maar ook nog daarna. Kim 36 
bevestigt dit en geeft aan dit te zullen veranderen.  37 
- J. Free geeft aan dat de eerste zin tekstueel niet klopt. Kim gaat dit aanpassen.  38 
- S. de Laat vertelt dat de ALV de financiën niet kan goedkeuren, maar dat de leden 39 
van de ALV dat doen.   40 
- M. de Munter geeft aan een aantal vraagtekens te missen. R. van Rijthoven vult 41 
aan dat overal vraagtekens achter gezet moeten worden of dat van de bestaande 42 
zinnen gehele zinnen gemaakt moeten worden. Kim geeft aan vraagtekens achter 43 
alle zinnen te zetten. 44 
- L. van Overveld geeft aan dat bonnen veranderd moet worden in factuurbonnen. 45 
Kim geeft aan dat dit om factuurbonnen gaat, maar ook om kassabonnetjes.  46 
- R. van Rijthoven vraagt wie er op toe ziet of alle aankopen ook werkelijk voor 47 
Postelein zijn en of dat de aankopen in het bezit van Postelein blijven. Kim geeft aan 48 
dat dit moeilijk te zien is. De bonnen worden doorgaans helemaal doorgelopen om te 49 
controleren wat gedeclareerd wordt.  50 
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- J. Free geeft aan het handig te vinden dat overal hetzelfde woord gebruikt wordt, 1 
zoals bijvoorbeeld bij bonnen en bonnetjes. Kim gaat dit aanpassen.  2 
- R. ter Braak vraagt of Kim nog steeds met een kasboek werkt. Kim bevestigt dit.  3 
- C. Maas geeft aan dat financieel halfjaarverslag ook toegevoegd moet worden, 4 
aangezien er nu alleen financieel jaarverslag staat.  5 
- Een lid komt binnen. 6 
- R. van Rijthoven heeft een tekstuele aanpassing op de laatste regel. Kim gaat dit 7 
aanpassen.  8 
 9 
- Kim vraagt of er inhoudelijk nog opmerkingen zijn, deze zijn er niet. Kim vertelt dit 10 
protocol door te geven aan Anouk. De kascontrolecommissie heeft Kim de tip 11 
meegegeven dit protocol ook aan de nieuwe kascontrolecommissie te laten 12 
doorlezen en hen te vragen of voor hen ook alles duidelijk is.  13 
 14 
c. PR 15 
- Van 15 tot en met 24 augustus heeft de introductie plaatsgevonden. In totaal 16 
hebben 228 kindjes meegedaan, verdeeld over zestien groepen met 55 mentoren.  17 
De introductie is goed verlopen. De commissie kreeg positieve reacties van zowel 18 
kindjes als mentoren. Dit kwam terug in een enquête die door Dienst Studenten 19 
Zaken is gehouden, de mentoren kregen een waardering van 9.17.  20 
- Eind juli is de PosteleinPost introductie-editie uitgekomen in een oplage van 21 
duizend stuks. Deze bestond uit veertig pagina’s en was deels een compilatie van 22 
eerdere edities en bestond deels uit nieuw materiaal. De introductie-editie is ook 23 
gebruikt als aanvulling op het introductieprogrammaboekje, dit met name betreffende 24 
de promotie van het actief lidmaatschap bij Postelein en de verschillende 25 
commissies. In augustus is de septembereditie van de PosteleinPost uitgekomen in 26 
een oplage van duizend stuks. Deze PosteleinPost bestond uit veertig pagina’s. 27 
Deze is uitgedeeld tijdens de boekenverkoop.  28 
- De promotiecommissie heeft tijdens het forum van de universiteitsdag van de 29 
introductie een praatje gehouden om de nieuwe eerstejaarsstudenten wat meer te 30 
vertellen over Postelein en om ze enthousiast te maken over het bezoeken van 31 
activiteiten en het al dan niet actief lid worden. 32 
In week 38 heeft de laatste promotieactie van de commissie plaatsgevonden; aan het 33 
begin van colleges uit elk jaar hebben promotiecommissieleden mapjes met voorop 34 
het logo van Postelein met daarin post-its uitgedeeld. De actie is positief ontvangen, 35 
vooral omdat voor veel mensen de post-its goed van pas komen bij het vak Data-36 
analyse. 37 
- Lotte bedankt alle actieve leden die in haar commissies hebben gezeten voor hun 38 
hulp en hun enthousiasme van het afgelopen jaar. Ze geeft aan dat ze hun inzet 39 
super vond. 40 
 41 
- R. van Rijthoven vraagt door hoeveel eerstejaarsstudenten de enquête van Dienst 42 
Studenten Zaken is ingevuld. Lotte antwoordt dat deze door 121 studenten is 43 
ingevuld.  44 
 45 
d. Formeel 46 
- De laatste lezingen en excursies zijn geweest en ze zijn allen goed verlopen 47 
- Afgelopen vrijdag 24 september heeft een themadag met als thema ‘relationeel 48 
werken’ plaatsgevonden. Het was een informatieve en interessante dag. Zowel van 49 
deelnemers als van de sprekers zijn goede reacties ontvangen.  50 
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- Judith bedankt de actieve leden die afgelopen jaar in haar commissies hebben 1 
gezeten. Judith geeft aan een heel leuk jaar gehad te hebben en dat heeft zij onder 2 
andere gekregen door de inzet van haar actieve leden. 3 
 4 
e. Informeel 5 
- Op 13 september is een eerstejaarsbarbecue georganiseerd. Er waren 93 leden, 6 
vijftien niet-leden en prof. dr. J. Janssens. De avond was zeer geslaagd en we 7 
hebben veel enthousiaste reacties van eerstejaarsstudenten gehad.  8 
- Op 21 september vond de laatste studiereisavond plaats in Absolute Zero. Op deze 9 
avond werd de film vertoond. De leden vonden de film erg leuk.  10 
- De laatste cultuuravond vond plaats op donderdag 23 september. Er is een English 11 
High Tea georganiseerd. Deze is goed bezocht en de leden reageerden enthousiast. 12 
In totaal zijn er 93 leden die de activiteit hebben bezocht.  13 
- Maureen bedankt de actieve leden van haar commissies, ze geeft aan dat het een 14 
topjaar voor haar was en dat de inzet van de actieve leden top was. 15 
 16 
- C. Maas vraagt welke niet-leden naar een eerstejaarsbarbecue gaan. Maureen 17 
antwoordt dat dit de ALPO-studenten zijn die ingeschreven staan bij de HAN, deze 18 
niet-leden zijn.  19 
R. van Rijthoven vraagt wat het doel van de eerstejaarscommissie is. Maureen 20 
antwoordt dat het doel is om eerstejaarsstudenten meer betrokken te maken bij 21 
Postelein. R. van Rijthoven vraagt of de niet-leden gestimuleerd is om lid te worden 22 
van Postelein. Maureen bevestigd dit. Lotte vult aan dat het van belang is de 23 
eerstejaarsstudenten warm te houden en hen gelijk bij de vereniging te betrekken.  24 
L. van Overveld vraagt of er veel eerstejaarsstudenten op de English High Tea 25 
waren. Maureen geeft aan dit niet te weten, maar dat er waarschijnlijk veel 26 
tweedejaarsstudenten waren in verband met collegetijden.  27 
- R. van Rijthoven vraagt of het idee achter de English High Tea is dat studenten 28 
blijven hangen of dat studenten iets lekkers pakken en daarna weer weg gaan. Hij 29 
had zelf het idee dat de meerderheid iets ging halen en daarna weer weg ging. Judith 30 
antwoordt dat onze intentie is dat studenten thee gaan drinken en blijven hangen, 31 
maar dat de studenten dat mogelijk niet zo zien. De intentie van de studenten kun je 32 
moeilijk veranderen. Je hoopt dat studenten denken;’Wat een leuke activiteit’ en dat 33 
ze daarna naar meerdere activiteiten zullen komen.  34 
- R. van Rijthoven geeft aan dat de English High Tea eigenlijk veel op een ‘Open 35 
Kamer’ leek, omdat beide locaties hetzelfde waren. Tevens is de English High Tea 36 
tijdens colleges gepromoot en dan zullen studenten sneller de neiging hebben om 37 
even iets lekkers te halen en daarna weer weg te gaan. Hij zegt dat de mix die nu 38 
gemaakt was tussen promotie van Postelein en een informele activiteit niet helemaal 39 
passend was. Judith reageert dat het niet onze intentie was om het op een ‘Open 40 
Kamer’ te laten lijken. Het is een goede opmerking van R. van Rijthoven en volgend 41 
jaar zal er rekening mee gehouden worden.  42 
- Linsey zegt dat mogelijk minder studenten naar de activiteit komen wanneer een 43 
andere locatie gezocht wordt. Nu is de locatie erg dichtbij en kunnen studenten direct 44 
na het college even langs komen. Volgens Linsey worden op deze manier meer 45 
leden bereikt. Wanneer een andere locatie gezocht wordt moet het doel van de 46 
activiteit overdacht worden; veel leden die de activiteit bezoeken of thee drinken en 47 
samen zitten. Judith vertelt dat het de bedoeling was een lokaal te reserveren, maar 48 
dat op de hele universiteit geen lokaal beschikbaar was. R. van Rijthoven reageert 49 
dat de leden nu vanuit college naar de English High Tea kwamen, iets lekkers pakten 50 
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en daarna gelijk weer gingen. Esther sluit af dat het de intentie was om met samen te 1 
zitten en dat voortaan een lokaal gereserveerd moet worden. De ‘Open Kamer’ wordt 2 
georganiseerd om even snel langs te komen, maar bij een informele activiteit is dat 3 
niet de bedoeling. Esther bedankt R. van Rijthoven voor de opmerking.  4 
 5 
f. Voorzitter 6 
- Op 14 september was de laatste borrel van dit bestuursjaar gehouden in Absolute 7 
Zero. Er was deze avond een quiz met het thema ‘Kings and Queens’. Het was een 8 
gezellige avond. Er waren 39 leden aanwezig.  9 
 10 
- R. van Rijthoven vraagt of de borrel bij de promotiecommissie hoort. Esther 11 
antwoordt dat de borrel in de halfjaarlijkse tussenevaluatie hoorde onder algemeen, 12 
omdat toen nog niet duidelijk was waar het bij hoorde. Om deze reden staat de borrel 13 
in het jaarverslag ook onder algemeen.  14 
 15 
- Er is een enquête gestuurd richting de leden. We hopen voldoende feedback te 16 
krijgen van de leden. Bij deze willen we jullie vragen, indien jullie hem nog niet 17 
hebben ingevuld, dit alsnog te doen. Bedankt! 18 
 19 
- R. ter Braak geeft aan het jammer te vinden dat de enquête zo laat verstuurd wordt, 20 
omdat de uitslag van de enquête op deze manier niet meegenomen kan worden in 21 
het jaarverslag. R. van Rijthoven vult aan dat het nog fijner zou zijn wanneer de 22 
enquête meegenomen kan worden in het beleidsplan.  23 
