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Algemene ledenvergadering  
03-12-2015 
18.30 uur 

Aanwezig: Bestuur 2015-2016: Emma Kalberg, Mandy Ankersmit, Pieter de Vries, 1 

  Vivian van de Pol, Gianne Dodemont, Ruth van Asperen 2 

Bestuur 2014-2015: V. Weijnen, S. de Feiter, B. van Enckevort, R. 3 

Willems, M. Bourgondiën, M. Verkooijen 4 

Commissiehoofden: N. Mijnsbergen, B. van Enckevort, Y. Bremer, T. 5 

van Egmond, E. Groot Dengerink, A. de Ronde, G. van Loon, T. Stift, D. 6 

Ruessink, J. van Engelen, M. Luijten 7 

Raad van Advies 2015: L. van den Heuvel 8 

Raad van Advies 2016: B. van Enckevort, M. Mostard, N. Mijnsbergen 9 

Kascontrolecommissie 2014-2015: P. de Vries, L. van den Heuvel 10 

Kascontrolecommissie 2015-2016: Y. Frankena, E. Vincken 11 

Leden: E. Braat, Y. Frankena, L.  Onnink, F. Roovers, D. Ludwig.  12 

 13 

Totaal: 30 14 

Afwezigheid  15 

bij kennis- 16 

geving:  A. van der Velden (machtigt N. Mijnsbergen), J. Chia (machtigt E. 17 

Braat). M. Anten (machtigt T. van Egmond) 18 

 19 

1. Opening 20 

Emma opent om 18.30 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  21 

 22 

2. Vaststellen agenda  23 

De agenda is vastgesteld.  24 

 25 

3. Goedkeuren notulen 26 

De notulen van 01-10-2015 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen  27 

van de spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen: 28 

- Geen inhoudelijke wijzigingen.  29 

 30 

M. Mostard zegt dat Mandy het goed gedaan heeft. 31 

- Mandy bedankt haar. 32 

- M. Verkooijen zegt dat S. de Feiter het ook goed gedaan heeft.  33 

 34 

Emma zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd 35 

kunnen worden.  36 

 37 

4. Mededelingen bestuur 38 

a. Secretaris 39 

- Geen mededelingen. 40 

 41 

b. Penningmeester 42 
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- Op vrijdag 9 oktober is de nieuwe samenvatting van Onderwijswetenschappen 1 

aangekocht. Deze is sindsdien voor leden ter beschikking op de 2 

Posteleinkamer. 3 

- Op woensdag 4 november vond een mannenactiviteit plaats, met als thema 4 

‘Kom de nieuwe commissie uitdagen’. Op de activiteit waren negen leden 5 

aanwezig. Het was een gezellige en geslaagde avond met veel positieve 6 

reacties. 7 

- Op dinsdag 1 december vond een mannenactiviteit plaats. Negen leden 8 

namen deel aan de Escape Room. Verplichte samenwerking bij de 9 

aaneenschakeling van puzzels zorgden voor twee succesvolle ontsnappingen. 10 

Als afsluiting zijn de mannen bij de Posteleinborrel in Café de Fuik 11 

aangesloten. 12 

 13 

c. Commissaris PR 14 

- Op dinsdag 27 oktober heeft een Posteleinborrel plaatsgevonden. De eerste 15 

vijftig aanwezigen kregen een welkomstshotje en de gehele avond kostte een 16 

fles droge witte wijn € 10,00 en een fles zoete witte wijn € 12,00. 85 leden 17 

waren aanwezig.  18 

- Op woensdag 28 oktober heeft een open kamer plaatsgevonden. Leden 19 

konden zelf een fruitspiesje samenstellen. Ongeveer 65 leden waren 20 

aanwezig. Toen bleek dat veel fruit zou overblijven, zijn ook fruitspiesjes 21 

uitgedeeld aan de deelnemers van de tweedaagse.  22 

- Op donderdag 5 november heeft een bacheloruitreiking plaatsgevonden. 23 

Emma en Vivian waren hierbij aanwezig. Emma heeft een praatje gehouden 24 

en 95 geslaagden hebben namens Postelein een roos ontvangen met 25 

daaraan een kaartje met een felicitatie.  26 

- Op woensdag 25 november heeft een maandelijkse activiteit plaatsgevonden 27 

met het thema Sinterklaas. Leden kregen pepernoten, schuimpjes, taaitaai, 28 

speculaas en mandarijntjes. Ongeveer zeventig leden waren aanwezig.  29 

- Op dinsdag 1 december heeft een Posteleinborrel, met Sinterklaas als thema, 30 

plaatsgevonden. Leden kregen bij binnenkomst van Zwarte Piet een zakje 31 

pepernoten met daarin een kaartje. Dit kaartje konden ze inleveren aan de 32 

bar, in ruil voor een cadeautje. Deze cadeautjes varieerden van een glas bier, 33 

