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Algemene ledenvergadering  
22-06-2016 
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 

  Kandidaatsbestuur: G. van Loon, A. de Ronde, T. van Egmond, A. van 3 

  der Velden, T. van de Mortel 4 

Commissiehoofden: D. Ruessink, Y. Bremer, M. Luijten, T. Stift 5 

Raad van Advies: B. van Enckevort, M. Mostard, N. Mijnsbergen 6 

Kascontrolecommissie: Y. Frankena 7 

Leden: S. van der Meijs, T. Vroegop, F. Verduijn, L. Peeters, R. 8 

Willems, V. Weijnen, M. Bourgondiën, M. Grijsen, D. Hendriks, V. van 9 

den Berg, M. Kunst, L. van der Staaij, R. van Vugt, S. de Feiter, R. 10 

Kleijkers, N. van den Brand, O. Nelissen  11 

 12 

Totaal: 36 13 

Afwezigheid  14 

bij kennis- 15 

geving:  T. Spruitenburg (machtigt Y. Frankena), E. Vincken (machtigt R. 16 

Willems), S. van de Wijdeven (machtigt V. van den Berg), T. Mes 17 

(machtigt N. Mijnsbergen), E. Hogewerf (machtigt N. van den Brand), L. 18 

van Osta (machtigt T. Stift), A. Buster (machtigt T. Stift), T. van Loon 19 

(machtigt R. Kleijkers), M. Haasen (machtigt M. Kunst) 20 

 21 

1. Opening 22 

Emma opent om 18.31 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. Ze biedt 23 

haar excuses aan voor het feit dat het Financieel Halfjaarverslag 2015-2016 niet 24 

twee weken van tevoren op de website stond en ze hoopt dat iedereen zich nog 25 

voldoende heeft kunnen voorbereiden.  26 

 27 

2. Vaststellen agenda  28 

De agenda is vastgesteld.  29 

 30 

3. Goedkeuren notulen 31 

De notulen van 14-04-2016 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen 32 

van de spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen:  33 

 34 

Pagina 4 35 

Regel 34: B. van Enckevort vraagt in hoeverre het gelukt is een databank met 36 

contactgegevens te maken. 37 

- Emma zegt dat hiervoor een format gemaakt is. Hier staan al gegevens in en 38 

dit wordt aangevuld.  39 

 40 

Pagina 8 41 

Regel 14: B. van Enckevort zegt dat verhoogd daar zonder r geschreven staat.  42 
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Pagina 16 1 

Regel 45: V. Weijnen zegt dat hier geslaagde mannentocht staat. 2 

- Emma zegt dat dit veranderd zal worden in een geslaagde kroegentocht.  3 

 4 

Emma zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd  5 

kunnen worden. 6 

 7 

4. Mededelingen bestuur 8 

a. Secretaris 9 

- Geen mededelingen. 10 

 11 

b. Penningmeester 12 

- Op dinsdag 7 juni 2016 heeft de mannenactiviteit ‘Paintball’ plaatsgevonden. 13 

Hierbij waren vijftien mannen aanwezig. De mannen hebben ruim twee uur 14 

gepaintballd. De reacties waren positief en vroegen om herhaling in komende 15 

jaren. 16 

 17 

c. Commissaris PR 18 

- Op woensdag 20 april 2016 heeft een maandelijkse activiteit plaatsgevonden. 19 

Leden konden een cakeje en een bekertje ranja op de Posteleinkamer komen 20 

halen. De cakejes waren versierd met rood-wit-blauwe vlaggetjes en oranje 21 

glazuur, in het thema van Koningsdag. Ongeveer 130 leden zijn een cakeje 22 

komen halen, op het eind hebben ongeveer vijf leden alleen een bekertje ranja 23 

gekregen, omdat de cakejes op waren. De cakejes vielen goed in de smaak.  24 

- Op dinsdag 10 mei 2016 heeft een Posteleinborrel plaatsgevonden in Café De 25 

Fuik. Hier waren welkomstshotjes, een ‘Posteleinbucket’ met rode wodka en 26 

7Up kostte € 5,- en fluitjes witbier en rosébier kostten € 2,-. Op de borrel 27 

waren 45 leden aanwezig. Waarschijnlijk kwam deze lagere opkomst door de 28 

aankomende tentamenweek, maar ondanks de lagere opkomst was het erg 29 

gezellig.  30 

o M. Mostard zegt dat aangegeven is dat de opkomst niet erg hoog was. 31 

Ze zegt dat de Posteleinborrel van dinsdag 21 juni ook niet erg druk 32 

bezocht was. Ze vraagt hoe dit komt en of dit aan de jaarplanning ligt.  33 

o Vivian zegt dat de diës niet op een ander moment te plannen is. Ze 34 

zegt dat het klopt dat niet alle Posteleinborrels handig gepland zijn. Hier 35 

is wel naar gekeken, maar soms kon het niet anders. Geschoven moest 36 

worden met een aantal activiteiten, toen is gekozen de borrel op een 37 

andere datum te organiseren. Het is niet erg als niet veel leden 38 

aanwezig zijn, omdat het geen geld kost. Het zou erger zijn als maar 39 

weinig leden bij een PUB-activiteit aanwezig zijn.  40 

- Op dinsdag 21 juni 2016 heeft een maandelijkse activiteit plaatsgevonden in 41 

het kader van de diës van Postelein. Leden konden een stukje taart komen 42 

halen op de Posteleinkamer. Ongeveer 55 leden waren aanwezig. De taarten 43 

waren lekker. 44 

- Op dinsdag 21 juni 2016 heeft een Posteleinborrel plaatsgevonden in Café De 45 

Fuik. Tijdens deze avond werden, in verband met de diës van Postelein, 21 46 

cadeautjes verloot onder de aanwezigen. Daarnaast ontvingen de eerste 47 

zestig leden een gratis biertje. Ongeveer zestig leden waren aanwezig. Het 48 

was een geslaagde borrel.  49 

 
 



 

 

3 

 

d. Commissaris formeel 1 

- Op vrijdag 22 april 2016 heeft de ouderdag plaatsgevonden. Hierbij waren 114 2 

aanwezigen. Op het programma stond een welkomstwoord door A. Bosman 3 

en Emma, een lunch, gastcolleges van N. Peters-Scheffer en T. Kleemans, 4 

een rondleiding over de campus door het bestuur en een afsluitende borrel in 5 

het Cultuurcafé. De dag verliep soepel; ondanks dat er geen commissie was 6 

om te helpen is het prima gelukt de taken te verdelen onder het bestuur. Het 7 

programma was goed verdeeld; nergens hoefde gehaast of gewacht te 8 

worden. Veel ouders en studenten zijn naar het bestuur toegekomen om hen 9 

te bedanken voor de leuke dag. 10 

- Op dinsdag 26 april 2016 heeft de lezing eetstoornissen bij mannen 11 

plaatsgevonden. Hierbij waren 44 aanwezigen waarvan twee niet-leden 12 

aanwezig. De lezing was interessant en werd ondersteund door 13 

indrukkwekkende filmpjes. Ook was veel ruimte voor het stellen van vragen.  14 

- Op donderdag 28 april 2016 heeft de reünie van de studytrip plaatsgevonden. 15 

Op drie leden na waren alle deelnemers aanwezig. De aftermovie is bekeken, 16 

een prijsvraag is gehouden en de oorkondes zijn uitgedeeld. Het was een 17 

gezellige bijeenkomst met veel interessante foto’s.  18 

- Op dinsdag 10 mei 2016 heeft de lezing Genderfluïditeit plaatsgevonden 19 

welke samen met SPiN georganiseerd was. Hierbij waren 41 aanwezigen, 20 

waarvan zestien Posteleinleden, achttien SPiN-leden en zeven niet-leden. De 21 

lezing was vernieuwend, maar niet altijd even toegankelijk. Wel gaven veel 22 

deelnemers aan nieuwe dingen geleerd te hebben. 23 

o M. Mostard vraagt in welk opzicht de lezing niet toegankelijk was. 24 

o Gianne zegt dat de spreker aannam dat de aanwezigen meer 25 

voorkennis hadden. Hierdoor was het verhaal soms lastig te volgen.  26 

- Op dinsdag 7 juni 2016 heeft de workshop Creatieve Therapie 27 

plaatsgevonden. Hierbij waren 24 deelnemers, waarvan vijf niet-leden. De 28 

reacties waren positief, deelnemers gaven aan het leuk te vinden veel zelf 29 

bezig te kunnen zijn en te ervaren wat beeldende therapie inhoudt. Wel waren 30 

de rondes vrij kort, namelijk iets meer dan een half uur. 31 

- Op vrijdag 19 juni 2016 heeft een lezing door Stichting Hulphond 32 

plaatsgevonden. Hierbij waren veertien leden aanwezig. De lezing was erg 33 

interessant en er werden veel voorbeelden uit de praktijk gegeven. Daarnaast 34 

had de spreker twee hulphonden meegenomen.    35 

 36 

e. Commissaris informeel 37 

- Op donderdag 21 april 2016 heeft de Crazy Kr8egent8cht plaatsgevonden. 38 

Zes groepjes van vijf tot zeven leden zijn langs zes kroegen gegaan. De 39 

kroegen waren Café De Fuik, Bascafé, Twee Keer Bellen, Van Rijn, De 40 

Tempelier en Malle Babbe. In elke kroeg ontvingen zij een shotje, een gratis 41 

drankje of beide. De groepjes moesten 88 opdrachten vervullen, het winnende 42 

groepje ontving een meter bier in Café De Fuik. Aan de activiteit hebben 34 43 

leden en vier niet-leden deelgenomen. Door de deelnemers werden veel 44 

positieve reacties gegeven en het was een gezellige en geslaagde avond.  45 

- Op woensdag 11 mei 2016 heeft de informatiebijeenkomst van de studiereis 46 

plaatsgevonden. Drie studenten en één docent konden helaas niet aanwezig 47 

zijn. Belangrijke informatie over de reis is gegeven, de kamerindeling is 48 

bekendgemaakt en kennismakingsspelletjes zijn gespeeld. Het was een 49 

gezellige avond. 50 
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- Op woensdag 11 mei 2016 heeft BaMyPo: PjaMyPo plaatsgevonden in de El 1 

