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Algemene ledenvergadering  
29-09-2016 
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 

Bestuur 2016-2017: Gaby van Loon, Anne-France de Ronde, Thijs van 3 
Egmond, Anouk van der Velden, Tamara van de Mortel 4 
Commissiehoofden: D. Ruessink, J. Wissing, E. Groot Dengerink, T. 5 
Stift, Y. Bremer 6 
Raad van Advies: B. van Enckevort, M. Mostard, N. Mijnsbergen 7 
Leden: L. Peeters, K. Bongers, F. Verduijn, V. van den Berg, R. van 8 
Vugt, M. Verkooijen, E. Oplaat, D. Hendriks, L. Knipscheer, T. Boeijen, 9 
L, Streppel, K. Weug, R. van de Scheur, N. van den Brand, A. van ’t 10 
Klooster, M. Bourgondiën, E. Hogewerf, I. Ooms, T. Mes, T. Vroegop, 11 
O. Nelissen, L. van Osta, S. van der Meijs, E. Mulder, F. van den 12 
Eerenbeemt, V. Weijnen,, R. Willems, J. Chia, E. Bollaart, M. Grijsen, 13 
H. van Bree, B. Braun, J. Kooijman. 14 
 15 
Totaal: 52 16 

Afwezigheid  17 
bij kennis- 18 
geving:  E. Vincken (machtigt L. van Osta), S. de Feiter (machtigt M.  19 

 Bourgondiën), A. Buster (machtigt T. Stift), M. Willems (machtigt Y. 20 
Bremer), T. van Loon (machtigt R. Willems) 21 

 22 

1. Opening 23 

Emma opent om 18.31 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  24 
 25 
Emma zegt dat ze nog iets wil ophelderen, voordat ze Mandy het woord geeft voor 26 
de machtigingen. Bij de afgelopen twee algemene ledenvergaderingen is gezegd dat 27 
het mogelijk is voor iemand door twee personen gemachtigd te worden. Het bestuur 28 
was hier, na onderzoek van de statuten, zeker van. Pas na de algemene 29 
ledenvergadering van woensdag 22 juni 2016 is gebleken dat dit niet mocht. Het 30 
bestuur heeft toen de leden gemaild die iemand gemachtigd hadden, waarvan dat lid 31 
door twee leden gemachtigd was. In de mail is het probleem uitgelegd en gezegd 32 
dat, mits dit lid anders wenste, de stem van dit lid als ongeldig verklaard zou worden 33 
in het nadeel van het bestuur. Dat betekent dat het bestuur de stem bij de stemmen 34 
'voor' ongeldig zullen verklaren, in verband met de anonimiteit van de stem. 35 

 36 

2. Vaststellen agenda  37 

De agenda is vastgesteld.  38 

 39 

3. Goedkeuren notulen 40 

De notulen van 22-06-2016 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen 41 
van de spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen:  42 
 43 
Pagina 4 44 
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Regel 51: Thijs zegt dat hier staat dat E. Vincken aanwezig was tijdens de 1 
kascontrole, maar zij was ziek. 2 

- Pieter zegt dat dit klopt.  3 
 4 

4. Mededelingen bestuur 5 

a. Secretaris 6 
- Geen mededelingen. 7 

 8 
b. Penningmeester 9 

- In september 2016 is een enquête onder docenten afgenomen. In totaal 10 
hebben acht docenten de enquête ingevuld. Deze bestond uit twee gesloten 11 
vragen over interesse deel te nemen aan de studiereis en de tijd die docenten 12 
nodig hebben hierover een beslissing te nemen. Verder hadden docenten de 13 
mogelijkheid gegevens achter te laten wanneer zij geïnteresseerd waren mee 14 
te gaan op de studiereis van Postelein en was ruimte gelaten voor algemene 15 
vragen of opmerkingen. Vijf docenten gaven aan geïnteresseerd te zijn, één 16 
docent gaf aan niet geïnteresseerd te zijn en twee docenten waren 17 
geïnteresseerd maar voorzagen planningsproblemen. Aangaande de 18 
benodigde tijd om te beslissen of docenten mee zouden kunnen, gaven drie 19 
docenten aan vier weken of minder nodig te hebben en gaven drie docenten 20 
aan twaalf weken nodig te hebben. Eén docent gaf aan rond januari benaderd 21 
te willen worden en een andere docent had geen mening over deze vraag. 22 
Verdere gegevens zijn meegegeven aan het volgende bestuur. 23 

- Op woensdag 21 september 2016 is de samenvatting van het boek ‘Ogen 24 
doen onderzoek’ van J. Janssens opnieuw in de verkoop gegaan. Deze 25 
samenvatting, die in het archief van Postelein nog beschikbaar was, is 26 
opnieuw nagekeken en in het nieuwe format gezet. Dit is het gevolg van het 27 
boek dat in het kader van het nieuwe curriculum terug is gekomen. Daarnaast 28 
zijn in het kader van het nieuwe curriculum de samenvattingen van de boeken 29 
‘Handbook of socialization’ door Grusec en Hastings, ‘An Introduction to 30 
Developmental Psychology’ door Slater en Bremner, ‘Handboek 31 
ontwikkelingspsychologie’ door Verhofstadt-Deneve, Van Geert & Vyt en 32 
‘Educating special children’ door Farrell uit de verkoop gehaald. 33 

 34 
c. Commissaris PR 35 

- In week 36 is de evaluatie van de introductie van de Radboud Universiteit 36 
ontvangen. De enquête is ingevuld door 43 studenten pedagogische 37 
wetenschappen en 35 ALPO-studenten. Het opleidingsprogramma werd 38 
beoordeeld met een 7,6. Het beeld van de studie was iets minder goed dan de 39 
overige onderdelen van het opleidingsprogramma, dit is mogelijk te verklaren 40 
door het schrappen van het gastcollege tijdens de universiteitsdag. De 41 
praktische zaken waren over het algemeen duidelijk voor de deelnemers, wel 42 
was opvallend dat ALPO-studenten minder tevreden waren dan studenten 43 
Pedagogische Wetenschappen over kennis van onder andere het rooster, het 44 
kunnen vinden van gebouwen en het inschrijven voor vakken. Op donderdag 45 
1 september heeft nog een introductiemiddag plaatsgevonden op de Pabo, 46 
wellicht is toen meer duidelijkheid gekomen over het Pabo-deel. De mentoren 47 
werden beoordeeld met een 9,1 door Pedagogische Wetenschappen 48 
studenten en met een 9,4 door ALPO-studenten. De introductie als geheel 49 
werd gemiddeld beoordeeld met een 8. 50 
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- Op donderdag 15 september 2016 heeft een maandelijkse activiteit 1 
plaatsgevonden, waarbij wraps met kip, zalm en tomaat, mozzarella en pesto 2 
werden uitgedeeld. Ongeveer 150 leden zijn een wrap komen halen, 3 
waaronder veel eerstejaars. De reacties waren zeer positief.  4 

- Op vrijdag 16 september 2016 is de vijfde editie van de PosteleinPost naar de 5 
drukker gestuurd. Deze editie had als thema ‘flashback’. Het bestuur van 6 
2016-2017 werd voorgesteld, in ‘Wie is het?!’ waren flashbacks te zien van het 7 
studentenleven van twee docenten, de geschiedenis van Postelein is uitgelicht 8 
en in ‘De wereld van...’ is aandacht besteed aan PTSS. In week 39 is de 9 
PosteleinPost uitgedeeld bij colleges en werkgroepen.  10 

o E. Mulder zegt dat op dinsdag 13 september 2016 nog een 11 
Posteleinborrel heeft plaatsgevonden. 12 

o Vivian zegt dat dit verwerkt is in het jaarverslag.  13 
 14 
d. Commissaris formeel 15 

- Op donderdag 15 september 2016 heeft de excursie naar de Rijdende School 16 
in Wijchen plaatsgevonden. Hier waren zeventien deelnemers aanwezig. Een 17 
deel van de groep is vanaf de universiteit naar de Rijdende School gefietst, 18 
een ander deel is met het openbaar vervoer vanaf het station vertrokken. 19 
Daarnaast zijn een aantal leden op eigen gelegenheid naar Wijchen gekomen. 20 
Bij de excursie is verteld over de opzet van de Rijdende School en is een 21 
vraaggesprek gehouden met de docenten op de locatie Wijchen. Deelnemers 22 
gaven aan het onderwerp van de excursie erg vernieuwend te vinden en de 23 
interactie erg prettig. 24 

- Op woensdag 21 september 2016 heeft de activiteit de Kleurfabriek met het 25 
thema Olympische Spelen plaatsgevonden. Hier waren twaalf deelnemers 26 
aanwezig. Met een groep kinderen van het asielzoekerscentrum is 27 
verschillende spelletjes gedaan, waaronder speerwerpen, estafettelopen en 28 
het versieren van een vlag. Na afloop ontvingen alle kinderen een medaille. 29 
Aangezien de kinderen niet altijd mee wilden doen en omdat de commissie 30 
het belangrijker vond dat de kinderen het naar hun zin hadden dan dat ze 31 
netjes de spelletjes volgden, was het verloop van de middag enigszins 32 
chaotisch. Toch hebben zowel de deelnemers vanuit Postelein als de kinderen 33 
een erg leuke middag gehad. 34 

- Op woensdag 28 september 2016 heeft de lezing Media en Educatie 35 
plaatsgevonden. Hier waren 57 aanwezigen, waarvan veertig leden van 36 
Postelein, zes leden van Meesterlijk en elf niet-leden. De lezing riep veel 37 
herkenning op en de reacties waren positief, ondanks dat de spreker wat 38 
uitliep.  39 

 40 
e. Commissaris informeel 41 

- Op dinsdag 27 september 2016 heeft de eerstejaarsactiviteit plaatsgevonden. 42 
Voor leden kostte deze activiteit € 5,50 en voor niet-leden € 9,00. Op deze 43 
avond waren 88 leden aanwezig. De avond werd begonnen in Bar ThomTom. 44 
In drie groepen is gegeten bij Mexicaans Café Restaurant Popocatepetl. Als 45 
de ene groep aan het eten was, deden de overige twee groepen een quiz over 46 
de introductie, de Radboud Universiteit en Nijmegen. De avond is gezamenlijk 47 
afgesloten in Bar ThomTom waar het winnende groepje shotjes ontving. De 48 
reacties waren positief en eerstejaars gaven aan een concreter beeld 49 
gekregen te hebben van de activiteiten die door Postelein georganiseerd 50 
worden. 51 
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o E. Mulder zegt dat ze dit een leuk initiatief vindt en een leuke 1 
ontwikkeling op de traditionele barbecue. 2 

o Ruth bedankt haar.  3 
 4 
f. Voorzitter 5 

- In week 39 is een Posteleintje van de Periode gekozen. Dit maal is dat C. van 6 
der Giessen, met als reden dat ze heel gezellig, vrolijk en betrokken is en 7 
onlangs enthousiast voor de eerste keer naar de Posteleinborrel is geweest. 8 
Zij heeft een daghap voor twee personen bij Mexicaans Café Restaurant 9 
Popocatepetl ontvangen en een oorkonde met de reden van nominatie. In het 10 
jaarverslag staan, na de algemene ledenvergadering, vijf Posteleintjes van de 11 
Periode beschreven. Dit komt, omdat het Posteleintje van Periode 1 van 2015 12 
ook beschreven staat, terwijl dit Posteleintje van de Periode in het 13 
bestuursjaar 2014-2015 is gekozen. Vanaf het jaarverslag 2016-2017 zullen 14 
weer vier Posteleintjes van de Periode beschreven worden in het jaarverslag.  15 

 16 

5. Informatie N.S.K.W. Kompanio 17 

Emma biedt haar excuses aan over de onduidelijkheid over Kompanio tijdens de 18 
algemene ledenvergadering van woensdag 22 juni 2016. Ze zegt dat het toen, en nu 19 
nog steeds, nog best onduidelijk is, omdat Kompanio nu opgericht wordt. Veel dingen 20 
moeten nog uitgezocht worden. Ze zegt dat ze nu een update zal geven over een 21 
aantal punten. 22 
 23 
Emma zegt dat het proces van oprichting zijn oorsprong kent in het bestuursjaar 24 
2014-2015. Hier werd het verzoek van de universiteit aan de studieverenigingen 25 
kenbaar gemaakt een vereniging op te richten in verband met de nieuwbouw van 26 
2020. In het verleden heeft al eerder een koepelvereniging bestaan, deze is helaas 27 
opgehouden te bestaan. In 2014-2015 is globaal gezien het volgende gebeurd: bij de 28 
notaris zijn offertes opgevraagd, statuten van bestaande koepelverenigingen zijn 29 
bekeken en gebrainstormd is over de naam van de koepelvereniging. In 2015-2016 30 
is dit overgedragen aan de besturen van dat jaar, hierin is onder andere het volgende 31 
gebeurd: de statuten en het huishoudelijk reglement zijn opgesteld, een naam en een 32 
logo zijn gemaakt en onthuld, het beleidsplan is geschreven, media als een 33 
Facebookpagina en een Google Drive zijn aangemaakt en begin september zijn de 34 
stukken bij de notaris ingediend. Hier bleek iets te missen, dat later is aangevuld. De 35 
notaris werkt met een besluittermijn van twee tot drie weken. Dit betekent dat 36 
Kompanio nu officieel nog niet bestaat. Het kan zijn dat Kompanio volgende week  37 
wel bestaat. 38 
 39 
E. Mulder vraagt wat precies de doelstelling is van Kompanio, behalve de bijdrage 40 
aan de nieuwbouw. 41 

- Emma zegt dat de insteek is internationale studenten samen te brengen. Zo is 42 
Kompanio veel bezig met het buddyproject, waarbij studenten die een korte 43 
periode in Nijmegen zijn, gekoppeld worden aan een Nijmeegse student. 44 
Daarnaast wordt gestreefd naar meer samenhang binnen de faculteit. 45 

- E. Mulder vraagt of al ideeën voor activiteiten bedacht zijn. 46 
o Emma zegt dat het S-feest een informele activiteit zal zijn. Verder kan 47 

gedacht worden aan een filmavond. Op formeel vlak kan gedacht 48 
worden aan activiteiten die voor de hele faculteit interessant zijn, zoals 49 
een arbeidsoriëntatiedag of een symposium.  50 

 51 
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Een lid komt binnen. 1 
 2 
M. Verkooijen zegt dat ze nog geen Facebookpagina van Kompanio voorbij heeft 3 
zien komen, ze vraagt of dit nog gepromoot gaat worden. 4 

