
 

1 
 

Algemene ledenvergadering  
09-04-2019 
19.00 uur 

Aanwezig: Bestuur 2018-2019: Linda Bekedam, Cilla Westerhuis, Hugo van Bree, 1 
  Sofie van de Wijdeven, Marte Schepers, Kelsey Schilders 2 
  Raad van Advies 2018: A. de Ronde, M. in ’t Zandt,  3 

 Commissiehoofden: I. van Wezel, W. Derksen, L. Streppel, A. van Leur, 4 
 F. Kerkhof, E. van Duren, E. Ebbers, E. van Langen, E. Kelders, R. 5 
 Rietman, M. Peters, S. van Nieuwland 6 

Leden: L. Peeters, T. van Egmond, M. Kho, L. Lankheet, D. Hendriks,  7 
   8 
Totaal:  25 9 
 10 
Afwezig bij  11 
kennis 12 
geving:  V. van de Berg (machtigt D. Hendriks), W. Derksen (machtigt L.  13 
  Streppel) 14 
 15 

1. Opening 16 

Linda opent om 19.02 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  17 

 18 

2. Vaststellen agenda  19 

De agenda is vastgesteld. 20 
 21 

3. Goedkeuren notulen alv 28 november 2018 22 

Linda zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd 23 
kunnen worden.  24 
 25 
Pagina 2: M. in ’t Zandt vraagt hoe de samenwerking met AthenaSummary bevalt. 26 

- Linda zegt dat de samenwerking met AthenaSummary zelf prima verloopt. 27 
Wat betreft de samenvattingen verschilt het per samenvatting hoe deze bevalt 28 
onder de leden. De ene samenvatting is te uitgebreid en de ander is te duur, 29 
terwijl er ook samenvattingen zijn die heel goed bevallen.  30 

- M. in ’t Zandt vraagt of dit wordt teruggekoppeld.  31 
- Linda zegt dat dit wordt meegenomen in de evaluatiegesprekken.  32 

 33 
M. Kho zegt dat de speech van L. Streppel nog niet in de notulen staan.  34 

- Cilla biedt haar excuses aan en zal zorgen dat dit erin wordt gezet.  35 
 36 
Pagina 20: I. van Wezel zegt dat in de notulen staat dat ze het draaiboek van Google 37 
Forms gaat mailen. Dit klopt niet. Ze heeft gezegd dat het draaiboek op de drive 38 
staat.  39 

- Linda zegt dat dit aangepast wordt.  40 
 41 
Met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen zijn de notulen van de alv van 28 42 
november 2018. 43 
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I. van Wezel vraagt waarom deze notulen de vorige alv niet geagendeerd zijn. 1 
- Linda zegt dat dit wel is gebeurd, alleen draaide de vorige alv alleen om de 2 

statuten en is daarom besloten in deze alv allebei de notulen te bespreken.  3 
 4 

4. Goedkeuren notulen alv 1 april 2019 5 

Linda zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd 6 
kunnen worden.  7 
 8 
De notulen van de alv van 1 april 2019 zijn goedgekeurd.  9 
 10 

4. Mededelingen bestuur 11 

a. Secretaris 12 
- Geen mededelingen 13 

 14 
b. Penningmeester 15 

- Op dinsdag 2 april heeft de eerste kascontrole plaatsgevonden. B. van 16 
Enckevort, E. Gutteling en A. van der Velden waren allemaal aanwezig. 17 
Verslag hierover zal gedaan worden tijdens de algemene ledenvergadering 18 
waar het financieel halfjaarverslag zal worden besproken.   19 

 20 
c. Commissaris PR 21 

- Afgelopen maand verscheen in de nieuwsbrief het artikel schaken in de klas. 22 
Waarin te lezen was hoe deze misschien op het eerste gezicht saaie hobby 23 
een bijdrage heeft in de klas. De link van het artikel heeft zeven kliks. 24 

 25 
d. Commissaris Onderwijs 26 

- Geen mededelingen 27 
 28 
e. Commissaris Activiteiten 29 

- Geen mededelingen 30 
 31 
f. Voorzitter 32 

- Op 17 mei 2019 zou de landelijke alumni-activiteit van het LOOP 33 
plaatsvinden. Tijdens deze activiteit zouden Juf Kiet en Juf Laura komen 34 
spreken en vervolgens zouden rondom drie thema’s workshops plaatsvinden. 35 
Van twee workshops hebben echter de workshopgevers aangegeven 36 
verhinderd te zijn. Hierdoor zou alleen nog één lezing en één workshop 37 
plaatsvinden. Voor een landelijke activiteit vond het LOOP dit te weinig. 38 
Hierom heeft het LOOP, in combinatie met het geringe inzet vanuit de 39 
bestuursleden van het LOOP, besloten om de activiteit niet door te laten gaan.  40 

o Marte zegt dat een aantal bestuursleden zich wel inzetten voor het 41 
LOOP en een aantal niet. Zij waardeerde het LOOP minder dan 42 
anderen, waardoor zij ook niet actief meededen.  43 

o L. Streppel vraagt hoe de spreker op de afmelding reageerde.  44 
▪ Linda zegt dat vrijdag een vergadering van het LOOP is en dan 45 

de sprekers gebeld zullen worden.  46 
o D. Hendriks vraagt of van tevoren de verwachtingen van de inzet van 47 

bestuursleden niet goed besproken zijn. Het is iets wat erbij komt en 48 
geen prioriteit heeft.  49 

▪ Linda zegt dat hierover gesproken is. Gekeken is naar welke 50 
verenigingen veel alumni hebben en welke minder. Elke 51 
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vereniging reageerde positief op alle ideeën. In de praktijk bleek 1 
alleen dat niet alle verenigingen ervoor gingen. De meerderheid 2 
deed niks aan nieuwe sprekers zoeken, waardoor dit besloten is.  3 

▪ D. Hendriks zegt dat het haar een super leuke activiteit lijkt.  4 
▪ T. van Egmond zegt dat het hem ook een leuke activiteit leek en 5 

dat het jammer is dat het niet doorgaat. Hij vraagt of er een 6 
vervangende activiteit komt of helemaal niks meer. 7 

▪ Linda zegt dat besloten is het niet door te laten gaan, voor de 8 
rest is nog niets besproken. Vrijdag wordt hierover vergadert.  9 

o I. van Wezel vraagt wat er met het geld van iedere vereniging wordt 10 
gedaan.  11 

▪ Linda zegt dat dit vrijdag besproken wordt.  12 
 13 

5. Update N.K.S.W. Kompanio   14 

S-cape 15 
De voorbereidingen voor S-CAPE zijn in volle gang. De S-CAPE 2nd edition zal 16 
plaatsvinden op 14 mei. Vanwege het succes van de eerste S-CAPE is besloten om 17 
tijdens de introductie op de woensdagavond ook een S-CAPE te laten plaatsvinden.  18 
 19 
Buddy-project 20 
Het buddy-project is in maart van start gegaan. Op 13 maart vond de eerste buddy-21 
activiteit plaats in de vorm van een pubquiz. Op 8 april zal een Nederlandse 22 
bierproeverij plaatsvinden.  23 
 24 
Constitutieborrel 25 
Op 28 maart heeft de eerste constitutieborrel in de geschiedenis van N.K.S.W. 26 
Kompanio plaatsgevonden. Hiervoor heeft N.K.S.W. Kompanio een vlag en een 27 
gastenboek aangeschaft.  28 
 29 
Website 30 
N.K.S.W. Kompanio schrijft blogs over hun activiteiten en bezigheden op hun 31 
website. De website is: www.nkswkompanio.ruhosting.nl. 32 
 33 
A. de Ronde zegt dat de activiteit van het buddy project vaak laat wordt opgestart. Ze 34 
vraagt of hier iets mee gedaan wordt. 35 

- Linda zegt dat gehoord is dat een activiteit laat gecommuniceerd is en 36 
hierdoor veel afmeldingen zijn geweest. Hier heeft Postelein verder niets mee 37 
gedaan. Kompanio is hier zelf bewust van en willen hier wel wat mee doen om 38 
meer mensen deel te laten nemen aan de activiteiten van het buddyproject.  39 

 40 

6. Presenteren halfjaarlijkse verantwoording 2018-2019 41 

Linda zegt dat de halfjaarlijkse verantwoording 2018-2019 per pagina doorgenomen 42 
zal worden. Stijl- en spellingfouten kunnen tot een week na de alv per e-mail 43 
gestuurd worden.  44 
 45 
Pagina 7 46 

- Regel 28: D. Hendriks zegt dat hier staat dat er tegen verwachting in weinig 47 
aanmeldingen zijn voor ‘Het beste idee van Postelein’ en dat de reden 48 
hiervoor niet duidelijk is. Ze vraagt wat het verschil is tussen de wedstrijd en 49 
de ideeënbus. Hij is wel gepromoot met de ideeënbus, alleen lijkt het dan toch 50 
iets anders.   51 

http://www.nkswkompanio.ruhosting.nl/
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o Linda zegt dat leden de briefjes voor de wedstrijd ook in de ideeënbus 1 
moesten doen. Het doel was van de wedstrijd om meer ideeën te 2 
krijgen en daar een groter idee uit te krijgen.  3 

 4 
L. Streppel zegt dat ook nagedacht kan worden om voorbeeld ideeën te benoemen 5 
bij de promotie. Het is namelijk een leuk concept en als dit volgend jaar opnieuw 6 
gedaan wordt, dan kan je tegen hetzelfde probleem aanlopen.   7 

- Linda zegt dat op social media en mondeling gepromoot is.  8 
- M. in ’t Zandt zegt dat de briefjes meegenomen kunnen worden naar 9 

activiteiten.  10 
- L. Streppel zegt dat je meer kaders kan geven, dus voorbeeld ideeën, of dat 11 

het bestuur met een aantal grote activiteiten komt en vervolgens de leden 12 
kunnen stemmen.  13 

o Linda vraagt wat er bedoelt wordt met kaders geven.  14 
o L. Streppel zegt dat leden nu vrij zijn in het bedenken van iets. 15 

Wanneer je voorbeelden geeft weten leden waar ze aan moeten 16 
denken.  17 

o T. van Egmond zegt dat er dan minder waarschijnlijk nieuwe ideeën 18 
komen.  19 

- Kelsey zegt dat op de nieuwe website de ideeënbus ook online komt dus de 20 
drempel dan misschien lager is om een idee in te zenden.  21 