Sombrero. De deuren gingen om 22.00 uur open en tussen 22.00 uur en 2 

23.00 uur kostte bier € 1,00 en er waren welkomstshotjes. Vooral in het begin 3 

was het erg rustig. Gehoopt werd dat de aanwezigen van de 4 

informatiebijeenkomst van de studiereis mee zouden gaan naar BaMyPo, dit 5 

was echter maar een klein aantal. Gedurende de avond werd het wel steeds 6 

drukker. De sfeer was wederom erg gezellig. 7 

- Op donderdag 12 mei 2016 heeft Capture the Wodka plaatsgevonden. Met 8 

twintig leden is een combinatie van Levend Stratego en Capture the Flag met 9 

wodka gespeeld in het bos. Nadat drie rondes waren gespeeld, is met iets 10 

lekkers te eten en te drinken afgesloten. De reacties van de leden waren erg 11 

positief. 12 

- Van maandag 30 mei tot en met maandag 6 juni 2016 heeft de studiereis naar 13 

Boedapest plaatsgevonden. In totaal zijn 36 studenten en twee docenten 14 

meegegaan. De instellingen die bezocht zijn, waren een school voor blinde 15 

kinderen, een museum ervaren kon worden hoe het is blind te zijn, een 16 

psychiatrisch kinderziekenhuis, een school voor lichamelijke beperkte 17 

kinderen en twee pre-schools. Daarnaast zijn de volgende informele 18 

activiteiten ondernomen: een stadswandeling, een diner, een bezoek aan een 19 

badhuis, een kroegentocht, een escaperoom, een picknick, een lunch en een 20 

wijnproeverij op een boot.  21 

- Op dinsdag 14 juni 2016 heeft de biercantus plaatsgevonden in sociëteit ‘De 22 

Kelder’ van N.S.V. Ovum Novum. Hierbij waren 56 leden en twee niet-leden  23 

aanwezig. De aanwezigen waren erg positief over de geslaagde avond. Vanuit 24 

N.S.V. Ovum Novum zijn ook positieve reacties ontvangen. 25 

 26 

f. Voorzitter 27 

- In week 21 is het Posteleintje van de Periode uitgeroepen. Dit keer was het M. 28 

Luijten, omdat ze niet alleen reisfanaat is, maar ook omdat ze zo fanatiek is 29 

dat ze zelfs op haar verjaardag naar de algemene ledenvergadering van 30 

Postelein gaat. M. Luijten heeft een bon voor een daghap voor twee personen 31 

bij Mexicaans Café Restaurant Popocatepetl ontvangen. 32 

- Op donderdag 9 juni 2016 heeft het commissiehoofdenuitje plaatsgevonden. 33 

Hierbij is een tweegangen diner gegeten bij Café van Buren. Tijdens het diner 34 

is een moordspel gespeeld, waarbij de deelnemers moesten raden hoe en 35 

door wie een denkbeeldige moord is gepleegd. Veertien commissiehoofden 36 

waren aanwezig en het was een gezellige en geslaagde avond.  37 

- Op dinsdag 21 juni 2016 heeft een diësdiner met tapas plaatsgevonden. Het 38 

bestuur heeft tapas gemaakt en de deelnemers konden in groepjes per fiets 39 

naar drie verschillende huizen van bestuursleden om te eten. Aan het diner 40 

hebben 27 leden deelgenomen. Het was een gezellige avond met voldoende 41 

lekker eten.  42 

 43 

5. Presenteren Financieel Halfjaarverslag 2015-2016 44 

Emma zegt dat ze voor het presenteren van het Financieel Halfjaarverslag 2015-45 

2016 het woord geeft aan Pieter.  46 

 47 

Pieter zegt dat hij Y. Frankena het woord wil geven voor het kascontroleverslag.  48 

 49 

Y. Frankena zegt dat de kascontrole op vrijdag 1 april 2016 is uitgevoerd door M. 50 

Monteiro en Y. Frankena. Volgens Conscribo zou € 62,00 in de samenvattingenkas 51 
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moeten zitten. Op het moment van tellen zat € 314,85 in de samenvattingenkas. 1 

Volgens het Excel-document is dit € 33,85 te veel. Vanaf week 42 is dit bedrag elke 2 

keer hoger geworden. Het is moeilijk te verklaren waarom dit bedrag per week groter 3 

wordt. 4 

De tijdelijke kas was niet in gebruik en bevatte daarom de standaard € 50,00. 5 

In de wisselgeldkas 1 zat op het moment van tellen € 404,00. Volgens de 6 

administratie zou € 400,00 in de kas moeten zitten. Dit is een positief verschil van     7 

€ 4,00. Het geld in wisselgeldkas 1 behoorde toe aan de ouderdag. Een lid betaalde 8 

voor de ouderdag € 10,00. Mogelijk is € 4,00 in de verkeerde kas gestopt en hoort dit 9 

bedrag in een andere kas. 10 

Volgens Conscribo zou € 700,00 in wisselgeldkas 2 moeten zitten voor het gala. Dit 11 

bleek ook het geval te zijn. 12 

Volgens Conscribo zou € 118,44 in de hoofdkas moeten zitten. Dit bleek ook het 13 

geval te zijn. 14 

Drie referenties ontbraken, namelijk een bon van de SoLow van € 1,50, een 15 

referentie van een retournering van een deelnemersbedrag van het diner rouler ad    16 

€ 14,00 en een referentie van de escaperoom ad € 95,40. 17 

Enkele referentienummers waren dubbel gebruikt of kwamen niet overeen met de 18 

administratie in Conscribo. Deze zijn inmiddels aangepast. 19 

 20 

Pieter vraagt of er nog vragen zijn. Hij zegt dat een mogelijke verklaring voor het 21 

verschil in de samenvattingenkas is dat niet geregistreerd is op het moment dat 22 

samenvattingen zijn afgedrukt. Als tien samenvattingen gedrukt en verkocht worden, 23 

maar dit wordt niet genoteerd, dan zorgt dit voor grote verschillen. Een andere 24 

verklaring is een wisselgeldfout op momenten dat het druk is op de Posteleinkamer.  25 

 26 

M. Mostard vraagt hoe het kan dat bonnetjes ontbreken. 27 

- Pieter zegt dat de referenties van het diner rouler en de escaperoom zijn 28 

toegevoegd. Het bonnetje van de SoLow is niet teruggevonden. Met dit 29 

bedrag zijn bordjes voor de algemene ledenvergadering gekocht. Pieter zegt 30 

dat Emma nog teruggegaan is naar de SoLow, maar de medewerkers konden 31 

deze bon niet meer terughalen.  32 

 33 

Pieter zegt dat aan- of opmerkingen over stijl en spelling tot een week na de alv 34 

gemaild kunnen worden. Hij geeft aan dat het verslag per pagina besproken zal 35 

worden.  36 

 37 

Pagina 3 38 

R. Willems zegt dat ze het voorwoord mooi vindt en dat het iets anders is dan 39 

gewoonlijk. 40 

- Pieter bedankt haar en zegt dat hij zijn best heeft gedaan op het voorwoord.  41 

 42 

Pagina 6 43 

T. van Egmond zegt dat bij de post ‘Actieve Leden’ € 18,85 benoemd staat bij de 44 

kosten. Bij het resultaat staat echter € 18,95. Hij zegt dat bij de RAGweek € 12,09 45 

verlies is gemaakt, terwijl de opbrengsten hoger zijn de kosten.  46 

- Pieter zegt dat een deel van de opbrengsten hier nog bijgeteld moet worden, 47 

namelijk de opbrengsten van de collectebus. Deze opbrengsten worden in het 48 

tweede halfjaar verwerkt.  49 

- T. van Egmond zegt dat het resultaat een positief getal zal moeten zijn.  50 

 51 
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T. van Egmond zegt dat de opbrengst van de samenvattingenverkoop € 1.226,00 is. 1 

Bij de verantwoording op pagina 13 staat een ander bedrag. 2 

- Pieter zegt dat hij dit zal nakijken.  3 

 4 

B. van Enckevort zegt dat ze bij het optellen van de resultaten op een ander bedrag 5 

is uitgekomen. Ze zegt dat nu blijkt dat het resultaat van de samenvattingenverkoop 6 

waarschijnlijk nog zal veranderen. Ze zegt dat bij de post ‘Contributies leden’ geen 7 

kosten staan, terwijl wel terugboekingen ontvangen zijn. Ze vraagt of deze nog 8 

verwerkt worden. 9 

- Pieter zegt dat hij nu alleen de inkomsten heeft gerekend van leden waarbij de 10 

contributie geïnd is. Hij zegt dat hij nog debetkosten voor storneringen kan 11 

aanmaken. 12 

- B. van Enckevort zegt dat dit dan kan worden toegevoegd bij de 13 

verantwoording.  14 

 15 

Pagina 7 16 

B. van Enckevort zegt dat het totaal van de kosten € 0,07 hoger is dan dat vermeld 17 

staat.  18 

 19 

Pagina 11 20 

Regel 28: R. Willems zegt dat bij de post ‘Actieve leden’ ook de 21 

Sinterklaascadeautjes horen, deze staan niet benoemd. 22 

- Pieter zegt dat hier niets voor gekocht is, maar dat gebruik is gemaakt van 23 

spullen die nog op de Posteleinkamer lagen. 24 

- Vivian zegt dat van de maandelijkse activiteit bijvoorbeeld mandarijnen en 25 

snoepgoed over waren.  26 

 27 

Regel 35: B. van Enckevort zegt dat ze bij ‘Boekjaar 2014-2015’ zou toevoegen dat 28 

de € 50,- fictief is om verwarring te voorkomen.  29 

 30 

Pagina 12 31 

Regel 34: V. Weijnen vraagt of de kerstkaarten en algemene folders tegelijk besteld 32 

zijn. Als dit zo is, is het duidelijker dit erbij te vermelden. 33 

- Vivian zegt dat deze inderdaad tegelijk besteld zijn. 34 

- V. Weijnen zegt dat het dan benoemd kan worden, omdat het anders lijkt alsof 35 