- Emma zegt dat het al wel gepromoot is. 5 
- M. Verkooijen zegt dat het leuk is als leden van de lidverenigingen ook 6 

betrokken worden bij Kompanio. 7 
- Emma zegt dat de promotie inderdaad nog wel moet groeien, daar wordt nu 8 

over gebrainstormd. 9 
- M. Verkooijen zegt dat als leden nu al een Facebookpagina liken, zij 10 

informatie mee krijgen vanaf het begin van oprichting.  11 
 12 
Emma zegt dat het S-feest vanaf bestuursjaar 2016-2017 georganiseerd zal worden 13 
door Kompanio. Het idee van het oprichtingsbestuur was, dat één of twee 14 
bestuursleden vanuit Kompanio en een commissielid van elke vereniging zich met 15 
het S-feest zullen bezighouden. De financiën worden voorlopig beheerd door SPiN, 16 
zij zijn dus het betalende bestuur van het S-feest. Dit betekent ook dat zij kosten 17 
zullen voorschieten. De resterende verenigingen zullen de eventuele opbrengst van 18 
de kaartverkoop overmaken naar SPiN. De opbrengst van het feest gaat dus naar 19 
Kompanio. Mocht verlies gemaakt worden in zodanige mate dat verenigingen het niet 20 
op kunnen vangen, dan zal dit ook op Kompanio verhaald worden en zal de 21 
vereniging mogelijk failliet gaan.  22 
 23 
Emma zegt dat de Erasmuscommissie, bestaande uit de commissaris intern, 24 
commissaris activiteiten en twee of drie niet-bestuursleden, het Erasmusproject 25 
verzorgt. Het doel van het Erasmusproject is internationale studenten die maar een 26 
korte periode in Nijmegen blijven, te koppelen aan studenten die al langer in 27 
Nijmegen wonen. De Nijmeegse student heeft daardoor de kans zijn of haar 28 
internationale vaardigheden te verbeteren en de buitenlande student heeft een buddy 29 
die Nijmegen goed kent en weet hoe bepaalde dingen gaan. Het idee is twee keer 30 
per semester activiteiten voor de gevormde koppels te organiseren. Het idee was, 31 
bedacht door de buddycommissie van SPiN, een buddyborrel te organiseren. Dit is 32 
geprobeerd, maar toen bleek dat de contactpersoon vanuit het International Office de 33 
internationale studenten hier niet van op de hoogte had gesteld. Het buddyproject 34 
kan dus pas in het tweede semester van start gaan. Dit zal dan georganiseerd 35 
worden door Kompanio in samenwerking met het International Office.   36 
 37 
Emma zegt dat het faculteitsbestuur en de onderwijsdirecteuren weten dat studenten 38 
graag meer praktijkoriëntatie willen. SPiN en CognAC organiseren al activiteiten die 39 
op carrière gericht zijn, maar dit soort activiteiten kan ook faculteitbreed 40 
georganiseerd worden, is gebleken uit een enquête. Voordelen hiervan zijn dat men 41 
als hele faculteit eventueel grotere bedrijven kan lokken en dat het faculteitsbestuur 42 
Kompanio mogelijk ondersteunt. Een arbeidsmarktcommissie die een dergelijke 43 
activiteit organiseert, zou bijvoorbeeld uit de commissaris activiteiten, nog een 44 
bestuurslid en twee of drie niet-bestuursleden kunnen bestaan. Bij dit soort 45 
activiteiten kan gedacht worden aan een symposium of een dag met workshops die 46 
gericht zijn op het werkveld van de faculteit Sociale Wetenschappen. De organisatie 47 
hiervan zal Kompanio op haar nemen, in samenwerking met de faculteit.  48 
 49 
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M. Mostard zegt dat bestuurders van lidverenigingen lid zijn van Kompanio. Ander 1 
studenten kunnen dus geen lid worden. Ze vraagt hoe Kompanio dan aan 2 
commissieleden komt. 3 

- Emma zegt dat het idee is dat Kompanio over een paar jaar een op zichzelf 4 
staande vereniging is met een eigen bestuur. Het is dan een eigen vereniging 5 
die mensen kan werven om lid te worden.  6 

- M. Mostard vraagt of die mensen dan ook lid zijn en dus lid kunnen zijn van 7 
zowel Postelein als Kompanio. 8 

o Emma zegt dat ze dit nog niet precies weet. Nu is Kompanio nog te 9 
vergelijken met het SOFv. De lidverenigingen vertegenwoordigen haar 10 
leden in de koepel. 11 

- M. Verkooijen zegt dat bij Olympus wel leden in commissies plaatsnemen. 12 
- Emma zegt dat dit belangrijk is uit te zoeken. 13 
- M. Mostard zegt dat ze begrepen heeft dat algemene ledenvergaderingen ook 14 

alleen bezocht mogen worden door huidige bestuursleden van de 15 
lidverenigingen. 16 

- Emma zegt dat dit zo toegelicht zal worden.  17 
 18 
Emma zegt dat het idee is drie keer per jaar een algemene ledenvergadering te 19 
organiseren, namelijk een wissel- en beleidsvergadering, een halfjaarlijkse algemene 20 
ledenvergadering en een vergadering waarin het jaarverslag en het nieuwe bestuur 21 
gepresenteerd worden. De algemene ledenvergaderingen van Kompanio zijn 22 
bedoeld om terug te kijken op het afgelopen beleid van de voorgaande periode, de 23 
kans te geven aan lidverenigingen hun stem te laten horen over het toekomende 24 
beleid en om als een moment van overleg tussen de lidverenigingen te dienen. Bij de 25 
vergadering is het bestuur van Kompanio aanwezig en ten minste twee 26 
bestuursleden per lidvereniging. De bestuursleden van de lidverenigingen die ook 27 
bestuurslid zijn van Kompanio tellen niet mee. Eerder is gezegd dat alle studenten 28 
Sociale Wetenschappen automatisch lid zijn van Kompanio, maar dit klopt niet. De 29 
leden zijn de lidverenigingen, dus de besturen van de studieverenigingen van Sociale 30 
Wetenshappen. Dit valt te vergelijken met het SOFv. Aangezien nu voor verwarring 31 
gezorgd is, is afgesproken dat oud-besturen voor eenmalig genodigd zullen zijn 32 
tijdens de eerste algemene ledenvergadering van Kompanio. Een e-mail zal 33 
verstuurd worden en deze vergadering vindt midden oktober plaats. Hierin worden in 34 
ieder geval de door de statuten verplichte stukken besproken.  35 
 36 
M. Mostard vraagt of tijdens de volgende algemene ledenvergadering van Postelein 37 
weer een update over Kompanio gedaan kan worden als het toekomstbeeld duidelijk 38 
is. 39 

- Emma zegt dat het handig is hier een vast agendapunt van te maken.  40 
 41 
E. Mulder vraagt aan Emma hoe het bevallen is bestuurslid van Kompanio en 42 
Postelein te zijn. 43 

- Emma zegt dat het erg leuk was bezig te zijn met het oprichten van een 44 
vereniging en alles zelf in te kunnen delen wat daarbij komt kijken. Met 45 
Postelein staat al heel veel vast. Ze heeft wel gemerkt dat het af en toe lastig 46 
was, omdat iedereen haar eigen vereniging voorop zet. Hierdoor bleven 47 
bepaalde taken soms lang liggen. Verder was het vaak lastig een vergadering 48 
te plannen met alle bestuursleden van Kompanio.  49 

 50 

6. Presenteren Jaarverslag 2015-2016 51 
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Emma zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv gemaild kunnen 1 
worden. Ze geeft aan dat het verslag per pagina besproken zal worden.  2 
 3 
Een lid komt binnen. 4 
 5 
Pagina 9 6 
M. Verkooijen zegt dat in de speerpunten de verbinding met docenten beschreven 7 
staat. Ze zegt dat het zoeken van docenten voor de studiereis niet zo soepel verliep. 8 
Ze zegt dat een enquête onder docenten afgenomen is en vraagt of dit kan helpen bij 9 
het zoeken van docenten.  10 

- Emma zegt dat Ruth een lijst bij heeft gehouden van docenten die 11 
geïnteresseerd waren mee te gaan, maar niet konden. Zo kan Tamara 12 
makkelijker aan de slag met het benaderen van docenten. 13 

- M. Verkooijen zegt dat benoemd kan worden dat dit gedaan is, omdat op deze 14 
manier iets goeds is weten te behalen uit het docentencontact.  15 

 16 
Pagina 10 17 
Regel 32: E. Mulder zegt dat benoemd is dat het ledenbestand op een Google Drive 18 
staat. Ze zegt dat dit niet helemaal waterdicht is en dat de universiteit services heeft 19 
die veiliger zijn. Ze raadt dit aan en zegt dat dit besproken kan worden met J. van 20 
Horen.  21 

- Emma zegt dat het onderwijsinstituut een Cloud beschikbaar heeft gesteld 22 
aan Postelein. Hier worden ook back-ups van computers op gemaakt. 23 
Gekeken kan worden naar de mogelijkheden in verband met privacy. 24 

 25 
M. Verkooijen zegt dat leden die vierjarig lid zijn geweest en het lidmaatschap willen 26 
verlengen, de verhoogde contributie moeten betalen. Ze vraagt of dit niet oneerlijk is. 27 

- Emma zegt dat leden die voor het collegejaar 2016-2017 lid zijn geworden,    28 
€ 10,00 blijven betalen.  29 

- Pieter zegt dat een vierjarig lidmaatschap automatisch afloopt. Indien leden lid 30 
willen blijven, dienen zij de nieuwe overeenkomst aan te gaan. Hij zegt dat hij 31 
bij het SOFv gehoord heeft dat als de contributie verhoogd wordt, dit in 32 
principe bij alle leden gedaan kan worden mits de reden goed is en het 33 
verschil in contributie niet groot is. 34 

- M. Verkooijen vraagt of het bestuur het idee heeft dat studenten wel opnieuw 35 
lid willen worden, maar zij dan eigenlijk benadeeld worden.  36 

o Pieter zegt dat hij denkt dat de verhoging van € 2,50 daar geen invloed 37 
op heeft. Hij zegt dat de contributieverhoging nodig was en dat het 38 
jammer zou zijn als iemand daardoor geen lid meer wil zijn. Leden gaan 39 
een verbintenis aan en daar worden andere voorwaarden aan gesteld 40 
naar aanleiding van de contributieverhoging.  41 

o Emma zegt dat ze snapt dat het zo wel kan voelen voor leden.  42 
o M. Verkooijen zegt dat leden wel dezelfde persoon blijven. 43 

- M. Mostard zegt dat Pieter zei dat contributie bij alle leden verhoogd kan 44 
worden. Ze vraagt of een wijziging niet contractueel veranderd moet worden. 45 

o Pieter zegt dat dit niet hoeft, zodat verenigingen en bedrijven meer 46 
vrijheid hebben om te zorgen dat instanties niet ten onder gaan aan 47 
contracten die ooit gesloten zijn. Op deze manier Kunnen bedrijven, 48 
instanties en verenigingen wel blijven bestaan. 49 

- M. Mostard vraagt of niet verwezen moet worden naar de algemene 50 
voorwaarden van een lidmaatschap.  51 
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o Pieter zegt dat inderdaad alle leden op de hoogte gesteld moeten 1 
worden. Zij moeten de gelegenheid krijgen hun lidmaatschap op te 2 
zeggen. 3 

- M. Verkooijen vraagt of dat een goed idee is. 4 
o Pieter zegt dat het gezien de financiën niet nodig is de contributie voor 5 

alle leden te verhogen, daarom wordt het in fases ingevoerd. 6 
- E. Mulder zegt dat misschien in een clausule informatie kan worden 7 

opgenomen over het verhogen van contributie zonder dat daar expliciete 8 
toestemming voor nodig is. 9 

- Mandy vraagt of dit bijvoorbeeld op een registratieformulier kan. 10 
o E. Mulder zegt dat dat inderdaad een optie is.  11 

 12 
Pagina 11 13 
E. Mulder zegt dat ze het leuk vindt dat Posteleintje van de Periode nog van de 14 
grond komt. 15 
 16 
Pagina 12 17 
B. van Enckevort zegt dat geschreven is dat Capture de Wodka een initiatief van 18 
leden was. Ze zegt dat zij dit ook met de commissie bedacht heeft en ze zegt dat het 19 
bij de commissie niet bekend was dat deze activiteit een initiatief van leden was. 20 

- Ruth zegt dat deze activiteit inderdaad met een brainstormsessie met de 21 
commissie naar voren is gekomen, maar dat dit ook bij initiatieven leden 22 
genoemd is. Ze zegt dat ze zich niet bewust was van het feit dat het ook met 23 
de commissie bedacht is. Ze zegt dat deze activiteit op de planning stond met 24 
de commissie en omdat leden dit ook graag wilden, heeft ze het sowieso door 25 
laten gaan.  26 

 27 
Pagina 13 28 
Regel 44: B. van Enckevort zegt dat hier staat dat aansluiting met het curriculum niet 29 
gevonden is. Ze zegt dat het slim is toe te voegen waarom dit niet gelukt is, zodat dit 30 
niet elk jaar geprobeerd wordt zonder dat het iets oplevert.  31 

- Gianne zegt dat het een tijdje duurde voordat het contact met docenten goed 32 
verliep, omdat daar tijd voor nodig is. Op het moment dat een docent 33 
gevonden was om een lezing mee te plannen, was het vak waarop het zou 34 
aansluiten al afgelopen. Ze zegt dat samen met Gaby nog geprobeerd is een 35 
lezing te organiseren, maar dit bleek erg lastig te zijn. 36 

- B. van Enckevort zegt dat dit een goede reden is die toegevoegd kan worden.  37 
- Gianne zegt dat ze graag aan het volgende bestuur wil meegeven nog een 38 

keer te proberen een lezing met een docent te organiseren.  39 
- L. Peeters zegt dat het niet erg hoeft te zijn als de lezing plaatsvindt als het 40 

vak is afgelopen, omdat leden het vak wel gevolgd hebben. 41 
- Gianne zegt dat de insteek was een lezing aan te sluiten bij het curriculum op 42 

dat moment, dat is niet gelukt. 43 
- E. Mulder vraagt of Gianne contact heeft gehad met T. Kleemans, L. Hendriks 44 

en E. Rommes. Zij werken graag mee en de lezing over genderfluïditeit sluit 45 
aan bij onderwerpen die E. Rommes bespreekt. 46 

o Gianne zegt dat ze contact heeft gehad met E. Rommes. Met T. 47 
Kleemans is contact geweest voor de ouderdag, hij was lastig te 48 
bereiken. L. Hendriks is erg enthousiast, maar hij houdt wegens drukte 49 
contact soms een beetje af. 50 
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o E. Mulder zegt dat dit ook redenen zijn waarom het aansluiten van een 1 
activiteit op het curriculum niet gelukt is. Docenten hebben wel 2 
interesse, maar ze zijn erg druk.  3 

 4 
Pagina 16 5 
Regel 1: M. Verkooijen zegt dat bij de oppasadressen toegevoegd kan worden dat 6 
met flyers en posters gepromoot is. Nu staat alleen benoemd dat op de website 7 
gepromoot is. 8 

- Vivian zegt dat via de website naar leden toe gepromoot wordt, dat is wat 9 
bedoeld wordt. Naar ouders is inderdaad met flyers en posters gepromoot. 10 