wijn of fris tot een meter bier of een fles wijn. 72 leden waren aanwezig.  34 

- In week 49 is de eerste PosteleinPost van bestuursjaar 2015-2016 uitgedeeld 35 

met als thema ‘ontdekken’.  36 

 37 

d. Commissaris formeel 38 

- De boeken voor periode 2 zijn geleverd op maandag 26 oktober. Leden 39 

konden dezelfde dag de boeken op komen halen.  40 

- Donderdag 29 oktober heeft de workshop kinder-EHBO plaatsgevonden. 24 41 

leden waren aanwezig en er was een fijne balans tussen het geven van 42 

relevante info en interactieve werkvormen.  43 

- Donderdag 5 november heeft de lezing hoogsensitiviteit door A. Tol 44 

plaatsgevonden. Hierbij waren 141 mensen aanwezig, waarvan 35 niet-leden. 45 

Het verloop van de lezing was een succes, de lezing zelf was interessant 46 

maar enigszins chaotisch. 47 

- Donderdag 5 november heeft de docentenborrel plaatsgevonden in de 48 

Posteleinkamer. Ongeveer 25 docenten waren aanwezig. Op een informele 49 

manier is kennisgemaakt met het bestuur en een inkijkje verschaft in de 50 

bezigheden van Postelein.  51 
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- Donderdag 26 november heeft een excursie naar BliXem plaatsgevonden. 1 

Achttien deelnemers waren aanwezig. Deze deelnemers hebben een broodje 2 

gegeten in het lunchcafé en vervolgens uitleg gekregen over de manier 3 

waarop gewerkt en begeleid wordt binnen BliXem. Het bezoek werd 4 

afgesloten met een rondleiding door het lunchcafé, de keuken en de 5 

cadeauwinkel. De lunch was lekker en de rondleiding en uitleg waren helder 6 

en interessant. 7 

- Woensdag 2 december heeft de lezing Münchhausen by proxy 8 

plaatsgevonden. Hierbij waren 180 aanwezigen, waarvan 139 leden en 54 9 

niet-leden. De lezing was zeer indrukwekkend. 10 

 11 

e. Commissaris informeel 12 

- Op woensdag 7 oktober heeft het eerste BaMyPo-feest van het collegejaar 13 

plaatsgevonden in El Sombrero. Het thema was College Edition en alles was 14 

versierd in Amerikaanse stijl. Tweehonderd welkomstshotjes zijn uitgedeeld 15 

en tussen 22.00 en 23.00 uur was bier € 1,00. De opkomst van Posteleinleden 16 

viel helaas tegen. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat de BaMyPo-feesten 17 

naar de woensdag verplaatst zijn en dat de BaMyPo in de week voor de 18 

tentamens viel. Desondanks was het een gezellige avond. 19 

- Op dinsdag 10 november heeft de cocktailworkshop plaatsgevonden in 20 

Mexicaans Café Restaurant Popocatepetl. Op deze eerste PUB-activiteit 21 

waren veertig leden aanwezig. Tijdens de workshop zijn twee cocktails 22 

gemaakt: een Club Mojito en een Stawberry Daiquiri. De reacties van de 23 

deelnemers waren positief en het was een geslaagde avond. Vanuit zowel 24 

Postelein als Mexicaans Café Restaurant Popocatepetl was alles goed 25 

geregeld.  26 

- In week 46 zijn collegepraatjes gehouden voor de promotie van de skireis. Op 27 

vrijdag 13 november is de inschrijving van de skireis geopend. De inschrijving 28 

zit intussen vol. 29 

o E. Braat vraagt hoeveel plaatsen er waren voor de skireis. 30 

o Ruth zegt dat er 29 plaatsen waren. 31 

o E. Braat vraagt of het hele bestuur meegaat.  32 

o Emma zegt dat drie bestuursleden meegaan.  33 

- Op dinsdag 17 november heeft de lasergame activiteit plaatsgevonden bij 34 

Laserquest Nijmegen. Tijdens de eerste activiteit van de Postelein Actief-35 

commissie waren 32 deelnemers aanwezig. De groep werd gesplitst en als de 36 

ene groep ging lasergamen, ging de andere groep kennismakingsspelletjes 37 

doen. Na afloop was er de mogelijkheid om te lasersquashen, dit was ook 38 

inbegrepen in de prijs. De deelnemers waren erg positief.  39 

- Op donderdag 19 november heeft de eerste editie van Inglorious 40 

plaatsgevonden in Club van Buren met als thema Incolourious. Tweehonderd 41 

welkomstshotjes zijn uitgedeeld en rond half één was er een gratis fust welke 42 

snel op was. Het feest was erg druk bezocht, er waren meer dan vierhonderd 43 

aanwezigen waarvan ongeveer tachtig tot honderd Posteleinleden. Rond 44 

twaalf uur is een deurstop geweest en daarna is de achterste zaal 45 

opengegaan. De muziek was leuk, het thema pakte goed uit en de 46 

aanwezigen waren enthousiast.  47 

 48 

f. Voorzitter 49 

- Op dinsdag 6 oktober heeft vanaf 19.30 uur de constitutieborrel van Postelein 50 

plaatsgevonden in Café Sjors en Sjimmie. Tussen 19.30 en 20.00 uur was er 51 



 