- D. Hendriks zegt dat het leuk is om de verschillende ideeën openbaar te 22 
stellen en vervolgens dat leden over de ingezonden ideeën mogen stemmen. 23 
Dan is een activiteit echt gekozen door de leden.  24 

o Linda zegt dat het goed is om dit mee te nemen. Ze bedankt de alv 25 
voor de input.  26 

 27 
W. Derksen zegt dat binnen de kernwaarden de focus ligt op het creëren en 28 
behouden van een open sfeer. Echter wordt dit alleen benoemd in de eerste alinea 29 
en daarna wordt het verschil tussen toegankelijkheid en het creëren van een open 30 
sfeer niet duidelijker. Het wordt niet later teruggekoppeld of een link gelegd.  31 

- Linda zegt dat de focus ook alleen ligt binnen het eerste punt omdat het 32 
voornamelijk draait om de open sfeer bij kamerdiensten en activiteiten.  33 

- W. Derksen vraagt wat dan het verschil is tussen de toegankelijkheid, het 34 
creëren van een open sfeer en het belang van professionaliteit is.  35 

- A. de ronde zegt dat het meer elkaars verlengde is, dan hetzelfde begrip. De 36 
professionaliteit is puur het verschil dat je iets professioneels aanpakt en een 37 
open sfeer is juist het open zijn naar leden en dat is niet direct professioneel 38 
en toegankelijk.  39 

o Linda zegt dat gekeken wordt of dit anders verwoord kan worden. 40 
  41 
Regel 7: T. van Egmond zegt dat het hier gaat over werkzaamheden neerleggen 42 
tijdens kamerdiensten. Hij vraagt hoe dat nu ervaren wordt.  43 

- Linda zegt dat dit aan het begin goed ging, vervolgens kwam er een soort dip 44 
en toen is tegen elkaar gezegd dat we hier strenger op moeten letten. Er 45 
wordt gezorgd dat je niks plant tijdens je kamerdienst. Stel er is een lid aan 46 
het werd op de Posteleinkamer, dan is het mooi meegenomen dat jij ook aan 47 
het werk kan. Het is ook gezellig om met leden te kletsen en/of bijvoorbeeld 48 
spelletjes te spelen.  49 

 50 
I. van Wezel vraagt hoe de spelletjesmiddagen bevallen.  51 
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- Linda zegt dat het bestuur het een leuk idee vindt. Het is een kleine moeite en 1 
brengt toch meer gezelligheid in de kamer. Echter is het beoogde doel nog 2 
niet behaald. De leden die tijdens de spelletjesmiddagen komen, komen 3 
normaal ook regelmatig op de Posteleinkamer. Zij vinden het overigens wel 4 
leuk dat er spelletjes worden gespeeld. Een lid kwam zelf ook met een 5 
spelletje van thuis langs. Het doel is nog niet behaald, maar voor nu wordt het 6 
wel doorgezet.  7 

- T. van Egmond zegt dat wanneer je doel is nieuwe mensen op de kamer te 8 
trekken, dat je ook met een spelletjesmiddag aan de tafel gaat zitten met de 9 
rug naar de deur toe. Zo is het ook niet aantrekkelijk voor ‘nieuwe’ mensen.  10 

o Linda zegt dat nu wordt gemerkt dat vaak één spel gespeeld wordt en 11 
dat mensen meekijken. Ook doet niet altijd iemand van het bestuur 12 
mee zodat een lid mee kan spelen, of er wordt ook gekeken of er nog 13 
een spelletje gespeeld kan worden.  14 

- Cilla zegt dat de spelletjesmiddag net nieuw is en dat het zeker nog 15 
geëvalueerd gaat worden.  16 

- T. van Egmond denkt dat de spelletjesmiddag een ander doel kan hebben.  17 
- L. Streppel zegt dat misschien een grote poster gemaakt kan worden met 18 

“Kom hier spelletjes spelen!” op de deur. Daarnaast kan je er ook voor kiezen 19 
dat mensen spelletjes mogen meenemen en terugbrengen. Dan zijn mensen 20 
niet op de Posteleinkamer, maar is er wel contact.  21 

- W. Derksen zegt dat vaak veel mensen in het DE-café zitten, dus dat daar een 22 
rondje gelopen kan worden.  23 

 24 
Pagina 8 25 
 26 
L. Streppel vraagt wat er is doorgezet aan de huisstijl.  27 

- Linda zegt dat hetzelfde als voorgaande jaren is doorgezet. Het is in het 28 
beleidsplan benoemd, en hier is het nogmaals benoemd om aan te sluiten op 29 
het beleidsplan.  30 

 31 
Regel 21: D. Hendriks zegt dat hier staat dat de reacties op de artikelen alom positief 32 
zijn. Ze vraagt waaruit dit is opgemaakt.   33 

- Sofie zegt dat sommige leden dit hebben gezegd.  34 
- D. Hendriks vraagt wat de commissie zelf van het schrijven van de artikelen 35 

vindt.  36 
o Sofie zegt dat de commissie het lastig vindt waarover geschreven moet 37 

worden. In de vergadering is nu gebrainstormd en is een lijstje gemaakt 38 
met onderwerpen waarover geschreven kan worden. Sindsdien 39 
verloopt het al beter. Sommige artikelen vindt de commissie 40 
interessanter dan andere.  41 

 42 
L. Streppel zegt dat ze het top vindt hoe de samenwerking binnen het dagelijks 43 
bestuur nu wordt opgepakt. Ze vraagt of het eilandjes gevoel nu ook minder is.  44 

- Linda zegt dat wanneer andere mensen weten hoe iets moet of werkt, je al 45 
minder het gevoel hebt dat je ergens alleen voor staat. Meerder mensen 46 
snappen waar je mee bezig bent.  47 

- Hugo zegt dat hij laatst ergens op de universiteit was, maar een kas 48 
klaargezet moest worden. Dit is toen door Linda gedaan, daardoor kon hij 49 
gewoon door met waar hij mee bezig was.  50 

 51 
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T. van Egmond zegt dat het dagelijks bestuur stukje korter beschreven kan worden. 1 
Probeer het compact te houden.  2 

- Linda zegt dat hiernaar gekeken gaat worden.  3 
 4 
Regel 2: M. in ’t Zandt vraagt of de redenen voor de fouten bij het inschrijven voor 5 
activiteiten al achterhaalt zijn.   6 

- Kelsey zegt dat ze erachter is gekomen dat het script verouderd is. Er zit een 7 
fout in een regel waardoor die niet meer automatisch open springt. Op dit 8 
moment is nog geen nieuw script gevonden. Daarom wordt nu gewerkt met de 9 
oude manier, het handmatig openzetten van de activiteiten. 10 

o T. van Egmond zegt dat je langs kunt lopen bij CognAC. Zij kunnen dit 11 
misschien oplossen.   12 

o Linda zegt dat CognAC een goed idee is.  13 
- D. Hendriks zegt dat ze zich kan voorstellen omdat de nieuwe website 14 

gemaakt wordt, dat je daarom niet meer gaat kijken naar een goede manier 15 
van inschrijven. In november was ook een rondvraag dat het niet goed was 16 
gegaan. Het is nu al een tijd aan de gang dat het niet werkt, het is jammer als 17 
hier niks mee gedaan wordt. 18 

o Kelsey zegt dat het alleen bij Levend Monopoly is misgegaan. Voor de 19 
rest is alles goed gegaan. Op dit moment kunnen we er gewoon heel 20 
weinig mee omdat het script niet werkt.  21 

o Marte zegt dat in november is overgestapt naar dit script. Daarvoor is 22 
een inschrijving ook handmatig opengezet, dus er is al lange tijd 23 
opzoek naar de beste optie.  24 

 25 
T. van Egmond vraagt of er meer gedaan gaat worden aan duurzaamheid.   26 

- Linda zegt dat aangegeven is dat niks meer gehoord is over het convenant dat 27 
ondertekend is aan het begin van het jaar. Uiteindelijk is gebleken dat de USR 28 
het voor nu stop heeft gezet. Er is nu een mail gestuurd naar Green Office met 29 
de vraag of ze ons voor dit jaar al tips kunnen geven wat betreft 30 
duurzaamheid. De universiteit gaat volgend jaar met het convenant echt 31 
dingen doen.  32 

 33 
L. Peeters vraagt wat de afspraak is over stukken van de alv.  34 

- Linda zegt dat in principe gemaild moet worden wanneer een je stukken 35 
geprint wilt hebben voor een alv. Dit keer zijn verschillende stukken niet 36 
opgehaald waardoor nu extra stukken bij de alv liggen.   37 

 38 
L. Streppel zegt dat gekeken kan worden naar duurzaam inkopen, bijvoorbeeld 39 
duurzame koffie en thee.  40 
 41 
I. van Wezel zegt dat het niet helemaal klopt dat de USR dit heeft laten rusten. 42 
Helaas hebben twee verenigingen het maar ondertekend waardoor ze dit jaar meer 43 
mensen willen overtuigen om eraan mee te werken.  44 

- Linda zegt dat het zo niet kenbaar is gemaakt naar de studieverenigingen. 45 
Dus bedankt voor de toevoeging.  46 

 47 
Pagina 9 48 
D. Hendriks complimenteert het bestuur over de actieve leden 49 
kennismakingsactiviteit.  50 
 51 
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Pagina 10 1 
Regel 22: W. Derksen zegt dat hier eerst 15 van de 18 staat en later 17 van de 15.   2 

- Linda zegt dat dit veranderd wordt.  3 
 4 
L. Streppel vraagt of geteld is hoeveel mensen een schoen hadden neergezet.  5 

- Hugo zegt dat hij de kaarsen heeft gekocht dus precies weet hoeveel 6 
schoenen er stonden. Dit zal vermeld worden.  7 

 8 
Regel 11: M. in ’t Zandt vraagt wat bedoeld wordt met uiteenlopende reacties op de 9 
cadeaus in de schoenen en sokken.  10 

- Linda zegt dat sommige de kaarsen leuk vonden en anderen het jammer 11 
vonden dat er niet een persoonlijk berichtje in de schoen of sok is gestopt.  12 

 13 
Regel 28-29: I. van Wezel zegt dat de reden voor de vele afmeldingen misschien is 14 
doordat het net na carnaval was.  15 

- Linda zegt dat de training echt niet op een andere datum geplaatst kon 16 
worden. Echter gaven mensen carnaval niet als afmeldingsreden op.  17 

 18 
L. Streppel zegt dat op meerdere pagina’s procedurele dingen beschreven worden. 19 
Dat is niet een verantwoording, maar gewoon hoe dingen gedaan worden. Deze 20 
stukken kunnen er misschien uitgehaald worden, dit scheelt tekst.  21 

