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

 Commissiehoofden: : J. Groenestijn, J. Salfischberger, J. Borcheld, S. 3 
Lexmond, M. Cranenbroek, A. Habraken 4 

 Raad van Advies: L. Steeg, E. Nizet. 5 
Kascontrolecommissie 2010-2011: G. van Abeelen, S. de Laat, M. 6 
Mostard. 7 
Leden: 16 8 

  Totaal: 22 9 
Afwezigheid  10 
bij kennis- 11 
geving: H. Wijkhuis, M. Ras, L. Oosterveld 12 
 13 

 14 

1. Opening 15 

Anoek opent om 18.34 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  16 
 17 

2. Vaststellen agenda 18 

De agenda is vastgesteld.  19 
Marcella vertelt dat het financieel halfjaarverslag wordt doorgeschoven naar de 20 
volgende ALV waarin het kandidaatsbestuur gepresenteerd wordt. Naar aanleiding 21 
van de vergadering met de kascontrolecommissie moeten nog enkele aanpassingen 22 
aan het verslag gedaan worden voordat het gepresenteerd kan worden. 23 

 24 

3. Goedkeuren notulen 25 

De notulen van 21 maart 2012 zijn goedgekeurd met inachtneming van de 26 
wijzigingen van de spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen:  27 

- Mededelingen formeel: Arianne geeft aan dat deelnemers nu ook hun 28 
voorkeur op moeten geven via de website. 29 

o J. Wilms vraagt of het klopt dat deelnemers hun voorkeur op moeten 30 
geven via de website, zij dacht dat er gezegd was dat deelnemers hun 31 
voorkeur op moesten geven op de Posteleinkamer. 32 

o Arianne geeft aan dat deelnemers hun voorkeur op moeten geven via 33 
de mail. 34 

- Mededelingen informeel: Ze vraagt waarom dit feest dan nu georganiseerd zal 35 
worden. 36 

o J. Wilms geeft aan dat ze hiermee tevens bedoeld wat de 37 
veranderingen ten opzichte van het A-feest zijn. 38 

- Rondvraag: J. Wilms vraagt waarom het bestuur hiervoor heeft gekozen. 39 
o J. Wilms geeft aan dat hieraan toegevoegd moet worden waarom het 40 

bestuur gekozen heeft voor het vol-is-vol principe. 41 
- Mededelingen PR: Er hebben twee tentamenacties plaatsgevonden. 42 
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o S. van der Meulen geeft aan dat tijdens de eerste tentamenactie shotjes 1 
energydrank zijn uitgedeeld en dat tijdens de tweede tentamenactie 2 
snoephorloges zijn uitgedeeld. 3 

 4 

4. Mededelingen bestuur 5 

a. Secretaris 6 
- De boekenbestelperiode voor periode 4 heeft plaatsgevonden. De boeken zijn 7 

opgehaald van maandag 10 april tot en met vrijdag 13 april. Alles is goed 8 
gegaan. 9 

 10 
b. Penningmeester 11 
geen mededelingen 12 
 13 
c. PR 14 

- Dinsdag 17 april heeft de barcontest plaatsgevonden met als thema: ‘Wat je 15 
vroeger later wilde worden’. Er is € 98,67 opgehaald voor SOS kinderdorpen. 16 

- Donderdag 19 april heeft de A-meezing karaoke borrel plaatsgevonden. Er 17 
waren twintig leden aanwezig. 18 

- Er heeft één maandelijkse activiteit plaatsgevonden. Tijdens de kameractiviteit 19 
zijn pannenkoeken uitgedeeld die leden zelf mochten versieren. 20 

- Donderdag 26 april heeft de open kamer plaatsgevonden. De 21 
promotiecommissie heeft een high tea georganiseerd. De open kamer stond in 22 
het teken van bestuurswerving. 23 

o J. Wilms vraagt hoe het gaat met de bestuurswerving in het algemeen. 24 
o Anoek antwoordt dat er al wel geïnteresseerden zijn, maar dat we nog 25 

geen sollicitatiebrieven hebben mogen ontvangen. De deadline voor de 26 
sollicitatiebrieven is zondag 13 mei. Dinsdag 8 mei zal er een 27 
informatiebijeenkomst plaatsvinden voor geïnteresseerden. 28 

o A. Habraken vraagt of er ook al meelopers geweest zijn. 29 
o Anoek antwoordt dat Arianne twee meelopers heeft gehad. 30 