- M. Verkooijen zegt dat ze het verschil begrijpt.  11 
 12 
Pagina 17 13 
Regel 36: B. van Enckevort zegt dat hier het gala toegevoegd mag worden.  14 
 15 
Pagina 18 16 
E. Mulder complimenteert het bestuur voor de betrokkenheid bij het SOFv. Ze zegt 17 
dat het een leuke vereniging is. 18 
 19 
M. Verkooijen zegt dat ze het goed vindt dat een activiteit voor besturen met het 20 
LOOP georganiseerd is. Ze zegt dat bestuursleden, behalve de voorzitter en 21 
secretaris, weinig met het LOOP te maken hebben. Ze vindt het slim dat het bestuur 22 
hier aan mee heeft gedaan.  23 
 24 
Regel 5: V. Weijnen zegt dat een handboek voor het LOOP gemaakt is. Ze vraagt 25 
wat hier in staat. 26 

- Emma zegt dat nog nooit eerder een handboek gemaakt is, zelfs niet in het 27 
oprichtingsjaar. Alles wat bekend is binnen het LOOP is opgeschreven, zodat 28 
daar op voortgebouwd kan worden. Ze zegt dat het oprichtingsjaar 29 
bijvoorbeeld ook niet bekend is. 30 

- M. Mostard vraagt of dit achterhaald kan worden aan de hand van oude 31 
beleidsplannen. 32 

o Emma zegt dat hier nog niet over nagedacht was.  33 
 34 
Pagina 21 35 
E. Mulder complimenteert het bestuur voor het uitgebreide verslag van de enquête. 36 
 37 
M. Verkooijen zegt dat één alinea twee keer beschreven staat, namelijk in regel 28 38 
en regel 34.  39 
 40 
Pagina 22 41 
Regel 2: V. Weijnen zegt dat hier staat dat twee procent de inhoud van informele 42 
activiteiten niet goed vindt. Ze vraagt of bekend is waarom dit zo is. 43 

- Ruth zegt dat hier geen opmerkingen bij geplaatst zijn. Ze denkt dat het komt, 44 
omdat deze groep leden over het algemeen geen interesse had in informele 45 
activiteiten.  46 

 47 
Pagina 24 48 
B. van Enckevort zegt dat voor de volledigheid een totaalkolom toegevoegd kan 49 
worden.  50 
 51 
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Pagina 28 1 
E. Mulder vraagt hoe het voor Pieter als penningmeester bevallen is dat veel 2 
bezuinigd is. Ze vraagt of hij vaak ‘nee’ heeft moeten zeggen. 3 

- Pieter zegt dat dit eigenlijk niet nodig is geweest, omdat het bestuur zich 4 
ingesteld heeft op het feit dat kosten laag moesten blijven en dat goede deals 5 
gesloten moesten worden. Zelf heeft hij niet vaak ‘nee’ hoeven zeggen. Wel 6 
werd vaak om raad gevraagd en heeft hij gecontroleerd of bepaalde kosten 7 
mogelijk waren. Hij zegt dat geprobeerd is zoveel mogelijk activiteiten te 8 
organiseren met dezelfde kwaliteit, maar met minder kosten. Uit de enquête is 9 
gebleken dat dit gelukt is. Hij zegt dat hij geen moeilijkheden heeft 10 
ondervonden.  11 

 12 
Pagina 28 13 
Regel 11: M. Bourgondiën zegt dat hier wordt geschreven over positieve 14 
kasverschillen. Ze zegt dat een mogelijke verklaring toegevoegd kan worden. 15 

- Pieter zegt dat het verschil wat betreft de samenvattingenkas in het Financieel 16 
Halfjaarverslag 2015-2016 beschreven staat. Waarschijnlijk is niet 17 
opgeschreven dat een samenvatting tien keer afgedrukt is. De andere € 4,00 18 
is waarschijnlijk een wisselfout geweest. 19 

 20 
Pagina 29 21 
M. Verkooijen zegt dat het haar opviel dat, zowel afgelopen jaar als dit jaar, de 22 
opkomst bij Mission Escape laag was bij de mannenactiviteit. Ze zegt dat vrouwen dit 23 
erg leuk vinden, maar dat mannen hier schijnbaar te weinig geld voor hebben. 24 

- Pieter zegt dat hij teleurgesteld was met de opkomst. Hij zegt dat gedacht 25 
werd iets moois neer te zetten voor een lage prijs. 26 

- M. Verkooijen zegt dat mannen het misschien toch te duur vonden. 27 
- Pieter zegt dat hij het hier met de commissie over gehad heeft en dat geen 28 

andere goede verklaring naar voren is gekomen. 29 
- O. Nelissen zegt dat bij activiteiten geïnformeerd is wat mannen graag zouden 30 

willen. Zij hebben aangegeven meer actieve activiteiten te willen ondernemen. 31 
Daarom is een Escaperoom georganiseerd, toen viel de opkomst alsnog 32 
tegen. Bij het Paintballen was dit ook het geval, ook hier was de reden niet 33 
duidelijk.  34 

 35 
Regel 29: V. Weijnen zegt dat in het contract uitgegaan is van een omzet van           36 
€ 500,00. Deze omzet is behaald, maar toch moest bijbetaald worden. Ze zegt dat dit 37 
een beetje gek lijkt en dat het misschien anders verwoord kan worden. 38 

- Pieter zegt dat ANAC speciaal voor Postelein openging. In het contract is 39 
inderdaad uitgegaan van € 500,00. Postelein heeft toen berekend hoeveel 40 
mannen nodig zouden zijn deze omzet te behalen inclusief drankjes en extra 41 
balletjes. Hier is een miscommunicatie ontstaan, want ANAC ging uit van deze 42 
omzet als basisomzet. Vervolgens is tot een schikking gekomen en heeft 43 
Postelein voor een paar mannen extra moeten betalen, maar wel voor minder 44 
mannen dan eigenlijk had gemoeten om de omzet te behalen. Hierdoor is over 45 
de begroting heen gegaan.  46 

 47 
Pagina 39 48 
M. Bourgondiën zegt dat ze het leuk vindt dat zoveel leden op de Posteleinborrel van 49 
dinsdag 13 september 2016 aanwezig waren. 50 

- Vivian bedankt haar voor haar aanwezigheid op de borrel.  51 
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 1 
Pagina 42 2 
Regel 25: E. Mulder zegt dat ze de samenwerking met AIESEC goed vindt. Ze vraagt 3 
of het iets heeft opgeleverd.  4 

- Vivian zegt dat dit helemaal niets heeft opgeleverd. Halverwege het jaar heeft 5 
een evaluatie plaatsgevonden.  AIESEC was erg enthousiast over de 6 
samenwerking. Hier bleek dat de samenwerking bij geen enkele 7 
studievereniging iets opleverde. Voor Postelein kostte de samenwerking elke 8 
maand promotie. Twee keer heeft een artikel in de nieuwsbrief gestaan en in 9 
de nieuwsbrief en op Facebook heeft meerdere malen een advertentie 10 
gestaan. Helaas had dit geen effect. Mensen die graag naar het buitenland 11 
willen, komen waarschijnlijk via Google bij AIESEC terecht.  12 

- E. Mulder vraagt of contact met het onderwijsinstituut heeft plaatsgevonden 13 
over hoe dit onder de aandacht gebracht kan worden, omdat veel mensen hier 14 
enthousiast over zijn.  15 

o Vivian zegt dat hier niet over gesproken is. Ze zegt dat ze op een 16 
gegeven moment geaccepteerd heeft dat de samenwerking niets zou 17 
opleveren. Vanuit AIESEC kwam ook niet veel input om nieuwe dingen 18 
uit te proberen, daardoor heeft ze hier zelf ook weinig tijd ingestoken.  19 

o E. Mulder zegt dat het anders wel makkelijk geld verdienen was 20 
geweest. Ze zegt dat als de samenwerking voortgezet wordt, ze 21 
aanraadt contact met het onderwijsinstituut op te nemen.  22 

 23 
Pagina 43 24 
E. Mulder zegt dat ze de oppasadvertenties een goed idee vindt. 25 

- M. Bourgondiën zegt dat hier toegevoegd kan worden dat ook posters op 26 
scholen zijn opgehangen.  27 

 28 
Pagina 44 29 
M. Verkooijen vraagt hoe het bevalt met minder bestuursleden bij uitreikingen 30 
aanwezig te zijn. 31 

- Emma zegt dat het fijn is dat niet iedereen verplicht is hiernaartoe te gaan. Het 32 
is niet nodig dat zes bestuursleden een student een hand geven. Met twee 33 
bestuursleden is Postelein wel vertegenwoordigd. Nu kan één bestuurslid een 34 
praatje houden en de ander de rozen uitdelen.  35 

 36 
Pagina 45 37 
E. Mulder complimenteert Vivian over het uitvoeren van de functie.  38 
 39 
Pagina 47 40 
B. van Enckevort zegt dat drie lezingen niet goed bezocht zijn. Ze zegt dat bij de 41 
Postelein voor Kinderen-commissie een evaluatie is toegevoegd over het aantal 42 
deelnemers. Dit kan bij de lezingen ook gedaan worden, mede omdat het aantal 43 
lezingen verhoogd is. 44 

- Gianne zegt dat twee lezingen in de avond zijn georganiseerd, één met SPiN 45 
en één met studievereniging Meesterlijk. Ze heeft het idee dat minder leden 46 
naar lezingen in de avond gaan en denkt dat deze lezingen overdag 47 
misschien beter bezocht zouden zijn. Daarnaast vielen een aantal lezingen 48 
ongunstig kijkend naar het rooster; dit komt door het verhogen van het aantal 49 
lezingen.  50 

 51 
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Regel 15: M. Verkooijen zegt dat toegelicht kan worden waarom de opzet van de 1 
lezing enigszins chaotisch was. Ze zegt dat ze ervan uit gaat dat dit niet door 2 
Postelein kwam. 3 

- Gianne zegt dat ze het moeilijk vindt dit toe te lichten zonder veel woorden te 4 
gebruiken. Ze zegt dat het niet door Postelein kwam. 5 

- M. Verkooijen zegt dat als advies meegegeven kan worden alles wat verwacht 6 
wordt van een spreker, van tevoren te bespreken, vooral als een spreker 7 
chaotisch overkomt. Dan zou in het jaarverslag het advies dat gegeven is 8 
beschreven kunnen worden.  9 

 10 
Regel 4: M. Verkooijen zegt dat genoeg leden plaatsnemen in de lezingencommissie, 11 
maar twee leden zijn gestopt. Ze vraagt hoe Gianne dit ervaren heeft. 12 

- Gianne zegt dat van tevoren bekend was dat een lid zou stoppen, omdat zij 13 
naar het buitenland ging. Toen zij wegging, nam iemand anders haar plek 14 
over in de commissie. Twee leden hebben zich op deze manier samen als één 15 
commissielid aangemeld.  16 

 17 
Pagina 48 18 
Regel 30: M. Verkooijen zegt dat meer contact met het commissiehoofd van de 19 
lezingencommissie gewenst zou zijn. Ze vraagt waarom Gianne dat miste, omdat zij 20 
in principe evenveel weet als het commissiehoofd van de commissie. 21 

- Gianne zegt dat ze het erg druk heeft gehad afgelopen jaar en dat ze 22 
voornamelijk de Kijk op Praktijk-commissie zelfstandig heeft laten 23 
functioneren. Daardoor was ze soms niet goed van details op de hoogte. Als 24 
de commissie op zoek ging naar nieuwe activiteiten, was de 25 
lezingencommissie bijvoorbeeld ook aan het brainstormen voor een soortgelijk 26 
onderwerp, voordat Gianne kennisnam over de precieze invulling. 27 

- E. Mulder zegt dat hiermee uitgekeken moet worden en dat het belangrijk is 28 
dat Gianne overal van op de hoogte is. Ze las in het beleidsplan 2016-2017 29 
ook dat de bestuursverantwoordelijke niet meer altijd aanwezig zullen zijn bij 30 
vergaderingen. Ze zegt dat het belangrijk is dat het bestuur de 31 
commissiehoofden blijft aansturen.  32 

- M. Mostard zegt dat het misschien slim is een communicatiemiddel toe te 33 
voegen tussen twee commissies, bijvoorbeeld een gezamenlijke Google 34 
Drive. Zo kan de communicatie directer verlopen.  35 

 36 
E. Mulder vraagt wat de reacties op de commissieshirts van de Kijk op Praktijk-37 
commissie waren. Ze vraagt of hier inderdaad behoefte aan was. 38 

- Gianne zegt dat ze het vooral bij excursies handig vond een duidelijk 39 
aanspreekpunt te hebben, omdat een groep dan ergens naartoe gaat. Bij 40 
formele activiteiten gaan vaak leden mee die niet zo bekend zijn bij Postelein. 41 
Bij de excursie naar de rijdende school waren meerdere reismogelijkheden, 42 
toen was het handig dat een commissielid in een herkenbaar shirt op het 43 
station stond.  44 

 45 
Pagina 50 46 
Regel 6: D. Ruessink zegt dat het hoofdkantoor in Geldermalsen is en niet in Utrecht.  47 
 48 
Pagina 53 49 
E. Mulder vraagt of het bestuur na afloop van de studytrip aangeraden heeft deze 50 
komend jaar niet meer te organiseren. Ze vraagt hoe dit gegaan is. 51 
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- Emma vraagt of E. Mulder bedoelt dat de laatste studytrip doorslaggevend is 1 
geweest.  2 

- E. Mulder vraagt wat bijvoorbeeld de invloed van de studytrip naar Keulen 3 
was. 4 

o Emma zegt dat het 22e bestuur vijf bestuursleden heeft en dat iets 5 
gedaan moest worden om de werkdruk te verminderen. Het bestuur 6 
dacht dat iets veranderd moest worden met de reizen. De skireis is 7 
uniek en zat vol de afgelopen jaren. Toen is nagedacht over de 8 
studytrip en studiereis en het organiseren van een mogelijke 9 
tussenoptie. Uiteindelijk is geadviseerd de studytrip niet te organiseren. 10 

- E. Mulder vraagt of dit los van de studytrip naar Keulen besloten is. 11 
o Gianne zegt dat dit jaar de reizen niet goed liepen. Ze heeft van een 12 

aantal leden gehoord dat zij kozen tussen de studytrip en studiereis. 13 
Eerstejaarsstudenten ontvangen geen studiefinanciering meer. Dit kan 14 
bij de reizen doorslaggevend zijn. Dat voegt iets toe aan het advies dat 15 
gegeven is.  16 

 17 
V. Weijnen zegt dat ze benieuwd is naar meer informatie over studievereniging 18 
Meesterlijk, omdat ze gehoord heeft dat informatie-uitwisseling redelijk eenzijdig was. 19 
Ze is benieuwd naar de ervaringen van het bestuur en vraagt wat zij hier uitgehaald 20 
hebben en wat zij aanraden voor komend jaar.  21 

- Gianne zegt dat toen studievereniging Meesterlijk net begon, Postelein met 22 
hen gepraat heeft over zaken als promotie en financiën. Tegenwoordig is de 23 
uitwisseling meer tweezijdig. Zo werkt Meesterlijk bijvoorbeeld met een App in 24 
plaats van een pasje als bewijs van lidmaatschap. Ze zijn erg flexibel en 25 
hebben een andere kijk op zaken. Nu is samen een activiteit georganiseerd, 26 
gekeken kan worden of dit volgend jaar weer zal gebeuren. Op het contact 27 
van afgelopen jaar kan voortgebouwd worden.  28 