- Linda zegt dat hiernaar gekeken gaat worden.  22 
 23 
D. Hendriks vraagt hoe het bevallen is dat andere bestuursleden de 24 
commissiehoofden evaluaties gingen voeren.  25 

- Linda zegt dat het positief ervaren is door het bestuur omdat er zo meer een 26 
kans gecreëerd werd om met een commissiehoofd goed te evalueren. De 27 
commissiehoofden vonden het prima om te doen, een aantal gaven aan dat je 28 
zo een keer met iemand anders over een commissie kunt praten. Aan het 29 
einde van het gesprek is aan een aantal toestemming gevraagd of het door 30 
gekoppeld mag worden aan de bestuursverantwoordelijke.   31 

- W. Derksen zegt dat ze het als commissiehoofd ook fijn vond, maar meer om 32 
over de commissie zelf te praten. Je weet toch wel dat datgene wat je zegt 33 
over jouw bestuursverantwoordelijke daar terecht komt.  34 

- Linda zegt dat we beter hadden kunnen communiceren dat het doel juist was 35 
om opener te zijn doordat je met een ander bestuurslid praat.  36 
 37 

Pagina 11 38 
L. Streppel vraagt of het idee is om alumni toe te voegen.  39 

- Linda zegt dat gewerkt wordt aan het alumni bestand. Voor nu is het nog wel 40 
gescheiden. Daarnaast is er ook een klankbordgroep ontstaan waar Marte in 41 
zit.  42 

- Marte zegt dat de klankbordgroep is opgericht om elkaar te activeren en tips 43 
te geven hoe alumni bereikt kan worden. Daarnaast worden ook tips voor 44 
activiteiten gegeven. Met het LOOP is de alumni activiteit nu vervelend 45 
gelopen.  46 

- Linda zegt dat het een leuk idee is om alumni hierover te mailen.   47 
Regel 6: T. van Egmond vraagt wat docenten van de nieuwsbrief vinden.  48 

- Cilla zegt dat ze toevallig twee docenten laatst heeft gezien en dat zij het leuk 49 
vonden om te lezen.   50 
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- Marte zegt dat de docenten dit jaar een mail hebben gekregen met de vraag 1 
of zij een nieuwsbrief willen ontvangen, nu is het een halfjaar later en is het 2 
een goed moment om een keer te evalueren. Op dit moment zijn weinig 3 
reacties bekend van docenten.  4 

- T. van Egmond zegt dat het een idee is om te peilen wat docenten verwachten 5 
en willen krijgen.  6 

 7 
L. Streppel vraagt wat bedoelt wordt bij regel 27.  8 

- Linda zegt dat gevraagd is aan docenten of zij onderling ook willen promoten 9 
voor de docentendatabase en de student-docent activiteit. Dit is ook gebeurt. 10 
Bij de activiteit heeft dit goed gewerkt. Veel docenten hadden zich aangemeld, 11 
helaas was op het laatste moment een vergadering gepland voor de docenten 12 
van onderwijswetenschappen waardoor uiteindelijk veel docenten moesten 13 
afmelden.  14 

- L. Streppel dacht dat het ging over de ideeënwedstrijd.  15 
 16 
Regel 17: I. van Wezel vraagt hoe docenten en oud-bestuursleden nog benaderd 17 
gaan worden omdat afgelopen jaar ook een mail is gestuurd. 18 

- Cilla zegt dat er inderdaad weer een mail verstuurd gaat worden.  19 
- D. Hendriks zegt dat ze het eens is met dat oud-bestuursleden vaker hierover 20 

gemaild worden, dit lijkt op spam. Het kan geprobeerd worden met in je 21 
achterhoofd dat er regelmatig mailtjes naar deze mensen gestuurd worden.   22 

- L Streppel zegt dat je eventueel alleen oud-bestuursleden kan mailen die 23 
vorig jaar nog lid waren en nu niet meer. Hier kan naar gekeken worden.  24 

- T. van Egmond zegt dat deze mensen betrokken zijn geweest en eigenlijk 25 
deze informatie al hebben.  26 

- M. in ’t Zandt zegt dat je de herinnering van de mogelijkheid tot Vriend van 27 
Postelein als doel van de mail kan doen.  28 

 29 
T. van Egmond zegt dat het docentendatabase bestand tof is. Docenten kunnen 30 
aangeven waar ze goed en zijn en zij kunnen voor bepaalde onderwerpen benaderd 31 
worden. Gevraagd wordt wat gedaan wordt met docenten die bijna niet benaderd 32 
worden.  33 

- Linda zegt dat het doel is dat ze ergens bij willen helpen binnen Postelein en 34 
als er bijvoorbeeld een lezing over een bepaald onderwerp georganiseerd 35 
wordt, dat Postelein een bepaalde docent kan benaderen hierover.   36 

- T. van Egmond vraagt wat gedaan wordt als een docent Postelein benaderd.  37 
- Marte zegt dat de database bedoeld is om inzicht te krijgen wat docenten 38 

kunnen doen en op welke manier Postelein hen kan betrekken bij activiteiten. 39 
Wanneer bijvoorbeeld een docent bij Kentalis werkt en Postelein gaat daar 40 
een excursie organiseren dan kan die docent benaderd worden. Het is puur 41 
om inzicht te krijgen wat de universiteit in huis heeft.  42 

- Linda zegt wanneer een docent met een idee komt dan kunnen we hierover 43 
nadenken en meenemen.   44 

- T. van Egmond zegt dat het goed is als docenten en Postelein dezelfde 45 
verwachtingen hebben.  46 

 47 
T. van Egmond zegt als tip dat docenten ook voor het schrijven van de artikelen 48 
benaderd kan worden.  49 
 50 
Pagina 12 51 
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L. Streppel zegt dat het een idee is om bij het kopje jaarplanning ook te 1 
verantwoorden welke activiteiten minder goed liepen door de planning van de 2 
activiteit.  3 

- Linda zegt dat het een goed punt is.   4 
- A. de ronde vraagt of je het dan bij de activiteit zelf weg kan laten.  5 
- L. Streppel denk dat het daardoor wel overzichtelijker wordt.  6 
- Kelsey zegt dat ze merkt dat ze niet altijd weet of een activiteit minder goed 7 

loopt door de jaarplanning. Dit is met de verantwoording erg lastig omdat je 8 
niet de zekerheid hierover hebt. Bijvoorbeeld Inglorious, deze activiteit verliep 9 
waarschijnlijk niet goed omdat de week hierna tentamens waren. Dit weten we 10 
alleen niet zeker.   11 

- L. Streppel zegt dat je kan neerzetten dat het naar verwachting door de 12 
planning komt.  13 

 14 
Regel 5-6: T. van Egmond zegt dat rekening is gehouden met het plannen van 15 
activiteiten rondom de tentamenperiodes. Echter zijn twee belangrijke alv’s wel in de 16 
tentamenperiode gepland.  17 

- Cilla zegt dat het echt niet anders kon.  18 
- Linda zegt dat het toevallig is dat nu twee alv’s in de tentamenweken gepland 19 

staan. Helaas was het niet te doen in andere weken. Deze twee alv’s waren 20 
eigenlijk al gepland in november, alleen was de statutenwijziging toen nog niet 21 
goed.  22 

- T. van Egmond zegt dat hij denk dat het echt beter was geweest om de alv’s 23 
buiten de tentamenperiode te plannen. De statutenwijziging is een pittig stuk, 24 
maar wel een belangrijk stuk. Hij vindt het jammer.  25 

 26 
Regel 31: R. Rietman zegt dat de openingstijden van de Posteleinkamer van de 27 
eerste periode niet goed gecommuniceerd zijn.  28 

- Cilla zegt dat ze zoveel mogelijk overal de openingstijden duidelijk probeert te 29 
vermelden.  30 

- D. Hendriks geeft aan dat de afwijkende openingstijden juist wel goed 31 
geïnformeerd worden.  32 

 33 
D. Hendriks vraagt of er al een idee is wanneer de VSO tentamens gepland worden 34 
volgend jaar in verband met de planning van de skireis. 35 

- Linda zegt dat in ieder geval duidelijk is dat onderwijsvrij, niet tentamenvrij is.  36 
- Kelsey zegt dat de faculteit op dit moment bezig is met het aanpassen van 37 

toetsweken en roosters. Ze houden ons van de planning op de hoogte. Tot nu 38 
toe is de enige optie om de skireis helemaal in de vakantie of een week voor 39 
de vakantie te plannen. Deze opties worden nu bekeken.  40 

- D. Hendriks vraagt of duidelijk is wanneer de faculteit uitspraak doet over de 41 
jaarplanning.  42 

- Kelsey zegt dat ze het pas in september bekend maken. Er is gevraagd of hier 43 
eerder duidelijkheid over mag, alleen dat kunnen ze op dit moment helaas niet 44 
zeggen.  45 

 46 
L. Streppel vraagt of het weglaten van de collegepraatjes invloed heeft op het animo 47 
van mentorouders dit jaar.  48 

- Sofie zegt dat ze denkt dat dit aan het begin wel invloed heeft gehad. 49 
Inmiddels zijn voldoende aanmeldingen binnen als gekeken wordt naar het 50 
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aantal groepjes van afgelopen jaar. Het doel was inzetten op meer groepjes 1 
zodat er kleinere premaster introductie groepjes gevormd konden worden.  2 

- Linda zegt dat volgend jaar wel weer collegepraatjes gehouden kunnen 3 
worden. Voor dit jaar was het nu te laat en te veel collegepraatjes in een 4 
periode gepropt. 5 

- D. Hendriks denkt dat collegepraatjes wel degelijk invloed hebben. Dit was 6 
namelijk het gene waardoor zij lid is geworden bij Postelein. Ze denk dat het 7 
ook te maken heeft met de verwarring tussen de twee data die op Facebook 8 
stonden voor het inleveren van motivatiestukjes. Daarnaast was het ook in de 9 
vakantie. Er is natuurlijk niet officieel vakantie, maar PWO studenten gaan 10 
vaak wel naar huis toe.  11 

 12 
Pagina 13  13 
Regel 15-31: T. van Egmond zegt dat het goed is dat het bestuur de docenten 14 
hebben bezocht bij het stafoverleg. Hij vraagt of meer docenten nu meewerken met 15 
Postelein en hoe is het nu na vier maanden.  16 

- Cilla zegt dat ze van verschillende docenten door het jaar heen een vacature 17 
heeft ontvangen.  18 