 

4 

 

gelegenheid voor vrienden en familie om het bestuur te feliciteren. Daarna 1 

konden andere besturen het bestuur feliciteren. 2 

 3 

Emma vraagt of L. van den Heuvel naar voren wil komen. Ze bedankt haar voor haar 4 

inzet in de Raad van Advies en ze geeft een cadeautje namens het bestuur.  5 

- V. Weijnen wil L. van den Heuvel graag bedanken namens het twintigste 6 

bestuur. Ze zegt dat ze haar na afloop van de alv graag een cadeautje wil 7 

geven.  8 

 9 

Twee leden komen binnen.  10 

 11 

Emma geeft aan dat de nieuwe Raad van Advies bekend gemaakt zal worden. Ze 12 

vraagt de nieuwe Raad van Advies naar voren en ze vraagt of zij zich willen 13 

voorstellen.  14 

- B. van Enckevort zegt dat ze 21 is en vierdejaars bachelorstudent. Ze is nu 15 

commissiehoofd van de Postelein Actief-commissie en heeft ook twee jaar 16 

deel uitgemaakt van de promotiecommissie. Afgelopen jaar is ze 17 

penningmeester geweest. Ze zegt dat ze er zin in heeft het bestuur te 18 

ondersteunen.  19 

- M. Mostard zegt dat ze 23 is en zesdejaars student. Ze is oud-voorzitter van 20 

Postelein. Ze kijkt ernaar uit het bestuur advies te mogen geven.  21 

- N. Mijnsbergen zegt dat ze twintig is en derdejaars bachelorstudent. 22 

Afgelopen jaar heeft ze deel uitgemaakt van de promotiecommissie, dit jaar is 23 

ze commissiehoofd van deze commissie. Ze zegt dat ze erg benieuwd is naar 24 

dit jaar.  25 

 26 

E. Braat vraagt waarom gekozen is iemand zonder bestuurservaring en weinig 27 

commissie-ervaring als lid van de Raad van Advies te kiezen. 28 

- Emma zegt dat de afgelopen jaren oud-bestuursleden in de Raad van Advies 29 

zaten. Het bestuur vindt het belangrijk dat de Raad van Advies ook op een 30 

andere manier naar het bestuur kan kijken. Daarom is gekozen een lid te 31 

vragen dat actief betrokken is bij de vereniging.  32 

 33 

5. Presenteren financieel jaarverslag 2014-2015 34 

Emma geeft het woord aan B. van Enckevort om de vragen over het financieel 35 

jaarverslag 2014-2015 te beantwoorden.  36 

 37 

B. van Enckevort zegt dat op pagina 25 onder het kopje 5.7 staat dat Postelein         38 

€ 1.000,00 heeft ontvangen van het onderwijsinstituut. Hier had echter moeten staan 39 

dat Postelein € 2.000,00 heeft ontvangen van het Facultair Internationaliseringfonds. 40 

Ze zegt dat ze dit gaat aanpassen.  41 

 42 

Pagina 12 43 

M. Mostard zegt dat op regel 8 staat dat kosten zijn gemaakt, omdat gestorneerd is. 44 

Ze vraagt of Postelein kosten maakt als niet betaald wordt door leden. 45 

- B. van Enckevort zegt dat als zij een incasso klaarzet, de Rabobank ervan uit 46 

gaat dat Postelein alles zal ontvangen. Als leden storneren, denkt de 47 

Rabobank dat dit kosten waren. Hierdoor wordt het als kostenpost geplaatst 48 

in Conscribo, maar dit bedrag staat dan dubbel geboekt.  49 

 50 
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E. Braat geeft haar complimenten aan R. Willems over het bedrag dat aan 1 

sponsoring is binnengehaald.  2 

 3 

Pagina 14 4 

M. Mostard zegt dat op regel 12 gesproken wordt over de mok die is kapot gevallen. 5 

Ze zegt dat hier misschien van gemaakt kan worden dat deze mok gepersonaliseerd 6 

is. Hierdoor zijn de kosten duidelijker voor A. Bosman. 7 

- M. Verkooijen vraagt wat dan precies het verschil is. 8 

o M. Mostard zegt dat A. Bosman dan beter zal snappen dat € 11,45 niet 9 

voor zo maar een mok betaald is. 10 

 11 

Pagina 15 12 

E. Braat vraagt wat Transip BV is. Mooij Media wordt wel uitgelegd, maar Transip BV 13 

niet. 14 

- B. van Enckevort zegt dat dit het bedrijf is waar webhosting aan betaald wordt.  15 