één bedrag mist.  36 

 37 

R. Willems zegt dat bij het kopje ‘Kasverschil samenvattingenkas’ een deel van het 38 

kasverschil verklaard wordt. Hier wordt echter geen tweede reden gegeven. Op 39 

pagina 22 onder het kopje ‘Samenvattingenkas’ wordt dit wel gedaan. Ze zegt dat dit 40 

stukje ook op pagina 12 toegevoegd kan worden.  41 

 42 

Pagina 13 43 

Regel 8: B. van Enckevort zegt dat hier staat dat 875 samenvattingen verkocht zijn, 44 

in de tabel staat dat 710 samenvattingen verkocht zijn. 45 

- Pieter zegt dat dit 710 samenvattingen moeten zijn.  46 

 47 

Pagina 14 48 

Regel 9: B. van Enckevort zegt dat ze het goed vindt dat pas € 69,40 is uitgegeven 49 

aan kamerbenodigdheden.  50 
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V. Weijnen zegt dat bij de post ‘Relaties’ omschreven staat waar de inkomsten uit 1 

voortkomen. Daarna staat hoe een deel van de totale kosten is opgebouwd. Ze zegt 2 

dat hier dezelfde verwoording gebruikt kan worden.  3 

- Pieter vraagt hoe hij dit precies moet aanpassen.  4 

- V. Weijnen zegt dat het nu lijkt alsof de eerste alinea volledig over het SOFv 5 

lustrumgala gaat. In de tweede alinea gaat het maar voor een deel over het 6 

SOFv lustrumgala.  7 

- Pieter zegt dat dit klopt en dat de kosten voor het SOFv lustrumgala uit een 8 

deel van de kosten bestaat. Een ander deel van de kosten komt voort uit 9 

andere betalingen. Hij zegt dat de totale kosten van de post hoger zijn dan de 10 

opbrengsten, namelijk € 287,92. 11 

- V. Weijnen zegt dat ze het begrijpt.  12 

 13 

R. Willems zegt dat bij de post ‘Algemene Leden Vergadering’ staat dat kosten 14 

gemaakt zijn voor drankjes en bordjes. Hier staat niet bij vermeld dat versnaperingen 15 

gekocht zijn.  16 

- Pieter zegt dat hij dit niet precies weet, maar het kan zijn dat de kosten pas 17 

laat gedeclareerd zijn en in het tweede halfjaar vallen. Het is ook mogelijk dat 18 

nog versnaperingen op de Posteleinkamer lagen die zijn meegenomen.  19 

 20 

V. Weijnen zegt dat bij de constitutieborrel uitgewerkt is hoeveel drankjes 21 

aanwezigen krijgen, maar de beveiliging wordt niet benoemd. 22 

- Pieter zegt dat hij dit zal toevoegen.  23 

 24 

Pagina 16 25 

Regel 27: B. van Enckevort zegt dat hier de kosten van de promotiecommissie 26 

benoemd staan. In de tabel staat dat de totale kosten € 1.669,30 bedragen, maar de 27 

kosten in de verantwoording tellen op tot € 2.100,77. Ze vraagt of dit kan komen door 28 

de kosten van de skireistruien.  29 

- Pieter zegt dat het bedrag van € 1.669,30 moet kloppen. Pieter zegt dat voor 30 

de kosten van de Posteleintruien, skireistruien en skireiscommissietruien ook 31 

inkomsten zijn ontvangen. De andere kosten tellen op tot een bedrag van € 32 

431,47. 33 

- B. van Enckevort zegt dat de skireistruien via een andere post gaan.  34 

- Pieter zegt dat hij de kosten van € 431,47 heeft uitgesplitst in de kosten per 35 

activiteit. Het totaalbedrag van € 1.669,30 bestaat dus uit de kosten van € 36 

1.237,83 en € 431,47.  37 

- B. van Enckevort zegt dat ze het begrijpt op deze manier.  38 

 39 

Regel 35: N. Mijnsbergen vraagt of de maandelijkse activiteit van maart maar € 1,49 40 

gekocht heeft. Ze zegt dat dit totaalbedrag hoger moet zijn. 41 

- Vivian zegt dat dit komt, doordat commissieleden niet op tijd gedeclareerd 42 

hebben. De kosten worden dan verwerkt in het tweede halfjaar. 43 

- N. Mijnsbergen zegt dat deze week een aantal commissieleden declaraties 44 

ingediend heeft.  45 

 46 

Regel 5: V. Weijnen zegt dat hier 2014-2015 staat.  47 

 48 

Pagina 18 49 

Regel 28: M. Bourgondiën vraagt of Postelein de subsidie zal ontvangen zoals 50 

afgesproken met het onderwijsinstituut. 51 
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- Pieter zegt dat dit gaat lukken. Een deel van het bedrag was voorwaardelijk, 1 

daarvoor moesten werkacties uitgevoerd worden. Nu wordt nog gewerkt aan 2 

een vlog, hiermee zal Postelein het overige bedrag ontvangen.  3 

 4 

Regel 19: R. Willems vraagt of ze uit het stukje kan opmaken dat de 5 

annuleringskosten verhaald worden op de deelnemer en niet op Postelein. 6 

- Pieter zegt dat dit klopt. Alles waar Postelein kosten voor heeft gemaakt, 7 

wordt verhaald op de deelnemer.  8 

 9 

Pagina 19 10 

Regel 36: B. van Enckevort zegt dat voor de volledigheid de prijs voor niet-leden bij 11 

het lasergamen toegevoegd kan worden, ook al waren geen niet-leden aanwezig. 12 

- Pieter zegt dat hij dit zal toevoegen.  13 

 14 

R. Willems zegt dat ze een algemene vraag heeft naar aanleiding over het stukje dat 15 

over afmeldingen gaat. Ze zegt dat het bestuur 2014-2015 hier afgelopen jaar veel 16 

mee bezig is geweest, omdat veel leden zich op het laatste moment afmeldden. Ze 17 

vraagt hoe dat dit jaar is en welke regels hiervoor zijn. 18 

- Pieter zegt dat op het moment dat Postelein kosten maakt als een deelnemer 19 

zich op het laatste moment afmeldt, de deelnemer niets terugkrijgt. Als 20 

Postelein geen kosten maakt, krijgt de deelnemer het betaalde bedrag terug. 21 

Pieter zegt dat dit extra werk en tijd kost, maar deze regel wel goed werkt. 22 

- R. Willems vraagt of het vaak voorkomt dat leden zich op het laatste moment 23 

afmelden. 24 

o Pieter zegt dat dit niet storend vaak is. 25 

o Emma zegt dat het wel meevalt.  26 

 27 

Regel 48: V. Weijnen vraagt wat bedoeld wordt met verdere inkomsten. 28 

- Pieter zegt dat op het moment dat de kascontrole plaatsvond, de kas van het 29 

gala nog in gebruik was. Het gaat hier om de inkomsten van 30 

deelnamebedragen aan het gala.  31 

 32 

R. Willems vraagt hoe het met de BaMyPo feesten gaat. Ze zegt dat minder mensen 33 

aanwezig zijn op woensdag in vergelijking met de donderdag. 34 

- Ruth zegt dat het begrote bedrag waarschijnlijk behaald zal worden. Ze zegt 35 

dat het te zien is dat de feesten minder goed bezocht worden. De sfeer is nu 36 

wel beter, doordat relatief gezien meer leden aanwezig zijn vergeleken met 37 

andere studenten. Ze zegt dat de inkomsten van één BaMyPo nog binnen 38 

moet komen en de inkomsten van twee feesten tijdens de introductie.  39 

- Pieter zegt dat de opbrengsten van één feest nog overgemaakt moeten 40 

worden naar één vereniging, maar deze vereniging heeft nog geen factuur 41 

gestuurd. 42 

- Ruth zegt dat ze gekeken heeft wat vorig jaar aan inkomsten behaald is 43 

tijdens de introductie. Aan de hand hiervan wordt verwacht dat het begrote 44 

bedrag te halen is. 45 

- M. Mostard vraagt of het bier voor € 1,00 een terugkerende actie is. 46 

o Ruth zegt dat het bier bij BaMyPo feesten dit jaar tussen 22.00 en 47 

23.00 uur altijd € 1,00 is. Vorig jaar kon bij BaMyPo feesten bier voor   48 

€ 0,50 gekocht worden tot 24.00 uur.  49 
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Pagina 20 1 

Regel 25: B. van Enckevort zegt dat de kosten hier gesplitst mogen worden in 2 

materialen voor de skireis en de kroegentocht. Nu staan alle kosten verwerkt in het 3 

totaalbedrag van € 460,00. De kroegentocht kan hiervan gesplitst worden, want dit 4 

wordt bij andere activiteiten ook gedaan. Ze zegt dat opgeschreven mag worden dat 5 

zestien helmen betaald zijn, in plaats van veertien en vervolgens nog twee helmen.  6 

- Pieter zegt dat hij deze helmen uitgesplitst heeft, omdat in eerste instantie 7 

veertien helmen besteld waren. Later zijn nog twee helmen bijbesteld en deze 8 

zijn dus ook later betaald.  9 

 10 

Regel 32: 11 

R. Willems zegt dat ze de uitleg over de stornering niet goed snapt. Ze vraagt of het 12 

klopt dat het bedrag van € 291,25 een deelnemersbedrag is en geen kosten aan de 13 

bank. 14 

- Pieter zegt dat alle deelnemersbedragen binnenkomen via de bank. 15 

Vervolgens is een stornering ontvangen. Dit wordt in eerste instantie gerekend 16 

als kosten voor Postelein. De deelnemers heeft vervolgens zelf het 17 

deelnemersbedrag overgemaakt. 18 

- R. Willems vraagt of een stornering Postelein dus geen geld kost. 19 

o Pieter zegt dat dit klopt.  20 

 21 

Pagina 22 22 

Regel 20: B. van Enckevort zegt dat hier staat dat een bedrag van € 260,00 23 

openstaat van leden die nog contributie moeten betalen. In het overzicht op pagina 24 