- Hugo zegt dat hij een paar keer heeft meegemaakt dat docenten op de 19 
Posteleinkamer kwamen om iets te vragen. Hij denkt dat Postelein wel een 20 
bepaalde herkenbaarheid heeft uitgestraald.  21 

- Marte zegt dat ze zich hierbij aansluit.   22 
- Linda zegt dat docenten je ook herkennen en weten wie voor Postelein staat.  23 
- R. Rietman zegt dat twee docenten in het DE-café zaten tijdens een eetactie 24 

en dat iemand van het bestuur had gezegd dat ze ook poffertjes mochten 25 
pakken.  26 

- T. van Egmond vraagt hoe het nu gaat.  27 
o Kelsey zegt dat afgelopen periode een aantal boeken niet meer 28 

verkocht werden, hierdoor zijn meerdere docenten de afgelopen 29 
periode op de Posteleinkamer geweest.  30 

o Linda zegt dat aan het begin vaker docenten langskwamen, maar het 31 
loopt nu nog steeds.  32 

o Sofie zegt dat de student-docentactiviteit pasgeleden is en hier een 33 
hoop aanmeldingen voor waren.  34 

 35 
I. van Wezel zegt of nagedacht is dat een studieadviseur een tekst op Brightspace 36 
kan plaatsen wat de studenten zien.  37 

- Linda zegt dat dit een goed punt is. Dit nemen we mee voor een volgende 38 
activiteit en volgend jaar.   39 

 40 
T. van Egmond vraagt wat de reden is dat er geen Brightspace account meer is.  41 

- D. Hendriks zegt dat het een heel gedoe is om voor alle studieverenigingen 42 
een account te maken.  43 

- T. van Egmond zegt dat het wel zonde is omdat je een deel van de leden 44 
hierdoor mist.  45 

- D. Hendriks zegt dat hier helaas een harde grens in getrokken is.  46 
- I. van Wezel zegt dat de studieadviseurs benaderd kunnen worden voor het 47 

plaatsen van berichten op Brightspace.  48 
 49 
Pagina 14 50 
D. Hendriks zegt dat de LinkedInpagina goed wordt bijgehouden.  51 
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 1 
D. Hendriks zegt over de stories van Postelein dat het leuk is dat hier extra gebruik 2 
van wordt gemaakt. Alleen tijdens de kerstvakantie werd van ieder een dag uit het 3 
leven laten zien. Ze geeft aan dat dit niet relevant was voor Postelein. Het is wel 4 
relevant als het bijvoorbeeld gebeurt in een bestuurswerving periode.  5 

- Linda zegt dat het ook op deze manier is geëvalueerd binnen het bestuur dus 6 
dat is allemaal al meegenomen.  7 

- Marte zegt dat het doel was om toegankelijkheid en openheid te creëren. Het 8 
was niet functie specifiek gericht. 9 

- L. Peeters zegt dat het inderdaad iets leuks is voor in een relevante periode, 10 
zoals de bestuurswerving.  11 

 12 
Pagina 15 13 
L. Streppel vraagt hoeveel vergaderingen van het LOOP vorig jaar gehouden zijn op 14 
dit moment.  15 
- Linda zegt ook zes vergaderingen. Het is niet afwijkend.  16 
 17 
M. Kho vraagt of erover nagedacht is om de LOOP-activiteit ook voor reguliere leden 18 
open te stellen, in plaats van alleen alumni.  19 

- Linda zegt dat eerst alleen gepromoot zal worden voor alumni. Als er niet 20 
genoeg animo is vanuit alumni, ging de activiteiten open voor alle andere 21 
leden. Dit is inderdaad een punt voor het LOOP om over na te denken.  22 

- M. Kho zegt dat eventueel gekeken kan worden naar een grotere locatie.  23 
 24 
Regel 23-26: T. van Egmond zegt dat hij op LinkedIn zag over het 25 
kinderboekenevenement. Hij zegt dat hij het jammer vindt dat het weer een 26 
kinderboekenevenement is omdat dit een aantal jaar geleden ook gehouden is.   27 

- Marte zegt dat het evenement juist is teruggehaald omdat het zo goed 28 
ontvangen werd.  29 

- T. van Egmond zegt dat het leuk is, alleen het is heel groot, veel werk en kort 30 
na het vorige kinderboekenevenement.    31 

- Linda zegt dat de bedoeling is dat andere schrijvers komen waardoor het 32 
alsnog interessant is.  33 

- Marte zet dat de opzet anders wordt waardoor het alsnog interessant is voor 34 
iedereen.  35 

- T. van Egmond zegt dat hij het alsnog jammer vindt en graag iets 36 
vernieuwend had willen zien omdat de samenwerking tussen Meesterlijk en 37 
Postelein meer is dan alleen kinderboeken.  38 

 39 
Pagina 16 40 
Regel 18-20: W. Derksen vraagt of vernieuwende tips zijn gegeven om meer leden 41 
bij activiteiten te promoten.  42 

- Linda zegt dat het voornamelijk ging over wanneer je wel of niet lid bent. Het 43 
waren niet echt vernieuwender dingen. We zouden dit anders kunnen 44 
formuleren in de tekst.  45 
 46 

I. van Wezel zegt dat niet elke SOFv alv een spreker is geweest.  47 
- Linda zegt dat dit veranderd wordt.   48 

 49 
Regel 37-40: T. van Egmond vraagt hoe de workshops zijn bevallen omdat dit niet 50 
beschreven staat.  51 
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- Marte zegt dat de Engelse workshops beter bezocht werden dan de 1 
Nederlandse workshops. Veel Engelse studenten zijn enthousiaster over 2 
carrièreactiviteiten. Overigens is wel elke workshop goed bezocht.  3 

- T. van Egmond vraagt of dit toegevoegd kan worden in de tekst.  4 
- Linda zegt dat dit toegevoegd gaat worden.  5 

 6 
Regel 25: L. Streppel vraagt of er dingen besproken zijn in het FOSS wat betreft het 7 
nieuwe gebouw dat interessant is voor leden.  8 

- Linda zegt dat duidelijk is dat er een huiskamer komt. De Posteleinkamer zal 9 
23 vierkante meter groot zijn. Op dit moment heeft de faculteit gevraagd welke 10 
meubels in de nieuwe Posteleinkamer moeten staan.   11 

- D. Hendriks zegt dat een televisie misschien handig kan zijn.  12 
- Linda zegt dat in de huiskamer een aantal grote schermen onder en naast 13 

elkaar komen te hangen waarop promotie geprojecteerd zal worden.  14 
 15 
L. Peeters vraagt of in het nieuwe gebouw ook een archief is.  16 

- Linda zegt dat er een kastenwand en een losse kast komt. Het archief is nog 17 
onduidelijk of deze komt. Er is aangegeven dat dit wel echt nodig is.   18 

- T. van Egmond zegt dat G. van Loon hier ook mee bezig is geweest en zij de 19 
verslagen hierover misschien nog wel heeft.  20 

- I. van Wezel zegt dat je ook kunt kijken of ergens anders nog meer plek is om 21 
dingen neer te zetten.  22 

- L. Streppel zegt dat je een beetje naar de toekomst kan kijken qua 23 
papierwerk. Nu is er veel papierwerk en meer kan gedigitaliseerd worden. Dit 24 
scheelt ook opslag.  25 

- Linda zegt dat er inderdaad gedigitaliseerd wordt. Ze zegt dat ervoor wordt 26 
gevochten om zoveel mogelijk en goed mogelijke opslagruimte en 27 
Posteleinkamer te hebben.   28 

 29 
Pagina 17 30 
Regel 38-40: W. Derksen geeft aan dat het niet duidelijk is wat wordt bedoeld met 31 
deze zinnen.  32 

- Cilla zegt dat naar iedereen die afgelopen jaar de afbeeldingsvoorwaarden 33 
niet geaccepteerd hebben een mail is gestuurd. Van deze mensen heeft één 34 
iemand de voorwaarden nog steeds niet ondertekend, de rest van de 35 
gemailde mensen wel.  36 

- D. Hendriks geeft als tip dat mentorouders ingelicht kunnen worden over de 37 
afbeeldingsvoorwaarden en dit kunnen uitleggen de introkindjes.  38 

 39 
Regel 22: M. Kho vraagt hoe 100 GB extra opslag vrij kan komen op Edugroepen.  40 

- Linda zegt dat het SOFv heeft gevraagd welke vereniging extra ruimte wilt op 41 
Edugroepen. Helaas heeft Postelein nog niet de 100 GB extra opslag 42 
toegekend gekregen, het is een vrij langzaam proces. Linda geeft aan dat 43 
gehoopt wordt zo snel mogelijk van Google Forms af te zijn, zodat we privacy 44 
goed te werk kunnen gaan.  45 

- I. van Wezel vraagt hoe Edugroepen nu werkt.  46 
o Linda zegt dat het een prima programma is alleen is het een stuk 47 

minder praktisch en makkelijk als drive. Bestanden uploaden kost extra 48 
werk en je moet drie schermen ondergaan om uiteindelijk ingelogd te 49 
zijn. Het werkt gewoon niet makkelijk. Daarnaast heeft Sofie nog steeds 50 
geen toegang tot Edugroepen door een tekort aan opslag. Gehoopt 51 
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wordt dat het volgende bestuur wel helemaal met Edugroepen kan 1 
werken en niet half/half met Google Forms erbij.  2 

 3 
Pagina 18 4 
L. Streppel vraagt hoe het gaat met de nieuwe website.  5 

- Cilla zegt dat in spanning wordt gewacht op de nieuwe website.  6 
- D. Hendriks zegt dat ze snapt dat je nu niet meer gaat sleutelen aan de oude 7 

website, maar de foto’s doen het helemaal niet meer. Hier kan wel naar 8 
gekeken worden.  9 

o Cilla zegt dat ze al weken contact heeft met Best4u hierover. Er is hier 10 
echt veel contact over. Tot nu toe hebben de foto’s het een aantal keer 11 
een half uur gedaan.  12 

- D. Hendriks vraagt of Monkeyvision de nieuwe webhost wordt, omdat Best4u 13 
opgezegd moet worden.  14 

o Cilla zegt dat het opzegtermijn twee maanden is. Eerder werd gedacht 15 
dat het contract tot september liep, dit is niet het geval.  16 

- D. Hendriks vraagt hoe het opgelost wordt met de foto’s op de website. Dit 17 
moet wel gecommuniceerd worden.  18 

o Cilla zegt dat hiernaar gekeken wordt. Eerst wordt geprobeerd om de 19 
foto’s het toch te laten doen op de website, anders moet gekeken 20 
worden naar een andere mogelijkheid om foto’s te laten zien aan leden.  21 