- E. Braat vraagt wat dan precies aan Mooij Media betaald wordt. 16 

o B. van Enckevort zegt dat dit bedrijf de website gemaakt heeft en deze 17 

onderhoudt. 18 

o E. Braat vraagt waarom aan allebei betaald moet worden. 19 

o B. van Enckevort zegt dat de webhosting niet via Mooij Media geregeld is. 20 

Als dit wel het geval zou zijn, dan zou Postelein hier minder invloed op 21 

hebben.  22 

o E. Braat vraagt waarom Mooij Media per maand betaald wordt. 23 

o B. van Enckevort zegt dat elke maand aanpassingen uitgevoerd worden 24 

aan de website. 25 

o E. Braat vraagt of elke maand evenveel aan de website aangepast wordt.  26 

o B. van Enckevort zegt dat dit niet het geval is. Met Mooij Media is een 27 

contract getekend voor twee uur per maand. Als deze uren niet gebruikt 28 

worden, kunnen deze opgespaard worden en in een andere maand 29 

gebruikt worden.  30 

o E. Braat vraagt of hier aan het einde van het jaar een overzicht van 31 

gemaakt wordt. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat Postelein betaalt 32 

voor uren die niet gebruikt worden. 33 

o B. van Enckevort zegt dat veel aan de website verandert, bijvoorbeeld het 34 

plaatsten van logo’s van sponsoren, het veranderen van deals van de 35 

PosteleinPas en het onderhouden van de foto’s.  36 

o E. Braat vraagt of Mooij Media ook de foto’s plaatst op de website. 37 

o B. van Enckevort zegt dat Mooij Media geen foto’s op de website plaatst, 38 

maar wel foto’s verwijdert. Afgelopen jaar is ook een link naar BladNL op 39 

de website geplaatst. Mooij Media bleek vaker nodig te zijn dan verwacht.  40 

- M. Mostard zegt dat de webhosting van de vorige website gratis was. Ze 41 

vraagt of dit geen optie is. 42 

o B. van Enckevort zegt dat dit niet gratis was, maar dat hier om de paar jaar 43 

een bedrag voor werd betaald. Het bedrag van € 90,45 dat Postelein 44 

ontvangen heeft, waren de kosten van de oude webhosting.  45 

o E. Braat zegt dat met de oude website de website bedoeld wordt die tot en 46 

met bestuursjaar 2011-2012 gebruikt werd.  47 

o B. van Enckevort zegt dat de webhosting via een ander bedrijf geregeld 48 

zou worden. Wat aan de vorige webhosting betaald is, heeft Postelein 49 

terug gekregen. 50 
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o M. Mostard zegt dat in haar bestuursjaar gebruik gemaakt is van de 1 

webhosting RU Hosting. Dit was gratis en was geregeld via de universiteit.  2 

o B. van Enckevort zegt dat ze contact heeft gehad met S. van der Meulen. 3 

Het bedrag van € 90,45 waren kosten van het achttiende bestuur.  4 

 5 

Pagina 16 6 

M. Mostard zegt dat ze de uitgaven die in regel 5 en 6 genoemd worden niet begrijpt. 7 

- B. van Enckevort zegt dat te weinig geld in de kas zat. De uitgaven worden 8 

dan op een andere post geplaatst, zodat het overzicht in Conscribo weer 9 

klopt. 10 

- M. Mostard zegt dat dus een tekort van € 7,00 is ontstaan. 11 

- B. van Enckevort zegt dat dit klopt en dat dit ook zo was in het financieel 12 

jaarverslag van E. Braat. 13 

 14 

Pagina 21 15 

E. Braat zegt dat op regel 13 de uitgaven voor de lezingen staan. Waarschijnlijk zijn 16 

dit reiskosten, maar dit kan verder gespecificeerd worden. 17 

- B. van Enckevort zegt dat de kosten inderdaad uit reiskosten bestaan. Verder 18 

is één workshop geannuleerd waarvoor kosten gemaakt zijn. Ze zegt dat ze 19 

dit zal toevoegen. 20 

- E. Braat zegt dat het handig is dit toe te voegen.  21 

 22 

Pagina 22 23 

E. Braat zegt dat het hier over de subsidie van het onderwijsinstituut gaat en dat het 24 

hier eerder in het verslag ook ergens over gaat. Ze zegt dat het lijkt alsof het bestuur 25 

€ 4.000,00 van A. Bosman heeft gekregen en dat het bestuur mocht kiezen op welke 26 

post dit geplaatst werd. Het beleidsplan met de begroting is echter besproken en hier 27 

heeft A. Bosman op toegezegd. Nu lijkt het alsof de subsidie overal geplaatst had 28 

kunnen worden. 29 

- B. van Enckevort zegt dat het bestuur aan het begin van het bestuursjaar een 30 

bespreking met B. Radstaak heeft gehad, het contact verliep niet via A. 31 

Bosman. Hier hebben zij de financiën besproken en B. Radstaak heeft 32 

aangegeven de verdeling van de subsidie zoals het bestuur dit gedaan heeft 33 

goed te vinden. De subsidie voor de voorlichtingen en meeloopdagen kon het 34 

bestuur zelf verdelen. 35 

- E. Braat vraagt of de subsidie voor de introductie en de algemene subsidie al 36 