21 staat € 270,00.  25 

- Pieter zegt dat dit veranderd wordt naar € 260,00 in het overzicht.  26 

 27 

Pieter vraagt of er nog algehele opmerkingen over het verslag zijn. 28 

 29 

B. van Enckevort zegt dat op pagina 22 het paginanummer ontbreekt.  30 

 31 

R. Willems zegt dat ze het een goed verslag vond en dat ze veel dingen snapte. Het 32 

was duidelijk uitgewerkt. Ze zegt dat ze veel geleerd heeft van B. van Enckevort 33 

afgelopen jaar. 34 

- Pieter bedankt haar en zegt dat hij op dat verslag heeft mogen voortbouwen.  35 

 36 

B. van Enckevort zegt dat Pieter het goed gedaan heeft.  37 

 38 

Pieter zegt dat tijdens het schrijven van het Financieel Halfjaarverslag 2015-2016 39 

problemen waren met de Rabobank. Daardoor kon hij een aantal transacties niet 40 

terugzoeken wat tot gevolg had dat het verslag later op de website verscheen. Hij 41 

biedt hiervoor zijn excuses aan. 42 

 43 

6. Presenteren beleidsplan N.K.S.W. Kompanio  44 

Emma zegt dat ze eerst vragen in het algemeen wilde behandelen, omdat het 45 

beleidsplan uit slechts een paar pagina’s bestaat. Ze denkt echter dat het toch 46 

handiger is het verslag pagina voor pagina te bespreken.  47 

 48 

Pagina 1 49 

M. Bourgondiën vraagt hoe aan de naam N.K.S.W. Kompanio gekomen is. 50 
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- Emma zegt dat deze naam uit het Esperanto komt, dit is een koepeltaal en 1 

heeft verband met Spaans. Het is een taal die ontworpen is om makkelijk te 2 

leren, zodat de wereldbevolking makkelijk met elkaar zou kunnen 3 

communiceren. Kompanio betekent ‘maatschappij’. 4 

- S. de Feiter zegt dat het leuk is dit op te nemen en terug te kunnen lezen. 5 

 6 

Pagina 2 7 

M. Bourgondiën vraagt waarom ‘studievereniging’ niet voor Postelein geschreven 8 

staat, omdat dat de officiële naam is. 9 

- Emma zegt dat boven de verenigingen al het woord ‘studievereniging’ staat en 10 

dat het bij de verenigingen zelf nergens is bijgeschreven. 11 

- Ruth zegt tegen Emma dat het in haar stukken goed geschreven staat. Bij een 12 

paar andere verenigingen hoort het woord  ‘studievereniging’ er ook voor.  13 

 14 

Pagina 4 15 

V. Weijnen zegt dat het misschien meer een opmerking wat betreft stijl is, maar het 16 

woord ‘bachelor’ wordt soms met en soms zonder haakjes geschreven. Ze zegt dat 17 

het goed is hier één lijn in te trekken en het dan met haakjes te schrijven, want bij 18 

Postelein hoort de master ook bij de studievereniging. 19 

- Emma zegt dat dit inderdaad klopt. 20 

 21 

M. Mostard zegt dat de inleiding een goede plek is om de uitleg van de naam 22 

Kompanio te vermelden.  23 

 24 

Pagina 5 25 

B. van Enckevort zegt dat ze dacht dat een koepelvereniging verplicht als een 26 

faculteit een gezamenlijke huiskamer krijgt. Dit zou dan het doel zijn van de 27 

oprichting van de koepelvereniging.  28 

- S. de Feiter zegt dat de organisatie van het S-feest ook een doel is. 29 

- Emma zegt dat dit duidelijker benoemd zal worden.  30 

 31 

V. Weijnen zegt dat in het stuk over de missie staat dat de vereniging zal zorgen voor 32 

een verbetering van de communicatie en de samenwerking tussen de lidorganisaties. 33 

Ze zegt dat dit misschien veranderd kan worden in: ‘De vereniging heeft als doel’. 34 

- Emma zegt dat het dan inderdaad iets voorzichtiger geformuleerd moet 35 

worden.  36 

 37 

M. Mostard vraagt of concrete ideeën bestaan voor de missie. Ze zegt dat in een 38 

beleidsplan altijd een redenering toegevoegd wordt, maar deze ontbreekt hier. 39 

- Emma zegt dat ideeën onder andere zijn een gemeenschappelijke huiskamer 40 

te verwerkelijken, het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten en het 41 

bevorderen van internationalisering. Het verdere verslag is dus eigenlijk een 42 

uitwerking van de punten die bij de missie besproken zijn.  43 

 44 

Pagina 6 45 

B. van Enckevort zegt dat bij het kopje ‘Behartigen gezamenlijke belangen op 46 

facultair niveau’ vermeld staat dat het een doel is deel te nemen aan het FOS. Ze 47 

vraagt zich af hoe dit in de praktijk gaat en wat hiervan het doel is, want N.K.S.W. 48 

Kompanio bestaat uit verenigingen die deelnemen aan het FOS. Ze vraagt of de 49 

afgevaardigden dan met twee doelen bij het FOS zitten. 50 
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- Emma zegt dat dit voor nu nog niet relevant is, omdat de bestuursleden van 1 

N.K.S.W. Kompanio ook bestuurslid zijn van een vereniging die aangesloten is 2 

bij het FOS. In de toekomst is het de bedoeling dat N.K.S.W. Kompanio een 3 

apart bestuur zal krijgen en dus niet zal bestaan uit bestuursleden van de 4 

aangesloten studieverenigingen. Het gaat hier dus om een lange termijndoel.  5 

- M. Bourgondiën zegt dat dit toegevoegd kan worden.  6 

 7 

M. Mostard vraagt of het haalbaar is een zetel bij de Facultaire Studentenraad (FSR) 8 

te machtigen. Ze vraagt hoe dit in zijn werk gaat. 9 

- Emma zegt dat nog onbekend is of dit mogelijk is.  10 

- R. Willems zegt dat dit waarschijnlijk op dezelfde manier in zijn werk gaat als 11 

bij de Universitaire Studentenraad; de zetel wordt dan een vaste positie. Een 12 

andere verkozen plek zal dan wegvallen als gevolg. Zes studies behoren tot 13 

de FSR en er zijn zes zetels te verdelen. Het is dan lastig een vaste zetel aan 14 

N.K.S.W. Kompanio af te staan. Hierover kan met P. Oomen gepraat worden. 15 

Ze zegt dat het misschien wel mogelijk is een aanschuifpositie in de Facultaire 16 

Gezamenlijke Vergadering te bekleden. Dit kan zeer nuttig zijn, zeker met alle 17 

discussies over de nieuwbouw. Voor het bijwonen van de helft van de 18 

vergaderingen is geen toestemming nodig. Ze zegt dat op deze manier een 19 

deel van het beleid uitgevoerd kan worden, zonder hier moeite voor te doen. 20 

- Emma bedankt haar voor de tip.  21 

 22 

M. Mostard zegt dat in het kopje ‘Huiskamerproject’ gepraat wordt over het feit dat de 23 

gemeenschappelijke huiskamer de basis is voor het contact met internationale 24 

studenten. Ze vraagt waarom de internationale studenten hier apart benoemd 25 

worden. 26 

- Emma zegt dat bij N.K.S.W. Kompanio veel aandacht wordt besteed aan 27 

internationalisering. Op deze manier wordt hier nadruk op gelegd. 28 

- M. Mostard zegt dat het eigenlijk gewoon studenten zijn en dat hier geen 29 

onderscheid in gemaakt hoeft te worden.  30 

 31 

M. Mostard zegt dat in aanvulling op de tip van R. Willems, geprobeerd kan worden 32 

een plaats te krijgen in de expertisegroep over de nieuwbouw. Deze groep is facilitair 33 

en gaat onder andere over de gemeenschappelijke huiskamer.  34 

 35 

N. Mijnsbergen zegt dat op de lange termijn gezamenlijke activiteiten georganiseerd 36 

zullen worden. Ze vraagt of N.K.S.W. Kompanio dan commissies zal oprichten. 37 

- Emma zegt dat op de lange termijn inderdaad commissies gevormd kunnen 38 

worden, Olympus heeft dat bijvoorbeeld ook.  39 

- N. Mijnsbergen vraagt of voorlopig dan nog geen activiteiten georganiseerd 40 

worden. 41 

o Emma zegt dat het bestuur deze zal organiseren.  42 

 43 

M. Mostard vraagt of uitleg gegeven kan worden over Olympus, omdat zij niet goed 44 

weet hoe het daar aangepakt wordt met bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten. 45 

- Emma zegt dat Olympus een zelfstandige koepelvereniging is met een eigen 46 

bestuur en commissies. Zij organiseren onder andere tapavonden en het 47 

BeestFeest en hebben een gemeenschappelijke huiskamer.  48 

 49 
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M. Mostard zegt dat vanaf regel 1 van het kopje ‘Gezamenlijke activiteiten’ 1 

gesproken wordt over een goede samenwerking tussen de lidorganisaties. Ze vraagt 2 

wat hiermee bedoeld wordt en wanneer een samenwerking precies goed is. 3 

- Emma zegt dat de samenwerking goed is als de vereniging echt opgezet is, 4 

dus dat de fase van het opstarten voorbij is. N.K.S.W. Kompanio is dan een 5 

officiële vereniging. 6 

- M. Mostard vraagt tussen wie de samenwerking precies goed is. Ze vraagt of 7 

het gaat om het bestuur van N.K.S.W. Kompanio. 8 

o Emma zegt dat dit daar inderdaad mee bedoeld wordt.  9 

- S. de Feiter zegt dat de zin een beetje overbodig is, omdat de samenwerking 10 

tussen lidorganisaties samenhangt met het opzetten van de vereniging.  11 

- M. Mostard zegt als dit niet bedoeld wordt met de samenwerking, het dan wat 12 

uitgebreider toegelicht moet worden. Ze zegt dat het fijn zou zijn concrete 13 

ideeën te lezen, zeker omdat dit het oprichtingsbeleidsplan is. 14 

o Emma zegt dat het idee was een format te maken voor de komende 15 

vier jaar. Daarna kunnen volgende besturen een meer concrete 16 

invulling geven.  17 

- M. Mostard vraagt of er wel een aantal concrete ideeën zijn voor volgend jaar. 18 