 29 
Regel 24: M. Verkooijen vraagt of bekend is of Posteleinleden plaatsnemen in de 30 
commissie van stichting Move. 31 

- Gianne zegt dat drie leden in de commissie plaatsnemen 32 
- M. Verkooijen zegt dat dit vermeld mag worden.  33 

 34 
E. Mulder vraagt of het bestuur een idee heeft waarom maar elf leden bij de 35 
sollicitatieworkshop aanwezig waren. Ze zegt dat het een relevante activiteit is. 36 

- Gianne zegt dat de activiteit redelijk laat plaatsvond in februari. De activiteit is 37 
vooral relevant voor masterstudenten die nog geen stage hebben. De leden 38 
die nu aanwezig waren, waren nog aan het zoeken naar een stage en zaten 39 
niet meer in de oriëntatiefase. Dienst Studentenzaken gaf in principe geen 40 
training meer, dus het duurde langer dan gepland voordat een training 41 
geregeld was. Uiteindelijk is de training wel gegeven door Dienst 42 
Studentenzaken.  43 

- E. Mulder geeft als tip dat AKKU misschien gratis sollicitatietrainingen 44 
aanbiedt. De training zou al in december of januari gegeven kunnen worden.  45 

- M. Mostard zegt dat binnenkort al de eerste voorlichting voor masterstages 46 
plaatsvindt. Het is een goede tip de sollicitatietraining op tijd te organiseren.  47 

 48 
Pagina 57 49 
M. Verkooijen vraagt hoe de samenwerking met de Molenstraat bevallen is.  50 
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- Ruth zegt dat dit redelijk gegaan is. Een voorbeeld van iets dat niet goed 1 
gegaan is, is het plannen van data. Dit was in een contract vastgelegd, maar 2 
bij één BaMyPo feest bleek de El Sombrero dubbel geboekt te zijn. Hiervoor 3 
zijn excuses aangeboden. Om deze reden viel één feest in de tentamenweek 4 
van Postelein. Verder was het promotiemateriaal ongeveer één keer op tijd bij 5 
BaMyPo en één keer bij Inglorious. 6 

- M. Verkooijen vraagt of Ruth tips heeft voor haar opvolger.  7 
o Ruth zegt dat een paar dingen veranderd worden wat betreft promotie, 8 

ze denkt dat dit een vooruitgang zal zijn. Verder zijn alle data al 9 
vastgelegd, ze hoopt dat alles goed gaat. 10 

- M. Mostard zegt dat best wat organisatorische problemen hebben 11 
plaatsgevonden, dit was voorgaande jaren ook zo. Ze vraagt of hier iets tegen 12 
gedaan kan worden. 13 

o Ruth zegt dat ze hier veel over nagedacht heeft. Ze zegt dat de 14 
Molenstraat een monopolie heeft en dat studieverenigingen vrij weinig 15 
te zeggen hebben. Andere locaties, zoals de Waagh en Danscafé 16 
Billabong, zijn niet goed genoeg. Daarnaast moet Postelein rekening 17 
houden met de verenigingen waarmee samengewerkt wordt.  18 

- M. Mostard zegt dat deze verenigingen ook niet positief zijn. 19 
- Ruth zegt dat geen andere locatie kan bieden wat de Molenstraat biedt. De 20 

feesten in de Molenstraat zijn verder wel leuk.  21 
- Gianne zegt dat een aantal verenigingen, zoals SPiN, meer problemen met de 22 

Molenstraat heeft. Postelein heeft deze problemen niet. 23 
- M. Verkooijen zegt dat SPiN wel haar feesten ergens anders kan organiseren. 24 
- Vivian zegt dat ze wil toevoegen dat het contact met Heidi’s Skihut voor het 25 

Proud to be Fout feest van de introductie erg goed ging, dit was wel een ander 26 
contactpersoon.  27 

- M. Mostard vraagt of Postelein iets kan leren van andere verenigingen waarbij 28 
iets mis is gegaan wat betreft geld van de Molenstraat. 29 

o Pieter zegt dat het beter omgedraaid kan worden en dat andere 30 
verenigingen van Postelein kunnen leren, omdat Postelein geen 31 
financiële problemen heeft met de Molenstraat. De sponsoring moet 32 
nog binnenkomen, maar hij heeft vandaag nog contact gehad met S. 33 
Coolen. Het contact met hem verliep vlot en alles wat moest gebeuren, 34 
is gebeurd. Pieter zegt dat geldproblemen binnen de Molenstraat 35 
opgelost zijn. Over het algemeen verliep het contact niet altijd erg fijn, 36 
maar de feesten zijn wel goed. 37 

- M. Verkooijen vraagt of Pieter al geld van de Molenstraat binnen heeft. 38 
o Pieter zegt dat hij het nog niet heeft ontvangen. S. Coolen heeft 39 

aangegeven dat over twee weken betalingen gedaan worden.  40 
o B. van Enckevort zegt dat dit goed in de gaten gehouden moet worden.  41 

 42 
Pagina 58 43 
M. Verkooijen zegt dat bij het S-feest vermeld kan worden hoeveel kaarten totaal 44 
beschikbaar waren. 45 

- Ruth zegt dat dit 1.100 kaarten waren.  46 
 47 
Pagina 60 48 
Regel 9: M. Verkooijen zegt dat hier staat dat twee activiteiten hebben 49 
plaatsgevonden, terwijl alle activiteiten besproken worden. Ze zegt dat ze het niet 50 
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logisch vindt dat alleen bij Capture the Wodka vermeld is dat het beeldmateriaal 1 
verloren is gegaan, aangezien deze activiteit al in mei heeft plaatsgevonden. 2 

- Ruth zegt dat het beeldmateriaal van SPLASH! verloren is gegaan. Bij het 3 
schrijven van de tweede versie van het jaarverslag is het stukje over de GoPro 4 
verkeerd geplaatst. 5 

- M. Verkooijen vraagt of het klopt dat de GoPro gezonken is. 6 
o Ruth zegt dat dit klopt. 7 

- M. Mostard vraagt een moment stilte aan voor het verloren beeldmateriaal.  8 
 9 
Twee leden komen binnen.  10 
 11 
Pagina 61 12 
Regel 6: M. Verkooijen zegt dat R. van Asperen voluit geschreven mag worden. 13 
 14 
Pagina 63 15 
Regel 33: M. Verkooijen vraagt waarom op 48 studenten gerekend is. Ze zegt dat er 16 
nooit vanuit gegaan kan worden dat een reis vol komt. 17 

- Ruth zegt dat in het beleidsplan staat dat vijftig deelnemers inclusief twee 18 
docenten meekunnen. Ze zegt dat hier niet op gerekend is wat betreft de 19 
begroting.  20 

 21 
Regel 48: Y. Bremer zegt dat de informatiebijeenkomst al geweest is.  22 
 23 
E. Mulder vraagt wat qua planning meegegeven wordt over het organiseren van de 24 
studiereis, omdat in de enquête naar voren is gekomen dat veel leden geen tijd 25 
hadden om mee te gaan.  26 

- Emma zegt dat besproken is wat de opties zijn wat betreft de weken waarin de 27 
studiereis georganiseerd kan worden. De planning voor Postelein is lastig, 28 
omdat de tentamenweken en vakanties al vroeg plaatsvinden. Het is aan het 29 
volgende bestuur te bepalen wat zij hiermee willen doen, maar aangegeven is 30 
wel dat het anders kan. 31 

- E. Mulder zegt dat de studiereis misschien vervroegd kan worden als de 32 
studytrip niet georganiseerd gaat worden. 33 

- Gaby zegt dat gekeken is waarom de planning onhandig was, dit kwam met 34 
name door de verplichte stageweek van ALPO-studenten. Deze groep wordt 35 
steeds groter binnen Postelein. Nu wordt beter gekeken naar het rooster van 36 
ALPO-studenten, zodat zij ook meekunnen op studiereis.  37 

 38 
Emma vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het gehele verslag. 39 
 40 
E. Mulder zegt namens het negentiende bestuur dat het bestuur het goed gedaan 41 
heeft.  42 

-   Emma bedankt haar.  43 
 44 
M. Mostard sluit zich hierbij aan en bedankt het bestuur namens het achttiende 45 
bestuur en de Raad van Advies. 46 
 47 
M. Verkooijen bedankt het bestuur namens het twintigste bestuur.  48 
 49 
Twee leden komen binnen.  50 
 51 
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7. Stemmen Jaarverslag 2015-2016 1 

Emma geeft aan dat het Jaarverslag 2015-2016 is aangenomen met: 2 
 3 
46 stemmen voor 4 
0 stemmen tegen 5 
3 stemmen blanco 6 
 7 
De ALV klapt.  8 
 9 

8. Bestuurswissel 10 

Emma zegt dat ze een speech in gedichtvorm heeft geschreven voor het bestuur.  11 
Na urenlang wikken en wegen 12 
Doorkrassen en uitvegen 13 
Sta ik hier al met al toch met mijn toespraak 14 
Het is dan wel een gedicht, maar dat lijkt me bijzaak 15 
Mijn denken belandde op een morsdood spoor 16 
Bij de zoektocht naar een gepaste metafoor 17 
Voor het bestuursjaar en ook voor het leven 18 
Heb ik het uiteindelijk deze vergelijking gegeven 19 
Een bestuursjaar is als een klimbos, jawel 20 
Daaraan denk je misschien niet zo snel 21 
Maar ik kan jullie vertellen, het is echt waar 22 
En ik verzin dit ook niet zomaar 23 
Goedemorgen allemaal, ik ben Edwin 24 
En vandaag gaan jullie de bomen in 25 
Met deze mensen moeten jullie het doen 26 
Even goed opletten, dan kan je het straks nadoen 27 
De routes lopen van geel naar zwart 28 
En ieder kiest zijn eigen start 29 
Laag of hoog, dat maakt niet uit 30 
Als je maar gaat, loop recht vooruit 31 
Je hangt niet los, zie je die grote haken? 32 
Die zorgen ervoor dat je de grond niet zal raken 33 
Bovendien ben je nooit alleen 34 
Voor je, achter je: met elkaar kom je er zeker doorheen 35 
Het lijkt soms onmogelijk hoog 36 
Maar vertrouw, dat is alleen maar zo op het oog 37 
Een voor één samen naar de top 38 
En dan vandaag, plotseling de officiële stop 39 
Maar ook al geeft het nu verdriet, 40 
Echt stoppen doet het niet 41 
De herinneringen aan dit jaar 42 
Bindt ons voor altijd aan elkaar 43 
Lief bestuur, ik zal jullie niet vergeten 44 
Ik wil dat jullie het weten 45 
Bedankt voor de uitdagende klimtocht 46 
Die ik samen met jullie maken mocht 47 
 48 
Pieter heeft het naast het verhaal over kleding en het wisselen van shirt nog een 49 
speech geschreven: 50 
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Allerliefst 21e bestuur, mijn bestuur, ons bestuur. Ik heb afgelopen jaar een 1 
fantastisch jaar gehad en dat heb ik aan jullie te danken. Emma, jou kon ik altijd 2 
vinden voor een goed gesprek en ik heb de openheid naar elkaar toe heel bijzonder 3 
gevonden. Jouw medeleven en gevoeligheid voor gevoelens van anderen zijn 4 
volgens mij jouw allergrootste kracht. Mandy, gisteren zei jij dat je altijd het idee hebt 5 
gehad dat je alles op orde had. Dat idee hadden wij ook. Wat ik bijzonder aan jou 6 
vind, is dat je anderen aan afspraken en taken kan helpen herinneren, zonder dat je 7 
de ander de les leest. Als we jou toch niet hadden gehad om ook op de details te 8 
letten… Vivian, jouw bijzonder sterke rechtvaardigheidsgevoel en sterke moraal 9 
bewonder ik aan je. Jouw mening is altijd rechtvaardig onderbouwd en als je later 10 
vindt dat een mening van vroeger niet meer is wat je nu vindt, dan durf je daar ook 11 
op terug te komen. Gianne, wij begonnen samen vanuit vriendschap aan de 12 
rollercoaster van het bestuursleven. Voordat we begonnen, hadden we geen idee 13 
hoe onze vriendschap zou zijn aan het eind van het bestuursjaar, maar ik weet nu 14 
dat de vriendschap sterker is dan ooit. Met jou discussiëren betekent altijd dat over 15 
en weer wordt geluisterd waardoor we nog steeds veel van elkaar leren. Dat wil ik 16 
graag nog lang blijven doen. En Ruth, wederom laatst vanwege een constitutionele 17 
volgorde. Jouw medeleven, gevoeligheid en grote hart zijn je allergrootste 18 
kwaliteiten. Altijd laat je zien hoeveel je om de mensen om je heen geeft. Dat doe je 19 
door advies te geven over welke moeilijkheden dan ook spelen in een anders leven, 20 
en soms door heel duidelijk te zijn over wat je vindt dat iemand anders zou moeten 21 
doen om een probleem op te lossen. Als ik met Ruth over iets persoonlijks praat, dan 22 
weet ik dat ze luistert en het onthoudt. 23 
Natuurlijk zijn al deze persoonlijke omschrijvingen never nooit niet ever alomvattend. 24 
Daarom wil ik jullie even melden dat ik jullie allemaal hele mooie mensen vind. 25 
 26 
Hierna worden bestuursshirts gewisseld en wordt een filmpje over het bestuur 27 
getoond. 28 
 29 
Emma zegt dat nu gelegenheid is een rondvraag te stellen. 30 
 31 
M. Grijsen zegt dat ze het bestuur supertof vond. Ze heeft veel lol gehad en wil het 32 
bestuur bedanken. 33 
 34 
N. Mijnsbergen bedankt het bestuur voor de kans die ze haar gegeven hebben als lid 35 
van de Raad van Advies. Ze heeft erg genoten het afgelopen half jaar advies te 36 
hebben mogen geven. Daarnaast wil ze iedereen bedanken voor het topjaar, ze zegt 37 
dat het bestuur hier hard voor gewerkt heeft. 38 
 39 
D. Ruessink wil het bestuur bedanken en zegt dat ze genoten heeft van alles dat 40 
georganiseerd is. Ze vond het erg gezellig op de Posteleinkamer en is trots op het 41 
bestuur. 42 
 43 
T. Vroegop en S. van der Meijs sluiten zich hierbij aan. 44 
 45 
Y. Bremer bedankt het bestuur. Ze zegt dat ze erg genoten heeft en dat het bestuur 46 
het goed gedaan heeft. 47 
 48 
O. Nelissen zegt dat het een topjaar was en dat iedereen het goed gedaan heeft. Hij 49 
vond het jammer dat hij niet meer zoveel op de Posteleinkamer aanwezig was, maar 50 
als hij er was, was het erg leuk. 51 
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 1 
T. Stift zegt dat het bestuur warmte uitstraalde en dat het fijn was met hen samen te 2 
werken. 3 
 4 
F. Verduijn zegt dat het een topjaar was en dat ze trots is op het bestuur.  5 
 6 
L. Streppel zegt dat ze een erg leuk eerste jaar heeft gehad bij Postelein en ze wil 7 
het bestuur daarvoor bedanken. 8 
 9 
E. Groot Dengerink zegt dat het bestuur erg goed was. 10 
 11 
T. Mes zegt dat het bestuur het erg goed gedaan heeft en dat het gezellig was. 12 
 13 
K. Bongers en R. van der Steen sluiten zich hierbij aan en bedanken het bestuur. 14 
 15 
L. Peeters zegt dat ze het bestuur leuk vond. Het was een gek groepje bij elkaar en 16 
ze hadden een leuke uitstraling.  17 
 18 
E. Mulder vraagt aan het bestuur wat het belangrijkste is wat zij geleerd hebben en 19 
wat het leukste is wat ze meegemaakt hebben. 20 