 31 
d. Formeel  32 

- Vrijdag 20 april heeft de ouderdag plaatsgevonden, er waren 164 deelnemers. 33 
o J. Wilms vraagt hoe het was om de ouderdag te organiseren. 34 
o Arianne antwoordt dat ze het erg leuk vond om te doen en dat ze veel 35 

ondersteuning heeft gekregen vanuit het onderwijsinstituut. Er is 36 
gebruik gemaakt van het concept van voorgaande jaren, de ouderdag 37 
is echter nu op een doordeweekse dag georganiseerd in plaats van op 38 
zaterdag. 39 

o J. Wilms vraagt of de wijziging van de dag mogelijk invloed heeft gehad 40 
op het aantal deelnemers. 41 

o Arianne geeft aan dat het niet duidelijk is hoeveel deelnemers er 42 
voorgaande jaren precies waren. Het onderwijsinstituut heeft gezegd 43 
dat er voorgaande jaren gemiddeld 100 tot 150 deelnemers waren. 44 
Arianne geeft aan dat de deelnemers dit jaar wel uit eerste- en 45 
tweedejaars bestonden. Voorgaande jaren was de meeloopdag alleen 46 
voor eerstejaars. 47 

o J. Wilms geeft aan dat als de ouderdag volgend jaar alleen 48 
georganiseerd wordt voor eerstejaars het dus de vraag is of het aantal 49 
deelnemers weer zo hoog is. 50 
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o Arianne antwoordt dat het wel het idee is om de ouderdag volgend jaar 1 
alleen voor de eerstejaars te organiseren.  2 

 3 
e. Informeel 4 

- Het Posteleinteam voor de Batavierenrace is teruggetrokken in verband met te 5 
weinig animo. 6 

o J. Wilms vraagt wat dit voor de kosten betekent. 7 
o Marcella geeft aan dat de Btavierenrace in totaal ongeveer € 429,00 8 

heeft gekost. Ze geeft aan dat het geen onvoorziene uitgaven zijn, 9 
omdat begroot was dat deel zou worden uitgegeven aan de 10 
Batavierenrace. 11 

o J. Wilms geeft aan dat ze het onterecht vindt dat de sportcommissie 12 
hierdoor geen budget meer heeft om andere activiteiten te organiseren. 13 

o Marcella geeft aan dat er wel een mogelijkheid is om het budget 14 
omhoog te doen als oplossing. Het idee is om het verlies als extra 15 
budget voor de commissie vrij te maken. 16 

o J. Wilms vraagt of er dan nu een oplossing gaat komen voor de 17 
sportcommissie. 18 

o Marcella geeft aan dat ze vindt dat de ALV hierover moet beslissen. Als 19 
deze het eens is met het verhogen van het budget voor de commissie 20 
vindt zij het goed.  21 

o Jelle geeft aan dat hij het erg jammer vindt dat het zo is gelopen. De 22 
commissie heeft tot nu toe alleen de skireis mogen organiseren en hij 23 
gunt het de commissie om nog meer activiteiten te kunnen organiseren. 24 
De commissie is erg actief en hij zou dan ook graag zien dat extra geld 25 
voor hen vrij wordt gemaakt. 26 

o J. Wilms vraagt op welke termijn geld vrijgemaakt moet worden, omdat 27 
er binnenkort nog een activiteit komt. 28 

o Jelle geeft aan dat hij pas activiteiten vast kan gaan leggen als er geld 29 
vrij gemaakt kan worden. 30 

o S. de Laat vraagt of er inkomsten gepland stonden voor de 31 
Batavierenrace. 32 

o Jelle antwoordt dat er inkomsten van deelnemers geld gepland 33 
stonden. € 30,00 voor leden en € 35,00 voor niet leden. Dit lopen we 34 
dus mis. Hier zouden daarnaast nog kosten bijkomen van het busje. 35 
Het was dus voor de commissie een overweging om te stoppen en 36 
verlies te draaien of koste wat het kost mee te doen. 37 

o S. de Laat geeft aan dat er dus wel uitgaven zijn gedaan maar geen 38 
inkomsten zijn.  39 

o Marcella geeft aan dat ze het verlies op moet zoeken in 40 
boekhoudprogramma conscribo om het exacte bedrag te weten. 41 

o J. Wilms vraagt of het klopt dat het bestuur dit probleem in de ALV wil 42 
bespreken. Hier kunnen ze echter niet mee wachten tot de volgende 43 
ALV. 44 

o E. Nizet vraagt of er dingen zijn die het bestuur mee wil geven aan het 45 
volgend bestuur. Dat bijvoorbeeld eerder gekeken moet worden of er 46 
genoeg animo is voor de Batavierenrace. 47 

o Jelle geeft aan dat dit in dit geval niet lukte, omdat Postelein in eerste 48 
instantie was uitgeloot voor de Batavierenrace. De organisatie had 49 
daarna besloten het aantal teams uit te breiden, waardoor Postelein 50 
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alsnog ingeloot werd. Dit werd pas medio februari bekend waardoor er 1 
nog maar anderhalve maand over was om te promoten. Daarnaast had 2 
de sportcommissie het ook erg druk gehad met de skireis die eind 3 
januari heeft plaatsgevonden. 4 