- A. de Ronde vraagt of er geen tijdelijke plug in gedownload kan worden.  22 
o Cilla zegt dat nu drie keer een nieuwe plug in gedownload is, maar het 23 

nog steeds niet doet.  24 
o Sofie zegt dat Picasa, het programma waar de foto’s op staan, niet 25 

meer bestaat. Vandaar dat hier zoveel foutmeldingen over zijn.  26 
 27 
M. Kho zegt dat het contactformulier op de website het niet doet. Een aantal 28 
premasters hadden aangegeven dat ze het formulier wel hadden gebruikt, maar dit 29 
nooit aan is gekomen. Misschien kan het formulier eraf worden gehaald.  30 

- Linda zegt dat hier inderdaad iets gedaan mee moet worden.  31 
 32 
Pagina 19 33 
W. Derksen zegt dat nergens vermeldt staat hoe de samenwerking met 34 
AthenaSummary verloopt. 35 

- Linda zegt dat dit wordt toegevoegd. 36 
 37 
T. van Egmond vraagt hoe leden de samenvattingen vinden. Gevraagd wordt hoe de 38 
verkoop is ten opzichte met vorig jaar.  39 

- D. Hendriks zegt dat vorig jaar 589 samenvattingen verkocht zijn en nu 879.   40 
- Cilla zegt dat nu van elk vak samenvattingen verkocht worden.  41 
- T. van Egmond zegt dat inderdaad van alle bachelor vakken samenvattingen 42 

zijn, alleen nog niet van alle mastervakken. 43 
 44 
W. Derksen zegt dat in haar samenvatting nog wel een spelfout stond. Ze vraagt hoe 45 
ze dit kan aangeven.  46 

- Linda zegt dat dit gemaild kan worden naar Postelein dan kan dit door 47 
gekoppeld worden.  48 

 49 
I. van Wezel vraagt hoe de verkoop van samenvattingen online verloopt.  50 
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- Linda zegt dat niet duidelijk is hoe de verkoop online verloopt. Voor Postelein 1 
is het niet negatief dat ze online verkopen omdat er behoorlijk verzendkosten 2 
aan vast hangen. Sommige leden geven weleens aan dat ze een 3 
samenvatting online hebben gekocht. Daarnaast kunnen leden online 4 
samenvattingen komen als de samenvattingen op de Posteleinkamer verkocht 5 
zijn.  6 

- I. van Wezel vraagt of het benoemd is wat gedaan wordt met de 7 
samenvattingen die online verkocht worden. Het kan meegenomen worden 8 
wat de opbrengst van Postelein hierin is.  9 

- Hugo zegt dat tijdens het tekenen van het contract hier wel over gepraat is, 10 
alleen heeft Postelein hier geen opbrengsten voor. Hier is Postelein mee 11 
akkoord gegaan met veel verzendkosten. Door de verzendkosten komen 12 
leden ook juist naar de Posteleinkamer om een samenvatting te kopen. 13 

 14 
M. in ’t Zandt vraagt hoeveel samenvattingen er van ieder vak op de 15 
Posteleinkamer komen.  16 

- Linda zegt dat alleen samenvattingen worden bijgeleverd die op dat 17 
moment plaatsvinden. Van herkansingen worden geen samenvattingen 18 
bijgeleverd. Melissa: Je noemde net dat we soms geen nieuwe meer 19 
krijgen. Is het vastgelegd dat we een aantal samenvattingen krijgen.  20 

- Hugo zegt dat voor herkansingen niet gegarandeerd kan worden dat 21 
mensen een samenvatting gaat kopen. AthenaSummary draait verlies op 22 
elke samenvatting die ze leveren maar niet verkocht wordt. Dit willen zij zo 23 
veel mogelijk beperken.  24 

 25 
L. Peeters vraagt waarom samenvattingen vernietigd moeten worden. Deze kan je 26 
toch bewaren tot het einde van het jaar en dan vernietigen.  27 

- Linda zegt dat deze ook aan het einde van het jaar vernietigd worden.  28 
 29 
W. Derksen zegt dat je kan kijken of je inzicht kan krijgen in hoeveel samenvattingen 30 
online verkocht worden. Wanneer blijkt dat er veel samenvattingen online worden 31 
verkocht, dan kan je dit aankaarten en dit voor volgend jaar opnemen in het contract.  32 

- I. van Wezel is het met W. Derksen eens. Ze zegt dat ze zich ook af vraagt in 33 
hoeverre de vernietigingskosten van AthenaSummary het probleem van 34 
Postelein moet worden. Ze zegt dat je niet te snel moet accepteren dat ze dan 35 
online samenvattingen gaan verkopen.  36 

- L. Streppel zegt dat je kan overleggen over een soort uitverkoop van 37 
samenvattingen. Dit is ook duurzamer. Een gevolg kan wel zijn dat leden 38 
minder samenvattingen gaan kopen bij Postelein. Hier zou naar gekeken 39 
moeten worden.  40 

 41 
De ALV heeft pauze.  42 
 43 
Lid verlaat de ALV 44 
 45 
Pagina 21 46 
Regel 35: M. Kho zegt dat de media activiteit vorig jaar al niet liep. Ze vraagt wat er 47 
nu met de media activiteit gedaan wordt.   48 

- Linda zegt dat het idee is om deze te verplaatsen naar september. Hierdoor 49 
kunnen nieuwe eerstejaars in aanraking komen met de mediacommissie.  50 

 51 
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D. Hendriks zegt dat het belangrijk is om rekening te houden met de beelden van 1 
leden in aftermovies. Iedereen heeft een formulier ingevuld. Wanneer mensen groot 2 
op beeld komen, kan je een lid persoonlijk benaderen of het prima is dat het in de 3 
aftermovie komt.  4 

- Cilla zegt dat dit inderdaad is meegegeven voor het volgende filmpje.  5 
- R. Rietman zegt dat je volgens mij officieel een actieve toestemming nodig 6 

hebt.  7 
- D. Hendriks zegt dat elk lid dit geeft op het lidmaatschapsformulier.  8 

 9 
Pagina 22 10 
T. van Egmond zegt dat het bestuur en commissieleden bij elke activiteit moet zijn. 11 
Overal staat inclusief bestuurs- en commissieleden vermeld. Je hebt meer overzicht 12 
als je hier exclusief van maakt.   13 

- W. Derksen zegt dat het 23e bestuur had besloten om hier één lijn in te 14 
trekken omdat het eerder verschillend vermeld werd. Vorig jaar is besloten om 15 
inclusief te doen.  16 

- Linda zegt dat het goed is als hier een lijn in getrokken is. De vraag is nu of 17 
het inclusief of exclusief moet worden. In het financiële verslag is het 18 
makkelijkst om inclusief te vermelden omdat deze mensen hebben betaald.  19 

o A. de Ronde zegt dat ze het eens is met exclusief omdat ook niet alle 20 
bestuursleden op elke activiteit zijn.  21 

o R. Rietman sluit zich hierbij aan.  22 
o Linda zegt dat de Google Forms lijsten van de activiteiten verwijderd 23 

zijn dus het bestuur haar best gaat doen om te achterhalen wie 24 
allemaal waar aanwezig is geweest.  25 

- W. Derksen zegt dat de prijs voor leden en niet-leden ook uit het verslag 26 
gehaald kan worden omdat dit vermeld staat in het financiële verslag.  27 

o T. van Egmond zegt dat het er inderdaad uitgehaald kan worden. 28 
Alleen als de activiteit minder goed loopt door de hoge prijs is het wel 29 
handig om dit te vermelden.  30 

 31 
Pagina 23 32 
W. Derksen zegt dat de meneer van Studystore af en toe langs wilde komen. Ze 33 
vraagt of dit echt gedaan wordt of zijn het alleen de evaluatiegesprekken waarvoor hij 34 
komt.  35 

- Hugo zegt dat er één gesprek heeft plaatsgevonden en voor de rest niemand 36 
is langsgekomen spontaan.  37 

- Marte zegt dat ze niet wist dat dit besproken was.  38 
 39 
I. van Wezel zegt dat meerdere boeken uitverkocht waren. Ze vraagt of het mogelijk 40 
is dit met docenten te evalueren omdat docenten de boeken voor schrijven. Wanneer 41 
een boek dan uitverkocht is, krijgt Postelein vaak de schuld hiervan.  42 

- Hugo zegt dat de boeken leerproblemen en inleiding orthopedagogiek bij 43 
Postelein niet bekend was dat ze niet leverbaar waren. Het boek van sociaal-44 
emotionele en morele ontwikkeling was wel bekend. Hierover is meteen 45 
contact gezocht met de docent van het vak en is gekeken naar een oplossing.  46 

- R. Rietman zegt dat de docent de hoofdstukken die nodig zijn als reader 47 
hebben aangeboden.   48 

 49 
W. Derksen vraagt of over het boek van Burton uit de eerste periode al contact over 50 
geweest is.  51 
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- Hugo zegt dat dit al van de eerste periode is en hier helaas nog geen reactie 1 
op is.   2 

- T. van Egmond zegt dat je omtrent de boeken die niet meer verkocht worden 3 
een POWI aangevraagd kan worden en wie welke rol heeft met het opzoeken 4 
naar nieuwe oplossingen.  5 

- I. van Wezel zegt dat ze het met T. van Egmond eens is. Het is geen kritiek op 6 
Postelein, maar dat wordt wel zo gezien.  7 

 8 
Pagina 24 9 
W. Derksen vraagt hoe het werkt met de extra steekproeven, bijvoorbeeld of de 10 
kascontrolecommissie op een vrijdag meekijkt of een aparte afspraak inplant.  11 

- Hugo zegt dat de eerste steekproef vooral was om te kijken hoe het ging. Hier 12 
is gekeken naar het complete deel van de financiën. Dit is meer een gesprek 13 
geworden dan een echte steekproef. Bij de tweede steekproef is wel naar 14 
alles gekeken en zijn alle referentienummers tot dan toe gecontroleerd.  15 

- T. van Egmond zegt dat hij aanraadt dat het bestuur ook Conscribo 16 
controleert.  17 

o Kelsey zegt dat ze elke grote activiteit samen met Hugo heeft 18 
gecontroleerd en samen de eindafrekening hebben gemaakt.  19 

o Linda zegt dat hier iedereen naar gaat kijken.  20 
  21 
D. Hendriks zegt dat Postelein jaren gewend is om de financiële verantwoordingen 22 
los van elkaar in aparte alv’s te presenteren. De meeste verenigingen doen beide 23 
financiële verantwoordingen in dezelfde alv. Ze vraagt of het een idee is om dit bij 24 
Postelein ook te doen. Op dit moment is de verantwoording meer medegedeeld, 25 
maar wat er daadwerkelijk mee gedaan wordt kan dit jaar niet meer gebeuren omdat 26 
alles dan al uitgegeven is. Je zou eventueel de financiële halfjaarlijkse 27 
verantwoording naar voren kunnen halen. Het jaarverslag is lastiger omdat het 28 
boekjaar pas 1 oktober is.  29 