- Ruth zegt dat ze geleerd heeft complimenten aan te nemen. Ze zegt dat dit 21 
haar veel moeite kostte, maar het bestuur heeft haar daarin ondergedompeld. 22 
Het leukste moment is nog steeds het moment waar de achterste zaal 23 
openging tijdens de eerste editie van Inglorious.  24 

- Gianne zegt dat ze geleerd heeft haar woorden beter uit te kiezen en anderen 25 
vaker als eerst te laten praten. Ze bedenkt nu eerst of ze iets heeft toe te 26 
voegen aan iets dat al gezegd is. Als mooiste moment wil ze aanstippen dat 27 
Postelein een top-Jodel behaald heeft na aanleiding van de workshop 28 
Motorische Remedial Teaching. Verder heeft ze erg genoten van momenten 29 
met het hele bestuur, zoals het opruimen van de Posteleinkamer. Iedereen 30 
had elkaar altijd genoeg te vertellen. Tijdens de beleidsdagen kreeg iedereen 31 
een rol en ze is blij dat ze ouder mocht zijn.  32 

o E. Mulder zegt dat ze blij is te horen dat de Posteleinkamer netjes 33 
achtergelaten is.  34 

- Vivian zegt dat ze verwachtte veel nuttige dingen te leren, maar ze heeft haar 35 
leven nog steeds niet op orde. Ze zegt dat ze geleerd heeft dat dat niet erg is. 36 
Daarnaast heeft ze geleerd met veel verschillende mensen om te gaan. Ze 37 
zegt dat dit ook het allerleukst was. Het bestuur was familie en daardoor was 38 
het mogelijk gekke grappen te maken. Dat was bij het opruimen van de 39 
Posteleinkamer vandaag ook het geval. Ze zegt dat samen iets moois 40 
neergezet is en ze is blij met wat gedaan is. Ze vindt het leuk dat de opvolgers 41 
het ook goed gaan doen. Ze hoopt ooit nog te leren goede antwoorden te 42 
geven op rondvragen.  43 

- Pieter zegt dat hij geleerd heeft dat Afrika niet in de zee zakt als iets niet tot in 44 
de puntjes geregeld is, omdat sommige dingen zichzelf regelen. Het is goed 45 
niet altijd krampachtig vast te houden aan alle organisatie. Hij zegt dat de 46 
hoogtepunten al benoemd zijn. 47 

- Mandy zegt dat geleerd heeft meer voor haarzelf op te komen en haar mening 48 
te geven. Ze zegt dat het mooiste moment, momenten met het hele bestuur 49 
waren. Ze heeft er erg van genoten dat in vrolijke buien iemand een 50 
opmerking maakte, hier gelijk vijf reacties opkwamen.  51 
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- Emma zegt dat ze geleerd heeft zichzelf flexibeler op te stellen. Ze kon vaak 1 
vastzitten in hoe dingen voor haar gevoel moesten gaan, hier heeft ze mee 2 
om leren gaan. Ze zegt dat de mooiste momenten voor haar ook de kleine 3 
dingen zijn die al benoemd zijn. Ze zegt dat als ze iets groots moet 4 
benoemen, dit de studiereis naar Boedapest was. 5 

- E. Mulder zegt dat ze Postelein afgelopen jaar van een afstandje gevolgd 6 
heeft. Aan het jaarverslag te zien, heeft het bestuur het goed gedaan en heeft 7 
het bestuur het erg leuk gehad met haar zessen, dat is het belangrijkste. Ze 8 
zegt dat Postelein hoe dan ook blijft bestaan. Ze hoopt dat haar opvolgers 9 
over een jaar ook zo voldaan zijn.  10 

 11 
F. van den Eerenbeemt zegt dat ze blij is dat het bestuur het zo leuk heeft gehad en 12 
dat ze weet hoe het is, omdat ze het zelf ook meegemaakt heeft.  13 
 14 
M. Mostard zegt namens het achttiende bestuur dat ze erg trots is op wat neergezet 15 
is en hoe het bestuur er staat met haar zessen. Het is mooi te zien hoe hard ze 16 
werken en hoeveel plezier ze hebben. Zelf gaat dit weekend weg met haar bestuur, 17 
ze hoopt dat het 21e bestuur dat ook mag meemaken en dat elkaars shirts kunnen 18 
dragen. In haar jaar is gezegd dat weinig mensen buiten de box denken, hier was dat 19 
wel het geval. Ze zegt dat het bestuur veel vernieuwing gebracht heeft. Ze heeft 20 
genoten van hoe de kamerdiensten uitgevoerd werden en hoe het bestuur naar haar 21 
luisterde als lid van de Raad van Advies. Ze voelde zich erg welkom te zeggen wat 22 
ze dacht. Ze is blij dat het bestuur altijd openstond voor feedback. Ze wenst het 23 
bestuur veel succes en plezier met alles wat ze gaan doen en zegt dat ze moeten 24 
genieten van de laatste momenten als bestuur.  25 
 26 
B. van Enckevort zegt dat ze blij is dat iedereen blij is, omdat zij veel plezier gehad 27 
hebben. Ze is erg trots dat ze als lid van de Raad van Advies gekozen is en ze is blij 28 
dat Afrika niet in de zee ligt. Ze is trots op Pieter, haar opvolger, en zegt dat hij het 29 
goed gedaan heeft.  30 
 31 
I. Ooms zegt dat ze het bestuur gezellig vond. 32 
 33 
M. Bourgondiën sluit zich bij alles aan. Ze was niet meer zo veel op de 34 
Posteleinkamer. Ze zegt dat ze hier nu weer wat vaker is en dat het nog steeds erg 35 
gezellig is. Ze zegt dat het bestuur het supergoed gedaan heeft. 36 
 37 
M. Verkooijen sluit zich hierbij aan. Ze vond het erg leuk dat de metafoor van het 38 
vliegtuig uit de speech van B. van Enckevort terugkwam in het gedicht van Emma. 39 
Ze vindt het mooi wat iedereen bereikt heeft dit jaar. Ze heeft zelf een fantastisch jaar 40 
gehad en ze vindt het leuk dat ze nog veel met Ruth is opgetrokken en dat ze bij 41 
Vivian in een commissie zat. Ze zegt dat iedereen het fantastisch gedaan heeft. Ze 42 
zegt dat het voor het bestuur hier niet ophoudt en dat iedereen elkaar nog regelmatig 43 
kan zien. Het bestuur kan nu genieten van de tijd die ze hebben nu ze geen bestuur 44 
meer zijn en dat ze kunnen doen wat ze zelf willen, zoals de kroeg ingaan.  45 
 46 
J. Chia zegt dat ze het bestuur alleen aan het begin en aan het einde meegemaakt 47 
heeft. Ze kan nu zeggen dat ze als groep en als bestuur erg gegroeid zijn. Ze hoort 48 
aan de ALV dat het een goed jaar was. Het bestuur straalde warmte uit en daar mag 49 
iedereen erg trots op zijn.  50 
 51 
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B. Braun wil Ruth bedanken, omdat hij in januari van de berg is afgeduwd. Hij wil 1 
Gianne bedanken, omdat hij nu beter snapt hoe zijn kind voor het vak 2 
Beroepsvaardigheden in elkaar steekt. Hij wil Vivian bedanken voor zijn tijd als 3 
filmster. Ten slotte wil hij Pieter bedanken, omdat Pieter meer voor hem gedaan 4 
heeft dan Pieter voor mogelijk kan houden.  5 
 6 
V. van den Berg wil iedereen bedanken en zegt dat ze een fantastisch eerste jaar 7 
heeft gehad. Ze wil Vivian extra bedanken, omdat ze vaak bij haar terecht kon in 8 
slechte omstandigheden. 9 
 10 
R. van Vugt zegt dat ze het bestuur een topbestuur vond en dat ze een mooi jaar 11 
heeft gehad. De activiteiten waren leuk en ze bedankt Vivian voor de introductie.  12 
 13 
D. Hendriks bedankt het bestuur en zegt dat ze door hen actief lid is geworden. Ze 14 
heeft dit jaar veel leuke dingen gedaan. Ze waardeert hoe het bestuur omgaat met 15 
elkaar.  16 
 17 
V. Weijnen zegt dat ze het bestuur niet heel veel gezien heeft. Van wat ze gezien en 18 
gelezen heeft, zegt ze dat het bestuur het hartstikke goed gedaan heeft. Ze vindt het 19 
leuk te zien hoe hecht het bestuur geworden is en hoopt dat het bestuur zelf ook 20 
tevreden is.  21 
 22 
R. Willems zegt dat het bestuur het erg goed gedaan heeft. Vernieuwingen zijn 23 
ingezet en goede trends zijn doorgezet. Ze geeft haar complimenten hierover en zegt 24 
dat dit jaarverslag een goede vergelijking is met de eerste versie van het beleidsplan 25 
wat betreft vooruitgang. Ze complimenteert Vivian en zegt dat zij de leukste functie 26 
had, namelijk commissaris PR. Ze vindt het supergoed dat sponsoring en de 27 
PosteleinPas opgepakt zijn. Ze vond het leuk dat Pieter over kleding praatte. De 28 
laatste keer dat zij een shirt kwijt was, was tijdens de verkiezingsavond van de 29 
universiteit. Dit shirt lag toen bij Vivian thuis. Ze vindt het leuk te zien hoe het bestuur 30 
er nu bij zit en hoe leuk ze het gehad hebben. Zelf weet ze niet meer wat ze de 31 
eerste maand na haar bestuursjaar gedaan heeft, maar ze raadt aan een maand 32 
onder een steen te kruipen en er daarna onderuit te komen. Ze wenst iedereen veel 33 
plezier met de steen.  34 
 35 
Thijs sluit zich aan bij iedereen. Het bestuur mag trots zijn op de activiteiten en hoe 36 
zij zich als groep ontwikkeld hebben. Zelf was hij meubilair op de Posteleinkamer en 37 
het was altijd gezellig. In de inwerkperiode heeft hij iedereen nog beter leren kennen 38 
en is hij iedereen nog meer gaan waarderen, dat vond hij erg leuk. Hij bedankt Pieter 39 
in het speciaal en hij hoopt dat Pieter de inwerkperiode ook gezellig vond. Hij bekent 40 
dat hij ook geleerd heeft zorg te dragen voor de vissen.  41 
 42 
Anouk bedankt het bestuur voor het afgelopen jaar en de inwerkperiode. Ze zegt dat 43 
zonder het bestuur, het nieuwe bestuur hier niet zat. In een korte tijd heeft ze veel 44 
gehoord en geleerd, al heeft ze het hele jaar door al veel van Vivian mogen horen. 45 
Ze bedankt haar daarvoor.  46 
 47 
Gaby sluit zich hierbij aan en bedankt Emma en Gianne. Het nieuwe bestuur is met 48 
haar vijven en de taken van Gianne zijn opgedeeld. Gaby is nu de gelukkige met 49 
twee voorgangers. Ze zegt dat de reis voor het nieuwe bestuur nu begonnen is en 50 
dat ze al veel geleerd hebben door het samenwerken in de inwerkperiode.  51 



 
 