- L. van Overveld vraagt of een splitsing in de enquête is gemaakt voor leden en 24 
actieve leden, omdat dit op de vorige ALV besproken was. Esther antwoordt dat er 25 
ingespeeld is op actieve leden door extra vragen voor hen in de enquête op te 26 
nemen, maar dat geen aparte enquête voor beide groepen is gemaakt.  27 
- R. van Rijthoven oppert het idee om een protocol te maken voor de enquête. Dit, 28 
om er voor te zorgen dat elk jaar de enquête een gelijke vorm heeft. Esther 29 
antwoordt dat met die gedachte voor alles wel een protocol gemaakt kan worden. 30 
Lotte vult aan dat de enquête dit jaar gebaseerd is op de enquête van vorig jaar. 31 
Enkele vragen zijn aangevuld, maar verder is hij hetzelfde gebleven. Esther reageert 32 
dat de inhoud tevens afhangt van wat er dat jaar allemaal georganiseerd/gebeurd is 33 
en dat de inhoud dus niet vastgesteld kan worden. De datum dat de enquête 34 
verstuurd wordt kan wel vastgelegd worden. C. Maas zegt dat in het handboek 35 
opgenomen kan worden dat de standaardenquête gebruikt kan worden en dat deze 36 
aangepast kan worden. A. van de Laar reageert dat ook een datum genoemd kan 37 
worden dat de enquête verstuurd moet worden.  38 
 39 
- Esther vertelt dat de enquête dit jaar vernieuwd is. Voorgaande jaren stuurde 40 
iemand van buiten Postelein de enquête naar alle leden en dit jaar is gekozen om 41 
zelf de enquête naar alle leden te versturen.  42 
 43 
- R. van Rijthoven reageert dat dit niet klopt, maar uiteindelijk was hij in de war en 44 
klopt het dat voorgaande jaren de enquête door iemand van buiten Postelein 45 
verstuurd is naar alle leden. Postelein heeft op deze nieuwe manier het beheer over 46 
de enquête en de uitkomsten kunnen makkelijker doorgegeven worden aan het 47 
volgende bestuur.  48 
 49 
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- Gedurende de ALV van 24 juni is verkeerd geteld bij het tellen van de stemmen 1 
voor Raïssa van Arkel. Esther geeft aan dit nu te willen rectificeren. Uitgesproken 2 
werd dat er met 30 stemmen voor, 1 stem neutraal, 0 stemmen tegen en 1 stem 3 
blanco werd gestemd over de aantreding van Raïssa van Arkel als commissaris PR 4 
der studievereniging Postelein 2010-2011. Dit moet worden; Raïssa van Arkel is met 5 
29 stemmen voor, 1 stem neutraal, 1 stem blanco en 1 stem tegen aangenomen als 6 
commissaris PR der studievereniging Postelein 2010-2011. 7 
 8 
- R. van Rijthoven reageert dat het mogelijk verstandig is om voortaan de stemmen 9 
dubbel te tellen. Kim antwoordt dat dit gedaan was.  10 
 11 
- Gedurende de ALV van 24 juni is de mededeling gegeven dat één lid binnen de 12 
vereniging contactbreuk heeft gepleegd. Vervolgens zijn stappen ondernomen. Er is 13 
informatie opgevraagd bij de Rechtswinkel. Deze gaven aan dat ons contract 14 
rechtsgeldig is en dus ook, mits ondertekend, bindend. Het desbetreffende lid zal 15 
daarom een aangetekende brief ontvangen waarin hij/zij vermaard wordt alsnog te 16 
voldoen aan de voorwaarden van het contract. Mocht hij/zij dit niet doen, zullen 17 
verdere stappen ondernomen worden. Deze stappen zijn ondernomen omdat 18 
Postelein, wanneer contractbreuk wordt toegelaten, geen goede instelling heeft naar 19 
de leden. Wanneer hij/zij de voorwaarden van het contract vervolgens niet navolgt, 20 
zullen volgende stappen ondernomen worden door het nieuwe bestuur. Postelein 21 
staat in haar recht, omdat het contract rechtsgeldig is.  22 
 23 
- A. van de Laar wil weten wanneer de brief verstuurd is. Esther antwoordt dat deze 24 
woensdag 29 september is verstuurd en dat de desbetreffende persoon tot 1 25 
november 2010 de tijd heeft om alsnog aan de contractvoorwaarden te voldoen. Op 26 
1 november zullen we pas weten of volgende stappen ondernomen moeten worden.  27 
T. Damen vraagt wat de volgende stappen zijn. Esther antwoordt dat schorsing of 28 
royering, volgens de statuten, de consequenties zijn voor wangedrag van leden. Dit, 29 
met instemming van de leden van de ALV. Een lid krijgt dan ook de kans om zich te 30 
verantwoorden wanneer hij/zij dat wil. T. Damen vraagt of wij denken op deze manier 31 
het desbetreffende lid te laten voldoen aan de contractvoorwaarden. Esther 32 
antwoordt dat geen grotere stappen ondernomen zullen worden, er kan een 33 
rechtszaak aangespannen worden, maar dat is erg overdreven. De laatste stap zal 34 
royement zijn. Dit zal dan meer een symbolische daad zijn om aan de leden te laten 35 
zien. L. van Overveld vraagt zich af of de gevolgen niet te extreem zijn. Esther 36 
reageert dat wanneer één keer contractbreuk toegelaten wordt, mogelijk meerdere 37 
leden de contracten niet meer serieus nemen. Een contract mag nu eenmaal niet 38 
gebroken worden, laten wij dit toe dan is het idee achter een contract verdwenen.  39 
- L. van Overveld vraagt naar de twee zinnen die wij wilden toevoegen aan het 40 
contract om extra te zorgen dat contractbreuk niet plaats zou vinden. Esther geeft 41 
aan dat dit kan, maar dat het geen functie heeft, omdat het contract nu ook al 42 
rechtsgeldig is.  43 
- L. van Overveld vraagt of iets geregeld kan worden met de bank, zodat voorkomen 44 
wordt dat leden geld storneren. Esther antwoordt dat de bank hier buiten staat. L. 45 
van Overveld geeft aan het raar te vinden dat geld, afgeschreven door Postelein, 46 
gestorneerd kan worden. Thalia antwoordt dat in de rechtswinkel ook naar voren 47 
kwam dat geld storneren normaliter niet zo makkelijk gaat, maar dat dit in deze 48 
kwestie wel erg gemakkelijk ging.  49 
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- H. Ottow vraagt waarom de naam van desbetreffende persoon genoemd is. R. ter 1 
Braak is het hier mee eens en besloten wordt dat de naam van desbetreffende 2 
persoon uit de notulen gehaald wordt. A. van de Laar vult aan dat één lijn getrokken 3 
moet worden in notering van persoonsgegevens, zowel in de notulen van de ALV als 4 
in de notulen van de bestuursvergaderingen. Wanneer deze zaak echt aan de orde 5 
komt in een ALV, waarin de desbetreffende persoon zichzelf mag verantwoorden 6 
voor de ALV, zal zijn/haar naam wel genotuleerd worden.  7 
 8 
-De vorige ALV hebben de aanwezigen op de ALV verschillende dingen 9 
aangedragen die wij zouden voldoen voor de volgende ALV. Dit hebben wij 10 
geprobeerd. We laten nu, middels een PowerPoint, zien welke actiepunten volbracht 11 
zijn, waar we nog aan bezig zijn en wat nog niet volbracht is.  12 
 13 
- A. van de Laar vraagt waarom het moeilijk is om activiteiten met andere 14 
verenigingen te organiseren. Esther antwoordt dat dit uit ons bestuursjaar is 15 
gebleken. A. van de Laar reageert dat zij deze ervaring niet heeft. C. Maas reageert 16 
dat het waarschijnlijk lastig is om activiteiten te plannen binnen de jaaragenda’s van 17 
beide of meerdere verenigingen. Het gaat dus om het organiseren van extra 18 
activiteiten met andere verenigingen.  19 
- L. van Overveld zegt dat het nieuwe bestuur niet ontmoedigd moet worden om wel 20 
te proberen activiteiten met andere verenigingen te organiseren.  21 
- R. van Rijthoven vraagt naar het uitzoeken van de verjaardagsmail. Esther 22 
antwoordt dat uitgezocht is of de verjaardagsmail voor het gehele weekend op 23 
vrijdag verstuurd kan worden en dat het de keuze van het nieuwe bestuur is om dit te 24 
gaan doen. 25 
- N. Bakkum vertelt dat zij op haar verjaardag twee verjaardagsmails kreeg 26 
toegezonden. Esther antwoordt dat het mogelijk is dat die dag dubbel geklikt is op de 27 
optie om de verjaardagsmail te versturen. 28 
- L. van Overveld vraagt of deze mogelijkheid voor de verjaardagsmail niet vooral 29 
vakanties betrof. Esther geeft aan dat dit klopt, maar dat daaruit voortvloeide om het 30 
ook uit te zoeken voor de weekenden. L. van Overveld vraagt of het met betrekking 31 
tot de vakantie gelukt is. Judith vertelt dat tijdens de zomervakantie alle 32 
verjaardagsmail op één moment is verstuurd.  33 
- Judith licht bij het actiepuntje over de subsidie van de meeloopdagen toe dat er niet 34 
meer subsidie nodig is. Kim vult aan dat er zelfs subsidie over is. R. van Rijthoven 35 
vraagt of de subsidie per deelnemer uitgekeerd wordt. Judith geeft aan dat dit klopt, 36 
maar dat we door het aantal deelnemers niet over de subsidie heen gaan. Er hoeft 37 
dus niet meer subsidie aangevraagd te worden. 38 
- R. ter Braak vraagt wat het advies was dat overgedragen moet worden aan het 39 
nieuwe bestuur met betrekking tot de studytrip. Esther antwoordt dat dit te maken 40 
heeft met het minimum aantal deelnemers die mee kunnen op studytrip. R. van 41 
Rijthoven geeft aan dat dit vorig jaar ook al was. Kim vult aan dat het ook ging om 42 
het bekijken van de data dat aanbetaald moet worden. Voor die datum moet bekeken 43 
worden hoeveel deelnemers mee gaan en of de studytrip doorgaat. Zo voorkom je 44 
dat je geld kwijtraakt mocht de studytrip toch niet doorgaan door te weinig 45 
deelnemers.  46 
- A. van de Laar wil het volgende bestuur meegeven dat de promotie van de studytrip 47 
en de sluiting van de inschrijving voor de studystrip niet samen moet vallen met de 48 
promotie van de studiereis.  49 
 50 
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- Esther vraagt de aanwezigen of deze actielijst een goed idee is, op deze manier 1 
kan teruggekoppeld worden naar de leden wat het bestuur gedaan heeft en tevens is 2 
inbreng van de leden mogelijk via de actielijst. C. Maas reageert dat het een goed 3 
idee is, maar dat niet alles op de actielijst genoteerd hoeft te worden (bijvoorbeeld 4 
een actiepuntje tot een tip doorgegeven aan het volgende bestuur). 5 
 6 