- W. Derksen zegt dat de financiële halfjaarlijkse verantwoording wel naar voren 30 
gehaald kan worden, alleen moet de kascontrole wel een maand vervroegd 31 
worden. Eventueel kan de financiële halfjaarlijkse verantwoording ook maar 32 
vijf maanden zijn in plaats van precies een halfjaar.  33 

- T. van Egmond vraag of de alv niet eind april gegeven kan worden. Het halve 34 
jaar is dan afgerond en dan heeft het bestuur twee weken de tijd om de laatste 35 
aanpassingen te doen. Deze alv kan dan verplaatst worden naar later in het 36 
jaar en kan je beide verslagen in een keer doen.  37 

- Linda vraagt of de alv dan niet te lang wordt.  38 
o W. Derksen zegt dat Postelein altijd een best korte alv hebben 39 

vergeleken andere verenigingen, dus dat is niet erg.  40 
o T. van Egmond zegt dat je in een half uur het financieel jaarverslag wel 41 

besproken hebben. Zo kan je combineren.  42 
o D. Hendriks zegt dat de meeste mensen de financiële verslagen toch 43 

wel lastig vinden, dus dat het niet veel extra’s is.  44 
o Linda zegt dat het mee wordt genomen naar volgend jaar.  45 

- T. van Egmond vraagt hoe het aangepakt wordt bij de alv in juni als het 46 
kandidaatsbestuur zich gaat voorstellen.  47 

o D. Hendriks zegt dat ze hier niet over na heeft gedacht omdat dit een 48 
melige alv is waar verder niets serieus besproken hoeft te worden.  49 

o I. van Wezel zegt dat gekeken kan worden bij andere verenigingen.  50 
o Linda zegt dat dit onderzocht wordt.  51 
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 1 
I. van Wezel zegt dat de laatste mannencommissie activiteit een groot succes was. 2 

- T. van Egmond zegt dat dit volgens mij een record is voor een 3 
mannenactiviteit.  4 

 5 
L. Peeters vraagt waarom hier over mannen wordt gesproken en niet over leden.  6 

- Linda zegt dat het aangepast zal worden.  7 
 8 

Pagina 25 9 
Regel 29-33: M. in ’t Zandt vraagt wat gedaan wordt aan de promotie van de pagina 10 
voor oppas en bijles. Vorig jaar is gekozen dit op te hangen op de basisschool.  11 

- Sofie zegt dat ze eerlijk gezegd geen idee heeft hoe mensen bij Postelein 12 
komen om oppas of bijles te zoeken. De meesten sturen een mailtje met de 13 
vraag of ze een vacature kunnen plaatsen. Laatst is hier ook een vraag vanuit 14 
een lid gekomen of er oppas of bijles bij Postelein mogelijk was. Toen kwam 15 
het idee om een keer promotie op Facebook te doen zodat meer mensen de 16 
pagina bereiken. Tot nu toe zeggen de meeste dat ze via via bij Postelein 17 
terecht komen.  18 

- M. in ’t Zandt zegt dat dit een idee is om uit te zoeken. Het is niet gek om te 19 
vragen hoe de mensen bij Postelein komen. Dit is namelijk wel leuk voor leden 20 
die een baantje zoeken of mensen die oppas of bijles zoeken.  21 

 22 
I. van Wezel zegt dat de bijlespagina niet helemaal is bijgewerkt.  23 

- Cilla zegt dat ze hier wel naar gekeken heeft, maar ze zal nog een keer extra 24 
kijken.  25 

 26 
Regel 26: D. Hendriks vraagt waarom de Posteleinpasacties eigenlijk achter het 27 
inlogscherm staat. Het is juist aantrekkelijk voor niet-leden om uiteindelijk lid te 28 
worden van Postelein.  29 

- Linda zegt dat dit mee kan worden genomen op de nieuwe website.  30 
 31 
Pagina 27: L. Streppel zegt dat nu twee keer de eerstejaarsactiviteit in Next Level 32 
heeft plaatsgevonden. Ze vraagt of de volgende ergens anders is.  33 

- Sofie zegt dat deze ergens anders is.  34 
- I. van Wezel zegt dat deze alleen wel voor de nieuwe aankomende 35 

eerstejaars is.  36 
- Sofie zegt dat dat klopt.  37 

 38 
D. Hendriks zegt dat de laatste maandag in de introductieweek voor het themafeest 39 
vorig jaar ook al een discussie was. Bij geneeskunde heb je ook een 40 
mentorenverwendag later in september. Dit is ook leuk voor de introductiereünie.  41 

- Sofie zegt dat dit gesprek met de universiteit al vanaf november geprobeerd 42 
gepland te worden. Dit gesprek heeft vandaag plaatsgevonden. Hieruit is 43 
gekomen dat niks over het themafeest in de introductieboekjes of iets 44 
dergelijks benoemd mag worden. Het mag niks met de introductie te maken 45 
hebben zodat kindjes zich niet verplicht voelen om te gaan. Met de commissie 46 
is besloten een open feest te organiseren vanuit Postelein. Het zal niet 47 
gepromoot worden als introductiefeest, maar als los feest. Het zal wel in 48 
Heidi’s plaats vinden. De contactpersoon van de introductie vanuit de 49 
universiteit heeft gezegd dat ze het niet gewenst vindt, meer niet. 50 

o D. Hendriks vraagt of gekozen is om het feest wel door te laten gaan.  51 
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o Sofie zegt dat het inderdaad wel doorgaat.  1 
o E. Kelders zegt dat ze vorig jaar ook hadden aangegeven dat ze het 2 

niet wilde.  3 
o Sofie zegt dat ze het vorig jaar door de vingers hebben gezien en dit 4 

jaar dit niet meer zullen doen. Daarom kan het feest niet vanuit de 5 
introductie gepromoot worden.  6 

o D. Hendriks zegt dat ze begrijpt dat de maandag vermoeiend is. 7 
Zondagmiddag kom je terug van het festival en ben je heel moe. Ik 8 
denk dat de evaluatie en brunch voor de mentorouders wel op een 9 
andere dag kan. Voor het Proud to be Fout feest moet wel een 10 
oplossing gezocht worden.  11 

 12 
Regel 35: I. van Wezel zegt dat hier staat dat het moordspel niet meer georganiseerd 13 
gaat worden. Ze vraagt wat hiervoor in de plaats komt.  14 

- Sofie zegt dat de commissie met een ander leuk idee kwam.  15 
 16 
Regel 32: L. Streppel zegt dat je tijdens centrale activiteiten van de universiteit geen 17 
activiteiten van Postelein gepland mag hebben. Ze vraagt of dit ook geldt voor 18 
facultaire activiteiten.  19 

- Sofie zegt dat 13 mei een nieuw overleg is. Dan wordt alles verteld over de 20 
rest van de introductieweek invulling.  21 

- L. Streppel zegt dat ze hoopt dat de universiteit alles snapt.  22 
 23 
Pagina 28 24 
Regel 3-4: M. Kho vraagt wat er betekent wordt met dat de RU en de HAN als een 25 
geheel de introductieweek aanbieden.  26 

- Sofie zegt dat ze contact heeft gehad met A. van Hove. Zij is de coördinator 27 
van de introductieweek. Zij promoot de Postelein introductie voor alpo 28 
studenten. Ze heeft gevraagd of alpo studenten die de introductie volgen van 29 
Postelein naar één speciale introductiedag op de HAN kunnen komen.  30 

 31 
Regel 26-27: R. Rietman zegt dat deze regel dikgedrukt staat.  32 

- Linda zegt dat dit veranderd wordt.   33 
 34 
W. Derksen zegt dat sommige lettertype lichter zijn op de a4’tjes.  35 

- Linda zegt dat dit door de printer komt.  36 
 37 
Regel 20-27: L. Peeters zegt dat ze hier de draad kwijtraakte. Ze zegt dat het niet 38 
logisch is opgebouwd.  39 

- Linda zegt dat hiernaar gekeken wordt.  40 
 41 
Pagina 29 42 
D. Hendriks zegt dat ze S-cape mist.  43 

- Linda zegt dat dit toegevoegd zal worden.  44 
 45 
Pagina 30 46 
Regel 16: M. Kho zegt dat hier eerst 100 klikken staat, maar in de notulen van 28 47 
november staat 103 klikken. 48 

- Cilla zegt dat dit inderdaad niet klopt. Hier zal naar gekeken worden.  49 
 50 
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Regel 6-8: W. Derksen vraagt of er iets gaat gebeuren bij de verkoop van het 1 
jaarboek voor actieve leden en niet-actieve leden.  2 

- Sofie zegt dat het jaarboek beschikbaar zal zijn voor de actieve leden die het 3 
jaarboek hebben aangevraagd.  4 

- Linda zegt dat de manier van verkopen in het beleidsplan beschreven staat.  5 
 6 
Regel 2: D. Hendriks vraagt of de smoelenpagina’s met een foto en een quote van 7 
alle leden wordt gemaakt of alleen actieve leden.  8 

- Sofie zegt dat dit alleen voor actieve leden is.  9 
- D. Hendriks vraagt namens V. van de Berg of commissies hier al voor 10 

benaderd zijn.  11 
- Sofie zegt dat dit nog niet gebeurt is.  12 

 13 
W. Derksen vraagt wat er gaat gebeuren met de artikelen omdat deze niet vaak 14 
worden bekeken.  15 

- Sofie zegt dat de artikelen minder worden bekeken als ze alleen in de 16 
nieuwsbrief geplaatst worden. Daarom zullen alle artikelen op Facebook 17 
geplaatst worden. Als advies naar volgend jaar wordt één artikel per maand 18 
aangeraden zodat hier meer aandacht aan besteed kan worden.   19 

- Linda zegt dat de artikelen ook terug zullen komen in de jaarlijkse enquête.  20 
 21 

Pagina 31 22 
W. Derksen zegt dat ze een evaluatie mist hoe het ging.  23 

- Sofie zegt dat ze het gaat toevoegen.  24 
 25 
Regel 25: I. van Wezel vraagt waarom een bucket eenmalig € 7,50 kostte.  26 