o E. Nizet geeft aan dat het een tip voor volgend jaar kan zijn om te 5 
besluiten dat wanneer Postelein in de eerste ronde uitgeloot wordt we 6 
ook niet meedoen als we in een tweede ronde alsnog ingeloot worden. 7 

o J. Wilms vraagt of er ook geprobeerd is om bij andere mensen te 8 
informeren. 9 

o Jelle antwoordt dat veel mensen wel mee wilden doen, maar op het 10 
laatste moment nog af hadden gemeld. Daarnaast is ook geprobeerd 11 
mensen op het Batavierenforum te vragen. Helaas zonder succes.  12 

o J. Borcheld geeft aan dat het misschien een idee is om volgend jaar de 13 
voorwaarde te stellen bij de promotie dat de Batavierenrace alleen 14 
doorgaat wanneer Postelein in wordt geloot en er genoeg deelnemers 15 
zijn. Dan kan de inschrijving al wel eerder worden geopend. 16 

o Jelle geeft aan dat hij zich afvraagt of mensen er dan al wel mee bezig 17 
zijn en of dit mensen wel trekt. 18 

o J. Wilms geeft aan dat veel mensen ook bij andere teams mee rennen 19 
en dat ze dit eerder doen als ze daar wel zekerheid hebben van 20 
deelname. 21 

- Donderdag 26 april heeft de kroegentocht plaatsgevonden. Er waren 37 22 
deelnemers. De kroegentocht was zeer geslaagd. 23 

- De kaartjes voor het S-feest zijn uitverkocht. In totaal zijn er 675 kaartjes 24 
verkocht, waarvan 110 kaartjes door Postelein. 25 

 26 
f. Voorzitter 27 
Geen mededelingen 28 

 29 

5. Halfjaarlijkse verantwoording 30 

Anoek geeft aan dat de halfjaarlijkse verantwoording per pagina doorgelopen zal 31 
worden. 32 
 33 
Pag. 7; r. 18 34 
De verandering waar de meeste reacties op zijn gekomen, is de indeling van de 35 
Posteleinkamer.   36 

o J. Wilms vraagt welke reacties dit zijn. 37 
o Anoek antwoordt dat het positieve reacties zijn. Mensen stappen nu 38 

makkelijker de kamer binnen, omdat de balie verplaatst is. 39 
 40 
Pag. 7; r. 40 41 
De activiteitensheets, de maandkalenders en de berichten op de schermen in 42 
Spinozagebouw en TvA4 hebben eveneens een andere lay-out gekregen. 43 

o J. Wilms vraagt hoe deze herkenbaar zijn en of daar één lijn in is. 44 
o Anoek geeft aan dat er voor de posters een standaard balk is gemaakt 45 

waardoor deze nu herkenbaar zijn als Postelein. 46 
 47 
 48 
 49 
Pag. 8; r. 28 50 



  5 

 

Om te achterhalen wat de mogelijke oorzaken zijn heeft de commissaris formeel een 1 
gesprek gehad met de PiP-commissie. 2 

o J Wilms vraagt wat voor gesprek er heeft plaatsgevonden. Dit wordt niet 3 
duidelijk uitgelegd en komt ook niet terug in het stuk van de commissaris 4 
formeel. 5 

o Anoek antwoordt dat activiteiten niet goed liepen en dat dit voor de commissie 6 
demotiverend was. 7 

o Arianne geeft aan dat er met de commissie duidelijkere afspraken gemaakt 8 
zijn met betrekking tot de promotie. Deze wordt nu drie weken van te voren 9 
gestart. Voor de promotie wordt onder andere gebruik gemaakt van Facebook, 10 
de website en de nieuwsbrief. Daarnaast is besproken wat er van elkaar 11 
verwacht wordt binnen de commissie en wat wordt verwacht van degene die 12 
een bepaalde lezing of excursie organiseert. Het commissielid dat de excursie 13 
of lezing organiseert zorgt zelf voor de promotie met posters en levert stukjes 14 
aan voor de website en nieuwsbrief. 15 

o J. Tuinte vraagt of de opkomst voor het gesprek lager was. 16 
o Arianne geeft aan dat het plannen van excursies en lezingen erg lastig is. 17 