21 
 

 1 
Tamara bedankt het bestuur en zegt dat door hun enthousiasme, zij enthousiast 2 
werd om te solliciteren. Ze bedankt Ruth, haar tweelingzus, in het bijzonder. Ze is blij 3 
samen te mogen werken bij de PUB-commissie en de inwerkperiode en ze hoopt 4 
samen nog veel te gaan doen.  5 
 6 
Anne-France sluit zich hierbij aan. Ze zegt dat ze vindt dat iedereen uit het bestuur 7 
aan iedereen van het nieuwe bestuur iets toegevoegd heeft en dat het dus niet alleen 8 
om de eigen opvolger gaat. Ze zegt dat ze dit erg kan waarderen, omdat dit bijdraagt 9 
aan de groei van iedereen.  10 
 11 
Ruth zegt dat het haar is bijgebleven dat iedereen dacht dat het bestuur bestond uit 12 
een zooitje bij elkaar geraapte mensen, zij had dit gevoel niet. Ze ontmoette het 13 
bestuur voor het eerst bij Café Samson en dat voelde meteen goed, ze denkt dat dit 14 
de kracht van het bestuur is geweest. Iedereen heeft het af en toe zwaar gehad dit 15 
jaar, maar het was mooi hoe iedereen voor elkaar zorgde en het zag als iets met 16 
iemand aan de hand was. De ‘Even eerlijk’ in de bestuursvergadering duurde 17 
daarom soms erg lang, maar iedereen vond het belangrijk dat iedereen het kwijt kon 18 
als iets aan de hand was. Ze merkt dat ze nu, na de bestuurswissel, nog steeds 19 
terecht kan bij het bestuur en dat vindt ze mooi.  20 
 21 
Gianne zegt dat ze de ALV wil bedanken voor haar aanwezigheid in de krappe 22 
ruimte. Ze vindt het fijn dat leden de stukken gelezen hebben, al is dat niet altijd even 23 
leuk. Iedereen is hier wel om het beste advies mee te geven. Ze wil verder alle 24 
actieve leden bedanken voor hun inzet en de voorgangers om alles wat zij het 25 
bestuur geleerd hebben, zodat daarop voortgebouwd kon worden. Ze wil de 26 
opvolgers bedanken, omdat zij zoveel enthousiasme hadden. Zij gaven het bestuur 27 
energie op het moment dat zij moe waren aan het einde van het bestuursjaar. Ze is 28 
blij dat het nieuwe bestuur veel durft te veranderen, daar is ze een voorstander van. 29 
Ze bedankt de opvolgers voor hun toewijding aan en interesse in Postelein. Ze zegt 30 
dat binnen haar bestuur vanaf het eerste moment al veel openheid was. Iedereen 31 
stelde zich kwetsbaar op, ze was een dag later soms nog verbaasd over persoonlijke 32 
dingen die verteld werden. Het ging niet altijd even goed, soms kreeg ze achteraf 33 
een telefoontje over dingen die gezegd waren die niet prettig waren. Ze zegt dat ze 34 
geleerd heeft deze telefoontjes zelf ook te plegen. Doordat anderen naar haar 35 
kwamen met problemen, heeft ze veel kunnen leren.  36 
 37 
Vivian sluit zich bij alles aan. Ze wil toevoegen dat ze blij is met alle actieve leden in 38 
haar commissies. Ze had met een aantal dingen geen flauw idee waar ze aan begon, 39 
maar alles is een groot succes geworden, dat maakte alles erg leuk. Ze bedankt de 40 
voorgangers, opvolgers, actieve leden, de Raad van Advies en haar ouders.  41 
 42 
Pieter sluit zich overal bij aan, het bestuur is al bedankt en hij gaat dit niet nog een 43 
keer doen. Hij wil alle actieve leden bedanken. Hij zegt dat het bestuur veel werk 44 
verzet, maar dat er nog veel meer werk bij komt kijken en dat actieve leden dit doen. 45 
Hij roept alle leden op zich volgend jaar weer in te zetten voor Postelein. Hij zegt dat 46 
een jaar lang genoeg is om bestuur te mogen zijn, maar als hij de keuze kreeg, zou 47 
hij het wel weer opnieuw doen. Hij vindt het mooi te zien hoe de opvolgers zoveel 48 
enthousiasme en energie hebben.  49 
 50 
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Mandy zegt dat ze de ALV wil bedanken voor haar aanwezigheid vanavond.  Verder 1 
wil ze het bestuur bedanken voor alle openheid. Ze zegt dat ze de goede mensen om 2 
haar heen heeft gehad om te leren sneller haar mening te geven. verder wil ze het 3 
bestuur bedanken voor leuke opmerkingen die tijdens algemene ledenvergaderingen 4 
gemaakt zijn, dat heeft voor een aantal lastige momenten gezorgd tijdens het 5 
notuleren.  6 
 7 
Emma zegt dat alles wel gezegd en gehoord is, ze hoopt dat haar speech genoeg 8 
gezegd heeft. Ze vindt het bijzonder hoe iedereen met elkaar omgegaan is. Het 9 
bestuur weet dat ze het lastig vond mensen meteen vrienden te noemen, maar de 10 
band die ontwikkeld is, is zo speciaal dat een vriendschap vanzelf ontwikkeld wordt. 11 
Hierdoor blijft iedereen altijd verbonden en is het bestuur een soort familie geworden. 12 
Ze zegt dat een bestuursjaar niet altijd even makkelijk was en dat irritatiepunten 13 
bestonden, maar iedereen hielp elkaar wel overal bovenop. Ze is erg dankbaar dat 14 
ze dat heeft mogen meemaken.  15 
 16 
De ALV klapt.   17 
 18 
Emma geeft aan dat zij het bestuur 2015-2016 zal dechargeren en de-installeren. 19 
Pieter zal alleen gede-installeerd worden, omdat hij nog verantwoordelijkheid draagt 20 
voor het boekjaar van Postelein tot stemming van het financieel jaarverslag 2015-21 
2016. Emma geeft aan dat zij tegelijkertijd zichzelf zal dechargeren en de-installeren 22 
en Gaby zal chargeren en installeren. Hierna zal Gaby haar bestuur chargeren en 23 
installeren.  24 
Emma geeft aan dat na de installatie van het bestuur 2016-2017 pauze zal zijn en 25 
dat de ALV de gelegenheid heeft het nieuwe bestuur te feliciteren.  26 
 27 
Emma dechargeert en de-installeert Ruth van Asperen als commissaris informeel 28 
2015-2016. 29 
Emma dechargeert en de-installeert Gianne Dodemont als commissaris formeel 30 
2015-2016. 31 
Emma dechargeert en de-installeert Vivian van de Pol als commissaris PR 2015-32 
2016. 33 
Emma de-installeert Pieter de Vries als penningmeester en dechargeert en de-34 
installeert Pieter de Vries als vice-voorzitter 2015-2016. 35 
Emma dechargeert en de-installeert Mandy Ankersmit als secretaris 2015-2016. 36 
 37 
Emma dechargeert en de-installeert Emma Kalberg als voorzitter 2015-2016 en 38 
chargeert en installeert Gaby van Loon als voorzitter 2016-2017. 39 
 40 
Gaby chargeert en installeert Anne-France de Ronde als secretaris en vice-voorzitter 41 
2016-2017. 42 
Gaby chargeert en installeert Thijs van Egmond als penningmeester 2016-2017. 43 
Gaby chargeert en installeert Anouk van der Velden als commissaris PR 2016-2017. 44 
Gaby chargeert en installeert Tamara van de Mortel als commissaris activiteiten 45 
2016-2017. 46 
 47 

9. Presenteren Beleidsplan 2016-2017 48 

Gaby hervat de vergadering om 22.08 uur.  49 
 50 
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Gaby zegt dat spel- en stijlfouten tot een week na de alv gemaild kunnen worden 1 
naar Postelein. Ze geeft aan dat het beleidsplan 2016-2017 op een andere manier 2 
gepresenteerd zal worden dan de gewoonte is, het zal namelijk per kopje behandeld 3 
worden, in plaats van per pagina.  4 
 5 
Inleiding 6 
J. Chia vraagt hoe het bestuur tot de huidige speerpunten gekomen is.  7 

- Gaby zegt dat de speerpunten tijdens het beleidsweekend geformuleerd zijn. 8 
Toen is algemeen nagedacht over het beeld van de vereniging en wat 9 
belangrijk was voor het bestuur om dit jaar de focus op te leggen. Alle losse 10 
ideeën zijn samengepakt in de speerpunten.  11 

 12 
J. Chia zegt dat ze haar volgende vraag richt aan andere oud bestuursleden. Ze zegt 13 
dat speerpunten vaak op hetzelfde neerkomen, omdat het grote lijnen zijn die de 14 
kernwaardes van Postelein beschrijven. Echter voegt elk bestuur bepaalde details 15 
toe, zodat ze de kernwaarden eigen maken. Ze vraagt of het handig is een algemeen 16 
bestand te maken voor de kernwaarden van Postelein, zoals professionaliteit, 17 
continuïteit en toegankelijkheid. Zo hoeven komende besturen de kernwaarden niet 18 
anders te formuleren, maar hoeven ze enkel hun eigen invulling aan de kernwaarden 19 
te beschrijven.  20 

- V. Weijnen zegt dat ze het hier deels mee eens is, omdat communicatie en 21 
herkenbaarheid altijd terugkomen. Echter heeft het 22e bestuur als speerpunt 22 
voor modernisering gekozen. Het is belangrijk om vernieuwingen te kunnen 23 
behouden in een beleidsplan.  24 

- J. Chia zegt dat dit klopt, maar dat ook beschreven wordt dat algemene 25 
dingen behouden worden. In komende beleidsplannen hoeven alleen 26 
vernieuwingen beschreven te worden.  27 

- R. Willems zegt dat nagedacht kan worden over het loslaten van speerpunten, 28 
maar deze te beschrijven in het document waarin staat waar Postelein voor 29 
staat en wat behouden wordt. In het beleidsplan worden dan enkel nieuwe 30 
dingen beschreven.  31 

- B. Braun zegt dat een dergelijk document kan verouderen.  32 
- J. Chia zegt dat dit een goed punt is, maar de grote lijnen elk jaar hetzelfde 33 

blijven. Het document kan elk jaar geëvalueerd worden.  34 
- B. Braun zegt dat dan op oude waarden gefocust wordt.  35 
- E. Mulder zegt dat de vereniging niet opeens volledig verandert, de kleine 36 

dingen veranderen vaak. Het is niet toegankelijk om elk jaar in een 37 
beleidsplan te moeten lezen dat post gesorteerd wordt door de secretaris, dit 38 
kan weggelaten worden als het in het algemene bestand beschreven staat.  39 

- Gianne zegt dat ze het eens is over het weglaten van details, zoals het 40 
draaien van kamerdiensten, maar het niet eens is over het weglaten van de 41 
speerpunten. Persoonlijk vindt ze het belangrijk om te lezen hoe een bestuur 42 
de speerpunten interpreteert. De speerpunten zouden benoemd kunnen 43 
worden als kernwaarden en gesplitst kunnen worden. In een stuk kunnen 44 
dingen benoemd worden die behouden worden en in een ander stuk kunnen 45 
de vernieuwingen beschreven worden.  46 

- J. Chia zegt dat de speerpunten niet uit het beleidsplan gehaald hoeven te 47 
worden, maar dat ze als algemene waarden benoemd kunnen worden en 48 
enkel benoemd hoeft te worden wat toegevoegd wordt.  49 

- B. van Enckevort zegt dat ze het een goed idee vindt, omdat elk nieuw 50 
bestuur moeite heeft met het formuleren van de speerpunten. Als vaste 51 
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kernwaarden geformuleerd zijn, heeft een nieuw bestuur een aantal doelen 1 
om mee te beginnen. Daaraan kunnen nieuwe punten toegevoegd worden.  2 

- M. Mostard sluit zich daarbij aan. Het volgende bestuur zal een manier 3 
moeten vinden om het vorm te geven. Ze zegt dat vanzelfsprekende zaken in 4 
een beleidsplan staan, maar dat deze beschrijvingen handig kunnen zijn als 5 
over tien jaar teruggelezen wordt in de beleidsplannen. Tevens is voor nieuwe 6 
studenten fijn om de volledige gang van zaken van een vereniging te kunnen 7 
lezen.  8 

- M. Verkooijen zegt dat het de taak van het 22e bestuur is te beslissen wat ze 9 
hiermee gaan doen. Aangeraden wordt advies te vragen bij oud besturen, de 10 
Raad van Advies en andere besturen. Met die informatie kan een gang van 11 
zaken voor Postelein ontwikkeld worden.  12 

- Ruth zegt dat dit punt aansluit bij het speerpunt modernisering, echter wordt 13 
afgeraden om het toe te passen op de tweede versie van het beleidsplan. 14 
Aangeraden wordt om te brainstormen met oud bestuursleden voorafgaand 15 
aan de volgende alv.  16 

- Gianne vraagt in hoeverre een bestuur algemene doelstellingen vast kan 17 
stellen en wie daarbij betrokken moeten zijn.  18 

o J. Chia zegt dat kernwaarden door de jaren heen terugkomen, echter 19 
worden deze elk jaar anders geformuleerd. Ze stelt voor dat het bestuur 20 
in oude beleidsplannen de belangrijkste kernwaarden zoekt en deze 21 
voorlegt aan de alv. Zo kan het algemene bestand vorm krijgen. 22 
Nieuwe besturen vullen het document aan of brengen veranderingen 23 
aan, geadviseerd door oude besturen.  24 

- T. Boeijen zegt dat het voor een nieuw bestuur moeilijk te besluiten is wat de 25 
kernwaarden van de vereniging zijn. Het is voor hen makkelijker aan een 26 
beleidsplan te beginnen als zij vastgestelde kernwaarden kunnen doorlopen. 27 
Aan de andere kant kunnen de kernwaarden ook op de achtergrond raken als 28 
ze in een ander document opgeschreven worden.  29 

- R. Willems zegt dat zij een bestand gemaakt heeft met de speerpunten van 30 
meerdere jaren geleden. Ze stelt voor uit dit bestand de punten te pakken die 31 
vaak terugkomen, een overzicht te maken en met geïnteresseerden te 32 
brainstormen hierover.  33 

- M. Mostard zegt dat het bestuur druk genoeg is met het draaien van de 34 
vereniging. Ze is een voorstander dat het bestuur aan de slag gaat met dit 35 
idee, maar vindt dat een beroep gedaan mag worden op oud besturen, door 36 
bijvoorbeeld een denktank te houden. Het taboe dat elk jaar nieuwe woorden 37 
verzonnen moeten worden door een nieuw bestuur, mag verdwijnen.  38 

- Gaby zegt dat het goed is leden hierbij te betrekken.  39 
- Gianne zegt dat het bestuur moet besluiten of dit idee uitgevoerd zal worden 40 

of niet, verdere invulling van het proces kan later bepaald worden en 41 
belangrijk is dit met zorg te doen. Bedacht moet worden wie inspraak heeft 42 
hierin, hoe het document vormgegeven zal worden en hoe het de komende 43 
jaren gebruikt zal worden. Tevens zal nagedacht moeten worden hoe een 44 
nieuw bestuur met een dergelijk document om zal gaan en zal toelichten. 45 
Kritisch nagedacht moet worden over de praktische waarde van het document 46 
en het rendement dat ermee behaald kan worden.  47 

- J. Chia zegt dat een nieuw bestuur niet alleen de kernwaardes mee moet 48 
nemen, maar daar een eigen draai aan mag geven. 49 
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- T. Boeijen zegt dat hij het een zwaar punt vindt om nu te bespreken en stelt 1 
voor de geopperde ideeën mee te geven aan het bestuur als advies, zodat zij 2 
erover na kunnen gaan denken.  3 

- Gaby zegt dat dit meegenomen wordt.  4 
 5 
Toegankelijkheid 6 
T. Boeijen zegt dat voor de volledigheid toegevoegd kan worden dat koekjes 7 
aangeboden worden, naast koffie, thee en limonade.  8 
 9 
L. Peeters vraagt hoe het verminderen van activiteiten bijdraagt aan de 10 
toegankelijkheid van de deelname aan activiteiten van Postelein.  11 

- Gaby zegt dat de deelname aan activiteiten afgelopen jaar gedaald is. Het 12 
aanbieden van minder activiteiten maakt het aantrekkelijker en haalbaarder 13 
naar alle activiteiten te komen.  14 

- J. Chia vraagt of meer plekken beschikbaar zullen zijn bij de activiteiten.  15 
o Gaby zegt dat de precieze invulling van de activiteiten bij de 16 

commissies ligt, maar dat het iets om rekening mee te houden.  17 
- M. Mostard zegt dat door de veranderingen van het curriculum, de totale tijd 18 

voor het organiseren van activiteiten is afgenomen.  19 
- Gaby zegt dat in januari geen activiteiten georganiseerd zullen worden, omdat 20 

dan nauwelijks onderwijs gegeven wordt, maar dat juist de weken zijn die in 21 
het teken staan van het vak Kennis in Praktijk.  22 

- E. Mulder zegt dat dit een verstandig besluit is.  23 
 24 
R. Willems zegt dat ze de vragen tijdens de alv, de afname van activiteiten, het 25 
online reserveren en het pinnen allemaal goede ideeën vindt, maar mist verwijzingen 26 
naar de uitleg verderop in het beleidsplan.  27 

- Gaby zegt dat dit toegevoegd zal worden. Tevens zegt ze dat vragen over het 28 
online reserveren zullen worden doorgeschoven naar kopje 1.10 ‘Deelname 29 
activiteiten’, waar eerst extra informatie zal worden gegeven over de werking 30 
van het online reserveren. Gehoopt wordt dat op die manier al een aantal 31 
vragen beantwoord zijn. Vragen over het pinnen zullen behandeld worden bij 32 
het kopje 1.11 ‘Betalingen’, wegens dezelfde reden als bij het online 33 
reserveren.  34 

 35 
J. Chia zegt dat benoemd wordt op meerdere groepen te focussen en vraagt waarom 36 
eerstejaarsstudenten een van die groepen is.  37 

- Gaby zegt dat de deelnemersaantallen vorig jaar gedaald zijn en ze het idee 38 
heeft dat dit ligt aan de betrokkenheid van eerstejaars studenten, omdat de 39 
stap naar Postelein groot is. Tevens hebben veel andere verenigingen een 40 
eerstejaarscommissie en is dit toegankelijk voor eerstejaars. Zo kunnen 41 
eerstejaarsactiviteiten bezocht worden samen met het introductie groepje.  42 