vast stond. 37 

o B. van Enckevort zegt dat dit ook anders verdeeld had kunnen worden, 38 

bijvoorbeeld € 800,00 en € 1.200,00, zoals ook bij de voorlichtingen en 39 

meeloopdagen gebeurd is.  40 

o E. Braat zegt dat het lijkt alsof het bestuur dit zelf besloten heeft. 41 

o B. van Enckevort zegt dat ze lang over deze formulering heeft nagedacht, 42 

maar dat ze het op deze manier geformuleerd heeft, omdat het bestuur 43 

veel vrijheid had in het verdelen van de subsidie.  44 

 45 

E. Braat zegt dat ze een opmerking heeft over kopje 4.5 en dat ze dit vaker in het 46 

verslag is tegengekomen. Ze zegt dat het handig is in de eerste alinea eerst alles te 47 

beschrijven zonder bedragen te noemen. Als de kosten en inkomsten besproken 48 

worden, kunnen de bedragen genoemd worden. Nu staat het dubbel in het verslag. 49 

Als in de eerste alinea de bedragen worden weggelaten, dan kan daar een korte 50 

samenvatting worden gegeven.  51 



 

 

7 

 

- B. van Enckevort zegt dat ze bijvoorbeeld bij het lustrum sommige bedragen 1 

in een verdere alinea heeft uitgelegd en andere bedragen niet. 2 

- E. Braat zegt dat B. van Enckevort hier zelf kan beslissen wat ze fijn vindt.  3 

 4 

Pagina 23 5 

E. Braat zegt dat op regel 35 staat dat de High Beer en Wine georganiseerd is en dat 6 

in acht moet worden genomen dat van de kosten € 200,00 betaald is van de post 7 

initiatief leden. Ze vraagt of dit van het bedrag van € 261,30 is afgehaald. 8 

- B. van Enckevort zegt dat dit klopt. 9 

- E. Braat zegt dat de kosten dus eigenlijk € 461,30 waren. Toegevoegd kan 10 

worden dat het bedrag van € 200,00 van het totaalbedrag verminderd is, 11 

omdat het nu lijkt dat de activiteit goedkoper is. 12 

- B. van Enckevort zegt dat ze het zal aanpassen.  13 

 14 

Pagina 24 15 

E. Braat zegt dat op regel 4 staat dat de uitgaven betrekking hebben op de 16 

opbrengsten van de kaarverkoop, deze zijn naar SPiN overgemaakt. Ze vraagt of het 17 

feest ook iets opgeleverd heeft. Ze zegt dat het wel in het verslag staat, maar dat niet 18 

gespecificeerd is hoeveel het feest opgeleverd heeft. 19 

- B. van Enckevort zegt dat ze dit gaat toevoegen. Het feest heeft ongeveer      20 

€ 400,00 opgeleverd. 21 

- E. Braat zegt dat bij de uitgaven ook niet staat hoeveel precies is uitgegeven. 22 

- B. van Enckevort gaat dit toevoegen.  23 

 24 

E. Braat vraagt of Postelein quitte gespeeld heeft met het gala. 25 

- B. van Enckevort zegt dat € 400,00 winst is gemaakt, maar dat in totaal meer 26 

opgehaald is. 27 

- M. Verkooijen zegt dat Postelein € 400,00 heeft begroot. Dit lijkt winst, omdat 28 

een veel groter bedrag begroot was. 29 

- E. Braat zegt dat € 2.452,50 naar Studievereniging BOW is overgemaakt. De 30 

inkomsten waren € 2.453,00. Ze zegt dat dit dus dezelfde bedragen zijn, maar 31 

dat het € 0,50 scheelt. 32 

- B. van Enckevort geeft aan dat ze hier even over nadenkt. 33 

- E. Braat zegt dat ze het niet helemaal snapt. 34 

- R. Willems zegt dat het bedrag dat aan Studievereniging BOW betaald is en 35 

de kosten die gemaakt zijn voor het galadiner samen ongeveer € 3.000,00 36 

zijn.  37 

- B. van Enckevort denkt dat de twee bedragen hetzelfde moeten zijn.  38 

- E. Braat zegt dat de inkomsten van het gala € 2.453,00 bedragen. Datzelfde 39 

bedrag is overgemaakt naar Studievereniging BOW. Ze vraagt of Postelein 40 

ook geld ontvangen heeft en of Postelein quitte gespeeld heeft als het 41 

galadiner niet meegerekend wordt. 42 

- B. van Enckevort zegt dat Studievereniging BOW de betalende vereniging 43 

was. 44 

- M. Verkooijen zegt dat Postelein wel € 400,00 heeft bijgedragen. 45 

- B. van Enckevort zegt dat dit verwerkt is in het bedrag dat naar 46 

Studievereniging BOW is overgemaakt. 47 

- M. Mostard zegt dat deze bedragen meer uitgesplitst kunnen worden.  48 

- E. Braat zegt dat Postelein € 1.400,00 opgehaald heeft met het verkopen van 49 

kaartjes. Ze vraagt of datzelfde bedrag naar Studievereniging BOW is 50 

overgemaakt.  51 
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- B. van Enckevort zegt dat dit bedrag niet hetzelfde is. De rekening is gestuurd 1 