Vooral het vinden van een tijdstip waarop het grootste aantal leden bereikt kan 18 
worden is moeilijk. 19 

o J. Wilms geeft aan dat naar haar mening bij sommige lezingen de opkomst 20 
wel heel laag is, maar dat dit ook kan komen door het soort lezing. Niet alle 21 
lezingen zijn even aantrekkelijk. Ze geeft aan dat de excursies niet veel 22 
slechter bezocht zijn dan voorgaande jaren. 23 

o Arianne geeft aan dat het ook met name de lezingen betreft die niet altijd goed 24 
bezocht worden. 25 

o J. Wilms vraagt of het niet veel extra werk is voor de commissieleden om zelf 26 
stukjes te schrijven voor op de website. 27 

o M. Cranenbroek geeft aan dat binnen de commissie afgesproken is dat 28 
degene die alles regelt ook zelf voor de promotie zorgt. Deze persoon is 29 
namelijk het beste van alles op de hoogte. 30 

o Arianne geeft aan dat dit ook erg fijn werkt en dat zij nog wel alles naleest op 31 
volledigheid. 32 

o J. Wilms geeft aan dat het handig is om dit gesprek nog wel verder toe te 33 
lichten in het stuk van de commissaris formeel. 34 

 35 
Pag. 11; r. 37 36 
LinkedIn 37 

o J. Wilms vraagt hoe het gaat met LinkedIn. 38 
o Anoek geeft aan dat wel veel studenten en oud-leden zich aanmelden, maar 39 

dat ze nog niet precies weet hoe het werkt. 40 
o J. Tuinte geeft aan dat Anoek eventueel aan B. Ligthart kan vragen hoe de 41 

LinkedIn precies werkt. 42 
o J. Wilms geeft aan dat het nu voornamelijk van belang is een groot bestand op 43 

te bouwen. 44 
 45 
Pag. 11; r. 40 46 
Facebook  47 

o J. Wilms geeft aan dat ze vindt dat het Facebook-account erg goed werkt en 48 
dat ze merkt dat ze weinig op de website kijkt, maar op deze manier wel 49 
informatie krijgt over alle activiteiten. Ze vraagt waarom het bestuur vanuit de 50 
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persoonlijke Facebook mensen uitnodigt voor activiteiten en niet vanuit de 1 
Postelein Facebook. Ze geeft aan dat ze dit niet professioneel vindt. 2 

o Anoek geeft aan dat je met een pagina geen evenementen kunt aanmaken en 3 
dus ook geen vrienden kunt uitnodigen. Om deze reden worden er dus met de 4 
persoonlijke Facebook-accounts activiteiten aangemaakt. 5 

o S. de Laat vraagt of Postelein geen persoonlijke Facebook kan aanmaken. 6 
o Arianne geeft aan dat dit niet handig is, omdat je dan vrienden uit moet 7 

nodigen. 8 
o Anoek geeft aan dat dit als vereniging ook niet mag en dat je de kans hebt 9 

verwijderd te worden. 10 
o J. Wilms geeft aan dat het bestuur Facebook wel goed moet gebruiken en 11 

hierbij moet letten op de professionaliteit. 12 
o Marcella vraagt of J. Wilms het vervelend vindt om door een persoon 13 

uitgenodigd te worden voor een activiteit.  14 
o J. Wilms geeft aan dat een activiteit door de vereniging wordt georganiseerd 15 

en niet door één bestuurslid. 16 
o Anoek geeft aan dat het bestuur wel merkt dat het persoonlijk uitnodigen van 17 

leden voor activiteiten goed werkt. 18 
o Marcella geeft aan dat je nu merkt dat leden wel weten dat er een activiteit is. 19 
o E. Nizet geeft aan dat het wel belangrijk is dat het bestuur beseft dat niet 20 

iedereen het kan waarderen. 21 
o J. Borcheld geeft aan dat Facebook wel informeler is en dat mensen ook 22 

meldingen uit kunnen zetten wanneer ze het vervelend vinden om berichten te 23 
ontvangen van Postelein. 24 

o Anoek geeft aan dat binnen het bestuur besproken zal worden hoe we hier 25 
precies mee om willen gaan in de toekomst. 26 

 27 
Pag. 13; r. 26 28 
Actieve Leden Avond: Deze avond is speciaal georganiseerd voor de actieve leden 29 
om hen te bedanken voor hun inzet. 30 

o J. Wilms geeft aan dat de ALA toch meer een soort kennismaking is met de 31 
nieuwe commissieleden. 32 

o Anoek geeft aan dat het bestuur de ALA meer ziet als een extraatje voor de 33 
commissieleden. 34 

 35 
Pag. 13; r. 33 36 
Commissiehoofdenuitje  37 

o J. Wilms geeft aan dat het kopje ‘Commissiehoofdenuitje’ uit het verslag mag 38 
worden gehaald. 39 