5. Aanpassingen Huishoudelijk Reglement 7 

-Op de PowerPoint presentatie staan de aanpassingen van het HR.  8 
Lotte vertelt dat in eerste instantie de leden op de hoogte waren van vijf 9 
aanpassingen, maar dat het nu nog maar vier aanpassingen betreft, omdat één 10 
aanpassing geen toestemming nodig heeft van de ALV (hoofdletterwijziging).  11 
 12 
Aanpassing HR 1:  13 
- T. Damen geeft aan dat elektronisch aanmelden altijd middels een website gaat en 14 
dat het dus overbodig is het woord elektronisch in de zin op te nemen. Esther 15 
antwoordt dat elektronisch aangeeft dat het middels de computer gaat, maar dat dit 16 
niet gelijk staat aan middels de website.  17 
- M. de Munter vraagt of een handtekening nodig is om akkoord te gaan met een 18 
geldafschrijving. Esther geeft aan dat akkoord gaan met de voorwaarden, dat geld 19 
afgeschreven wordt, middels een vinkje voldoende is en dat geen handtekening 20 
nodig is. M. de Munter reageert dat bijvoorbeeld haar broertje akkoord kan gaan met 21 
de voorwaarden, maar dat zij er zelf dan niet mee akkoord is gegaan. C. Middag 22 
reageert dat derden ook het papieren aanmeldingsformulier in kunnen vullen waarbij 23 
ook niet akkoord wordt gegaan met de voorwaarden door de persoon zelf. Kim 24 
reageert dat bij de sportkaart van de USC ook enkel met de voorwaarden akkoord 25 
hoeft te worden gegaan alvorens geld afgeschreven wordt. L. van Overveld vertelt 26 
dat deze gang van zaken ook gehandhaafd wordt bij bestellingen bij bijvoorbeeld de 27 
H&M. R. van Rijthoven vraagt of gecontroleerd is of de voorwaarden voldoende zijn 28 
om geld af te kunnen schrijven bij leden die akkoord gaan met de voorwaarden. Lotte 29 
antwoordt dat het geld afschrijven duidelijk in de voorwaarden staat en dat die dus 30 
voldoende zijn. R. van Rijthoven vraagt of voorwaarden, opgesteld door het bestuur, 31 
ook door de ALV goedgekeurd moeten worden. Esther antwoordt dat de algemene 32 
ledenvergadering eventueel opmerkingen kan plaatsen bij veranderde voorwaarden.  33 
 34 
- R. van Rijthoven vraagt hoe vaak het de voorwaarden van de boekenverkoop 35 
aangepast wordt. C. Maas antwoordt dat in haar bestuursjaar (2008-2009) de 36 
voorwaarden ook aangepast zijn. De voorwaarden voor het lidmaatschap zijn toen 37 
aangepast, omdat deze onduidelijk geformuleerd waren. Judith reageert dat grote 38 
veranderingen voorgelegd worden aan de ALV. Tevens was het al duidelijk dat via 39 
de website aangemeld moet worden, maar dat stond nog niet in het HR.  40 
 41 
Aanpassing HR 2:  42 
- R. van Rijthoven geeft aan dat afgelopen jaar gebleken is dat niet iedereen de mails 43 
van Postelein kreeg, dus mogelijk is het beter om een poster te maken om de ALV 44 
aan te kondigen. Esther antwoordt dat de aankondiging ook op de website staat en 45 
dat deze wel iedereen kan bereiken, maar het zou inderdaad ook op een poster 46 
kunnen. R. van Rijthoven geeft aan dat in de nieuwe aanpassing in het HR niet staat 47 
vermeld dat de ALV middels de website aangekondigd wordt. Esther reageert het 48 
volgende te zullen toevoegen; .. verstuurd via de e-mail en een mededeling op de 49 
website’. Over de verandering met deze toevoeging zal gestemd worden.  50 
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- M. de Munter vraagt of de ALV op Blackboard aangekondigd wordt. Esther 1 
antwoordt dat dit niet het geval is.  2 
 3 
Aanpassing HR 3:  4 
- T. Damen geeft aan dat hij het niet eens is met punt 4.7.2; Bestuursleden mogen 5 
stemmen. Hij geeft aan dat zij dan stemmen voor iets wat zij zelf gemaakt hebben. 6 
Esther antwoordt dat dit niet zal gebeuren wanneer de ALV hiertegen stemt. Kim 7 
geeft aan dat landelijk de procedure ook op deze manier gaat. T. Damen legt uit dat 8 
dit niet zo is. H. Ottow geeft aan dat relatief gezien het bestuur een grote groep is in 9 
vergelijking met het aantal aanwezigen op de ALV. A. van de Laar geeft aan dat in 10 
het kader van de professionalisering netter is dat het bestuur niet stemt, maar dat het 11 
in praktijk waarschijnlijk niet veel zal verschillen. M. de Munter reageert dat bij zes 12 
bestuursleden en zeven aanwezigen op de ALV er maar één iemand van alle 13 
aanwezigen vóór hoeft te zijn en dan is gelijk het besluit er door heen gekomen, ook 14 
al zijn die ander zes tegen het besluit. T. Damen zegt dat gestemd mag worden, 15 
maar niet op eigen beleid. Esther vult aan dat bestuursleden dus niet mogen 16 
stemmen op hun beleidsplan, hun halfjaarlijkse tussenevaluatie en hun jaarverslag. 17 
T. Damen bevestigd dit. M. de Munter vult aan dat bestuursleden niet mogen 18 
stemmen op alles wat gemaakt wordt door het bestuur, dus ook zaken die buiten het 19 
beleid vallen. T. Damen vult aan dat het royement van een lid daar ook onder valt. 20 
Kim vraagt hoe het dan moet met het financieel jaarverslag welke na het 21 
bestuursjaar pas uitgebracht wordt. T. Damen antwoordt dat dit nog bij het 22 
bestuursjaar hoort en bij eigen beleid en dat dus daar ook niet voor gestemd mag 23 
worden door bestuursleden van dat bestuursjaar. C. Maas stelt voor om er van te 24 
maken; Bestuursleden mogen niet stemmen voor zaken aangaande hun 25 
bestuursjaar. J. Free vraagt hoe het zit met het stemmen voor een 26 
kandidaatsbestuur. M. de Munter reageert dat het kandidaatsbestuur voorgesteld 27 
wordt door het bestuur en dat zij daar dus ook niet voor mogen stemmen. J. Free 28 
reageert dat dit niet hun eigen bestuursjaar betreft. M. de Munter antwoordt dat ze 29 
het bestuur wel voordragen en dat ze daarom niet mogen stemmen. Esther sluit af 30 
dat bestuursleden niet mogen stemmen op zaken aangaande hun bestuursjaar.  31 
- R. van Rijthoven vraagt wat er op een machtiging staat (met betrekking tot 4.7.4). 32 
Esther antwoordt dat er eigenlijk niets op staat. R. van Rijthoven vraagt of ergens 33 
genoteerd staat wat op een machtiging moet staan. Esther antwoordt dat dit niet in 34 
de statuten en ook niet in het HR staat. De vorige ALV is voorgedragen door de ALV 35 
of er beleid was voor het inleveren van machtigingen. Doordat dit nergens vermeld 36 
stond willen wij dat graag toevoegen aan het HR. R. van Rijthoven vraagt zich af of 37 
bij deze zin niet vermeld moet worden wat een machtiging inhoudt. Dat het 38 
bijvoorbeeld voorzien moet zijn van een handtekening. Wanneer een machtiging 39 
inhoudt dat er een handtekening op staat, en Esther bevestigt dit, is R. van Rijthoven 40 
het eens met deze toevoeging.  41 
- Over aanpassing HR 5 zijn geen vragen of opmerkingen. 42 
- Drie  leden verlaten de zaal. Twee van deze leden hebben hun stembriefjes 43 
ingevuld en laten deze achter in het lokaal. Dit brengt het aantal stemgerechtigden 44 
op 29.  45 
 46 
Aanpassing HR 1;  47 
27 stemmen voor 48 
2 stemmen neutraal 49 
1 stem onthouding 50 
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0 stemmen tegen  1 
 2 
Aanpassing HR 2;  3 
30 stemmen voor 4 
0 stemmen neutraal 5 
0 stemmen onthouding  6 
0 stemmen tegen 7 
 8 
Aanpassing HR 3;  9 
29 stemmen voor 10 
0 stemmen neutraal 11 
1 stem onthouding 12 
 0 stemmen tegen  13 
 14 
Aanpassing HR 4;  15 
30 stemmen voor 16 
0 stemmen neutraal 17 
0 stemmen onthouding 18 
0 stemmen tegen 19 
 20 
De vier aanpassingen voor het HR zijn aangenomen.  21 
Het bestuur mag nu niet meer meestemmen, dit brengt het aantal stemgerechtigden 22 
op 23.  23 
 24 

6. Presenteren en stemmen jaarverslag 2009-2010 25 

Colofon;  26 
- R. van Rijthoven geeft aan of er PWO moet staan, of studierichtingen PWO en 27 
ALPO. Kim antwoordt dat ALPO geen extra richting is, maar dat deze in de studie 28 
PWO zit. Raïssa vult aan dat ALPO gelijk staat aan bijvoorbeeld de studierichting 29 
Leerproblemen. Esther sluit af dat het inderdaad verschillende richtingen zijn, maar 30 
dat alles onder één naam valt. 31 
- R. van Rijthoven geeft aan dat de straat boven het kamernummer moet staan. 32 
Esther geeft aan dat dit klopt in het jaarverslag. R. van Rijthoven reageert dat deze 33 
opmerking dan waarschijnlijk voor het beleidsplan 2010-2011 bedoelt is. 34 
- R. van Rijthoven vraagt hoe een website officieel genoteerd wordt, met of zonder 35 
http. Esther geeft aan dat een website zonder http genoteerd wordt. 36 
 37 
Voorwoord; 38 
- R. van Rijthoven vraagt of het jaarverslag echt een aanvulling is op de 39 
tussenevaluatie. Esther antwoordt dat in de tussenevaluatie al een deel vertelt is en 40 
dat het jaarverslag het gehele jaar weergeeft. Het is een aanvulling, omdat de eerste 41 
helft al in de tussenevaluatie stond. M. de Munter vraagt of de tussenevaluatie 42 
opgenomen is in het jaarverslag. Esther bevestigd dit.  43 
 44 
Inhoudsopgave; 45 
-T. Damen geeft aan dat punt 4.5.1 niet in de inhoudsopgave staat. Esther geeft aan 46 
dit te zullen aanpassen. 47 
 48 
Bladzijde 2; 49 
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- A. van de Laar vraagt waarom het organiseren van meeloopdagen voor ALPO 1 
onder professionalisering hoort. R. van Rijthoven antwoordt dat deze meeloopdagen 2 
in het beleidsplan 2009-2010 ook onder professionalisering vielen. A. van de Laar 3 
geeft aan het beleidsplan niet nagelezen te hebben.  4 
- J. Free geeft aan het onduidelijk te vinden dat er staat dat bij sommige activiteiten 5 
het aantal deelnemers is toegenomen en dat deze bij sommige activiteiten is 6 
afgenomen. Hij ziet graag bij welke activiteiten het aantal deelnemers is afgenomen 7 
en bij welke niet. Judith antwoordt dat de grootste afname van deelnemers bij de 8 
studytrip zit. Esther vult aan dat het deelnemersaantal in de rest van het verslag 9 
duidelijk wordt. J. Free geeft aan dat het deelnemersaantal in de rest van het verslag 10 
niet veel zegt, wanneer niet duidelijk is wat de deelnemersaantallen van het jaar 11 
daarvoor waren. Esther geeft aan dat dit klopt en dat dit toegevoegd kan worden. J. 12 
Free geeft aan dat hij graag opvallende patronen in het jaarverslag ziet beschreven, 13 
wanneer deze er zijn.  14 
- Linsey vraagt of het klopt dat nu meer leden de kamer bezoeken. Judith geeft aan 15 
dat de ervaring dit geleerd heeft, dat er nu meer leden zijn die de kamer bezoeken 16 
dan in afgelopen jaren.  17 
- M. de Munter vraagt of het werkelijk klopt dat de lustrumcommissie is opgezet om 18 
het aantal leden dat activiteiten bezoekt te vergroten. Zij is van mening dat het 19 
lustrum dient om een verjaardag te vieren. Esther geeft aan dat dit klopt. R. ter Braak 20 
vraagt of dan meer activiteiten geboden worden om meer leden te werven. Esther 21 
antwoordt dat daardoor het activiteitenaanbod vergroot wordt. R. ter Braak reageert 22 
dat meer activiteiten je ledenopkomst niet zullen vergroten. Judith zegt dat 23 
bijvoorbeeld aan de sportcommissie gedacht kan worden. C. Maas sluit af met dat 24 
het algemene beeld bedoeld wordt, dus dat er meer activiteiten zijn en dat er in totaal 25 
meer leden zullen komen. H. Ottow vult aan dat leden door één bepaalde activiteit 26 
positieve beelden kunnen krijgen van Postelein en dat ze daardoor mogelijk ook naar 27 
andere activiteiten gaan. Esther reageert dat er meer diversiteit in het 28 
activiteitenaanbod is gekomen door meerdere verschillende activiteiten te 29 
organiseren. M. de Munter vult aan dat er dus een grotere ledenopkomst verwacht 30 
wordt door het grotere activiteitenaanbod.  31 
- R. van Rijthoven geeft aan dat wij de voorgaande besturen in feite naar beneden 32 
halen door te zeggen dat wij meer betrokkenheid van de leden en meer 33 
professionaliteit van de vereniging nastreven. Omdat in deze zinnen geen startpunt 34 
staat genoteerd lijkt het alsof voorgaande besturen dit niet hebben kunnen 35 
volbrengen. A. van de Laar geeft aan dat geschreven kan worden; Meer 36 
betrokkenheid van de leden en meer professionaliteit vergelijkend met voorgaande 37 
jaren.  38 
- R. ter Braak geeft aan dat het invoeren van de maandagenda´s als 39 
professionalisering worden gezien, maar dat verderop in het verslag staat vermeld 40 
dat de maandagenda´s niet de verwachte functie hadden. Judith antwoordt dat wij 41 
voor onszelf een maandagenda hadden welke niet functioneel bleek, maar dat de 42 
maandagenda die R. ter Braak noemt verwijst naar de activiteitenkalenders op de 43 
deur. C. Maas reageert dat het woord maandkalender dan beter veranderd kan 44 
worden.  45 
- T. Damen geeft aan dat hij de volgorde van de verschillende doelen die bereikt zijn 46 
bij professionaliteit niet juist is. Esther antwoordt dat wij alle bereikte doelen even 47 
belangrijk vinden en dat de volgorde dus niet uit maakt.  48 