- J. Chia vraagt of de lage betrokkenheid enkel bij eerstejaars is, of ook bij 43 
ouderejaars.  44 

o Gaby zegt dat verwacht wordt dat, omdat het een nieuwe groep in 45 
Nijmegen is, een extra focus zorgt dat het minder lastig is voor hen 46 
naar Posteleinactiviteiten te komen.  47 

o J. Chia raadt aan deze redenatie toe te voegen in het beleidsplan, 48 
zodat de achterliggende gedachte en het doel van de 49 
eerstejaarscommissie duidelijker wordt.  50 

 51 
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E. Mulder zegt dat toegankelijkheid belangrijk is, maar opgepast moet worden dat het 1 
bestuur via Instagram enkel dingen deelt waar leden op zitten te wachten. Ze vraagt 2 
zich af of het voor leden interessant is de bezigheden van het bestuur te zien.  3 

- Anouk zegt dat bedoeld wordt dat algemene dingen gedeeld worden, zoals 4 
het plaatsvinden van een jamsessie op de Posteleinkamer.  5 

- E. Mulder zegt dat het beter geformuleerd kan worden als gebeurtenissen 6 
achter de schermen bij Postelein.  7 

- Pieter zegt dat het tonen van actieve leden op de foto’s kan werken, omdat 8 
deze mensen bekend zijn bij veel leden van Postelein.  9 

 10 
J. Chia vraagt hoe de persoonlijke sfeer tijdens algemene ledenvergaderingen 11 
gerealiseerd zal worden.  12 

- Gaby zegt dat geprobeerd zal worden meer discussie te creëren binnen 13 
algemene ledenvergaderingen. Op dit moment zijn vooral oud bestuursleden 14 
aan het woord, omdat zij achtergrondkennis hebben van Postelein. Gestreefd 15 
zal worden leden de vrijheid te laten voelen hun mening te geven. Uit een 16 
brainstormsessie hierover met het 21e bestuur kwam het idee aan de ALV te 17 
vragen hoe zij de vorm van een algemene ledenvergadering graag zouden 18 
willen zien. Tevens kan gewerkt worden met stellingen, die door zowel het 19 
bestuur, als de leden aangedragen kunnen worden.  20 

- E. Hogewerf zegt dat dit de eerste algemene ledenvergadering is die hij 21 
bijwoont. Hij merkt dat het vooral gaat over de geschiedenis van de 22 
vereniging, terwijl het naar zijn mening juist meer mag gaan over de toekomst 23 
of de huidige situatie.  24 

- L. Peeters zegt dat zij als lid ervaart dat oud bestuursleden beschrijven hoe zij 25 
dingen aanpakten tijdens hun bestuursjaar, maar vaak weten leden weinig 26 
over de vorige jaren. Voor hen is het interessanter als discussies gevoerd 27 
worden over de huidige stand van zaken.  28 

- M. Verkooijen zegt dat ze begrijpt dat de geschiedenis niet altijd interessant is, 29 
maar dat het noodzakelijk is eerdere ervaringen mee te nemen bij huidige 30 
zaken.  31 

- T. Boeijen vraagt waar het idee vandaan komt de algemene 32 
ledenvergaderingen aan te passen.  33 

o Gaby zegt dat deze ideeën door het bestuur zelf geopperd zijn en 34 
erover gesproken is tijdens het Landelijk Overleg Onderwijskunde en 35 
Pedagogiek. Daar is naar de gang van zaken van algemene 36 
ledenvergaderingen gevraagd bij de verenigingen uit andere steden.  37 

- T. Boeijen zegt dat het behandelen van stellingen tijd kost, terwijl ook 38 
bepaalde stukken behandeld moeten worden in een vergadering. Hierdoor 39 
kan de vergadering lang gaan duren.  40 

- T. Mes zegt dat het voor het bestuur fijn is dat oud besturen aanwezig zijn, 41 
omdat zij baat hebben bij hun kennis en tips. Echter weet zij als lid niets over 42 
de besproken zaken en is het voor haar niet interessant.  43 

- Pieter zegt dat hij waardeert dat de discussie op gang komt. Zoals eerder 44 
benoemd werd, dient de besproken geschiedenis het doel bij te dragen aan de 45 
toekomst. Vanuit leden is het belangrijk en waardevol vragen te stellen, zodat 46 
oud bestuursleden zich realiseren dat niet alle zaken bekend zijn.  47 

- Gaby zegt dat het belangrijk is het taboe over spreken in een algemene 48 
ledenvergadering weg te nemen. Oud bestuursleden hebben meer kennis 49 
over Postelein, maar leden spreken vanuit een andere invalshoek.  50 
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- E. Bollaart zegt dat meespeelt dat niet iedereen plenair spreken fijn vindt. 1 
Tijdens de vergadering zouden groepjes gemaakt kunnen worden, zodat in de 2 
groepjes gediscussieerd kan worden over onderwerpen. Oud bestuursleden 3 
zouden verdeeld kunnen worden over deze groepjes.  4 

- E. Mulder zegt dat dit een goede suggestie is en dat een cursus algemene 5 
ledenvergadering gegeven kan worden. Informatie over de vergaderingen kan 6 
al tijdens een commissiemarkt gegeven worden, als voorbereiding op de gang 7 
van zaken. Tevens kan hier tijdens eerste commissievergaderingen over 8 
gesproken worden. Verder kan nagedacht worden over het gebruik van apps 9 
voor het stemmen over stellingen die aangedragen worden door het bestuur. 10 
Dat is een makkelijke manier voor het betrekken van leden.  11 

- R. Willems zegt dat veel tijd tijdens algemene ledenvergaderingen in beslag 12 
genomen wordt door het bespreken van stukken en vraagt zich af hoe tijd 13 
vrijgemaakt kan worden voor de geopperde ideeën. Ze zegt dat het nakijken 14 
van notulen lang duurt en zegt dat op- of aanmerkingen daarover via de mail 15 
aangeleverd kunnen gaan worden, zodat hier tijd vrij komt.  16 

- Gaby zegt dat ze het leuk vindt allerlei ideeën te horen.  17 
- M. Mostard zegt dat algemene ledenvergadering waarbij weinig oud 18 

bestuursleden aanwezig waren, vaak kort duurden, omdat nauwelijks 19 
gediscussieerd werd. Een wissel alv is een vergadering waarin veel 20 
geschiedenis aangehaald wordt en is niet representatief voor andere 21 
vergaderingen.  22 

- Pieter zegt dat tijdens andere algemene ledenvergaderingen meer gepraat 23 
wordt over de huidige gang van zaken.  24 

- Gianne zegt dat vergaderingen die korter duren, toegankelijker zijn, omdat 25 
meer ruimte is voor discussies. Daarnaast is het belangrijk er voor alle leden 26 
te zijn, ook tijdens algemene ledenvergaderingen. Ze vraagt de ALV wat een 27 
vergadering toegankelijker en interessanter zou maken.  28 

o Gaby zegt dat punten hiervoor niet plenair uitgesproken hoeven te 29 
worden en later aangeleverd mogen worden.  30 

o E. Hogewerf zegt dat niet erg is wanneer over geschiedenis gepraat 31 
wordt, maar heeft het gevoel dat daar de focus op ligt. Naar zijn idee 32 
kan dat sneller overgebracht worden dan door middel van een 33 
algemene ledenvergadering. Het is moeilijk meepraten als de 34 
geschiedenis onbekend is, terwijl gepraat wordt over het beleidsplan 35 
van nu. Veel wordt vergeleken met beleidsplannen van vorige jaren.  36 

o L. Peeters zegt dat oud bestuursleden vaak mogelijke problemen 37 
voorzien die leden niet inschatten.  38 

o M. Verkooijen zegt dat de sfeer tijdens de algemene 39 
ledenvergaderingen afgelopen jaar goed was en deze niet lang 40 
duurden. Het is goed hiermee aan de slag te gaan, hoewel de 41 
discussies al minder over de geschiedenis gaan.  42 

o Gaby zegt dat de algemene ledenvergaderingen afgelopen jaar 43 
inderdaad kort waren, maar dat weinig input geleverd werd. Nu wordt 44 
gezocht naar meer input, om de betrokkenheid te stimuleren.  45 

o M. Verkooijen zegt dat als oud bestuursleden niet aanwezig waren 46 
geweest, de vergaderingen nog korter geduurd hadden. Ze noemt dat 47 
bij SPiN het jaarverslag en beleidsplan apart besproken worden.  48 

o T. Mes zegt dat voor haar algemene ledenvergaderingen toegankelijker 49 
worden wanneer discussies gaan over de huidige gang van zaken en 50 
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vraagt of de vergaderingen voor leden en oud bestuursleden gesplitst 1 
zouden kunnen worden.  2 

 Pieter zegt dat oud bestuursleden en leden dan wellicht beter 3 
gehoord kunnen worden en de discussies over de geschiedenis 4 
verplaatst kunnen worden.  5 

 T. Boeijen zegt dat bij een splitsing gewaakt moet worden dat 6 
mensen zich niet gepasseerd voelen.  7 

- B. van Enckevort zegt dat een wissel alv begint met geschiedenis, maar na de 8 
speerpunten zal de focus liggen op de huidige gang van zaken. De rest van 9 
het beleidsplan omvat namelijk de concrete plannen van het bestuur voor 10 
aankomend jaar.   11 

- J. Chia zegt dat het doel van een algemene ledenvergadering is te 12 
discussiëren. Leden hebben een andere ervaring met Postelein en kijken met 13 
een frisse blik naar de vereniging. Zelfs leden die geen bestuursjaar gedaan 14 
hebben, kunnen veel ervaring met de vereniging hebben. Tevens ervaren zij 15 
het bezoeken van activiteiten anders dan oud bestuursleden. Aan de andere 16 
kant hebben oud bestuursleden ervaring met Postelein en kunnenzij leden 17 
aanvullen op bepaalde vlakken. Daarom hoeft het onderscheid tussen leden 18 
en oud bestuursleden niet gemaakt te worden.  19 

- Gaby zegt dat het positief is de kant van leden naar boven te halen, want 20 
leden mogen het oneens zijn met oud bestuursleden.  21 

- Vivian zegt dat het oud bestuur afgelopen jaar weinig hoogte kreeg vanuit de 22 
leden tijdens een algemene ledenvergadering. Hierdoor wisten zij niet hoe 23 
leden dachten over de besproken zaken. Door vragen te stellen tijdens een 24 
vergadering kan die mening concreet achterhaald worden.  25 

- Mandy zegt dat leden geen bezwaar hoeven te voelen oud bestuursleden 26 
tegen te spreken.  27 

- M. Mostard zegt dat nagedacht kan worden over de indeling van de plekken 28 
tijdens een algemene ledenvergadering. Wanneer oud bestuursleden vooraan 29 
hun hand opsteken om iets te zeggen, kan dit de drempel verlagen als lid 30 
verder naar achteren ook de hand op te steken.  31 

 32 
E. Mulder zegt dat ze het leuk vindt te zien dat een activiteit georganiseerd gaat 33 
worden voor de premaster- en masterstudenten.  34 
 35 
E. Mulder vraagt wat bedoeld wordt met laagdrempelige activiteiten van de 36 
eerstejaarscommissie.  37 

- Gaby zegt dat gelet zal worden op de roosters van de eerstejaars studenten, 38 
omdat niet iedereen een kamer in Nijmegen heeft. Hierbij kan gedacht worden 39 
aan een borrel aansluitend op het rooster van de studenten.  40 

- E. Mulder vraagt of meer voorbeelden van activiteiten te noemen zijn.  41 
- Gaby zegt dat het nog moeilijk te bepalen is, omdat erover gesproken moet 42 

worden met eerstejaars. Een passende balans zal gevonden moeten worden 43 
tussen een formeel of informeel karakter van de activiteiten en de input die het 44 
van leden vraagt. De invulling ligt echter volledig bij de eerstejaarscommissie.  45 

- Tamara zegt dat tijdens de eerste commissievergadering ideeën werden 46 
geopperd als een borrel na de tentamens, een avondje bowlen of een 47 
barbecue.  48 

 49 
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J. Wissing zegt dat op verschillende groepen een focus gelegd zal worden dit jaar, 1 
maar mist hierbij de focus op de ALPO studenten. Ze vraagt of rekening gehouden 2 
wordt met hun roosters, omdat ze op de HAN met andere lestijden werken.  3 

- Gaby zegt dat Anouk een ALPO student is en daarom ervaring heeft met de 4 
HAN. Dit draagt bij aan gemakkelijk contact met de HAN voor het inwinnen 5 
van informatie.  6 

- E. Mulder zegt dat goed is een bestuurslid te hebben die de ALPO doet, zodat 7 
de betrokkenheid met die groep behouden blijft, zelfs al wordt geen extra 8 
focus op hen gelegd.  9 

- T. Stift zegt dat tijdens de introductie goede stappen zijn gezet voor de 10 
betrokkenheid van premasterstudenten bij Postelein. Hij raadt aan deze lijn 11 
door te zetten.  12 

- M. Mostard zegt dat de betrokkenheid van ALPO studenten een groot 13 
onderdeel was van de beleidsvoering afgelopen jaar, dit kan benoemd en 14 
behouden worden.  15 

- Gaby zegt dat dit toegevoegd zal worden.  16 
 17 
M. Bourgondiën zegt dat masterstudenten Postelein al kennen en vraagt waar de 18 
behoefte vandaan komt voor hen een aparte activiteit te organiseren.  19 

- Gaby zegt dat hierover nagedacht is en dat onduidelijk is wat de behoefte van 20 
masterstudenten is aan activiteiten van Postelein. De activiteit die 21 
georganiseerd zal worden voor premaster- en masterstudenten, is bedoeld om 22 
bij hen te peilen wat deze behoefte is.  23 

- M. Mostard zegt dat de behoefte bestaat als mensen enkel hun master in 24 
Nijmegen doen of als ze niet direct vanuit hun bachelor doorgaan met hun 25 
master.  26 

- M. Bourgondiën zegt dat dus niet alle masterstudenten kennis hoeven te 27 
maken met Postelein.  28 

- Gaby zegt dat de formulering hiervan aangepast zal worden.  29 
 30 
Communicatie 31 
E. Mulder zegt dat ze het een goed idee vindt de collegepraatjes te vervangen door 32 
collegesheets.  33 

- J. Chia zegt dat in het bestuursjaar 2014-2015 besloten werd de 34 
collegepraatjes af te schaffen, naar aanleiding van de uitslag van de enquête. 35 
Ze vraagt of dit jaar een enquête zal worden afgenomen naar de mening over 36 
de collegesheets.  37 

- Gaby legt uit dat in het collegejaar 2014-2015 door het bestuur langsgegaan 38 
werd in college en tijdens de pauze een praatje hield of een filmpje toonde 39 
over activiteiten georganiseerd door Postelein. Uit de enquête bleek dat 40 
studenten dit als vervelend ervaarden en werd besloten te stoppen met de 41 
collegepraatjes. Gekozen is dit jaar in een andere vorm langs te gaan bij 42 
colleges, namelijk in de vorm van een collegesheet. Hierbij zal niet gepraat 43 
worden, de sheet zal enkel getoond worden. Dit zal geëvalueerd worden in 44 
een enquête.  45 