 40 
Pag. 15; r. 25 41 
Naar aanleiding hiervan is besloten om de PosteleinPost in een oplage van 1000 42 
stuks te blijven uitgeven, maar deze bij de goedkopere drukker te laten drukken. 43 

o J. Wilms vraagt hoe de kwaliteit van de PosteleinPost nu is. 44 
o Leonie geeft aan dat er nog geen PosteleinPosts zijn gedrukt bij de nieuwe 45 

drukker, maar dat het dezelfde drukker is die studievereniging SPiN gebruikt. 46 
Ze gaat er vanuit dat ons blad dezelfde kwaliteit zal hebben als het 47 
verenigingsblad van SPiN. 48 

 49 
Pag. 19; r. 24 50 
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Tentamenacties  1 
o J. Wilms vraagt hoe Postelein met de tentamenactie naar voren komt 2 
o Leonie antwoordt dat er posters worden opgehangen met het logo en een 3 

leus.  4 
 5 
Pag. 20; r. 10 6 
Sponsoring 7 

o J. Wilms vraagt of het sponsoroverleg nog niet is opgesteld of dat dit voor 8 
volgend jaar nog gedaan moet worden en of commissies hier nog iets aan 9 
hebben. 10 

o Leonie geeft aan dat ze het sponsoroverleg wel heeft aangepast, maar dat ze 11 
het vergeten is te sturen aan de commissarissen. Dit heeft ze nu alsnog 12 
gedaan. 13 

 14 
Pag. 20; r. 27 15 
Kerstkaarten  16 

o J. Wilms vraagt of de kerstkaarten met de eigen printer gemaakt zijn. Ze geeft 17 
aan dat ze de kwaliteit minder goed vond als voorgaande jaren. 18 

o Leonie geeft aan dat de kerstkaarten inderdaad met de eigen printer gemaakt 19 
zijn. 20 

 21 
Pag. 21; r. 3 22 
De PWO in Praktijk-commissie (PiP-commissie) bestaat dit jaar uit vijf leden inclusief 23 
commissaris formeel. 24 

o J. Tuinte geeft aan dat er in het beleidsplan staat dat wordt gestreefd naar 25 
zeven commissieleden, maar dat de commissie nu uit vijf leden bestaat. Ze 26 
vraagt hoe dit gaat. 27 

o M. Cranenbroek antwoordt dat dit goed gaat. 28 
 29 
Pag. 21; r.42  30 
Naast alle lezingen heeft op 21 november 2011 ook een training plaats gevonden 31 
over geld beheren “Slim studeren = geld beheren”. 32 

o J. Wilms vraagt waarom er is gekozen voor de lezing ‘slim studeren = geld 33 
beheren’. Dit heeft weinig met de studie te maken. 34 

o Arianne antwoordt dat dit binnen het bestuur is besloten, omdat zij dachten dat 35 
dit iets kon zijn waar studenten interesse in hebben. Veel studenten hebben 36 
een lening en dit zou dus handig kunnen zijn voor leden. 37 

o J. Wilms geeft aan dat Postelein wel een studievereniging is en dat ze op deze 38 
manier promotie maakt voor het NIBUD. 39 

o Arianne geeft aan dat er niet gepromoot is voor het NIBUD. Er is een poster 40 
vanuit Postelein gemaakt waar het NIBUD niet in naar voren kwam. Het 41 
NIBUD kwam zelf met deze lezing en de lezing kostte Postelein niets. 42 

o J. Wilms geeft aan dat er wel twee lezingen in één maand waren wat ten 43 
nadele van de leden kan zijn. 44 

o Arianne geeft aan dat het twee totaal verschillende lezingen zijn, waardoor het 45 
het bestuur geen probleem leek.  46 

o J. Wilms vraagt wat de ervaringstocht in hield. 47 
o Arianne antwoordt dat dit een tocht door de universiteit was waarbij 48 

deelnemers onder andere met een blindenstok mochten lopen en in een 49 
rolstoel door de universiteit mochten rijden. 50 



  8 

 

o J. Wilms geeft aan dat Arianne dit ook mag vermelden in het verslag. 1 
 2 
Pag. 24; r. 14 3 
Sinds dit jaar geeft M. Heijmans één proefcollege tijdens meeloopdagen. 4 

o J. Tuinte geeft aan dat de meeloopdagen hetzelfde zijn als vorig jaar, maar dit 5 
klopt niet helemaal aangezien M. Heijmans vorig jaar geen proefcolleges heeft 6 
gegeven. 7 

o Arianne geeft aan dat het programma wel hetzelfde is, maar dat de invulling 8 
veranderd is. Het programma bestaat uit een welkomstpraatje, college één, 9 
lunch, college twee, rondleiding en afsluiting in het cultuurcafé. Één van de 10 
colleges is een college van de studenten en één van de colleges is een 11 
proefcollege gegeven door M. Heijmans. 12 

o J. Tuinte geeft aan dat dertig scholieren per meeloopdag erg veel is. 13 
o Arianne geeft aan dat ze gemiddeld dertig scholieren uitnodigt, maar dat 14 

uiteindelijk maar de helft van de genodigden komt. 15 
o J. Tuinte vraagt hoe het kan dan zoveel scholieren zich afmelden en waarom 16 