  12 
 

- R. van Rijthoven zegt dat drie studierichtingen beschreven worden terwijl er maar 1 
twee studierichtingen zijn. M. de Munter vult aan dat in het colofon ook maar over 2 
twee studierichtingen gesproken wordt. Esther antwoordt dit aan te zullen passen. 3 
- R. van Rijthoven vraagt in hoeverre het nieuwe concept van de verjaardagsmail en 4 
het dragen van de bestuurskleding nieuw is in vergelijking met vorige 5 
kamerprotocollen. Esther geeft aan dat dit niet nieuw is, maar dat dit gecontinueerd 6 
wordt. Dit zal aangepast worden. 7 
- R. van Rijthoven vraagt om meer specificatie bij de eerstejaarscommissie welke op 8 
verzoek van de leden is opgericht. Esther antwoordt dat dit bij het stuk van de 9 
commissaris informeel specifieker aan de orde komt.  10 
 11 
Bladzijde.3;  12 
- T. Damen geeft aan dat de berekening van het ledenaantal niet klopt. Tevens moet 13 
oktober veranderd worden in september. Esther antwoordt dat vandaag het juiste 14 
ledenaantal ingevoerd zal worden. Esther geeft tevens aan dat, net als bij het 15 
ledenaantal, meer informatie nog niet duidelijk was op het moment van schrijven van 16 
het jaarverslag. De stukken die bijgevoegd worden hebben wij in een PowerPoint 17 
gezet, zodat ieder kan zien welke stukken bijgevoegd zullen worden.  18 
- R. van Rijthoven vraagt of lidmaatschap opzeggen hetzelfde is als afstuderen. 19 
Thalia antwoordt dat er ook tweede- of derdejaarsstudenten zijn die hun 20 
lidmaatschap opzeggen en dus niet afstuderen. R. van Rijthoven vraagt of het 21 
mogelijk een idee is om aan ieder die zich uitschrijft te vragen wat zijn/haar reden 22 
daarvoor is. Lotte antwoordt dat het grootste deel van de leden zich uitschrijft omdat 23 
ze afstuderen en dat maakt het niet echt nodig om de reden te vragen.  24 
 25 
Bladzijde 4; 26 
- R. van Rijthoven vraagt of bij de opkomst van de lustrumactiviteiten inclusief 27 
bestuurs- en commissieleden is. Hij wil ook weten waarom dit zo wordt geformuleerd. 28 
Esther antwoordt dat in het hele jaarverslag de opkomstaantallen inclusief bestuurs- 29 
en commissieleden zijn. R. van Rijthoven geeft aan dat dit misleidend is, omdat het 30 
nergens vermeld staat. Hij geeft aan dat het handiger is om ergens te noteren dat 31 
alle opkomstaantallen inclusief bestuurs- en commissieleden zijn.  32 
- T. Damen geeft aan dat de zin dat leden het debat in LUX interessant vonden, maar 33 
dat het diep op de materie in ging dubbel op is. Esther antwoordt dat leden het 34 
interessant vonden, maar soms lastig te begrijpen en dat het dus niet op hetzelfde 35 
neerkomt. T. Damen geeft aan dat het duidelijker is wanneer het antwoord van 36 
Esther genoteerd wordt dan wat er nu staat.  37 
- R. van Rijthoven vraagt wat de toevoeging is van de zin dat de deelname van de 38 
penningmeester en de secretaris in de lustrumcommissie tot een te grote commissie 39 
zou leiden. Kim antwoordt dat in het beleidsplan beschreven stond dat de 40 
penningmeester of de secretaris ook zou deelnemen in de lustrumcommissie, maar 41 
dit is uiteindelijk dus niet meer nageleefd.  42 
- M. de Munter vraagt of het debat in LUX ook aangegeven kan worden hoeveel niet-43 
leden aanwezig waren, aangezien dit bij alle andere lustrumactiviteiten wel 44 
genoteerd staat. R. van Rijthoven wijst M. de Munter erop dat het wel beschreven 45 
staat.  46 
- R. van Rijthoven wil graag een toelichting op het nut van de jaaragenda. Esther 47 
antwoordt dat voor alle bestuursleden en voor de leden duidelijk is welke activiteiten 48 
wanneer georganiseerd worden.  49 
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- J. Free geeft aan dat de zin; ‘volgende jaren geprobeerd moeten worden’ niet van 1 
toepassing is, aangezien een lustrum maar eens in de vijf jaar georganiseerd wordt. 2 
Esther antwoordt dit te zullen aanpassen.  3 
- M. de Munter geeft aan dat alle activiteiten specifiek beschreven worden, behalve 4 
de student-docent-activiteit. Esther geeft aan dit te zullen specificeren.   5 
 6 
Bladzijde 5; 7 
- R. van Rijthoven geeft aan dat niks genoteerd is over de verhuizing van de 8 
Posteleinkamer aan het begin van het jaar en de investeringen die daarvoor gemaakt 9 
zijn. Esther geeft aan dit te zullen toevoegen. R. van Rijthoven reageert dat hij graag 10 
wil weten waarin geïnvesteerd is, omdat hij denkt dat er veel geld aan uitgegeven is. 11 
A. van de Laar reageert dat dit beter past in het financieel jaarverslag. Kim sluit af dat 12 
zij dit zal toevoegen. 13 
- R. ter Braak vertelt dat er drie postvakken beschreven zijn in het jaarverslag, maar 14 
dat veel meer postvakken aanwezig zijn op de Posteleinkamer. Esther antwoordt dit 15 
te zullen verduidelijken. 16 
- R. van Rijthoven vraagt waarom het sturen van de verjaardagsmail tot structurering 17 
van de kamerdienst kan zorgen. Esther antwoordt dat richtlijnen zijn opgesteld en dat 18 
bijvoorbeeld het versturen van de verjaardagsmail daarbij hoort. Lotte vult aan dat 19 
richtlijnen zorgen voor structurering van de kamerdiensten.  20 
 21 
Bladzijde 6;  22 
- C. Maas vraagt of toegevoegd kan worden wat de opbrengst van de RAG-week 23 
was. Kim antwoordt dat dit in haar financieel jaarverslag zal komen. C. Maas 24 
reageert dat dit ook in het jaarverslag hoort. Esther sluit af dat het toegevoegd zal 25 
worden. 26 
- R. van Rijthoven vraagt of toegevoegd kan worden wie de software op de 27 
computers geïnstalleerd heeft. Esther geeft aan dat het COG dit geïnstalleerd heeft. 28 
R. van Rijthoven ziet graag dat dit genoteerd wordt in het verslag. 29 
- R. van Rijthoven geeft aan dat toegevoegd moet worden waarom de website een 30 
geschikter verstuursysteem is voor de nieuwsbrief in vergelijking Blackboard. Esther 31 
geeft aan dat met de website meer leden bereikt worden. A. van de Laar geeft aan 32 
dat dit verderop in het jaarverslag nog beschreven staat. R. van Rijthoven geeft aan 33 
dat het handiger is het verderop weg te laten en hierbij te voegen. Esther geeft aan 34 
te zullen kijken naar een geschikte plaats voor deze informatie in het jaarverslag.   35 
 36 
Bladzijde 7;  37 
- J. Free vraagt of Esther en Judith tijdens de alumnidag in functie aanwezig zullen 38 
zijn, aangezien ze dan geen functie meer hebben binnen Postelein. Esther antwoordt 39 
dat zij niet in functie zullen zijn, maar ze zijn wel aanwezig, aangezien zij het 40 
georganiseerd hebben. J. Free vraagt of Esther zich zal voorstellen als voorzitter van 41 
Postelein. C. Maas reageert dat Judith en Esther als lid aanwezig zullen zijn en dat 42 
zij niets hoeven te zeggen. Judith reageert dat zij wel een praatje zullen houden als 43 
Posteleinzijnde. C. Maas vult aan dat dit bij het programma hoort en dat het dus 44 
overbodig is om dit in een jaarverslag te noteren. Vanaf het woord ‘ondanks’ kan de 45 
tekst weggelaten worden. Judith antwoordt dit te zullen aanpassen.  46 
- R. van Rijthoven vraagt of iemand van het nieuwe bestuur aanwezig zal zijn en of 47 
die niet beter het praatje kunnen houden. Esther antwoordt dat Judith en zijzelf zich 48 
ingezet hebben voor deze alumnidag en dat het niet praktisch is wanneer het nieuwe 49 
bestuur een praatje houdt.  50 
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 1 
Bladzijde 9; 2 
- R. ter Braak vraagt of het advies van de beroepscommissie aan de 3 
toetsingscommissie over het aantal bestuursmaanden van Postelein ingewilligd is. 4 
Esther antwoordt dat dit is gebeurd, maar dat dat toen nog niet bekend was. J. Free 5 
geeft aan dat dit toegevoegd moet worden. Tevens wil hij weten hoeveel maanden 6 
elke bestuursfunctie ontvangt. Esther antwoordt dat niet ieder bestuurslid evenveel 7 
maanden krijgt en dat dat afhangt van de werkzaamheden. R. ter Braak vult aan dat 8 
de penningmeester bijvoorbeeld meer bestuursmaanden krijgt dan de commissaris 9 
informeel. Esther zegt te zullen toevoegen hoeveel bestuursmaanden elke 10 
bestuursfunctie krijgt. 11 
 - T. Damen geeft aan dat bij het stuk over de Raad van Advies (RvA) toegevoegd 12 
moet worden dat één lid voortijdig gestopt is en dat iemand van buiten de vereniging 13 
haar functie heeft vervangen. Esther geeft aan dat dit in de tussenevaluatie staat, 14 
maar inderdaad niet in het jaarverslag. Judith reageert dat niet vermeld hoeft te 15 
worden dat iemand buiten de vereniging de functie vervuld heeft. T. Damen geeft 16 
aan dat hij graag ziet dat aangegeven wordt dat er een wissel geweest is tussen 17 
RvA-leden.  18 
- J. Free vraagt hoeveel actieve leden er zijn. Esther antwoordt dat dit inderdaad 19 
nergens staat genoteerd en dat dit toegevoegd zal worden bij het puntje ‘Leden’. M. 20 
de Munter vraagt of dat aantal gebaseerd wordt op actieve leden die het hele jaar 21 
actief zijn of op actieve leden die ook actief zijn in commissies die maar enkele 22 
maanden actief zijn. R. ter Braak reageert dat deze laatste leden het gehele jaar 23 
actief lid blijven, ook al is hun commissie gestopt (studystrip, LSPOD). 24 
- R. ter Braak ziet graag dat genoteerd wordt dat binnen de commissies veel verloop 25 
is geweest wat betreft commissieleden. C. Maas reageert dat dit niet vermeld hoeft te 26 
worden. R. van Rijthoven reageert dat vermeld kan worden waarom actieve leden 27 
gestopt zijn, mogelijk is daar een lijn in te vinden. Esther antwoordt dat er geen één 28 
lijn zit in het stoppen van actief lidmaatschap van leden.  29 
- R. van Rijthoven vraagt waarom er maar weinig actieve leden meegingen op het 30 
actieve leden uitje (ALU). Kim geeft aan dat dit waarschijnlijk te maken heeft met de 31 
dag waarop het gepland was. R. van Rijthoven geeft aan dat dit vermeldt moet 32 
worden.  33 
- Twee leden verlaten de zaal. Zij hebben beide hun stembriefje ingevuld en laten 34 
deze achter in het lokaal.  35 
 36 
Bladzijde 11; 37 
- R. van Rijthoven vraagt of een contract na naamswijziging (Selexyz is veranderd in 38 
Studystore) nog rechtsgeldig is. Kim zegt dat het rechtsgeldig is. R. ter Braak vraagt 39 
of het contract hier al op aangepast is. Kim antwoordt dat hieraan gewerkt wordt.  40 
- L. van Overveld geeft aan dat er nu drie achternamen staan vermeld en maar één 41 
voornaam. Beter is het om die voornaam weg te laten. Kim gaat dit aanpassen.  42 
 43 
Bladzijde 12;  44 
- T. Damen geeft aan dat hij heeft gemerkt dat wij ons niet altijd houden aan het 45 
maximaal gestelde aantal commissieleden in enkele commissies. Hij geeft als 46 
voorbeeld de PosteleinPostcommissie waarin maximaal maar acht commissieleden 47 
mochten en nu blijkt dat er tien in zitten. Lotte geeft aan dat zij denkt dat dit niet klopt, 48 
omdat zij er juist goed opgelet heeft. T. Damen reageert dat je je moet houden aan 49 
gestelde maxima. Lotte vraagt nog een voorbeeld waarbij dit volgens T. Damen het 50 
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geval zou zijn. T. Damen antwoordt dat in de introductiecommissie volgens het 1 
beleidsplan maar zeven commissieleden zouden zitten en dat er nu acht in zitten. 2 
Lotte bedankt T. Damen voor de opmerking en vertelt dit door te zullen geven aan 3 
Raïssa.  4 
- R. van Rijthoven vindt de formulering ‘een sprekende afbeelding op de 5 
PosteleinPost; geen goede formulering, omdat hij de afbeeldingen niet sprekend 6 
vindt. Lotte geeft aan dit wel te vinden. Bij de septembereditie heeft de commissie 7 
bijvoorbeeld gekozen voor de afbeelding ‘Back to school’ en dat is sprekend voor de 8 
eerste periode van het collegejaar.  9 