o Emma zegt dat ze daar nog niet heel ver mee zijn. Het bestuur is nu 19 

druk met de statuten en de oprichting in het algemeen, dit is nog niet 20 

geheel voltooid. Voor de vakantie moet dit voltooid worden. Na de 21 

vakantie zal dan het nieuwe bestuur ingewerkt worden.  22 

 23 

S. de Feiter zegt dat ze een algemene vraag heeft. Ze vraagt of bijvoorbeeld ook een 24 

jaarverslag geschreven zal worden of dat dit mondeling toegelicht zal worden. 25 

- Emma zegt dat ook algemene ledenvergaderingen georganiseerd zullen 26 

worden en dat daarom dus ook officiële verslagen geschreven zullen worden.  27 

- R. Willems zegt dat dit vermeld kan worden in het beleidsplan. Daarnaast kan 28 

uitleg gegeven worden over een eigen bestuur, het oprichten van commissies 29 

en de inhoudt van bestuursfuncties. Ze zegt dat het idee van globaal houden 30 

duidelijk is, maar nu worden een aantal punten niet goed uitgewerkt. Ze zegt 31 

dat zij weet wat impliciet bedoeld wordt met een aantal punten, omdat haar 32 

bestuur hiermee bezig is geweest.  33 

- M. Bourgondiën zegt dat een stukje over de toekomstvisie geschreven kan 34 

worden.  35 

 36 

N. Mijnsbergen vraagt wanneer iemand lid is van N.K.S.W. Kompanio. Ze vraagt of 37 

iemand dan lid moet zijn van één van de aangesloten studieverenigingen of moet 38 

studeren aan de faculteit Sociale Wetenschappen. 39 

- Emma zegt dat iemand lid is als diegene studeert aan de faculteit Sociale 40 

Wetenschappen.  41 

 42 

Pagina 7 43 

R. Willems zegt dat ze het goed vindt dat N.K.S.W. Kompanio zich gaat richten op 44 

internationalisering, voornamelijk voor SPiN en CognAC, omdat deze bachelors 45 

Engelstalig worden. Ze vraagt zich af hoe dit in de praktijk aangepakt gaat worden. 46 

Zo heeft SPiN haar eigen buddyproject. Ze vraagt of N.K.S.W. Kompanio haar eigen 47 

buddyproject gaat oprichten en of dan twee buddyprojecten naast elkaar bestaan. 48 

- Emma zegt dat het idee is dat vooral SPiN zich hierop gaat richten, omdat zij 49 

al een eigen project heeft. Dit project zal dan verbreed worden en op die 50 

manier zullen niet twee projecten naast elkaar bestaan. 51 
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- R. Willems zegt dat ze het goed vindt dat SPiN zich hiermee bezig blijft 1 

houden, omdat Postelein nauwelijks internationale studenten heeft. Dan zou 2 

veel werk voor niets gedaan worden waar veel tijd in gaat zitten.  3 

 4 

Pagina 9 5 

R. Kleijkers vraagt hoeveel jaar N.K.S.W. Kompanio uit afgevaardigde bestuursleden 6 

van aangesloten studieverenigingen blijft bestaan. 7 

- Emma zegt dat dit minstens tot 2020 zal zijn, omdat dan de 8 

gemeenschappelijke huiskamer pas gerealiseerd wordt. Verwacht wordt dat 9 

pas dan de drukte zal toenemen. Nu kosten de functies nog te weinig tijd om 10 

hier een zelfstandig bestuur voor aan te stellen.  11 

 12 

S. de Feiter zegt dat de naam van de assessor uitgeschreven staat. 13 

- Emma zegt dat dit aangepast zal worden in J. Vervooldeldonk.  14 

 15 

M. Mostard vraagt of een toelichting gegeven kan worden op de functies van de 16 

commissarissen.  17 

- Emma zegt dat dit voor nu nog niet erg concreet is. De commissaris intern zal 18 

het contact binnen de universiteit onderhouden. De commissaris extern zou in 19 

de toekomst kunnen kijken naar sponsormogelijkheden. De commissaris 20 

activiteiten zal zich bezighouden met het S-feest en andere activiteiten, 21 

bijvoorbeeld een gezamenlijk congres. Dit is toekomstgericht.  22 

 23 

M. Mostard zegt dat sollicitaties gehouden worden voor het vormen van een nieuw 24 

bestuur. Ze vraagt of het zo is dat van elke studievereniging één iemand zal 25 

plaatsnemen in het bestuur. 26 

- Emma zegt dat dit de ideale situatie is, maar dat de statuten zo zijn opgesteld 27 

dat het niet verplicht is van elke vereniging één bestuurslid te hebben.  28 

 29 

Emma vraagt of er nog algemene vragen over het beleidsplan zijn.  30 

 31 

V. Weijnen zegt dat het al een paar keer gezegd is, maar het is lastig dat een aantal 32 

punten in het beleidsplan niet concreet zijn uitgewerkt. Ze denkt dat het goed is iets 33 

toe te voegen over wat de komende jaren moet gebeuren. Ze zegt dat dit een 34 

beleidsplan is voor de komende vier jaar, dan is het belangrijk duidelijke doelen te 35 

hebben en de vormgeving hiervan duidelijk te hebben. Om dit concreet te maken, 36 

zou een tijdsplan gemaakt kunnen worden.  37 

 38 

R. Kleijkers zegt dat leden contributie moeten betalen. Ze vraagt hoe hoog deze 39 

contributie is. 40 

- Emma zegt dat vanaf volgend jaar de studieverenigingen € 10,00 per jaar 41 

zullen betalen.  42 

 43 

M. Mostard vraagt hoe algemene ledenvergaderingen gaan werken. Ze vraagt of 44 

leden van subverenigingen hierbij aanwezig mogen zijn. Ze zegt dat de 45 

professionaliteit erg verschillend is bij de studieverenigingen en ze vraagt wat hier de 46 

ideeën over zijn. 47 

- Emma zegt dat het probleem altijd zal blijven dat de professionaliteit verschilt 48 

per studievereniging. Ze zegt dat in principe alle leden mogen komen, maar 49 

verwacht wordt dat leden dit niet zullen doen. Het wordt op prijs gesteld als 50 
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bestuursleden van de studieverenigingen aanwezig zijn. Over de inhoud van 1 

algemene ledenvergaderingen is nog niet gesproken.  2 

 3 

M. Bourgondiën zegt dat de aangesloten studieverenigingen als bestuur contributie 4 

betalen. Ze vraagt hoe dit werkt voor leden van een studievereniging. 5 

- Emma zegt dat een student lid is van een studievereniging of studeert aan de 6 

faculteit Sociale Wetenschappen, deze student automatisch lid is van 7 

N.K.S.W. Kompanio.  8 

 9 

V. Weijnen zegt dat statuten opgesteld zijn, maar dat deze nu niet behandeld 10 

worden. Ze zegt dat ze het raar vindt dat gestemd moet worden over een beleidsplan 11 

waar veel punten nog niet concreet uitgewerkt zijn en waarbij onbekend is wat in de 12 

statuten staat.  13 

- Emma zegt dat ze getwijfeld heeft de statuten online zou zetten, omdat nog 14 

steeds wijzigingen worden doorgevoerd. Daarom vroeg ze zich af in hoeverre 15 

dit handig was. Ze geeft aan wel een versie op haar laptop te hebben. Nu zal 16 

puur gestemd worden over het feit of Postelein mag toetreden tot N.K.S.W. 17 

Kompanio.  18 

- V. Weijnen zegt dat ze dit goed kan voorstellen, maar dat misschien wel 19 

toegelicht kan worden wat in de statuten staat. 20 

- Emma zegt dat de statuten gebaseerd zijn op de statuten van Olympus en 21 

SVM. J. Vervoordeldonk heeft de statuten beoordeeld en de senaat van 22 

CognAC zal dit ook nog doen. In de statuten staan onder andere het doel en 23 

het lidmaatschap verwoord. Het huishoudelijk reglement is nog niet opgesteld.  24 

- S. de Feiter zegt dat ze wil voorstellen om over de inhoud te stemmen als de 25 

statuten definitief zijn opgesteld. 26 

- Emma zegt dat nu puur gestemd zal worden over de toetreding tot N.K.S.W. 27 

Kompanio. Later zal dan over de inhoud gestemd worden. 28 

- M. Mostard zegt dat het haar verstandig lijkt in een algemene 29 

ledenvergadering van N.K.S.W. Kompanio te stemmen over de inhoud. Ze 30 

zegt dat de leden van Postelein wel over statuten en het huishoudelijk 31 

reglement kan stemmen, maar dat is voor N.K.S.W. Kompanio niet erg nuttig. 32 

Door in een algemene ledenvergadering van N.K.S.W. Kompanio te stemmen, 33 

weet het bestuur beter waar ze aan toe is. Ze zegt dat op pagina 9 nog 34 

toegevoegd kan worden dat J. Vervoordeldonk assessor is.  35 

 36 

R. Kleijkers zegt dat zes verenigingen volgend jaar € 10,00 betalen, ze zegt dat de 37 

totale inkomsten van de contributie dan € 60,00 zijn. Ze zegt dat ze dit wel 38 

optimistisch vindt voor de organisatie van het S-feest. 39 

- Pieter zegt dat dit wel kostendekkend is. 40 

- R. Kleijkers vraagt wat gebeurt als iets misgaat. 41 

o Pieter zegt dat dit het risico van opstarten is. 42 

- R. Kleijkers vraagt of N.K.S.W. Kompanio nog een andere bron van inkomsten 43 

heeft. 44 

o Emma zegt dat een subsidie ontvangen zal worden voor de oprichting. 45 

Verder ontvangt N.K.S.W. Kompanio nergens geld voor.  46 

 47 

R. Willems vraagt of de toetreding tot N.K.S.W. Kompanio ook bij andere 48 

studieverenigingen besproken wordt tijdens algemene ledenvergaderingen. 49 
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- Emma zegt dat dit niet bij alle verenigingen behandeld wordt. Bij SPiN is wel 1 

gestemd, maar hier heeft ze weinig over gehoord. Bij Umoja en 2 

studievereniging Mycelium is het niet behandeld.  3 

- Gianne zegt dat ze bij een deel van de algemene ledenvergadering van SPiN 4 

aanwezig was. Ze was niet aanwezig toen de toetreding tot N.K.S.W. 5 

Kompanio behandeld werd, maar hier is wel gestemd. Ze heeft wel kritische 6 

vragen gehoord en ook de manier van stemmen is aan bod gekomen.  7 

- R. Willems zegt dat ze het raar vindt dat het niet bij elke aangesloten 8 

studievereniging besproken wordt.  9 

 10 

M. Mostard vraagt waar het definitieve beleidsplan gepubliceerd zal worden. 11 

- Emma zegt dat CognAC werkt aan een website, hier zal het beleidsplan te 12 

lezen zijn. 13 

 14 

M. Mostard zegt dat een logo is ontworpen. Ze vraagt of deze ergens te zien is. 15 

- Emma zegt dat ze deze na afloop van de algemene ledenvergadering zal 16 

laten zien.  17 

 18 

7. Stemmen toetreding N.K.S.W. Kompanio 19 

Emma zegt dat gestemd zal worden over de toetreding van Postelein tot N.K.S.W. 20 