- Sofie zegt dat voor deze borrel is afgesproken met de Fuik om een 27 
verrassingscocktail voor € 5,- aan te bieden. Alleen vinden mensen de 28 
buckets erg lekker en leuk. Daarom zijn de buckets wel voor € 7,50 29 
aangeboden naast de verrassingscocktails.  30 

 31 
Pagina 32 32 
D. Hendriks vraagt waarom maar vier skireistruien verkocht zijn. Vorig jaar waren de 33 
skireistruien ook minder populair, dus misschien kan gekeken worden naar het 34 
verplicht stellen van de trui. Je zou hiervoor de deelnemersprijs kunnen verhogen. 35 
Ook kunnen de truien afgeschaft worden en een ander kledingstuk voor in de plaats 36 
komen.  37 

- Kelsey zegt dat dit jaar is gekeken naar mutsen. Helaas moeten veel spullen 38 
in grote aantallen besteld worden en Postelein niet met een extreem grote 39 
groep op skireis gaat.  40 

- T. van Egmond zegt dat het negende bestuur ook mutsen heeft besteld voor 41 
de skireis. Hier kan naar gekeken worden.  42 

- Linda zegt dat daarnaar gekeken gaat worden.  43 
- W. Derksen zegt dat ook gekeken kan worden naar de truien van de 44 

commissieleden. Deze worden weinig gedragen en dat is zonde van het geld.   45 
- L. Streppel zegt dat ze zou kijken naar iets wat gesponsord kan worden.   46 
- A. de ronde zegt dat ze het niet zou gaan verplichten omdat sommige geen 47 

behoefte hebben aan een trui en willen hier niet extra voor betalen.  48 
- Linda zegt dat alles mee wordt genomen. 49 

 50 
I. van Wezel vraagt of de € 72,55 van de RAGweek de winst of opbrengst is.  51 
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- Kelsey zegt dat dit jaar is gekozen een bestaande eetactiviteit te pakken voor 1 
de RAGweek activiteit. Hierdoor zijn er geen kosten gemaakt. Dit is dus de 2 
opbrengst dat naar RAGweek gaat.  3 

 4 
Pagina 33 5 

- T. van Egmond zegt dat de masterkaartjes niet worden gegeven. Hij heeft er 6 
geen gekregen.  7 

o Cilla zegt dat ze hierachter aan gaat.  8 
 9 
E. Kelders niest 14 keer.  10 
 11 
Pagina 35 12 
I. van Wezel waarom de eerste lezing en de lezingen erna een groot verschil is in 13 
aantal leden en niet-leden dat is geweest.  14 

- Marte zegt dat de eerste lezing een heel breed onderwerp was en hier 15 
misschien meer mensen op af komen.  16 

- Cilla zegt dat de naam van de eerste lezing ook meer aansprak bij mensen 17 
dan de andere namen.   18 

 19 
Pagina 36 20 
W. Derksen zegt dat ze de formele en informele activiteiten goed bedacht vindt.  21 
 22 
T. van Egmond klapt.  23 
 24 
M. in ’t Zandt vraagt waarom de skireis niet vol zit.  25 

- F. Kerkhof zegt dat zij veel mensen heeft gehoord over het weer dat niet super 26 
lekker is. 27 

- M. in ’t Zandt zegt dat ze het een rare reden vindt om niet mee te gaan.  28 
- Marte zegt dat het bestuur dit laatst besproken heeft. Hieruit is gekomen dat 29 

het eigenlijk onduidelijk is waarom minder mensen zich hebben aangemeld. 30 
Misschien ligt het aan het deelnemersaantal dat te hoog ligt of is de prijs te 31 
hoog.  32 

- A. de Ronde zegt dat de prijs eventueel te hoog kan zijn in verhouding met 33 
hoe ver je eigenlijk reist.  34 

- I. van Wezel zegt dat meerdere verenigingen een tekort aan mensen hebben. 35 
Het is niet alleen binnen Postelein, maar echt universiteit breed.  36 

- M. in ’t Zandt zegt dat het mee kan worden genomen naar volgend jaar. Stel 37 
er zijn weer tien plekken over, dan kan je beter twee leden niet meenemen in 38 
plaats van vijftien mensen extra betalen.   39 

 40 
Pagina 37 41 
Regel 29: R. Rietman zegt dat hier e-reader staat, maar dat het reader moet zijn.  42 
 43 
Regel 11: I. van Wezel zegt dat het Ronald McDonald huis een hogere donatie heeft 44 
gekregen dan de RAGweek. Ze vindt dit opvallend en vraagt hoe dit komt.  45 

- Marte zegt dat de RAGweek misschien minder leeft en Ronald McDonald huis 46 
meerdere mensen kennen.  47 

- Kelsey zegt dat er ook een lid een enthousiast bedrag gaf aan het Ronald 48 
McDonald huis.  49 
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- Marte zegt dat iedereen is gevraagd om een kleine donatie mee te nemen 1 
naar het Ronald McDonald huis. Zo heb je al dertig mensen die iets in het 2 
potje hebben gedaan.  3 

o M. in ’t Zandt vraagt hoe mensen konden doneren.  4 
o Linda zegt dat je online een donatie kon overmaken, en contant geld in 5 

het potje op de Posteleinkamer kon doen.  6 
 7 

Regel 34: M. Kho vraagt waarom het teddybear hospital ook voor IFMSA leden zijn.  8 
- Marte zegt dat voor IFMSA leden de activiteit ook leuk is. Dit is echt een 9 

samenwerking tussen IFMSA en Postelein. Er komen wel meer leden van 10 
Postelein dan van IFMSA.  11 

- Linda zegt dat dit gezien kan worden als een samenwerking net als met 12 
Meesterlijk. Leden van Postelein en IFMSA zitten in de commissie. Het wordt 13 
echt samen georganiseerd.   14 

 15 
Pagina 38 16 
D. Hendriks complimenteert Marte over het schrijven van haar stukken. Het is 17 
duidelijk, concreet en de activiteiten zijn goed geëvalueerd. In andere stukken staat 18 
ook meerdere malen ‘we’ benoemd.  19 
 20 
Pagina 39 21 
Regel 34/35: T. van Egmond vraagt of het hier gaat over een geldkas waar 22 
onduidelijkheid over was of over het afromen van de geldkas.  23 

- Kelsey zegt dat de BaMyPo tijdens zwarte donderdag was en het daarom erg 24 
druk was. De afspraken waren alleen telefonisch besproken en niet zwart op 25 
wit gezet. Hierdoor waren er onduidelijkheden over afspraken die gemaakt 26 
waren. Daarnaast zat de kas zo vol dat het niet meer verantwoord was. Ze 27 
hebben hierdoor een deel van de kas afgeroomd. Hierbij heeft geen 28 
vereniging meegeteld.  29 

- T. van Egmond vraagt of de Molenstraat dat heeft gedaan in zijn eentje.  30 
- Kelsey zegt dat achteraf alles opnieuw is geteld, alleen op het moment dat de 31 

Molenstraat ging afromen konden zij niks meer hieraan doen. Na deze avond 32 
is het ook zeker niet nog een keer gebeurt.  33 

- T. van Egmond zegt dat dit goed besproken moet worden in een gesprek.  34 
- Kelsey zegt dat hij bij zijn keus blijft dat het onverantwoord was.  35 
- T. van Egmond zegt dat hij had kunnen afromen waar één iemand van de 36 

verenigingen bij stond.  37 
 38 
Pagina 40 39 
I van wezel zegt dat ze het fijn vond om te lezen dat er een BaMyPo minder 40 
georganiseerd wordt. Daarnaast vind ze het leuk dat Babylon ook meedoet aan 41 
Mengelmoes.  42 

- Kelsey zegt dat Babylon, Mycelium moet zijn. Dit zal worden aangepast.  43 
 44 

D. Hendriks zegt dat ze bij ieder feest in de Molenstraat leest dat er iets mist is 45 
gegaan. Dit slaat nergens op. De ene keer is het de organisatie en de andere keer 46 
de promotie.  47 
W. Derksen vraagt wat de reacties zijn op dat Inglorious op verschillende plekken 48 
wordt georganiseerd.  49 

- Kelsey zegt dat het wisselen van de locatie niemand erg vindt. Leden vinden 50 
dat wel leuk. Alleen is het laatste feest in El Sombrero gegeven, terwijl hier 51 
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ook altijd BaMyPo’s georganiseerd worden. Helaas bepaalt de Molenstraat dit 1 
en niet de verenigingen.  2 

- I. van Wezel zegt dat je concreet kan aangeven dat leden niet nog twee keer 3 
extra naar El Sombrero willen. Op deze manier heb je het nog geprobeerd om 4 
Inglorious op een andere plek te krijgen.  5 

- Kelsey zegt dat cijfers het echt aantonen wanneer een feest in El Sombrero 6 
gegeven wordt.   7 

- W. Derksen zegt dat de Drie Gezusters ook een leuke locatie is als de kelder 8 
ook opengaat. Zo staat niet iedereen dicht op elkaar.  9 

 10 
T. van Egmond vraagt of Inglorious nu beter wordt bezocht nu ze niet meer op 11 
woensdag plaatsvinden.  12 

- Kelsey zegt dat tot nu toe de opbrengsten goed zijn. Het laatste feest was 13 
alleen niet goed bezocht. Dit kwam waarschijnlijk doordat dit dichtbij de 14 
tentamens zat.  15 
 16 

Pagina 41 17 
L. Streppel zegt dat Mengelmoes goed liep. Ze zegt dat alleen de rij bij de ingang 18 
heel lang was, dit kan meegenomen worden in de evaluatie. Ze vraagt of er meer 19 
bekend is over een eventueel vervolg van Mengelmoes.  20 

- Kelsey zegt dat dit besproken is. Tot nu toe zijn de meeste verenigingen het 21 
eens om Mengelmoes door te zetten. Mengelmoes komt in ieder geval terug.   22 

 23 
Regel 36/37: D. Hendriks zegt dat ze één lijn zal trekken in de hoeveelheid 24 
galakaartjes.   25 

- W. Derksen zegt dat dit komt doordat Postelein onderscheidt maakt in prijs 26 
voor leden en niet-leden. Dit doet BOW niet.  27 

- Hugo zegt dat zij wel een andere prijs bepalen.  28 
- Kelsey zegt dat dit jaar voor het eerste alle niet-leden een andere prijs 29 

betalen.  30 
 31 
Regel 18: I. van Wezel vraagt waarom BOW met het gala niet gewoon meer geld in 32 
hadden kunnen leggen. Vorig jaar is ook over de begroting gegaan.  33 