- R. ter Braak geeft aan dat de formulering ‘inside artikelen voor leden’ niet klopt, 10 
omdat enkel de leden de PosteleinPost lezen. Lotte geeft aan dat dit artikelen zijn 11 
over bijvoorbeeld de vissen op de Posteleinkamer. A. van de Laar vindt het beter om 12 
leden te veranderen in betrokken leden. Lotte zal dit aanpassen.  13 
- T. Damen geeft aan dat de column Lotte niet verwijderd is omdat deze 14 
controversieel zou zijn, aangezien in ‘Testosteron’ ook een keer een stuk tekst is 15 
gepubliceerd waarin het bestuur afgezeken werd. Kim antwoordt dat dat laatste stuk 16 
over ons ging. Esther vult aan dat in de andere column van ‘Lotte’ een specifieke 17 
studentengroep werd afgezeken. T. Damen reageert dat hij het opmerkelijk vindt dat 18 
het stuk over het bestuur wel geplaatst wordt, maar het andere stuk niet. Lotte 19 
bedankt voor de opmerking en geeft aan dit door te geven aan Raïssa. A. van de 20 
Laar vertelt dat het de column niet alleen controversieel bleek, maar dat er ook 21 
herhaaldelijk hetzelfde in stond waardoor de nieuwigheid verdwenen was. R. van 22 
Rijthoven vraagt of vanuit de commissie of vanuit het bestuur besloten is de column 23 
‘Lotte’ te verwijderen. Judith antwoordt dat dit in samenspraak is besloten.  24 
 25 
Bladzijde 13; 26 
- T. Damen geeft aan dat tijdens de introductie ook een mannenactiviteit is 27 
georganiseerd welke niet in het jaarverslag staat bij commissaris PR. J. Free 28 
reageert dat deze activiteit bij het kopje ‘Mannencommissie’ staat. Esther antwoordt 29 
dat de activiteit inderdaad niet bij het algemene introductieprogramma hoorde, omdat 30 
het onder de mannencommissie valt.  31 
- R. van Rijthoven vraagt of er bij elke PosteleinPost een controlegroep was voor de 32 
spellingfouten. Lotte antwoordt dat dit niet bij elke editie is geweest. R. van Rijthoven 33 
geeft aan dat dan wel vermeld moet worden dat bij enkele PosteleinPosten sprake 34 
was van zo’n controlegroep.  35 
- R. van Rijthoven geeft aan dat de PitcherParty tijdens de introductie totaal geen 36 
PitcherParty leek, aangezien het feest onder de naam van psychologie werd 37 
gegeven. Esther reageert dat hier voortaan op gelet zal worden.   38 
 39 
Bladzijde 15; 40 
- R. ter Braak geeft aan dat vermeld staat dat het eten bij Café de Fiets niet naar 41 
behoren was. Zij vertelt dat dit in het bestuursjaar 2008-2009 ook al zo was en toch 42 
is dit jaar weer gekozen voor de fiets. R. ter Braak ziet dit ook graag vermeld. Lotte 43 
geeft aan dit toe te voegen.  44 
- R. van Rijthoven geeft aan dat de zin; ‘mede hierdoor is de introductie alsnog goed 45 
verlopen’ en waardering uit over een persoon. Dit is niet nodig. Lotte zal het woord 46 
‘alsnog’ weglaten.  47 
 48 
Bladzijde 16;  49 
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- R. van Rijthoven vraagt of er opmerkingen zijn vanuit de evaluatie van de 1 
introductie. Bijvoorbeeld het cijfer dat de mentoren hebben gekregen. Lotte zal dit 2 
toevoegen. C. Maas geeft aan dat kerndingen vanuit de evaluatie toegevoegd 3 
kunnen worden.  4 
 5 
Bladzijde 17;  6 
- A. van de Laar geeft aan dat genoteerd moet worden dat de promotiecommissie 7 
tijdens de barcontest de hele avond actief was. Lotte geeft aan dit te zullen doen. 8 
 9 
Bladzijde 19;  10 
- R. ter Braak vraagt wanneer het contract met Absolute Zero is ingegaan, aangezien 11 
deze volgens haar niet gelijk in oktober is ingegaan. Lotte antwoordt dat deze pas 12 
vanaf november is ingegaan en zij zal dit toevoegen. 13 
- R. van Rijthoven geeft aan het noemen van IGOpost onnodige reclame is. A. van 14 
de Laar reageert dat reisorganisaties ook in het jaarverslag staan. C. Maas vult aan 15 
dat Interscreen ook in het jaarverslag staat. Lotte besluit IGOpost ook te laten staan. 16 
- R. van Rijthoven geeft aan dat in het beleidsplan staat dat de sponsorcommissie 17 
commissiespecifieke sponsor zou gaan regelen, maar dat nu in het jaarverslag 18 
vermeld staat dat de sponsorcommissie vooral voor de algemene sponsoring is. 19 
Lotte vraagt R. van Rijthoven dit te mailen, aangezien zij daar nu niet direct antwoord 20 
op weet.  21 
 22 
Bladzijde 20; 23 
- T. Damen geeft aan bij Propedeuse-, Bachelor- en Masteruitreiking de laatste 24 
verwijderd kan worden, aangezien er niets over de Master wordt verteld. Esther geeft 25 
aan dit te zullen verwijderen. 26 
- R. ter Braak geeft aan dat drie verschillende kerstkaarten zijn verstuurd, maar dat 27 
maar van twee kerstkaarten het aantal duidelijk is. Lotte gaat dit duidelijker 28 
omschrijven. 29 
- J. Free geeft aan dat het woord ‘docenten’ verwijderd kan worden achter ‘relaties’ 30 
aangezien ‘docenten’ apart vermeld staat. 31 
 32 
Bladzijde 22; 33 
- R. van Rijthoven vraagt wie de nieuwe geplande activiteiten gaat uitvoeren. Judith 34 
antwoordt dat zij deze activiteiten overdraagt aan de nieuwe commissie. 35 
- R. ter Braak vraagt verduidelijking over algemeen formele commissie of algemene 36 
formele commissie. Esther antwoordt alles te zullen omzetten naar algemeen formele 37 
commissie.  38 
 39 
Bladzijde 23; 40 
- A. van de Laar geeft aan dat onderwijskunde blijkbaar ‘sjaak-afhaak-studenten’ zijn 41 
en wil aan het nieuwe bestuur meegeven hier mogelijk iets aan te doen. R. ter Braak 42 
reageert dat naar de verhouding gekeken moet worden. Er zijn relatief gezien minder 43 
onderwijskundestudenten dan reguliere studenten, dus mogelijk zijn er bij beide 44 
richtingen evenveel studenten die afhaken bij activiteiten. Judith vertelt dat wij er 45 
vaak vanuit gaan dat er weinig leden komen naar de activiteiten, maar dat 46 
instellingen dit vaak niet verwachten.  47 
 48 
Bladzijde 24;  49 
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- J. Free vraagt of aantallen in cijfers of in letters uitgedrukt worden. Maureen 1 
antwoordt dat alle aantallen onder de twintig uitgeschreven moeten worden en de 2 
tientallen ook. C. Maas en J. Free geven allebei te kennen dat dit niet altijd gedaan 3 
wordt.  4 
 5 
Bladzijde 25; 6 
- A. van de Laar vraagt of er een lijn is in de ledenopkomst bij de lezingen. Judith 7 
geeft aan dat alle lezingen op vergelijkbare tijden zijn, dus dat het onderwerp de 8 
grootste factor zal zijn in ledenopkomst.  9 
 10 
Bladzijde 26; 11 
- R. van Rijthoven vraagt wat het verschil is tussen een workshop en een lezing. 12 
Judith antwoordt dat een workshop net wat interactiever is dan een lezing.  13 
- J. Free geeft aan dat twee titels de becijfering 5.5 hebben. Esther geeft aan dit te 14 
zullen aanpassen. 15 
 16 
Bladzijde 30 17 
- R. ter Braak vraagt of de twee ALPO-studenten in de meeloopdagencommissie 18 
zaten. Judith geeft aan dat dit niet het geval was en dat zij ze daarom heeft vermeld. 19 
Beide ALPO-studenten waren door M. van den Hurk gevraagd mee te helpen.  20 
 21 
Bladzijde 31; 22 
- R. van Rijthoven vraagt waarom weinig leden naar de LSPOD zijn gekomen, terwijl 23 
deze in Nijmegen was. Judith antwoordt dat er deze dag ook een tweedejaarscollege 24 
was, wat mogelijk heeft gezorgd voor een lagere opkomst. Judith zal deze mogelijke 25 
reden toevoegen. De commissie heeft veel gepromoot en zij vragen zich ook af 26 
waarom niet meer leden gekomen zijn.  27 
 28 
Bladzijde 33; 29 
- R. van Rijthoven geeft aan dat het stuk over de enquête korter kan. Judith geeft aan 30 
het lastig gevonden te hebben wat wel/niet te beschrijven. 31 
- R. van Rijthoven geeft aan dat bijlesgevers betaald krijgen om bijles te geven en 32 
dus ook om wat extra’s op te zoeken voor tijdens de bijles. Judith antwoordt dat ze 33 
inderdaad betaald krijgen, maar dat ze buiten de betaalde tijd niets extra’s willen 34 
opzoeken. Judith begrijpt dit.  35 
 36 
Bladzijde 35; 37 
- T. Damen geeft aan dat beschreven staat dat de filmavond op 30 april was en dit 38 
klopt volgens hem niet, aangezien het dan Koninginnedag is. Maureen gaat dit 39 
aanpassen. 40 
 41 
Bladzijde 36; 42 
- T. Damen geeft aan dat een student-docent-activiteit zonder docenten geen 43 
student-docent-activiteit is. Eshter geeft aan dat de activiteit wel onder die naam 44 
georganiseerd en gepromoot werd.  45 
 46 
Bladzijde 37; 47 
- R. van Rijthoven vraagt naar de opkomstaantallen van het A-feest. Maureen 48 
antwoordt dat dit niet geteld wordt. 49 
 50 
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Bladzijde 38; 1 
- R. van Rijthoven vraagt naar de opkomstaantallen bij de PitcherParty. Maureen 2 
antwoordt dat dit wordt geteld, maar dat niet bijgehouden wordt hoeveel 3 
Posteleinleden komen.  4 
 5 
Bladzijde 39; 6 
- C. Maas vindt de formulering; ‘Keulen is geen leuke bestemming’ niet juist. Esther 7 
geeft aan dit te zullen veranderen. 8 
- T. Damen vindt een zin erg onduidelijk geformuleerd. Maureen zal deze zin 9 
aanpassen. 10 
- R. van Rijthoven geeft aan dat het woord jammer genoeg, bij de zin; ‘jammer 11 
genoeg is er verlies geleden’ weggelaten kan worden. Maureen past dit aan.  12 
- R. van Rijthoven geeft aan dat bestemming niet bedacht worden, maar dat deze 13 
uitgezocht worden.  14 
 15 
Bladzijde 40; 16 
- T. Damen vraagt waarom de studiereiscommissie de reis naar Belgrado niet veel 17 
zou willen aanprijzen, nadat de reis naar Rabat niet door was gegaan. Maureen 18 
antwoordt dat Rabat erg veel was aangeprijsd en dat ging vervolgens niet door. 19 
Daarna is gekozen om niet heel enthousiast de nieuwe reis te promoten. R. van 20 
Rijthoven vult aan dat geen spektakel van de promotie is gemaakt, wat bij de reis 21 
naar Rabat wel het geval was.  22 
- A. van de Laar vraagt of naast Diogenes ook andere mogelijkheden zijn uitgezocht. 23 
Maureen antwoordt dat Breaqi geen reizen organiseert naar Belgrado. 24 
 25 
Bladzijde 41;  26 
- R. ter Braak geeft aan dat sponsorbedragen niet vermeld mogen worden. A. van de 27 
Laar bevestigt dit. Esther antwoordt dit te zullen uitzoeken en wanneer het juist is, 28 
zullen de sponsorbedragen verwijderd worden.  29 
 30 
 31 
Bladzijde 43; 32 
- T. Damen geeft aan dat het mannenweekend niet in juni was maar in mei. Esther 33 
gaat dit aanpassen.  34 
- T. Damen vraagt of vermeld moet worden dat één deelnemer van het 35 
mannenweekend contractbreuk heeft gepleegd. Esther antwoordt dat deze zaak nog 36 
niet afgerond is, maar dat zij wel een zin kan toevoegen daarover welke indiceert dat 37 
iets niet in de haak was.  38 
- R. van Rijthoven geeft aan dat de deelnemerskosten verwijderd mogen worden, 39 
aangezien deze nergens vermeld staan in het jaarverslag. Esther geeft aan deze te 40 
zullen verwijderen. 41 
- C. Maas geeft aan dat de eerstejaarsweekend nog bij het bestuur hoort en niet bij 42 
de eerstejaarscommissie. Maureen geeft aan dit te zullen veranderen. 43 
- R. van Rijthoven vraagt of de eerstejaarscommissie al activiteiten heeft vastliggen 44 
voor het nieuwe bestuursjaar, deze moeten dan namelijk vermeld worden. R. ter 45 
Braak geeft aan dat dit bij de formele commissies ook zo was. Esther geeft aan dit te 46 
zullen toevoegen. 47 
 48 
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Esther vraagt of er nog algemene vragen zijn, waarop R. van Rijthoven vraagt of het 1 
bestuur hun tips en bevindingen doorgeeft aan het nieuwe bestuur. Esther bevestigt 2 
dat we dit gedaan hebben.  3 
Het jaarverslag 2009-2010 wordt, met inachtneming van de aanvullingen, 4 
aangenomen met: 5 
 6 
23 stemmen voor 7 
1 stem neutraal 8 
2 stemmen onthouding 9 
0 stemmen tegen  10 
 11 
De ALV klapt.  12 
 13 