Kompanio. Op een later moment zal nog gestemd worden over de inhoud. Indien 21 

voor wordt gestemd, wordt voor de toetreding gestemd. Als tegen gestemd wordt, 22 

wordt tegen de toetreding gestemd. Als blanco gestemd wordt, wordt niet voor of 23 

tegen gestemd, maar telt de stem alleen mee voor het quorum.  24 

 25 

Het quorum is vastgesteld op 39. 26 

 27 

Emma zegt dat Postelein zal toetreden tot N.K.S.W. Kompanio met: 28 

 29 

35 stemmen voor 30 

0 stemmen tegen 31 

4 stemmen blanco 32 

 33 

De ALV klapt.  34 

 35 

8. Presenteren kandidaatsbestuur 2016-2017 36 

Emma zegt dat leden konden solliciteren op een bestuursfunctie door een 37 

sollicitatiebrief en cv te sturen. Deze brieven zijn allemaal gelezen, waarna  38 

gesprekken gepland zijn. Na afloop van de gesprekken hebben het bestuur, de 39 

sollicitatiecommissie en de Raad van Advies onafhankelijk van elkaar vergaderd en 40 

is uiteindelijk op dit voorgesteld kandidaatsbestuur uitgekomen. Het voorgestelde 41 

kandidaatsbestuur zal zich nu presenteren.  42 

 43 

G. van Loon zegt dat ze 21 jaar is en uit Veghel komt. Ze woont nu bijna drie jaar op 44 

kamers. Ze vertelt dat ze drie jaar geleden bij Postelein binnenkwam via de 45 

promotiecommissie. Ze werd toen erg enthousiast over Postelein en nam het jaar 46 

daarna plaats in introductiecommissie en werd commissiehoofd bij de 47 

acquisitiecommissie. Haar enthousiasme vergrootte nog meer en dit jaar is ze weer 48 

commissiehoofd van de acquisitiecommissie en neemt ze plaats in de Kijk op 49 

Praktijk-commissie. Haar enthousiasme bleef groeien en ze heeft besloten te 50 

solliciteren op een bestuurjaar om zich meer voor de vereniging in te kunnen zetten.  51 
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 1 

V. Weijnen vraagt wat G. van Loon een goede voorzitter maakt. 2 

- G. van Loon zegt dat ze goed is in het houden van overzicht, ze vindt het leuk 3 

te weten waar iedereen mee bezig. Ze zegt dat dit ook belangrijk is om te 4 

weten zodat ze op een tactvolle manier in te springen waar nodig. 5 

 6 

M. Mostard vraagt wat haar leerpunt is. 7 

- G. van Loon zegt dat het een standaardantwoord is voor bestuursleden, maar 8 

ze wil proberen niet te veel hooi op haar vork te nemen. Ze zegt dat ze door 9 

haar enthousiasme veel wil doen, maar ze wil genoeg ruimte overhouden 10 

zodat ze anderen kan helpen.  11 

 12 

R. Willems zegt dat ze het superleuk vindt dat G. van Loon voorzitter wordt. Ze heeft 13 

al veel in veel commissies plaatsgenomen en is daar in gegroeid. Ze vraagt of ze het 14 

niet gaat missen dat ze komend jaar niet veel met commissies zal samenwerken. 15 

- G. van Loon zegt dat ze dit nog niet weet, omdat ze dit gewend is. In het begin 16 

zal dat misschien even afzien zijn. Ze zegt dat dit wel iets is wat ze van 17 

tevoren wist. Ze zegt dat ze het interessant vindt dat een bestuurslid geen lid 18 

meer is van commissies. Ze zegt dat wel genoeg andere dingen bij de taak 19 

vaak voorzitter horen waarbij ze activiteiten kan organiseren, zoals de Actieve 20 

Ledenactiviteit en het Actieve Ledenuitje.  21 

 22 

A. de Ronde zegt dat ze negentien jaar is en uit Beusichem komt, dat in de Betuwe 23 

ligt. Ze woont nu anderhalf jaar op kamers. In het eerste jaar is ze geen actief lid 24 

geworden, omdat het reizen toen nog een obstakel was en Postelein in het begin nog 25 

redelijk onbekend was voor haar. Later leerde ze de vereniging beter kennen en 26 

hierdoor heeft ze veel nieuwe mensen ontmoet. Ze neemt dit jaar plaats in de 27 

galacommissie en ze is commissiehoofd van de samenvattingencommissie. Dit 28 

beviel erg goed en haar enthousiasme voor de vereniging is gegroeid, waardoor ze 29 

meer wilde doen voor de vereniging dan commissiewerk. Het lijkt haar leuk dat ze 30 

veel gaat leren van een bestuursjaar.  31 

 32 

S. de Feiter vraagt wat A. de Ronde een goede secretaris maakt. 33 

- A. de Ronde zegt dat ze netjes kan werken en graag met to do lijstjes werkt. 34 

Ze kan goed planningen bijhouden en werkt gestructureerd.  35 

- S. de Feiter vraagt hoe A. de Ronde het vindt de mediacommissie te 36 

begeleiden. 37 

o A. de Ronde zegt dat ze het erg leuk en dat ze fan is van Paint. Het lijkt 38 

haar leuk komend jaar te leren hoe ze fatsoenlijk haar vrienden kan 39 

Photoshoppen.  40 

 41 

V. Weijnen vraagt waar A. de Ronde tegenaan denkt te lopen. 42 

- A. de Ronde zegt dat ze het moeilijk vindt kritiek op een goede manier op te 43 

vatten, omdat ze kritiek vaak persoonlijk opvat. Ze wil leren dit meer los te 44 

kunnen laten.  45 

 46 

R. Willems vraagt of ze met tien vingers kan typen. 47 

- A. de Ronde zegt dat ze niet met tien vingers tegelijk kan typen, maar ze heeft 48 

wel een typecursus gehad. Ze zegt dat ze nog twijfelt haar boekjes weer van 49 

de zolder te halen. 50 

 51 



 

 

17 

 

M. Mostard zegt dat A. de Ronde ook vice-voorzitter zal worden en ze vraagt hoe zij 1 

hier tegenover staat. 2 

- A. de Ronde zegt dat ze dit nog spannend vindt en het lastig vindt hier iets 3 

over te zeggen. Ze zegt dat ze dit zal leren in de komende tijd.  4 

 5 

T. van Egmond zegt dat hij twintig jaar is en nu twee jaar in Nijmegen woont. Hij komt 6 

uit Dongen, dat ligt bij Tilburg. Afgelopen jaar is hij actief lid geworden als 7 

commissiepenningmeester van de studiereiscommissie. Hij is toen erg enthousiast 8 

geworden over Postelein. Nu neemt hij plaats in de mediacommissie en is hij 9 

commissiehoofd van de PosteleinPostcommissie. Hij zegt dat hij zich graag meer wil 10 

inzetten voor de vereniging, dit hoopt hij komend jaar als penningmeester te mogen 11 

doen.  12 

 13 

M. Bourgondiën vraagt hoe T. van Egmond het vindt als enige man in het bestuur te 14 

komen. 15 

- T. van Egmond zegt dat hij dit wel aankan, anders zou hij de verkeerde studie 16 

gekozen hebben. 17 

 18 

B. van Enckevort zegt dat het bestuur veel bezig is geweest met bezuinigingen. Ze 19 

vraagt hoe hij hier tegenover staat.  20 

- T. van Egmond zegt dat hij dit een goede vraag vindt, hij heeft hier zelf nog 21 

niet veel over nagedacht. Hij vindt het lastig hier nu een invulling aan te 22 

geven, omdat eerst nog een beleid gemaakt moet worden. Hij zegt wel dat 23 

Postelein extra inkomsten zal ontvangen door de contributieverhoging.  24 

 25 

R. Willems vraagt wat T. van Egmond hoopt te leren. 26 

- T. van Egmond zegt dat hij wil leren meer assertief te zijn. Het duurde vroeger 27 

lang voordat hij zich durfde te laten horen in een groep. Hij zegt dat hij dit al 28 

wel ontwikkeld heeft, maar dat hij dit als penningmeester verder wil 29 

ontwikkelen. Hij zal dan vaker nee moeten zeggen. Hij zegt dat hij wel koppig 30 

kan zijn.  31 

 32 

M. Mostard zegt dat de ALV gezien heeft dat T. van Egmond goed is met cijfers. Ze 33 

vraagt waar hij tegenaan denkt te lopen. 34 

- T. van Egmond zegt dat het een standaardantwoord is, maar dat dit de eerste 35 

keer zou zijn waar hij nee moet zeggen. Verder lijkt het uitzoeken van 36 

bestuurskleding hem erg lastig met vier vrouwen.  37 

 38 

A. van der Velden zegt dat ze 22 jaar is en haar derde jaar van de ALPO aan het 39 

afronden is. Ze woont nu tweeënhalf jaar in Nijmegen samen met haar vriend. 40 

Afgelopen jaar heeft ze veel gezien en gehoord over een bestuursjaar van Vivian en 41 

haar vriend, hierdoor is ze erg enthousiast geworden. Ze heeft getwijfeld vorig jaar al 42 

te solliciteren, maar vond het toen nog niet haar moment, omdat thuis niet alles goed 43 

ging. Afgelopen jaar heeft ze plaatsgenomen in de promotiecommissie, dit jaar is ze 44 

commissiehoofd van de introductiecommissie. Door onder andere deze commissies 45 

heeft ze besloten te solliciteren op commissaris PR, dit was haar eerste keuze.  46 