nadat alles verrekend is. Uiteindelijk is dus één bedrag betaald waar alle 2 

berekeningen in verwerkt waren.  3 

- E. Braat zegt dat bij de inkomsten van Postelein ook de inkomsten van het 4 

galadiner zitten. Ze zegt dat het misschien handig is een bijlage te maken van 5 

het gala, zodat bedragen beter uitgewerkt kunnen worden.  6 

- B. van Enckevort zegt dat ze dit duidelijker gaat formuleren.  7 

- E. Braat zegt dat het haar niet duidelijk is waar het bedrag van € 4,50 aan 8 

besteed is.  9 

o B. van Enckevort zegt dat hier stempels voor zijn gekocht die gebruikt 10 

werden bij de ingang. 11 

o Ruth zegt dat hier ook markeerstiften voor zijn gekocht.  12 

 13 

Pagina 25 14 

M. Mostard zegt dat ze niet snapt waarom Postelein € 2.000,00 heeft ontvangen in 15 

plaats van € 1.000,00. 16 

- B. van Enckevort zegt dat in kopje 5.7 staat dat A. Bosman € 1.000,00 17 

subsidie heeft toegekend. Dit mag vergeten worden. In plaats daarvan heeft 18 

het Facultair Internationaliseringsfonds € 2.000,00 gegeven.  19 

- M. Mostard vraagt of werkacties bij het onderwijsinstituut zijn gedaan. 20 

o B. van Enckevort zegt dat geen werkacties bij het onderwijsinstituut 21 

gedaan zijn, omdat het onderwijsinstituut wilde bezuinigen. 22 

o M. Verkooijen zegt dat wel werkacties bij hardloopevenementen zijn 23 

gedaan. 24 

o M. Mostard zegt dat dit niet vermeld is. 25 

o B. van Enckevort zegt dat dit in de eindafrekening van de studiereis staat.  26 

- E. Braat zegt dat ze de beschrijving van de posten mist in de bijlage. Ze zegt 27 

dat ze dit voor haar financieel jaarverslag heel uitgebreid beschreven heeft. 28 

- B. van Enckevort zegt dat het overgenomen is uit het financieel jaarverslag 29 

van E. Braat (2013-2014). 30 

- E. Braat zegt dat op deze manier niet te zien is hoeveel deelnemers mee zijn 31 

geweest. Ze zegt dat ze zelf ook storneringen heeft uitgewerkt en in de 32 

bijlagen van reizen vermeld heeft. 33 

- B. van Enckevort vraagt of ze dit toegevoegd heeft onder de post zelf. 34 

o E. Braat zegt dat ze dit bijvoorbeeld onder de post ‘studiereis’ vermeld 35 

heeft. 36 

- B. van Enckevort zegt dat een aantal storneringen uitgewerkt was, maar 37 

andere bedragen niet. 38 

- E. Braat zegt dat ze dit gaat terugzoeken. 39 

- S. de Feiter vraagt aan E. Braat of ze dit niet heeft uitgezocht voor het 40 

schrijven van het jaarverslag. 41 

o E. Braat zegt dat ze zich herinnert dat ze veel kleine bedragen heeft 42 

uitgewerkt. 43 

- B. van Enckevort zegt dat de deelnemersprijs en het aantal deelnemers 44 

vermeld staan in het jaarverslag. 45 

- E. Braat zegt dat het handig is voor komende penningmeesters dat dit 46 

teruggezocht kan worden in het financieel jaarverslag.  47 

- M. Mostard zegt dat voor het maken van berekeningen het handig is dat de 48 

deelnemersprijs en het aantal deelnemers vermeld worden. 49 
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- B. van Enckevort zegt dat ze zal kijken hoe ze dit het beste kan uitwerken. Ze 1 

snapt het idee, maar ze zegt dat het lastig is, omdat niet alle deelnemers 2 

hetzelfde bedrag betalen door verschillende verzekeringen.  3 

- E. Braat zegt dat ze dit gedaan heeft bij de bijlage van de skireis. 4 

- M. Mostard zegt dat de gemiddelde prijs opgenomen kan worden in de post 5 

en dat extra kosten vermeld kunnen worden in het jaarverslag.  6 

- E. Braat zegt dat het handig is bij de skireis te zien hoeveel materiaalhuur 7 

kostte.  8 

- B. van Enckevort zegt dat veel deelnemers hier een ander bedrag hebben 9 

betaald. 10 

- E. Braat zegt dat ze het standaardbedrag kan beschrijven en vervolgens kan 11 

beschrijven hoe duur de verzekering was en wat de kosten van materiaalhuur 12 

waren. 13 

- M. Verkooijen zegt dat een keuze gemaakt kon worden uit verschillende 14 

soorten ski’s met verschillende bedragen. 15 

- S. de Feiter zegt dat veel keuze was uit verschillende varianten. 16 

- B. van Enckevort zegt dat een extra beschrijving van materiaalhuur niet veel 17 