7. Dechargeren bestuur 2009-2010, chargeren bestuur 2010-2011 14 

Esther dechargeert haar eigen bestuur en installeert Linsey als voorzitter 2010-2011. 15 
Linsey dechargeert Esther als voorzitter 2009-2010 en installeert haar eigen bestuur.  16 
 17 

8. Presenteren en stemmen beleidsplan 2010-2011 18 

De speerpunten worden belicht door Linsey. Ze verteld dat het eerste speerpunt het 19 
verlagen van de drempel naar activiteiten is. Het gaat hierom om het makkelijker 20 
maken om naar een activiteit te gaan, zodat er meer leden zullen komen. Daarnaast 21 
is hierbij het initiatief van de leden belangrijk. Afgelopen jaar is hier al gebruik van 22 
gemaakt door het opstarten van de eerstejaarscommissie. Dit jaar is het plan om een 23 
toneelcommissie op te zetten. Verder zal het buddysysteem ingevoerd worden. 24 
Linsey wijst erop dat de verdere uitleg hiervan in het beleidsplan 2010-2011 terug te 25 
lezen is. Het tweede speerpunt wat ze uitlicht is het verbeteren van de bestaande 26 
promotie. Er is gemerkt dat niet alle leden op de hoogte zijn van wat Postelein te 27 
bieden heeft, daarom is het plan om een folder te maken en de promotie van 28 
activiteiten op een andere manier aan te pakken. Hierbij zal erop worden gelet dat 29 
het door leden niet als storend wordt ervaren. Het doel is om hiermee veel leden te 30 
bereiken.   31 
 32 
Opmerkingen over het beleidsplan 2010-2011 vanuit de leden: 33 
 34 
Colofon  35 
-R. van Rijthoven geeft aan dat de internetpagina vermeld moet worden als 36 
www.postelein.nl en dat bij de adresgegevens het kamernummer onderaan hoort te 37 
staan. 38 
 39 
Inhoudsopgave 40 
- T. Damen geeft aan dat er een verschillende regelafstand te vinden is in de 41 
inhoudsopgave. 42 
 43 
Pagina 6 44 
- C. Maas zegt dat in regel 27 het stukje ‘zal er mogelijk een verandering 45 
plaatsvinden’ verandert moet worden in zal een verandering plaatsvinden. 46 
 47 
Pagina 7 48 
- T. Damen geeft aan dat hij erg veel overlap vindt zitten in de twee speerpunten en 49 
dit daarom beschouwt als één speerpunt. Anne geeft aan dat dit een dermate groot 50 