Arianne ervoor heeft gekozen dertig scholieren uit te nodigen. 17 
o Arianne antwoordt dat ze niet weet waarom zoveel scholieren zich afmelden. 18 

In eerste instantie nodigde Arianne twintig scholieren per meeloopdag uit, 19 
waarvan uiteindelijk gemiddeld twee scholieren zich afmeldden. Omdat de 20 
wachtlijst erg lang werd en in januari geen meeloopdagen georganiseerd 21 
konden worden had Arianne daarom als oplossing dertig scholieren per 22 
meeloopdag uit te nodigen, echter waren er ook meer afmeldingen. 23 

o J. Tuinte vraagt hoe het door docenten wordt ervaren dat er zoveel meelopers 24 
zijn.  25 

o Arianne antwoordt dat er wel rekening mee wordt gehouden dat de meelopers 26 
niet naar een vol college gaan zoals ontwikkelingspsychologie. Tot nu toe zijn 27 
er geen klachten gekomen van docenten over het aantal meelopers. Arianne 28 
geeft aan dat het ook een fout van haar is dat ze laat is begonnen met de 29 
eerste meeloopdag. Ze wil dit ook meegeven als tip voor volgend jaar om 30 
eerder te beginnen met het plannen van meeloopdagen. Hierdoor is er ook 31 
een wachtlijst ontstaan. 32 

o J. Wilms vraagt hoe vaak er gemiddeld een meeloopdag georganiseerd wordt. 33 
o Arianne antwoordt dat er één keer in de vijf à zes weken een meeloopdag 34 

georganiseerd wordt. 35 
o J. Tuinte vraagt wat de reacties zijn van scholieren met betrekking tot de grote 36 

groepen. Ze kan zich voorstellen dat het moeilijk is om persoonlijke vragen te 37 
stellen in zo een grote groep. 38 

o J. Salfischberger antwoordt dat er vaak geen dertig scholieren zijn en dat het 39 
er gemiddeld maar vijftien zijn. De groepen zijn dus vaak niet heel erg groot. 40 

o J. Tuinte vraagt wat er gedaan wordt met scholieren die niet zijn gekomen. 41 
o Arianne antwoordt dat ze de commissieleden een deelnemerslijst geeft die 42 

later verwerkt wordt. De scholieren die niet geweest zijn krijgen dan een mail. 43 
o A. Habraken vraagt of het niet mogelijk is om vaker een meeloopdag te 44 

plannen. 45 
o Arianne antwoordt dat dit roostertechnisch erg moeilijk is. 46 
o Anoek geeft aan dat de eerstejaars een moeilijke planning hebben wat betreft 47 

colleges. 48 
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o M. Mostard geeft dat als er om de twee weken meeloopdagen georganiseerd 1 
worden de commissie zelf ook veel colleges mist. Daarnaast loopt het nu 2 
goed. 3 

o E. Nizet geeft aan dat het misschien wel een goed idee is om een back-up 4 
persoon te hebben mocht de groep toch heel groot zijn. 5 

 6 
Pag. 24 r. 10 7 
Dit betekent dat alleen 6 vwo scholieren, die al eerder hebben deelgenomen aan een 8 
andere voorlichtingsactiviteit van de Radboud Universiteit bij de opleiding 9 
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde deel mogen nemen aan een 10 
meeloopdag. 11 

o J. Wilms geeft aan dat voorgaande jaren ook alleen 6 vwo scholieren mochten 12 
deelnemen aan de meeloopdag. 13 

o J. Tuinte geeft aan dat zij vorig jaar een paar keer een mail heeft gehad van 14 
Dienst Studentenzaken dat scholieren die niet naar de voorlichting waren 15 
geweest wel graag mee wilde lopen. J. Tuinte heeft toen daarvoor 16 
toestemming gegeven, omdat het maar sporadisch voor kwam. 17 

 18 
Pag. 24; r. 24 19 
Dit jaar heeft voor het eerst een samenwerking plaatsgevonden tussen de Pabo en 20 
de Radboud Universiteit voor de ALPO meeloopdagen. 21 

o J. Wilms vraagt hoe de samenwerking gaat met de ALPO. 22 
o Arianne antwoordt dat de scholieren ’s ochtends beginnen op de HAN en dit 23 

wordt vanuit de HAN zelf geregeld. Het is alleen vaak lastig om genoeg 24 
studenten te vinden die ervaring hebben met de ALPO en willen helpen met 25 
de meeloopdag. Er worden wel leuke relaties op na gehouden. 26 