zal toevoegen voor komende jaren.  18 

- E. Braat zegt dat het handig is te weten waar een prijs uit opgebouwd is. 19 

- M. Mostard zegt dat de prijs van een reis benoemd kan worden. Dan kan 20 

uitgelegd worden waar de overige kosten uit opgebouwd. Op deze manier 21 

staat in ieder geval de standaardprijs in het financieel jaarverslag. 22 

- R. Willems zegt dat daar de bijlage voor bedoeld is. 23 

- E. Braat zegt dat alles wat nu in de bijlage staat, niet verantwoord hoeft e 24 

worden. Er hoeft niet voor elke uitgave een verantwoording te staan, want dat 25 

gebeurt niet bij bijlagen. Nu staat nergens waarom ergens voor gekozen is. 26 

- B. van Enckevort zegt dat de verantwoording voor de kosten in het jaarverslag 27 

staat. 28 

- E. Braat zegt dat als iets afwijkt, een verantwoording van de hoeveelheid 29 

kosten geschreven kan worden.  30 

- B. van Enckevort zegt dat als iets niet in een bijlage staat, maar vermeld is 31 

onder een post, dit niet veel anders is. Het staat dan alleen in een zin 32 

geschreven. Ze zegt dat ze het verschil niet ziet.  33 

- R. Willems zegt dat bijvoorbeeld bij een cocktailworkshop ook niet uitgelegd is 34 

waarom voor een bepaalde prijs is gekozen.  35 

- Pieter zegt dat nu grote bedragen uit een reis vermeld staan en dat dit genoeg 36 

richting geeft aan de kosten die gemaakt zijn. De informatie is voldoende als 37 

het gebruikt wordt om te kijken wat aan een reis uitgegeven kan worden. 38 

- B. van Enckevort zegt dat als iets teruggezocht wordt, dit niet in het 39 

jaarverslag, maar bij de referentie gedaan wordt. Hier zijn meer details te zien, 40 

zoals het bedrag dat aan BTW betaald is. 41 

- Pieter zegt dat bij de referentie alles terug te vinden is. 42 

- S. de Feiter zegt dat een compromis gemaakt kan worden door in twee of drie 43 

zinnen te vermelden wat de standaardprijs bedraagt. Niet alles uit de bijlage 44 

hoeft dan verantwoord te worden. 45 

- E. Braat zegt dat ze zich dit gewoon afvroeg en dat ze hier geen discussie 46 

over hoeft. Ze dacht dat het fijner zou zijn als alle informatie bij elkaar staat 47 

voor het maken van berekeningen. Ze zegt dat ze dit aan B. van Enckevort 48 

over laat.  49 

- B. van Enckevort zegt dat ze het punt snapt. Ze gaat uitleggen welke extra 50 

kosten in een prijs zitten. Ze zegt dat het hierdoor niet makkelijker wordt voor 51 
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leden, want het uitwerken van incasso’s maakt het bijvoorbeeld erg 1 

ingewikkeld.  2 

- E. Braat zegt dat ze dit ergens op papier heeft staan, ze gaat kijken waar.  3 

 4 

Pagina 27 5 

E. Braat zegt dat het eigenlijk bij stijl en spelling hoort, maar dat het netjes is 6 

komma’s, punten en eurotekens toe te voegen in de balans. Achter kasbedragen kan 7 

een komma met twee nullen toegevoegd worden.  8 

- B. van Enckevort zegt dat ze dit gaat aanpassen.  9 

 10 

B. van Enckevort vraagt of er nog algemene opmerkingen zijn over het financieel 11 

jaarverslag 2014-2015. 12 

- M. Mostard complimenteert B. van Enckevort over het verslag. 13 

- E. Braat zegt dat B. van Enckevort het super goed gedaan heeft. 14 

- B. van Enckevort bedankt M. Mostard en E. Braat. 15 

 16 

Emma geeft aan dat de kascontrole de tweede controle zal presenteren. 17 

 18 

L. van den Heuvel geeft aan dat op maandag 5 oktober de kascontrole heeft 19 

plaatsgevonden. Deze is uitgevoerd door B. Lensen en L van den Heuvel. Volgens 20 

Conscribo zou € 50,00 in de tijdelijke kas, de wisselgeldkas 1 en de wisselgeldkas 2 21 

moeten zitten. Dit bleek ook het geval. In de samenvattingenkas zou € 62,00 moeten 22 

zitten, dit bleek ook het geval. In de hoofdkas zou een bedrag van € 604,25 moeten 23 

zitten volgens Conscribo. Hier bleek echter € 632,80 in te zitten, dit is een positief 24 

kasverschil van € 28,55. Voor dit positieve verschil is geen verklaring gevonden. Een 25 

aantal boekingen is wel in Conscribo geregistreerd, maar niet opgenomen in het 26 

kasboek. Naar aanleiding van de controle zijn deze toegevoegd aan het kasboek. 27 