http://www.postelein.nl/
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speerpunt is en dat er voor gekozen is om dit aan te pakken komend jaar. Linsey 1 
zegt dat er leden niet altijd op de hoogte zijn van alle activiteiten. Verder is de 2 
promotie vooral bedoeld voor nieuwe leden om hen een duidelijk beeld te geven van 3 
wat studievereniging Postelein inhoud en te bieden heeft. L. Steeg vult aan dat er bij 4 
andere verenigingen vaak ook sprake is van een harde kern. Het is dus goed om de 5 
drempel te verlagen. Linsey bevestigt L. Steeg. C. Maas geeft aan dat verderop in 6 
het beleidsplan al vernoemd wordt dat de speerpunten samenhangend zijn. R. van 7 
Rijthoven geeft aan dat de speerpunten nu één richting hebben en dat het misschien 8 
goed is om breder te denken. Linsey bevestigt de overlap van de twee speerpunten. 9 
- R. van Rijthoven geeft aan dat de afgelopen bestuursjaren mede in het teken 10 
hebben gestaan van de professionalisering. Hierdoor zijn de besturen zakelijk 11 
geworden. Hij vindt dit goed, maar tegenover de leden is het misschien te zakelijk. 12 
Het basisprincipe van een vereniging is het gezellig samenzijn met z’n allen. Dit is 13 
terug te zien in de mannencommissie geeft hij aan. Daar komen mensen bij elkaar 14 
voor de gezelligheid. Zijn voorstel is om een beleidspunt toe te voegen waarin staat 15 
dat de vereniging er is om gezellig samen te komen met veel warmte. Dit zal zorgen 16 
voor meer verbinding. Hierbij geeft hij ook aan dat protocollen belangrijk zijn, maar 17 
tegenover de leden op een meer vriendelijke manier worden uitgevoerd. J. Free vindt 18 
dat dit de mening is van R. van Rijthoven. Waarop wordt geantwoord dat de 19 
algemene ledenvergadering daarvoor bestemd is. K. Rondhuis geeft aan dat er meer 20 
samenhang kan ontstaan door het buddysysteem dat ingevoerd gaat worden. R. van 21 
Rijthoven geeft nogmaals aan dat het misschien goed is om breder te denken. Linsey 22 
geeft aan dat hier nog over nagedacht gaat worden. 23 
- A. van der Laar zegt dat de folder die gemaakt gaat worden wel kortgesloten moet 24 
worden met de promotiecommissie. Linsey geeft aan dat deze folder ingevuld zal 25 
worden door de promotiecommissie en opgesteld zal worden samen met het bestuur. 26 
Het doel van deze folder is Postelein bekender maken. R. van Rijthoven vraagt in het 27 
algemeen of voor actieve leden. Linsey antwoordt voor in het algemeen. T. Damen 28 
haakt hier op in en geeft aan de naamsbekendheid niet het doel is, maar een hogere 29 
opkomst bij activiteiten. Hij denkt dat de naamsbekendheid van Postelein groot 30 
genoeg is, maar dat het belangrijk is wat Postelein nog meer te bieden heeft naast 31 
10% korting op je boeken. Linsey geeft aan dat ook het doel is van de folder.  32 
- R. ter Braak vraagt wat er bedoeld wordt met meer initiatief van de leden. Als hier 33 
uitbreiding van commissies mee bedoeld wordt, zijn er nog meer activiteiten in plaats 34 
van een hogere opkomst. Linsey geeft aan dat het om de ideeën van leden gaat. 35 
Verder is het een inventarisatie naar de mening van de leden van Postelein onder 36 
andere door ‘het beste idee van Postelein’. Daarmee willen we een breder publiek 37 
aanspreken, zodat er ook mensen komen die eerder niet kwamen. Deze ideeën van 38 
de leden zouden meegenomen kunnen worden naar de volgende jaren. Raïssa zegt 39 
dat het initiatief van leden verschillende invullingen kan hebben en dit niet per se 40 
hoeft te betekenen dat er nieuwe commissies opgericht worden. J. Wilms vult aan 41 
dat activiteiten van andere commissies ook omlaag kunnen gaan, zodat het aantal 42 
activiteiten wel in evenwicht zal blijven. 43 
- T. Damen geeft aan dat laagdrempeligheid geen Nederlands is. Zijn suggesties zijn 44 
een lage drempel, drempel verlagen en een activiteit laagdrempelig maken. 45 
- R. van Rijthoven vraagt zich af of de nieuwe ideeën alleen vanuit de harde kern 46 
komen. Linsey geeft aan dat ook leden die niet tot de harde kern behoren hun 47 
initiatieven kunnen uiten middels de prijsvraag: ‘het beste idee van Postelein.’ 48 
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- R. van Rijthoven vraagt hoe het buddysysteem in werking zal treden. Hij stelt voor 1 
om online een inschrijflijst beschikbaar te stellen, zodat je kunt zien we er allemaal 2 
naar die activiteit gaan. Linsey geeft aan dat we hierover na zullen denken. 3 
- R. van Rijthoven stelt de vraag of speerpunten überhaupt wel meetbaar zijn of dat 4 
er sprake is van een waarde-oordeel. C. Maas geeft aan dat het geen wetenschap is 5 
en dus ook niet te meten. L. Steeg zegt dat dit mogelijk is door percentages van 6 
leden te berekenen. C. Maas adviseert om deze aantallen niet van te voren vast te 7 
stellen als doel. 8 
 9 
Pagina 8 10 
- R. ter Braak geeft aan dat even uitgelegd moet worden wat HAN ALPO-studenten 11 
zijn, omdat hier zelf niet helemaal uit kwam. Linsey geeft aan dat dit veranderd zal 12 
worden. 13 
- R. van Rijthoven vraagt of met het extra postvak het archief wordt bedoeld. Anne 14 
bevestigd dit en geeft aan dat dit overgenomen is vanuit het beleidsplan 2009-2010. 15 
Het zal veranderd worden. 16 
- Tom geeft aan dat hij de twee computers die aangeschaft gaan worden niet terug 17 
kan vinden in de begroting, omdat het bedrag klein is. Anouk geeft aan dat 18 
afschrijving plaatsvindt over verschillende jaren. Op die manier is niet het gehele 19 
bedrag terug te vinden. 20 
- R. van Rijthoven vraagt naar de aanwezigheid van bestuursleden op de 21 
Posteleinkamer. Hij is van mening dat de verkoop van de samenvattingen mogelijk 22 
moet zijn als er iemand aanwezig is op de Posteleinkamer. Hij geeft aan om in het 23 
kader van de drempel verlagen het een idee is om de kamer langer open te stellen 24 
voor de samenvattingenverkoop. C. Maas geeft aan dat het niet altijd mogelijk is om 25 
de kamer open te stellen van 10.00 – 16.00 uur in verband met colleges of werk. Als 26 
het niet mogelijk is om op tijd te zijn, zal er telkens een briefje neergehangen moet 27 
worden of een mail verzonden moeten worden. Dit is praktisch gezien niet handig. 28 
Linsey geeft aan dat de kamer open is voor actieve leden en de 29 
samenvattingenverkoop van 12.00 – 14.00 uur. C. Maas adviseert om het zo te laten, 30 
zodat het minder erg is als iemand later komt. R. van Rijthoven geeft aan dat vaak 31 
mensen buiten de tijden van de samenvattingenverkoop komen en het stom 32 
overkomt dat ze dan nog geen samenvatting kunnen kopen. Linsey geeft aan dat we 33 
dit zullen meenemen. 34 
- L. van Overveld geeft aan dat je niet telkens kunt zeggen dat je iets mee zal 35 
nemen. Aan het eind van de vergadering zal namelijk gestemd worden over het 36 
beleidsplan met daarbij de wijzingen die tijdens de vergadering besproken worden. 37 
Er zal dus meteen een verandering plaats moeten vinden. R. van Rijthoven vraagt of 38 
dit niet in een latere algemene ledenvergadering kan. Linsey zegt dat er voor grote 39 
zaken, zoals R. van Rijthoven aangaf, de ALV geschorst zou moeten worden om het 40 
bestuur de kans te geven om te overleggen. C. Maas vult aan dat simpele dingen nu 41 
gewijzigd kunnen worden en dat over grote dingen nog overlegd kan worden en 42 
terug zal komen in het jaarverslag 2010-2011. 43 
 44 
Pagina 9 45 
- C. Maas vraagt waarom de printer wordt vervangen. De printer is namelijk in 2008-46 
2009 aangeschaft en zou eigenlijk nog een jaar mee moeten gaan. L. Steeg geeft 47 
aan dat de printer kapot is gegaan in bestuursjaar 2009-2010. Het onderdeel dat 48 
vervangen moet worden is ongeveer even duur als een nieuwe printer. Verder geeft 49 
ze aan dat een laserprinter veel makkelijker is voor een vereniging, omdat deze 50 
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sneller print. R. van Rijthoven vraagt of het niet mogelijk is om een printer te leasen. 1 
Linsey geeft aan dat hier over nagedacht is door het bestuur 2010-2011, maar dat er 2 
te weinig informatie is en het dus niet bekend is of het rendabel is. Dit jaar zal er een 3 
printoverzicht gemaakt worden, zodat er aan het eind van bestuursjaar 2010-2011 4 
bekend is hoeveel geprint wordt. Dit kan doorgegeven worden aan het volgende 5 
bestuur. J. Wilms geeft aan dat er nu beslist moet worden en dat het bestuur van 6 
2011-2012 hier niets aan zal hebben, omdat de printer dan net nieuw is. Linsey geeft 7 
aan dat er dit jaar een nieuwe printer gekocht gaat worden, omdat de termijn te kort 8 
is en een leaseprinter tegen kan vallen. Verder is de inventarisatie handig voor de 9 
besturen van de komende jaren, want de printer kan altijd kapot gaan. Deze 10 
informatie is dan altijd beschikbaar. J. Free vraagt of de printkosten terug te vinden 11 
zijn in de boekhouding. Dit is niet het geval. R. ter Braak geeft aan dat ook de 12 
verzamelbon van het Onderwijsinstituut opgevraagd kan worden en daarop bekeken 13 
kan worden wat de printkosten zijn. In de boekhouding kan opgezocht worden wat de 14 
kosten zijn geweest voor de inkt. Linsey bevestigt dit, maar geeft aan dat op de 15 
kamer ook veel geprint wordt en daar is geen overzicht van. Verder geeft ze aan dat 16 
het besluit al genomen is en er informatie verzameld zal worden voor de volgende 17 
jaren.  18 
- R. van Rijthoven geeft aan dat bij dingen waarbij het vorige bestuursjaar vermeld 19 
staat ook even het jaartal wordt toegevoegd. 20 
- R. van Rijthoven vraagt wat er zoal kapot is aan de computers, omdat er twee 21 
nieuwe aangeschaft worden wegens defecten. In het beleidsplan staat vermeld dat 22 
de USB-poort kapot is, maar wat nog meer. L. Steeg geeft aan dat de computers 23 
verder traag zijn en dat de SD-kaart niet meer goed werkt. 24 
- C. Maas geeft aan de ideeën voor de website en de nieuwsbrief nog erg vaag zijn. 25 
Zij zou graag concrete ideeën in het beleidsplan zien staan. 26 
- R. van Rijthoven vindt de standaard op de Posteleinkamer een goed idee. Hij geeft 27 
als tip om deze standaards ook in DE-café te zetten, omdat daar vooral de PWO-28 
studenten zitten. 29 
- R. ter Braak geeft aan dat ‘Om de laagdrempeligheid van de studievereniging 30 
Postelein te behouden en te vergroten, willen we meer nadruk leggen op het initiatief 31 
van de leden door middel van openstaan voor hun ideeën.’ tegenstrijdig is. Nieuwe 32 
ideeën aandragen is een grote drempel waar leden overheen moeten. Linsey geeft 33 
aan dat het bedoeld is om de toegang tot activiteiten een lagere drempel te geven. 34 
Anne vult aan dat de activiteiten meer zullen aansluiten op de interesses van leden 35 
door initiatieven te vragen. 36 
 37 
Pagina 10 38 
- R. van Rijthoven geeft aan dat de term toegankelijkheid beter past dan 39 
laagdrempeligheid, omdat het nu lijkt alsof dit het enige speerpunt is dat uitgelicht 40 
wordt in het beleidsplan. 41 
- R. van Rijthoven geeft aan dat in het beleidsplan staat dat de website behouden zal 42 
blijven. Dit zal onderhouden zijn en verderop blijkt dat de website ook verbeterd gaat 43 
worden.  44 
- R. ter Braak vraagt hoe het zit met de server van de website en vraagt of deze 45 
teruggaat naar ruhosting.nl. Linsey bevestigt dit. 46 
- R. ter Braak vraagt wat ze zich voor moet stellen bij de FAQ. Linsey geeft aan dat 47 
hier vragen zullen komen te staan als: ‘hoe word ik lid? Hoe meld ik me af als lid?’ 48 
etc. 49 
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- R. ter Braak vraagt zich af waarom de website doorgeschoven is naar de secretaris 1 
en wat de commissaris PR extra heeft gekregen. Linsey antwoordt dat de 2 
commissaris PR de eerstejaarscommissie erbij heeft gekregen. R. van Rijthoven 3 
vraagt of deze herstructurering ter ontlasting van de commissaris informeel is. Ellen 4 
antwoordt dat de secretaris veel computerwerk verricht, waardoor het voor de 5 
secretaris makkelijker is om de website erbij te nemen.  6 
 7 