 47 

R. Willems wil A. van der Velden feliciteren met de titel voorgesteld 48 

kandidaatscommissaris PR en ze zegt dat zij een speciaal soort zijn. Ze zegt dat ze 49 

op klaarlichte dag smerige shotjes moeten uitproberen in Café De Fuik. Ze vraagt 50 

hoe zij ertegenover staat sponsoren te werven. 51 
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- A. van der Velden zegt dat ze dit nog nooit gedaan heeft. Ze is met een paar 1 

afspraken van Vivian en Ruth mee geweest en dit vond ze erg leuk. Wel 2 

waren dit fijne sponsoren om mee samen te werken. Ze zegt dat het werven 3 

van sponsoren iets is wat ze moet ervaren en waar ze dan beter in kan 4 

worden. 5 

- R. Willems zegt dat ze het een leuk idee zou vinden als een borrel 6 

georganiseerd wordt met alle oud-commissarissen PR met gratis drank. 7 

 8 

S. de Feiter vraagt of A. van der Velden al een tactiek heeft voor het werven van 9 

sponsoring.  10 

- A. van der Velden zegt dat ze hier over nagedacht heeft en dat ze erg 11 

doelgericht is. Ze zegt dat ze op stage ook veel doelstellingen moet stellen en 12 

die doelen wil ze hoog houden. 13 

- S. de Feiter vraagt wat haar vriend ervan vindt dat ze nu een bestuursjaar 14 

gaat doen. 15 

o A. van der Velden zegt dat hij ook een bestuursjaar heeft gedaan en 16 

dat is ook goed gegaan. Hij moedigt het aan en hij heeft goede 17 

ervaringen met een bestuursjaar. Hij staat achter haar keuze.  18 

 19 

V. Weijnen zegt dat A. van der Velden een erg druk jaar tegemoet gaat. Ze vraagt of 20 

ze denkt dat ze alles kan combineren. 21 

- A. van der Velden zegt dat ze erg gestructureerd is en dat ze veel werkt met 22 

lijstjes en schema’s, dit is één van haar sterke punten.  23 

 24 

T. van de Mortel zegt dat ze twintig jaar is. Ze woont nu bijna twee jaar in Nijmegen 25 

en komt uit Maarssen, dat ligt bij Utrecht. Afgelopen jaar was ze actief lid in de 26 

feestcommissie, waar ze de BaMyPo feesten organiseerde. Dit jaar is ze 27 

commissiehoofd van de PUB-commissie. Hierdoor is haar enthousiasme voor 28 

Postelein en het organiseren van activiteiten erg gegroeid en daarom heeft ze 29 

besloten te solliciteren voor een bestuursjaar.  30 

 31 

R. Kleijkers zegt dat dit een nieuwe functie is en ze vraagt wat het precies inhoudt. 32 

- T. van de Mortel zegt dat dit nog niet helemaal bekend is, maar dat het in 33 

principe hetzelfde is als het takenpakket van commissaris informeel. 34 

- R. Kleijkers vraagt wat met de taken van commissaris formeel gebeurt. 35 

o Emma zegt dat het bestuur een aanbeveling zal schrijven. De precieze 36 

invulling is nog niet helemaal bekend.  37 

- R. Kleijkers vraagt wie de keuze voor deze indeling gemaakt hebben. 38 

o Emma zegt dat dit de keuze van het huidig bestuur was. 39 

o Gianne zegt dat dit in overleg met de sollicitatiecommissie en de Raad 40 

van Advies besloten is.  41 

- R. Kleijkers vraagt waarom hier voor gekozen is. 42 

o Emma zegt dat de naam commissaris activiteiten het beste paste bij de 43 

overige functies. In de functies valt de commissaris formeel nu weg en 44 

dan lijkt de naam commissaris informeel een losse term. Daarom is 45 

besloten de functie een andere naam te geven en het breder te 46 

trekken.  47 

- Y. Frankena vraagt waarom voor de keuze van deze vijf functies gekozen is. 48 

o Emma zegt dat er nu maar vijf bestuursleden zijn, daarom moesten de 49 

functies aangepast worden. 50 

- Y. Frankena vraagt of er maar vijf sollicitanten waren. 51 
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o Emma zegt dat het bestuur niets zegt over het aantal sollicitanten.  1 

 2 

V. Weijnen zegt dat de functie van commissaris formeel wegvalt en waarschijnlijk 3 

verspreid wordt over de verschillende functies. Ze vraagt of T. van de Mortel 4 

openstaat voor het organiseren van meer activiteiten. 5 

- T. van de Mortel zegt dat ze het wel zou willen, maar dat gekeken zal moeten 6 

worden of dit past in haar agenda. 7 

 8 

R. Willems vraagt wat haar een goede commissaris activiteiten maakt. 9 

- T. van de Mortel zegt dat ze al ervaringen heeft met het organiseren van 10 

activiteiten door de feest- en PUB-commissie. Ze heeft ervaring met het 11 

langsgaan bij kroegen restaurants en is erg enthousiast.  12 

 13 

V. Weijnen vraagt wat haar leerpunten zijn. 14 

- T. van de Mortel zegt dat ze veel dingen wil zelf doen. Ze zal moeten leren 15 

taken los te laten en uit te delen aan commissieleden.  16 

 17 

M. Mostard zegt dat het voorgesteld kandidaatsbestuur nog niet ingestemd is, 18 

daarom lijkt het haar leuk hen nu al een abc’tje te laten doen. Ze zegt dat het abc’tje 19 

aan het einde van het bestuursjaar wellicht anders zal zijn.  20 

- A is van altijd, want Postelein zit altijd in je hart en volgend jaar mogen ze een 21 

jaar lang het bestuur zijn. 22 

- B is van blij, want dat zijn ze op dit moment allemaal en eigenlijk altijd. 23 

- C is van chillen op de Posteleinkamer, dit hopen ze volgend jaar samen met 24 

iedereen te doen. 25 

- D is van dansjes doen, dat vinden ze erg leuk. 26 

- E is van enthousiast, dat zijn ze allemaal. 27 

- F is van fantastisch, dat is een heel blij woord voor Postelein.  28 

- G is van groen, want dat zijn ze nu nog. 29 

- H is van hamster, want ze hebben veel liefde voor Twinkie.  30 

- I is van interessant, want dat zijn ze. 31 

- J is van jaar, omdat ze zich een jaar lang gaan inzetten voor Postelein.  32 

- K is van koepelvereniging Kompanio. 33 

- L is van liefde, dat hebben we hier allemaal voor Postelein. 34 

- M is van mooi, want we willen er een mooi jaar van maken met zijn vijven en 35 

alle leden. 36 

- N is van nooit meer naar huis, want dat willen G. van Loon en A. de Ronde 37 

niet meer na een constitutieborrel. 38 

- O is van oh oh, we weten het even niet meer.  39 

- P is van Postelein, daar staan we voor. 40 

- Q is van quotes, omdat gehoopt wordt de koelkast hier vol mee te hangen.  41 

- R is van reizen, omdat volgend jaar een paar mooie reizen gemaakt worden. 42 

- S is van samen, omdat we het samen mogen doen met iedereen. 43 

- T is van Twinkie, daar houdt iedereen van. 44 

- U is van uitjes, omdat we veel uitjes hopen te maken. 45 

- V is van vissen. 46 

- W is van Waagh, daar hebben A. van der Velden en T. van Egmond mooie 47 

avonturen beleefd.  48 

- X is van X-chromosoom, want die heeft iedereen. 49 

- Y is van Y-chromosoom, die heeft T. van Egmond als enige. 50 
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- Z is van zoetsappig, want het voorgesteld kandidaatsbestuur is best 1 

zoetsappig.  2 

 3 

De ALV klapt.  4 

 5 

R. Willems vraagt hoe het bestuur ertegenover staat dat zij met vijf bestuursleden 6 

zijn. 7 

- G. van Loon zegt dat ze zelf erg enthousiast is en dat ze dat alle vijf zijn. Ze 8 

denkt dat ze alle vijf met dit enthousiasme altijd door kunnen gaan. Ze voorziet 9 

geen problemen. 10 

- M. Bourgondiën vraagt of iedereen het eens is met de voorzitter. 11 

o Het voorgesteld kandidaatsbestuur is het allemaal eens.  12 

 13 

9 Stemmen kandidaatsbestuur 2016-2017 14 

Emma geeft aan dat gestemd zal worden over het voorgestelde kandidaatsbestuur. 15 