- Kelsey: zegt dat dit is voorgelegd alleen was dit een heel gedoe. Dus 34 
uiteindelijk is het op deze manier opgelost.  35 

 36 
T. van Egmond zegt dat Postelein meer heeft betaald dan BOW maar eigenlijk 37 
iedereen evenveel kaarten heeft.  38 

- Kelsey zegt dat iedereen evenveel heeft ingelegd. Alleen doordat BOW niet 39 
meer begroot had, had Postelein € 100,00 over. Dit heeft Postelein 40 
bijgedragen aan de kaartjes voor de leden. Overigens had Mundus wel minder 41 
kaarten. 42 

  43 
Regel 35: D. Hendriks vraagt waarom de gala fotograaf de Posteleincamera nodig 44 
had.  45 

- Kelsey zegt dat haar accu was uitgevallen. Het wisselen hiervan duurde te 46 
lang. Daarom heeft ze de Postelein camera gebruikt om foto’s te blijven 47 
maken. Dit duurde ongeveer een half uur.  48 

- W. Derksen vraagt of dit dezelfde fotograaf als vorig jaar was. Anders kan 49 
misschien gekeken worden naar een andere fotograaf in het vervolg.  50 

- Kelsey zegt dat hiernaar gekeken wordt.  51 
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 1 
Pagina 43 2 
W. Derksen zegt dat ze de evaluatie van het ledenweekend erg kort vindt. Er staat 3 
eigenlijk dat er weinig minpunten waren terwijl het qua faciliteiten echt een minder 4 
goede locatie was. De accommodatie was niet goed en vies.  5 

- Kelsey zegt dat na de ledenweekendreünie een uitgebreide evaluatie plaats 6 
zal vinden. Daarom is het hier kort benoemd. In het jaarverslag zal deze 7 
volledig geformuleerd zijn.  8 

- M. in ’t Zandt zegt dat het ledenweekend heel gezellig was. Toffe spellen 9 
waren bedacht en het eten was goed geregeld.  10 

 11 
Pagina 44 12 
I. van Wezel vraagt hoeveel tentenbouwers zich hebben aangemeld.  13 

- Kelsey zegt acht mensen.  14 
 15 

I. van Wezel zegt dat Achelous niet overal hetzelfde geschreven staat.  16 
- Linda zegt dat de naam op de juiste manier aangepast zal worden.  17 

 18 
Pagina 45 19 
I. van Wezel zegt dat hier staat dat de Commissaris Activiteiten dit jaar de 20 
bestemming heeft uitgezocht. Dit moet vorig jaar zijn. 21 

- Linda zegt dat dit aangepast zal worden.  22 
 23 
Pagina 46 24 
W. Derksen zegt dat hier elk jaar bedragen benoemd zijn. Ze vraagt of het een idee 25 
is om dit bij de activiteit te zetten en voor de rest gewoon in de financiële verslagen.  26 

- T. van Egmond zegt dat hij het hier niet mee eens is. De RAGweek is een 27 
doel om geld op te halen. Dit is het enige punt in de halfjaarlijkse 28 
verantwoording dat hier wel thuis hoort. Het is namelijk een doel van de 29 
activiteiten.  30 

- W. Derksen zegt dat ze dan alleen het totale bedrag zal benoemen.  31 
- Linda zegt dat zij wel per activiteit het opgehaalde bedrag wilt benoemen. Zo 32 

is duidelijk met wat hoeveel geld is opgehaald.  33 
 34 
I. van Wezel vraagt hoe de kleinere groep op skireis is bevallen.  35 

- Kelsey zegt dat het ideaal was. Het is praktischer en iedereen kent elkaar en 36 
gaat met elkaar om. Qua lesgroepen is het soms wel lastig omdat in een 37 
kleinere groep er minder onderscheid in niveau is. Hierdoor moesten sommige 38 
mensen met een te hoog of te laag niveau mee skiën, dat is wel jammer.  39 

 40 
Regel 30: Hugo zegt dat hier € 9,70, € 10,70 moet zijn. 41 
 42 
I. van Wezel vraagt hoe de verplaatsing van de ledenweekendcommissie en de 43 
eerstejaarscommissie bevalt. 44 

- Kelsey zegt dat ze de ledenweekendcommissie erg leuk vond. De planning 45 
was alleen niet ideaal. Er moet gekeken worden naar de jaarplanning wanneer 46 
ledenweekend onder Commissaris Activiteiten valt. Het ledenweekend viel in 47 
een drukke periode van Commissaris Activiteiten en een rustige periode van 48 
Commissaris PR.  49 



 
 

24 
 

- Sofie zegt dat als advies meegegeven wordt om op basis van de jaarplanning 1 
te kijken onder wie de ledenweekendcommissie gezet wordt. Ze zegt ook dat 2 
haar de commissie wissel wel goed is bevallen.   3 

 4 
A. van Leur zegt dat de prijzen van de fruitspiesjes niet klopt. Dit is geen € 72,55.  5 

- Linda zegt dat dit gecontroleerd zal worden.  6 
 7 
W. Derksen zegt dat er veel feedback op de halfjaarlijkse verantwoording is 8 
gekomen. Dit is niet iets negatief. Vorig jaar is amper feedback gegeven op de 9 
halfjaarlijkse verantwoording en dat is niet fijn.   10 
 11 
Linda bedankt de alv voor de mooie feedbackpunten die hieruit zijn gekomen. Deze 12 
kunnen meegenomen worden aankomend halfjaar en komend jaar.  13 

 14 

7. Presenteren Statutenwijziging 15 

Linda zegt dat in samenwerking met notaris Mr. D. van Riel een 16 
statutenwijzigingsvoorstel is gemaakt. Op 12 maart 2019 heeft een denktank 17 
plaatsgevonden om leden de mogelijkheid te geven om hier hun mening te laten 18 
horen over de statuten. Naar aanleiding van de denktank zijn de statuten nogmaals 19 
gewijzigd en is het document ‘Ontwerp d.d. 28 maart 2019’ geschreven. Op de ALV 20 
van 1 april 2019 zijn de statuten per pagina doorgesproken, om leden nogmaals de 21 
mogelijkheid te geven op- of aanmerkingen te geven of vragen te stellen over de 22 
laatste versie van de statuten. Tijdens deze algemene ledenvergadering is echter het 23 
quorum van twee/derde aanwezigheid van de leden van Postelein niet behaald, 24 
waardoor de stemming is verplaatst naar deze alv. De statuten zullen deze alv niet 25 
per pagina besproken worden omdat er meerdere moment zijn geweest waarop mee 26 
kon worden gedacht over de statuten. Linda vraagt of er op- of aanmerkingen zijn 27 
over de gehele statutenwijziging.  28 
 29 
Artikel 13 30 
L. Streppel zegt dat hier staat dat de functie van vicevoorzitter niet door de 31 
penningmeester gedaan kan worden. Ze vraagt waarom dat niet kan.   32 

- Linda zegt wanneer de voorzitter komt te vervallen dan wordt vicevoorzitter de 33 
voorzitter. Omdat iemand geen voorzitter en penningmeester mag zijn, kan de 34 
vicevoorzitter geen penningmeester zijn. Dan zijn ze dezelfde functie, wat niet 35 
mag.   36 

 37 
Artikel 16 38 
L. Streppel vraagt of het bewaren van dingen niet korter dan zeven jaar kan zijn.  39 

- Linda zegt dat dit niet kan omdat zeven jaar wettelijk staat vastgesteld. Hier is 40 
wel naar gekeken alleen kan dit niet veranderd worden.  41 

 42 
Artikel 17.2  43 
L. Streppel vraagt of artikel 17.2 klopt omdat Postelein niet alle onderdelen in één 44 
algemene ledenvergadering behandelt.  45 

- Linda zegt dat hier eerst algemene jaar vergadering beschreven stond. ‘Jaar” 46 
is hiertussen weggehaald waardoor het nu wel klopt.  47 

 48 

8. Stemmen Statutenwijziging 49 

Linda zegt dat gestemd zal worden over de statutenwijziging. Wanneer voor wordt 50 
gestemd, is dit voor de statutenwijziging. Wanneer tegen wordt gestemd, is dit tegen 51 
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de statutenwijziging. Wanneer blanco wordt gestemd, telt de stem alleen mee voor 1 
het quorum.  2 
 3 
Het quorum is vastgesteld op 19. 4 
 5 
I. van Wezel telt met Linda de stemmen. In de tijd dat geteld wordt, is een korte 6 
pauze. 7 
 8 
De wijzigingen website is aangenomen met  9 
18 stemmen voor 10 
 1 stem blanco 11 
 0 stemmen tegen  12 
 13 
De ALV klapt. 14 
 15 
Linda zegt dat binnenkort een afspraak wordt gemaakt met de notaris om de statuten 16 
te ondertekenen. De dag van ondertekenen wordt de officiële datum van wijzigen.  17 

 18 

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

N.v.t. 20 
 21 

10. Rondvraag 22 

 23 
I. van Wezel feliciteert het 24e bestuur met de instemming van de statutenwijziging 24 
met een notaris die niet goed functioneerde. Ze zegt dat het fijn is dat de statuten nu 25 
eindelijk gewijzigd zijn.  26 
 27 
D. Hendriks zegt dat het fijn is dat het er nu op zit. Het enige wat nog gedaan moet 28 
worden is het ondertekenen. Ze wenst het 24e bestuur succes met het komende 29 
halfjaar.  30 

- L. Streppel sluit zich aan bij I. van Wezel en D. Hendriks.  31 
 32 
A. de Ronde zegt dat er een mooi stuk is geschreven en dat het bestuur met frisse 33 
moed het komende half jaar in mag gaan.  34 
 35 
Kelsey zegt dat inmiddels de computers vervangen zijn op de Posteleinkamer. De 36 
computers die op de kast staan, mogen weggegeven worden. Ze vraagt wie nog een 37 
computerscherm en desktop wilt hebben.  38 

- Niemand heeft belangstelling.  39 
- L. Streppel zegt dat hier een Facebookbericht over kan worden gestuurd.  40 

 41 
R. Rietman vraagt hoeveel bestuurspunten iedereen heeft.  42 

- Kelsey: 37 43 
- Marte: -13 44 
- Sofie: -3 45 
- Hugo: 6 46 
- Linda: 0 47 
- Cilla: 35 48 

 49 

11. Sluiting 50 
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Linda bedankt alle aanwezigen en sluit om 22.20 uur de vergadering. Iedereen is van 1 
harte uitgenodigd om beneden een drankje te komen drinken.  2 