8 
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Pagina 11 1 
- R. van Rijthoven vraagt zich af of het nodig is om te vermelden dat de commissie 2 
zijn omgegooid. De leden in de algemene ledenvergadering antwoorden dat het niet 3 
nodig is, omdat de commissies bij de desbetreffende commissarissen vermeld staan. 4 
- R. van Rijthoven vraagt wat het symbolisch bedrag inhoudt. Anne antwoordt dat dit 5 
bedrag er is om leden voor niet-leden te laten gaan. R. van Rijthoven begrijpt de 6 
voorkeur voor leden, maar geeft aan dat er goed uitgelegd moet worden dat de niet-7 
leden dit bedrag betalen bovenop het bedrag dat de leden betalen. Linsey geeft aan 8 
dat dit niet altijd het bedrag is wat Postelein bijdraagt.  9 
- J. Free vraagt wanneer de wisseling van de Raad van Advies plaatsvindt. In het 10 
jaarverslag staat namelijk 1 december en in het beleidsplan per kalenderjaar. Linsey 11 
zal dit opzoeken en eventueel verbeteren in het beleidsplan. 12 
- T. Damen heeft een vraag over regel 37 en 38. Hij vraagt zich af of het binnen het 13 
bestuur niet altijd duidelijk is. Linsey antwoordt dat het van belang is dat tijdens een 14 
kamerdienst iedereen op de hoogte is van wat er gaande is. Dit is wel het geval, 15 
deze zin kan dus uit het beleidsplan. 16 
- R. van Rijthoven haalt nogmaals zijn idee van gezelligheid en samenzijn aan. Voor 17 
het commissiehoofdenprotocol vindt hij van belang dat je dit niet als een protocol 18 
brengt, maar met vriendelijkheid. Verder vindt hij een motivatiebrief verre van 19 
laagdrempelig. Linsey geeft aan dat bij te veel aanmeldingen er een selectie 20 
gemaakt moet worden. Robin geeft aan dat dit negatief ervaren kan worden. Linsey 21 
geeft aan dat deze regeling enkel zal gelden bij meerdere mensen die 22 
commissiehoofd willen zijn. 23 
 24 
Pagina 12 25 
- C. Maas vraagt omtrent het buddysysteem of er dan altijd op één punt verzameld 26 
zal worden. Ze geeft aan dat dit bij excursies bijvoorbeeld al altijd gebeurt. Linsey 27 
geeft aan dat het niet alleen voor excursies is. R. ter Braak valt bij dat er nog steeds 28 
een drempel is als je naar een groepje moet fietsen. Anne geeft aan dat er een 29 
afspraak gemaakt wordt met een bestuurslid. Jori zegt daar weer op aan dat ze deze 30 
afspraak maken op de Posteleinkamer. Daar zal diegene dan al kennis maken met 31 
het bestuur. Op die manier weten ze met wie ze meegaan. R. ter Braak geeft aan dat 32 
ze dan maar één iemand gezien hebben en de rest van het bestuur niet. R. van 33 
Rijthoven geeft nogmaals aan dat online inschrijflijsten hiervoor makkelijk zijn. A. van 34 
der Laar reageert hierop dat het juist afschrikt, omdat ze dan zien wie er mee gaan of 35 
zien dat er nog niemand meegaat. Dan is het dus nog niet effectief. I. Burink zegt dat 36 
bij een andere vereniging waar ze lid van is dit ook gebruikt wordt en dat het werkt. 37 
Hier maken ze zelfs gebruik van smsjes met degene met wie je afspreekt.  38 
- A. van der Laar vraagt iets over het alumnibestand. Er is hiervoor nog geen 39 
bestuursverantwoordelijke voor aangewezen. Natuurlijk is het gehele bestuur 40 
verantwoordelijk, maar het is wel handig als iemand dit op zich neemt. C. Maas geeft 41 
aan als tip dat iemand van het dagelijks bestuur dit op zich kan nemen, behalve de 42 
penningmeester.  43 
- R. ter Braak vraagt welke activiteiten er bedoeld worden met extra activiteiten 44 
wanneer het animo groot is en de activiteit goed bezocht is. Linsey antwoordt dat hier 45 
vooral excursies mee bedoeld worden. J. Wilms geeft aan dat er afgelopen jaar geen 46 
excursies waren die veel groter waren om een extra excursie te organiseren. De 47 
Winckelsteegh en de Lindenhorst waren wel erg goed bezocht. 48 
 49 
 50 
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Pagina 13 1 
- R. ter Braak vraagt waarom er drie leden in de kascontrolecommissie zitten. Anouk 2 
geeft aan dat dit is geadviseerd door het bestuur van 2009-2010. Hierdoor zou het 3 
werk makkelijker te verdelen zijn en is de kascontrole effectiever uit te voeren. S. de 4 
Laat geeft aan dat hij er afgelopen jaar geen moeite mee heeft gehad dat de 5 
commissie enkel uit twee leden bestond. Anouk geeft aan dat we het voor dit jaar 6 
gaan proberen met drie leden. Als dit niet bevalt zal dit doorgegeven worden aan het 7 
volgende bestuur 2011-2012.   8 
- R. van Rijthoven vraagt zich af waarom de kascontrole niet vaker plaatsvindt dan 9 
twee keer per jaar en of dit niet te overwegen is. Er wordt aangegeven dat dit nodig 10 
is.  11 
- T. Damen vraagt waarom het pinnen van boeken afgeschaft zal worden. Anouk 12 
geeft aan dat de rijen vooral lang zijn tijdens de boekenverkoop. K. Rondhuis vult 13 
aan dat het financiële gedeelte van de boekenverkoop weg zal vallen en dat dit 14 
minder werk zal opleveren voor Postelein. 15 
- C. Maas geeft aan dat het misschien niet voor iedereen mogelijk is om met Ideal te 16 
betalen. R. van Rijthoven geeft aan dat dit een keuze is die je maakt om je boeken bij 17 
Postelein te bestellen. R. ter Braak stelt voor om de optie voor pinnen open te laten. 18 
L. van Overveld geeft aan dat dit administratief niet handig is. C. Maas geeft aan dat 19 
er dan een alternatief zou moeten zijn, zodat leden toch hun boeken bij ons kunnen 20 
bestellen. Zij zouden kunnen laten weten aan ons als ze hun boeken niet via Ideal 21 
kunnen betalen, zodat zij apart naar de Studystore kunnen gaan om hun boeken 22 
daar met korting via de pin kunnen betalen. N. Bakkum geeft aan dat er ook een 23 
acceptgiro bijgedaan kan worden. E. Nizet geeft aan dat ook eventueel andere 24 
mensen in de omgeving van het lid zijn die de boeken kunnen betalen via Ideal. 25 
Hiervoor moeten leden wel genoeg tijd krijgen. J. Wilms geeft aan dat het belangrijk 26 
is om een vooraankondiging hierover te sturen. 27 
- R. van Rijthoven vraagt of de eerste boekenverkoop nog wel via de pinautomaten 28 
gaat. Dit wordt bevestigt. Er zal op z’n vroegst pas vanaf de derde boekenverkoop 29 
gebruik gemaakt worden van Ideal. 30 
- R. van Rijthoven vraagt wat verder de voordelen hiervan zijn. Anouk geeft aan dat 31 
het moment van afschrijven makkelijk is. Dit zal toegevoegd worden in het 32 
beleidsplan. 33 
- R. van Rijthoven geeft aan dat hij als masterstudent zijn boeken vaak te laat heeft. 34 
Hij vraagt of het niet mogelijk is om de boeken al eerder te verkopen. C. Maas geeft 35 
aan dat je dan met tentamens zit en er geen mogelijkheid is om het bestuur om hulp 36 
te vragen bij het maken van de boekpakketten. 37 
- R. van Rijthoven vraagt of het niet makkelijker is om de boeken thuis te laten 38 
bezorgen. L. Steeg geeft aan dat er dan minder leden op de kamer zullen zijn. Linsey 39 
geeft aan dat door het vorige bestuur verschillende opties zijn uitgezocht en het 40 
besluit al genomen is. 41 
- R. van Rijthoven vraagt of er dit jaar geen promotie gemaakt wordt voor de 42 
samenvattingenverkoop. Anouk geeft aan dat dit komend jaar niet het streven zal 43 
zijn, maar dat de mogelijkheid er natuurlijk wel is. Verder zal er wel promotie zijn voor 44 
de verkoop van samenvattingen. 45 
- R. van Rijthoven oppert het idee om een forum voor tweedehands boeken op te 46 
zetten. Raïssa geeft aan dat zo’n forum al bestaat via blackboard. C. Maas vult aan  47 
dat leden die alleen lid zijn voor de korting hun lidmaatschap op zullen zeggen. 48 
Hiermee ga je tegen je eigen beleid in met de boekenverkoop. 49 
 50 
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- Judith vraagt of de vergadering geschorst gaat worden, omdat om 22.00 uur het 1 
gebouw verlaten moeten worden. Linsey schorst de vergadering in overleg met de 2 
leden die aanwezig zijn. Er is besloten dat binnen twee weken een nieuwe 3 
vergadering gepland zal worden. Eventueel zal in de volgende vergadering het 4 
financieel jaarverslag 2009-2010 gepresenteerd worden.  5 
- T. Damen vraagt toestemming om de volgende vergadering bij te wonen, omdat hij 6 
vanaf 1 oktober geen lid meer zal zijn van studievereniging Postelein. Linsey 7 
antwoordt dat hij hier zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. 8 
- Afsluitend geeft A. van der Laar een compliment over het beleidsplan. Zij vindt het 9 
sterk in elkaar zitten en de leden in de algemene ledenvergadering klappen. 10 
 11 

9. W.V.T.T.K.  12 

Er is geen W.V.T.T.K.  13 
 14 

10. Rondvraag 15 

S. de Laat vraagt in hoeverre de commissies al zijn samengesteld en vol zijn, omdat 16 
hij gehoord heeft dat verschillende eerste vergaderingen al zijn geweest maar hij nog 17 
niets gehoord heeft over de mannencommissie. Ellen antwoordt dat er inderdaad al 18 
sommige vergaderingen zijn geweest, maar nog niet allemaal. Hier zullen de mensen 19 
die zich opgegeven hebben vanzelf iets over horen. Verder vult Raïssa aan dat de 20 
commissies over het algemeen vol zitten. 21 
 22 

11. Sluiting 23 

Linsey sluit om 21.45 uur de vergadering. 24 
 25 
 26 