 27 
Pag. 25; r. 12 28 
Studytripcommissie 29 

o J. Tuinte vraagt of Arianne ook een begroting heeft gemaakt voor dertig 30 
personen. 31 

o Arianne antwoordt dat ze een begroting heeft gemaakt voor 32 en voor 50 32 
personen. Met deze aantallen kwam het deelnemers geld op € 75,00. 33 

o J. Tuinte vraagt waar het verschil dan in zat en of ze daar activiteiten voor 34 
heeft moeten laten vervallen. 35 

o Arianne antwoordt dat bij de begroting voor 32 personen er geen drankjes 36 
vanuit Postelein voor de deelnemers waren tijdens de kroegentocht. 37 
Daarnaast was er ook een wijziging in de onvoorziene uitgaven. 38 

 39 
Pag. 25; r. 29 40 
Voor de inschrijvingen was gekozen voor een vol-is-vol principe. Hiervoor was 41 
gekozen om leden die graag mee wilden naar Antwerpen, te verzekeren van 42 
deelname en omdat dit beter uit kwam met de promotie. 43 

o J. Wilms geeft aan dat ze de promotie geen goede reden vindt en ze vraagt 44 
hoe doorslaggevend dit was. 45 

o Arianne antwoordt dat dit geen doorslaggevende reden was alleen een 46 
bijkomstigheid. 47 

 48 
Pag. 26; r. 28 49 
Bijlessen statistiek 50 
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o J. Wilms vraagt of het nog problemen heeft opgeleverd dat begeleiders zijn 1 
gestopt. 2 

o Anoek antwoordt dat dit geen problemen heeft opgeleverd. Ze wil wel aan het 3 
nieuwe bestuur meegeven om meer begeleiders te zoeken, omdat er 4 
momenteel maar één begeleider is. 5 

o J. Wilms geeft aan dat Anoek dit dan mag vermelden in het verslag omdat het 6 
een evaluatie is. 7 

 8 
Pag. 27; r. 1 9 
Sollicitatietraining 10 

o J. Wilms vraagt waarom de sollicitatietraining pas zo laat in het jaar 11 
plaatsvindt. 12 

o Arianne geeft aan dat dit een fout is van haar. Door de drukte met de Studytrip 13 
heeft ze hier geen tijd voor gehad. In het opleidingsgesprek met de assessor 14 
en de FSR kwam naar voren dat het nog wel nuttig zou zijn om de training 15 
alsnog te plannen. Vandaar dat deze nu zo laat nog plaatsvindt. 16 

o J. Wilms geeft de tip om de training volgend jaar aan het begin van het jaar te 17 
plannen. Het kost weinig tijd om te regelen en voor studenten is dit erg nuttig. 18 

 19 
Pag. 29; r. 3 20 
Student-docentactiviteit 21 

o J. Wilms geeft aan dat de opkomst van de docenten tijdens de activiteit erg 22 
goed is. 23 

o J. Tuinte vraagt hoe dit gedaan is. 24 
o Jelle antwoordt dat hij C. Hulsmans gevraagd heeft de activiteit bekend te 25 

maken onder de docenten. Zij heeft tevens een inschrijflijst bij het secretariaat 26 
gelegd. Op de dag zelf is de commissie nog bij docenten langs gegaan om 27 
hen persoonlijk uit te nodigen. 28 

o E. Nizet vraagt hoe Postelein leeft onder de docenten. 29 
o Jelle antwoordt dat het hem is opgevallen dat Postelein niet heel bekend is bij 30 

docenten, maar dat ze er wel voor open staan. Bij de chocolade actie hebben 31 
de docenten meer dan de helft van alle verkochte zakjes afgenomen. 32 
Daarnaast heeft C. Hulsmans voorgesteld om voor de docenten een ‘vrienden 33 
van Postelein’ club op te richten. Hij geeft aan dat hij denkt dat er nog veel 34 
meer uit te halen is. 35 

o E. Nizet geeft aan dat het een tip voor volgend bestuur is om de banden met 36 
de docenten nog hechter te maken en hier zeker wat mee te doen, omdat er 37 
dus blijkbaar nog meer uit te halen is. 38 

o Anoek geeft aan dat er bij de Ragweek ook een lunch voor de docenten is 39 
georganiseerd. 40 

o Marcella vult aan dat docenten ook bij de kameractiviteiten langskomen. 41 
 42 
Anoek geeft aan dat er niet gestemd zal worden over de halfjaarlijkse 43 
verantwoording. Veel zaken zijn nog lopende en wanneer gestemd zou worden over 44 
het verslag betekend dit dat deze zaken afgesloten zouden worden. De wijzigingen 45 
zullen wel meegenomen worden in het verslag. 46 
 47 
Anoek geeft aan dat er tien minuten pauze wordt gehouden. Marcella zal tijdens de 48 
pauze in conscribo opzoeken wat de kosten en baten van de Batavierenrace precies 49 
zijn. 50 
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 1 