Wanneer wordt voorgestemd, is dit voor het kandidaatsbestuurslid. Wanneer wordt 16 

tegengestemd, is dit tegen het kandidaatsbestuurslid. Wanneer blanco wordt 17 

gestemd, telt de stem alleen mee voor het quorum.  18 

 19 

Het quorum is vastgesteld op 34.  20 

 21 

G. van Loon 22 

34 stemmen voor  23 

0 stemmen tegen 24 

0 stemmen blanco 25 

 26 

A. de Ronde 27 

34 stemmen voor  28 

0 stemmen tegen 29 

0 stemmen blanco 30 

 31 

T. van Egmond 32 

34 stemmen voor 33 

0 stemmen tegen 34 

0 stemmen blanco 35 

 36 

A. van der Velden 37 

34 stemmen voor 38 

0 stemmen tegen 39 

0 stemmen blanco 40 

 41 

T. van de Mortel 42 

34 stemmen voor 43 

0 stemmen tegen 44 

0 stemmen blanco 45 

 46 

Emma zegt dat het kandidaatsbestuur is aangenomen. 47 

 48 

De ALV klapt.  49 

 50 

10. W.V.T.T.K. 51 
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N.v.t. 1 

 2 

11. Rondvraag 3 

O. Nelissen vraagt aan T. van Egmond wat hij komend jaar voor de mannen gaat 4 

doen.  5 

- T. van Egmond zegt dat dit nog niet precies bekend is, omdat eerst nog een 6 

beleid geschreven moet worden. Hij zegt dat hij wil strijden de 7 

mannencommissie onder hem te krijgen, maar hij wil zich ook inzetten voor de 8 

vrouwen.  9 

 10 

M. Kunst wil het kandidaatsbestuur succes wensen, ook met het schrijven van het 11 

beleidsplan. Ze wenst het huidig bestuur succes met de laatste paar maanden van 12 

het bestuursjaar. 13 

 14 

R. Kleijkers wil het kandidaatsbestuur veel succes wensen. Ze vraagt of ze aanwezig 15 

mag zijn bij mannenactiviteiten, omdat ze een mannennaam heeft. 16 

- T. van Egmond zegt dat de mannenactiviteiten voor mannen blijven.  17 

 18 

N. Mijnsbergen zegt dat T. van de Mortel en G. van Loon een zware taak hebben, 19 

omdat ze beiden ouder zijn van een hamster. Ze vraagt hoe deze verzorging 20 

gecombineerd zal worden met een bestuursjaar. 21 

- G. van Loon zegt dat hamsters erg makkelijk zijn en dat ze haar hamster ’s 22 

nachts nog kan voeden. Ze zegt dat ze mensen kent die ook voor de hamster 23 

willen zorgen. 24 

- T. van de Mortel zegt dat dit ook voor haar geldt. Ze kent iemand anders die 25 

ook voor de hamster wil zorgen. 26 

- N. Mijnsbergen zegt dat ze het kandidaatsbestuur heel veel succes wil 27 

wensen en dat ze vertrouwen in hen heeft. Ze zijn erg enthousiast en 28 

betrokken bij de vereniging.  29 

 30 

Y. Bremer zegt dat ze het kandidaatsbestuur wil feliciteren.  31 

 32 

V. van den Berg vraagt wie komend jaar voor de vissen gaat zorgen. 33 

- T. van Egmond zegt dat hij hoopt dat Pieter dit blijft doen.  34 

 35 

R. van Vugt zegt dat het een topjaar gaat worden met het nieuwe bestuur.  36 

 37 

N. van den Brand zegt dat ze erg blij is voor het kandidaatsbestuur. Ze vindt het een 38 

erg leuk kandidaatsbestuur en ze heeft veel vertrouwen.  39 

 40 

B. van Enckevort wil het kandidaatsbestuur feliciteren en ze zegt dat ze veel 41 

vertrouwen in hen heeft. Ze wenst ze veel plezier en succes.  42 

 43 

M. Bourgondiën sluit zich hierbij aan. Ze zegt dat het haar leuk lijkt te vieren dat het 44 

kandidaatsbestuur gekozen is door het Posteleinlied te zingen. 45 

- Het kandidaatsbestuur en de ALV zingen het Posteleinlied.  46 

 47 

V. Weijnen wenst het kandidaatsbestuur veel succes en feliciteert hen. Ze wenst ze 48 

een mooi jaar toe met veel mooie momenten waar ze van kunnen leren. Ze wenst 49 

het kandidaatsplezier veel plezier met de inwerkperiode en het schrijven van het 50 
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beleidsplan. Ze zegt dat ze van de tijd moeten genieten dat ze nog geen 1 

verantwoordelijkheid hebben.  2 

 3 

R. Willems zegt dat tijdens de vorige algemene ledenvergadering gesproken is over 4 

een verslag waarin de functies en uren besproken worden. Ze vraagt hoe dit is 5 

afgelopen en hoe het bestuur dit gaat meenemen in het advies aan het 6 

kandidaatsbestuur. 7 

- Emma zegt dat hier veel tijd aan is besteed. Uiteindelijk heeft ze een 8 

aanbevelingsdocument geschreven waarin bevindingen verwerkt zijn. Dit krijgt 9 

het kandidaatsbestuur te lezen en dit zal gezamenlijk besproken worden. 10 

- R. Willems vraag wat hieruit is gekomen. Ze vraagt of veel verschillen waren 11 

tussen verschillende functies. 12 

o Emma zegt dat uren vergeleken zijn, omdat de inhoud van de 13 

commissaris formeel veranderd was wat taken betreft. Naar de mening 14 

van het bestuur was de functie dit jaar iets te vol. Bepaalde taken 15 

kunnen naar het dagelijks bestuur verplaatst worden.  16 

- R. Willems zegt dat ze het kandidaatsbestuur wil feliciteren. Ze zegt dat als 17 

opvolgers opvolgers krijgen, je oud wordt. Ze wenst het kandidaatsbestuur 18 

veel plezier met de komende tijd. Ze wenst het huidig bestuur veel plezier met 19 

de afronding van het bestuursjaar en Vivian met de organisatie van de 20 

introductie.  21 

 22 

S. de Feiter zegt dat ze het kandidaatsbestuur wil feliciteren. Ze feliciteert A. de 23 

Ronde met de leukste functie. Ze zegt dat ze moeten genieten van alles dat komen 24 

gaat.  25 

 26 

M. Mostard sluit zich bij alles aan dat gezegd is. Ze wil haar opvolger veel plezier 27 

wensen en de rest van het kandidaatsbestuur ook. Ze zegt dat ze erbij staan als een 28 

leuke groep. Ze zegt dat ze erg trots is op het huidig bestuur. Ze zegt dat zij nog van 29 

de tijd als bestuur moeten genieten en ook samen met het kandidaatsbestuur 30 

moeten genieten.  31 

 32 

G. van Loon wil iedereen bedanken voor het stemmen en de lieve berichtjes. 33 

- A. de Ronde sluit zich hierbij aan. 34 

 35 

T. van Egmond wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en de lieve berichtjes van 36 

de afgelopen dagen. Hij zegt dat hij best zenuwachtig was voor de algemene 37 

ledenvergadering, maar de lieve berichtjes waren erg fijn. 38 

 39 

A. van der Velden en T. van de Mortel sluiten zich hierbij aan.  40 

 41 

R. van Asperen zegt dat ze erg trots is en ze waardeert het heel erg hoe hecht en 42 

één ze al als groep zijn. Ze heeft veel vertrouwen en ze zegt dat ze er altijd voor het 43 

bestuur zullen zijn. 44 

 45 

Gianne zegt dat ze het superleuk vindt hoe het kandidaatsbestuur hier voor het 46 

bestuur zit, omdat ze hier al lang mee bezig zijn. Ze zegt dat Postelein nu een beetje 47 

de baby van het bestuur is die ze langzaam moeten afstaan. Ze zegt dat ze steeds 48 

meer vertrouwen krijgt deze baby af te staan, omdat ze ziet hoe het 49 

kandidaatsbestuur aanwezig is op activiteiten en hoe zichtbaar hun enthousiasme is.  50 

 51 
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Vivian zegt dat ze al verteld heeft hoe geweldig ze het kandidaatsbestuur vindt toen 1 

ze dronken was, nu vertelt ze het ook als ze nuchter is. Ze zegt dat het volgend jaar 2 

helemaal goed gaat komen.  3 

 4 

Pieter zegt dat hij het kandidaatsbestuur wil feliciteren met alle stemmen voor, 5 

niemand heeft zelfs blanco gestemd. Hij zegt dat dit erg bijzonder is en dat hij niet 6 

kan herinneren dat dit eerder gebeurd is. Hij zegt dat dit voor het huidig bestuur 7 

betekent dat een goede keuze gemaakt is waar de ALV het mee eens is. Daar is hij 8 

blij mee. Hij heeft veel vertrouwen in het kandidaatsbestuur. Hij vraagt aan T. van 9 

Egmond wat de belangrijkste toetscombinatie is van het toetsenbord. 10 

- T. van Egmond zegt dat dit Alt. 2 is. 11 

- B. van Enckevort zegt dat dit Ctrl. Alt. F5 is. 12 

- T. van Egmond zegt dat hij een ander soort laptop heeft. 13 

- Pieter vraagt aan A. de Ronde wat zij de beste toetscombinatie vindt. 14 

o A. de Ronde zegt dat dit Ctrl. Z is.  15 

 16 

Mandy zegt dat ze het kandidaatsbestuur wil feliciteren en dat ze erg trots is op hoe 17 

enthousiast het kandidaatsbestuur is met alles. Ze sluit zich aan bij alles dat gezegd 18 

is.  19 

 20 

M. Mostard zegt dat vier kandidaatsbestuursleden al goed bevriend zijn. Ze vraagt 21 

hoe zij het voor zich zien als zij als vrienden kritisch naar elkaar moeten zijn. Ze 22 

vraagt of ze nagedacht hebben over hoe dit is en of zij eerlijk over elkaars 23 

functioneren kunnen zijn. 24 

- A. de Ronde zegt dat ze hier over nagedacht heeft en dat het haar juist fijn 25 

lijkt, omdat ze elkaar zo goed kennen. Ze denkt dat iedereen zich dan sneller 26 

bloot durft te geven en alles kan delen. Iedereen kan kritisch zijn, er is geen 27 

drempel. Hierdoor kan iedereen juist wat directer zijn. 28 

- Het kandidaatsbestuur sluit zich hierbij aan. 29 

- G. van Loon zegt dat er al veel warmte is bij elkaar. Als iemand kritisch moet 30 

zijn, weet iedereen dat het daarna weer snel goed is.  31 

 32 

Emma feliciteert het kandidaatsbestuur en zegt dat ze erg trots is, ook met hoe het 33 

vanavond is gegaan. Ze hoopt dat ze een leuke periode tegemoet gaan met het 34 

huidig bestuur en dat ze vervolgens een mooi jaar tegemoet gaan.  35 

 36 

12. Sluiting 37 

Emma sluit om 20.41 uur de vergadering en nodigt iedereen uit beneden iets te 38 

drinken.  39 

 