Ten slotte bleek een aantal referentienummers niet te kloppen. Deze zijn 28 

gecontroleerd en gewijzigd. Daarna is het financieel jaarverslag goedgekeurd.  29 

- M. Mostard zegt dat het positieve kasverschil niet te verklaren was. Ze vraagt 30 

of B. van Enckevort een idee heeft waar dit vandaan kan komen. 31 

o B. van Enckevort zegt dat in de samenvattingenkas een verschil zat van 32 

ongeveer € 2,00. Dit is geplaatst naar de hoofdkas, omdat het dan 33 

makkelijker is met rekenen. 34 

o E. Braat zegt dat het kasverschil dus ergens anders is ontstaan. 35 

o B. van Enckevort zegt dat het verschil inderdaad ergens anders ontstaan is 36 

en verplaatst is naar de hoofdkas.  37 

 38 

6. Stemmen financieel jaarverslag 2014-2015 39 

Het financieel jaarverslag wordt aangenomen met: 40 

26 stemmen voor 41 

0 stemmen tegen 42 

1 stem blanco 43 

 44 

De ALV klapt. 45 

 46 

Emma dechargeert B. van Enckevort als penningmeester 2014-2015. 47 

 48 

De ALV klapt.  49 

 50 

7. Voorstellen kascontrolecommissie 2015-2016 51 
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Emma geeft aan dat de kandidaten voor de kascontrolecommissie 2015-2016 zich 1 

voor zullen stellen. M. Monteiro kon vandaag niet aanwezig zijn.  2 

 3 

Y. Frankena zegt dat ze twintig jaar is en derdejaars bachelorstudent. Dit is haar 4 

eerste jaar dat ze actief lid is bij Postelein, ze maakt deel uit van de PosteleinPost-5 

commissie. Ze denkt dat ze geschikt is voor de kascontrolecommissie, omdat ze veel 6 

ervaring heeft. Zo heeft ze op de middelbare school het vak Management en 7 

Organisatie gevolgd en een boekhoudexamen gedaan op mbo niveau 2. Daarnaast 8 

heeft ze als hoofdcaissière gewerkt in een supermarkt. Hier was ze verantwoordelijk 9 

voor de kassacontrole. 10 

- M. Mostard vraagt of ze nog leuke anekdotes over cijfertjes heeft tijdens het 11 

stappen. 12 

o Y. Frankena zegt dat ze een keer rekensommetjes gevraagd heeft aan 13 

mensen in de kroeg.  14 

 15 

E. Vincken zegt dat ze achttien jaar is en tweedejaars bachelorstudent. Ze denkt dat 16 

ze geschikt is voor de kascontrolecommissie, omdat ze ervaring heeft als coördinator 17 

bij de Zevenheuvelenloop. Daarnaast werkt ze erg gestructureerd en houdt ze van 18 

wiskunde.  19 

- M. Mostard vraagt of zij nog leuke anekdotes over cijfertjes heeft tijdens het 20 

stappen 21 

o E. Vincken zegt dat ze dit niet heeft.  22 

 23 

De ALV klapt.  24 

 25 

8. Stemmen kascontrolecommissie 2015-2016 26 

Emma zegt dat M. Monteiro is aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 27 

2015-2016 met:  28 

21 stemmen voor 29 

0 stemmen tegen 30 

4 stemmen blanco 31 
 32 

Emma zegt dat is E. Vincken aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 33 

2015-2016 met:  34 

24 stemmen voor 35 

0 stemmen tegen 36 

1 stem blanco 37 

 38 

Emma zegt dat is Y. Frankena aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 39 

2015-2016 met:  40 

24 stemmen voor 41 

0 stemmen tegen 42 

1 stem blanco 43 

 44 

9. Installeren/de-installeren kascontrolecommissie  45 

Emma de-installeert P. de Vries, B. Lensen en L. van den Heuvel als 46 

kascontrolecommissie 2014-2015. 47 

 48 

De ALV klapt. 49 

 50 
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Emma installeert M. Monteiro, Y. Frankena en E. Vincken als kascontrolecommissie 1 

2015-2016. 2 

 3 

De ALV klapt. 4 
 5 

10. W.V.T.T.K. 6 

N.v.t. 7 

 8 

11. Rondvraag 9 

Renske vraagt waarom niet is medegedeeld dat Y. Bremer het Posteleintje van de 10 

Periode is geworden. 11 

- Emma verontschuldigt zich en zegt dat Y. Bremer het Posteleintje van de 12 

Periode van periode 2 is geworden en ze feliciteert Y. Bremer. 13 

 14 

De ALV klapt.  15 

 16 

12. Sluiting 17 

Emma sluit om 19.44 uur de vergadering. 18 

 