6. W.V.T.T.K.  2 

Er is geen W.V.T.T.K.  3 
 4 
 5 

7. Rondvraag 6 

- S. de Laat vraagt hoeveel er is begroot voor de Batavierenrace en hoeveel er 7 
daadwerkelijk is uitgegeven. 8 

o Marcella antwoordt dat er is begroot om € 150,00 uit te geven. 9 
Daadwerkelijk is er € 427,05 uit gegeven aan de Batavierenrace. Dit 10 
betekend een verlies van € 277,05. 11 

o J. Tuinte vraagt wat het voorstel van het bestuur is. 12 
o Jelle antwoordt dat op basis van de geplande activiteiten er een budget 13 

van € 240,00 nodig is. Hier kunnen nog vier activiteiten mee 14 
georganiseerd worden waaronder een gehandicaptensport. De 15 
commissie is nog wel aan het kijken voor andere, goedkopere 16 
alternatieven voor activiteiten. 17 

o S. de Laat geeft aan dat hij zich wel kan voorstellen dat Marcella geen 18 
extra budget wil geven omdat de commissie door eigen schuld door 19 
hun budget heen is. 20 

o Jelle geeft aan dat de commissie tot dusver nog maar twee activiteiten 21 
heeft georganiseerd waarvan zij er één hebben af moeten lassen. Dit 22 
vindt hij erg zonde, omdat de commissie zich wel hard inzet voor het 23 
organiseren van activiteiten. 24 

o Marcella geeft aan dat ze wel vindt dat er nog budget voor de 25 
commissie vrij gemaakt mag worden, maar dat de ALV hier ook 26 
inspraak in moet hebben. 27 

o J. Wilms geeft aan dat het bestuur hier niet verplicht toestemming voor 28 
nodig heeft van de ALV. Als het bestuur toestemming wil komt dit pas 29 
ter sprake bij de wissel ALV en dat is erg laat. Daarnaast is dit wel te 30 
verantwoorden en is het een klein bedrag ten opzichte van de buffer die 31 
Postelein heeft. 32 

o Marcella geeft aan dat ze begrijpt wat J. Wilms bedoelt. Aan het begin 33 
van het jaar heeft het bestuur een beleid en een begroting gemaakt 34 
waar door de leden mee in is gestemd. Destijds is het budget van de 35 
sportcommissie al verhoogd. Ze geeft aan dat ze om die redenen vindt 36 
dat dit opnieuw voorgelegd moet worden aan de ALV. 37 

o S. de Laat geeft aan dat als het bestuur en de ALV dezelfde mening 38 
delen over het verhogen van het budget van de sportcommissie hij 39 
geen problemen voorziet. Hij vraagt of het bestuur geld wil vrij maken 40 
voor de commissie of dat de commissie het moet doen met wat ze 41 
hebben. 42 

o Marcella antwoordt dat het bestuur wil voorstellen het verlies van de 43 
Batavierenrace vrij te maken voor de commissie, zodat zij de ruimte 44 
hebben om het komende halfjaar nog activiteiten te organiseren. 45 

o J. Wilms geeft aan dat het bestuur al een mening had gevormd en dat 46 
ze hier best voor uit mogen komen. 47 

o S. de Laat geeft aan dat hij het eens is met het bestuur over de 48 
verhoging van het budget van de sportcommissie. 49 

. 50 
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- S. de Laat vraagt aan de ALV of iemand het financieel halfjaarverslag al wel 1 
heeft gelezen. Hij geeft aan dat bij de toelichting soms staat dat een bedrag 2 
nog niet is uitgegeven of dat een activiteit nog niet heeft plaatsgevonden. Hij 3 
vraagt zich af of dit geen overbodige informatie is. 4 

o L. Steeg antwoordt dat ze denkt dat dit voor mensen die er weinig van 5 
af weten duidelijker is. Ze geeft aan dat het voor S. de Laat misschien 6 
wel als overbodige informatie is, maar hij is hier dan ook beter van op 7 
de hoogte dan de meeste leden. 8 

o E. Nizet geeft aan dat het voor veel leden handig is, zeker wanneer 9 
iemand moeite heeft met het lezen van tabellen. 10 

 11 

8. Sluiting 12 

Anoek sluit om 20.04 uur de vergadering. 13 