- J. Chia vraagt of de collegesheet geïntroduceerd zal worden in de colleges.  46 
o Gaby zegt dat deze enkel aangezet zal worden door docenten. Zij 47 

zullen namelijk gemaild worden voor hun medewerking.  48 
- Vivian vraagt of het klopt dat het bestuur niet aanwezig is bij het tonen van de 49 

collegesheets.  50 
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o Gaby zegt dat het bestuur niet aanwezig zal zijn tijdens het tonen van 1 
de sheets.  2 

o Vivian zegt dat ze dit een goed idee vindt.  3 
 4 
R. Willems zegt dat de mogelijkheid uitgezocht wordt de commissaris PR voortaan 5 
zelf haar contracten te laten tekenen en vraagt of dit al uitgezocht is.  6 

- Anouk zegt dat het bestuur naar de statuten gekeken heeft en hieruit heeft 7 
opgemaakt dat twee personen een volmacht kunnen geven contracten te 8 
tekenen. Gezocht zal worden naar iemand die meer kennis heeft over 9 
dergelijke zaken, voor het bespreken van de details en mogelijkheden.  10 

- J. Chia zegt dat het efficiënter is de commissaris PR te laten tekenen, maar 11 
raadt aan een extra persoon te laten kijken naar de contracten.  12 

- E. Mulder zegt dat de commissaris PR veel te doen heeft en het tijd kost te 13 
zorgen dat andere bestuursleden de contracten nakijken en tekenen.  14 

- Gaby zegt dat het goed is contracten door meerdere personen te laten 15 
nakijken. Het is niet alleen efficiënter Anouk te laten tekenen, maar ook 16 
minder verwarrend voor de sponsoren om andere namen op het contract te 17 
zien, dan waarmee ze contact hebben gehad.  18 

- Pieter zegt dat elke overeenkomst die aangegaan wordt uit naam van 19 
Postelein, ongeacht wie deze overeenkomst dan wel schriftelijk, dan wel 20 
woordelijk aangaat, geldig is en als bindend beschouwd moet worden. Hij zegt 21 
dat dit wellicht ook geld voor het tekenen van contracten.  22 

- J. Chia vraagt of de overeenkomst ook geldig is als het tegenstrijdig is met de 23 
statuten.  24 

o Pieter zegt dat een overeenkomst altijd geldig, zelfs als het statutair 25 
tegenstrijdig is.  26 

- B. van Enckevort zegt dat uitgezocht kan worden wat de Rabobank vraagt van 27 
een financieel contract om geldig verklaard te worden.  28 

- Gaby zegt dat dit uitgezocht zal worden door het bestuur.  29 
 30 
M. Bourgondiën zegt dat voor de promotie van activiteiten een termijn van twee 31 
werkweken gehandhaafd zal worden. Ze vraagt hoe dit gerealiseerd wordt tijdens 32 
vakanties, bijvoorbeeld de kerstvakantie.  33 

- Gaby zegt dat uitzonderingen gelden voor bepaalde vakanties. De 34 
herfstvakantie duurt maar een week, de promotie van activiteiten kan dan een 35 
week voor de herfstvakantie gestart worden. Voor andere vakanties kan de 36 
periode te lang zijn voor het vastgesteld hebben van activiteiten, dan geldt een 37 
uitzondering en zal niet twee werkweken van tevoren gestart worden met de 38 
promotie.  39 

 40 
E. Mulder vraagt wat de commissiehoofdentraining precies inhoudt en door wie het 41 
georganiseerd zal worden.  42 

- Gaby zegt dat de taken van een commissiehoofd behandeld zullen worden, 43 
zoals het maken van een agenda, het leiden van vergaderingen en het 44 
bespreken van begrotingen. Tevens zal gesproken worden over algemene 45 
ledenvergaderingen. Het wordt georganiseerd door het bestuur.  46 

- E. Mulder raadt aan casussen voor te leggen waarover gepraat kan worden.  47 
- J. Chia zegt dat een evaluatie plaatsvindt na een half jaar. Ze zegt dat meer 48 

verantwoordelijkheden bij commissiehoofden gelegd zullen worden en vraagt 49 
of, zeker bij drukke commissies, de evaluatie eerder plaats zou kunnen 50 
vinden. Tevens stelt ze voor een WhatsApp-groep aan te maken met alle 51 
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commissiehoofden, zodat ze steun bij elkaar kunnen vinden. Ze kaart aan dat 1 
meer verantwoordelijkheid bij de commissiehoofden betekent dat korte lijntjes 2 
gehouden moeten worden naar de bestuursverantwoordelijke.  3 

o Gaby zegt dat het goede punten zijn die meegenomen zullen worden.  4 
- L. Streppel vraagt of aandacht besteed zal worden aan het succesvol laten 5 

verlopen van de communicatie.  6 
o Gaby zegt dat dit een goede toevoeging is en dat de banden tussen de 7 

commissiehoofden en de bestuursverantwoordelijke benadrukt zullen 8 
worden tijdens de training.  9 

 10 
E. Mulder vraagt hoe gestreefd wordt naar meer communicatie met andere 11 
verenigingen.  12 

- Gaby zegt dat dit vooral gebeurt door te netwerken met andere verenigingen 13 
en te kijken wat andere verenigingen te bieden hebben. Afgelopen week is de 14 
lezing Media en Educatie, in samenwerking met studievereniging Meesterlijk, 15 
gedeeld op Facebook door studievereniging Mycelium. Dit was niet 16 
afgesproken, maar hierover kunnen in de toekomst afspraken gemaakt 17 
worden.  18 

- E. Mulder zegt dat constitutieborrels erg belangrijk zijn voor het verbreden van 19 
je netwerk. Het is goed op informele wijze contacten op te doen en uit te 20 
vinden met welke verenigingen contact prettig verloopt.  21 

- J. Chia vraagt hoe bepaald zal worden welke verenigingen gevraagd worden 22 
voor een samenwerkingsverband.  23 

o Gaby zegt dat dit gevoelsmatig zal gebeuren. Tevens heeft 24 
samenwerking vooral betrekking op de Formele Activiteiten-commissie 25 
en minder op de Pedagogen Uit de Banken-commissie, omdat de 26 
afgelopen jaren gebleken is dat samenwerking betreffende informele 27 
activiteiten moeilijk te realiseren is.  28 

 29 
Modernisering 30 
M. Mostard zegt dat ze dit speerpunt goed uitgewerkt vindt.  31 
 32 
Y. Bremer vraagt wat precies bedoeld wordt met een verandering van de manier van 33 
notuleren.  34 

- Gaby zegt dat modernisering meer is dan online reserveren en de 35 
mogelijkheid tot pinnen. De woordelijke manier van notuleren die op dit 36 
moment gebruikt wordt, is redelijk ouderwets. Gedacht kan worden aan het 37 
gebruik van voor- en tegenargumenten of een lijstje waarop de besluiten 38 
beschreven worden. Vooral voor commissievergaderingen is dit praktisch.  39 

- Y. Bremer zegt dat zulke lijstjes onderaan toegevoegd kunnen worden.  40 
- E. Mulder zegt dat het belangrijk is in een discussie te kunnen lezen wie wat 41 

gezegd heeft en als bestuur de volledige discussie te kunnen lezen.  42 
- Gianne zegt bij studievereniging Synergy vergaderingen opgenomen worden, 43 

zodat deze later teruggeluisterd worden. Verder werken zij met besluitenlijsten 44 
en actielijsten. Haar persoonlijke mening is dat het afschaffen van woordelijke 45 
notulen meer tijd oplevert dan dat het aan kwaliteit van informatie afdoet.  46 

- F. van den Eerenbeemt zegt voorstander te zijn van het veranderen van de 47 
manier van notuleren, omdat uitwerken van notulen veel tijd kost en hier 48 
nauwelijks naar gekeken wordt, dit is zonde. Het typen van concrete punten is 49 
efficiënter.  50 
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- Vivian zegt dat het makkelijker is snel ergens van op de hoogte te zijn door 1 
het lezen van een lijstje, dan door het lezen van een uitgebreid verhaal.  2 

- M. Mostard zegt dat zij vanuit de Raad van Advies mee wil geven dat 3 
bepaalde details op dit moment niet belangrijk lijken, maar dat over een paar 4 
jaar, met het teruglezen van notulen, vragen kunnen ontstaan omdat 5 
informatie mist. Op dit moment wordt gezocht naar een efficiënte oplossing.  6 

- Mandy zegt dat de bestuursvergaderingen afgelopen jaar op maandag 7 
plaatsvonden. Op donderdag had Mandy de notulen uitgewerkt en stuurde 8 
deze door naar het bestuur en de Raad van Advies. Het bestuur keek echter 9 
pas vaak op maandag de notulen na, dit geeft aan dat hier meer tijd in 10 
gestoken wordt dan dat het gebruikt wordt. Het is goed om te kijken naar een 11 
andere manier.  12 

- Ruth zegt dat een pilot gestart is voor het zoeken naar een nieuwe vorm van 13 
notuleren. De oplossing is nog niet gevonden, maar mogelijkheden worden 14 
uitgeprobeerd. Hierdoor lijkt binnenkort de oplossing voor 15 
bestuursvergaderingen gevonden te zijn. Het gebruik maken van lijstjes kan 16 
voor commissievergaderingen handig zijn. Voor een algemene 17 
ledenvergadering is het belangrijk dat deze in alle volledigheid genotuleerd 18 
wordt, ze raadt daarom aan deze nog woordelijk te notuleren.  19 

- L. Streppel zegt dat een algemene ledenvergadering opgenomen kan worden 20 
en daarna online gezet, met daarbij een genotuleerde besluitenlijst. 21 

- Y. Bremer zegt dat bij commissievergaderingen belangrijk kan zijn discussies 22 
terug te lezen en dat de kans bestaat dat belangrijke details verloren gaan, als 23 
de manier van notuleren verandert.  24 

- Gaby zegt dat binnen commissies onderscheid gemaakt kan worden tussen 25 
de manier van notuleren. Het weglaten van namen bij discussies kan al 26 
schelen bij het uitwerken van notulen.  27 

- Anouk zegt dat bij het notuleren van lijstjes beide de voor- en 28 
tegenargumenten meegenomen worden, zodat de discussie volledig 29 
weergegeven wordt in een lijstje.  30 

 31 
E. Mulder vraagt hoe een op zichzelf staande commissie eruit ziet.  32 

- Gaby zegt dat commissies volledig zelf werken. Vorig jaar heeft Vivian als 33 
commissaris PR meegeholpen met het uitdelen van bijvoorbeeld 34 
tentamenacties, terwijl dit een taak is van de commissie. Dit jaar zal de 35 
bestuursverantwoordelijke niet actief zijn bij commissiewerk.  36 

- E. Mulder zegt dat het moeilijk kan zijn dingen uit handen te geven, dus is het 37 
belangrijk tijdens de eerste vergaderingen duidelijk taken te verdelen onder 38 
commissieleden. Tevens kunnen vaste overlegmomenten met het 39 
commissiehoofd afgesproken worden. E. Mulder vraagt hoe de 40 
sponsorgesprekken geregeld zijn en wie de contactpersoon is.  41 

o Gaby zegt dat dit afhankelijk is van het commissiehoofd, maar het 42 
bestuur zal zelf contact onderhouden met bijvoorbeeld bedrijven of 43 
andere verenigingen.  44 

- E. Mulder zegt dat het belangrijk is contact te houden tussen de commissies 45 
en het bestuur.  46 

- M. Verkooijen zegt dat het een goed idee is afstand te nemen van de 47 
commissies, maar gerealiseerd moet worden dat het bestuur nog steeds 48 
eindverantwoordelijk is. Taken moeten opgevangen worden als dingen niet 49 
uitgevoerd worden. Ze vraagt waarom dit een vorm van modernisering is.  50 
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o Gaby zegt dat dit modernisering is, omdat het een verandering is van 1 
de inmiddels verouderde manier van besturen van de vereniging.  2 

o Thijs zegt dat modernisering niet alleen het toevoegen is van 3 
technische snufjes, maar ook een verandering kan zijn van de gang 4 
van zaken binnen de vereniging.  5 

o M. Verkooijen zegt dat deelname aan een commissie ook 6 
modernisering kan zijn.  7 

o Gaby zegt dat een voorbeeld genomen wordt aan het bedrijfsleven, 8 
waarin bestuurders niet deelnemen aan bijvoorbeeld vergaderingen, 9 
maar dingen uit handen geven.  10 

o M. Verkooijen zegt dat dit duidelijker beschreven mag worden.  11 
o Gaby zegt dat dit aangepast zal worden.  12 

- T. Boeijen zegt dat in het bedrijfsleven gewerkt wordt met een top-down-13 
strategie, waardoor minder sprake is van een leidinggevende rol en juist meer 14 
samengewerkt wordt.  15 

- Gaby zegt dat zelfsturende teams belangrijk zijn in het bedrijfsleven, maar dat 16 
een bestuur hierboven moet staan.  17 

- M. Mostard zegt dat managers tegenwoordig meedraaien met hun teams, 18 
omdat ze lang boven hun teams gestaan hebben en terug de werkvloer op 19 
gaan voor ervaring. Bij Postelein is het andersom, het bestuur heeft eerder 20 
commissiewerk gedaan en heeft de ervaring al.  21 

- E. Mulder zegt dat het enkel belangrijk is voor de beleidsvoering en niet in het 22 
beleidsplan hoeft te staan.  23 

 24 
J. Chia zegt dat ze het speerpunt modernisering leuk vindt en kijkt uit naar de 25 
vormgeving ervan.  26 
 27 
Een aantal leden gaat weg.  28 
 29 
Vervallen functie commissaris formeel 30 
J. Chia vraagt hoe de bestuursleden reageerden toen ze te horen kregen dat ze een 31 
vijfkoppig bestuur gingen vormen.  32 

- Gaby zegt dat het voor iedereen positief nieuws was te horen dat ze 33 
uitgekozen waren een bestuursfunctie binnen Postelein te gaan vervullen. Het 34 
feit dat het bestuur dit jaar vijfkoppig is, deed niks af aan het enthousiasme en 35 
werd niet gezien als probleem. Iedereen heeft vertrouwen in de samenstelling 36 
van het bestuur.  37 

- T. Boeijen vraagt in hoeverre deze vraag van belang is voor het bespreken 38 
van het beleid.  39 

o J. Chia zegt dat gestreefd wordt de algemene ledenvergaderingen 40 
persoonlijker te maken en het een plaats is waar leden steun kunnen 41 
bieden aan het bestuur.  42 

o T. Boeijen zegt dat hij het gevoel heeft dat meer gepraat wordt over 43 
redeneringen achter plan, dan over het beleidsplan zelf.  44 

o Gaby zegt dat hij dus ervaart dat dingen gevraagd worden, waar buiten 45 
de vergadering over gepraat kan worden.  46 

o E. Mulder zegt dat het bestuur bepaalt wat relevant is te bespreken 47 
tijdens een algemene ledenvergadering.  48 

o D. Hendriks zegt dat ze het eens is met T. Boeijen, maar dat de vraag 49 
van J. Chia wel relevant was.  50 

 51 
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Leden 1 
M. Mostard vraagt hoe de rest van het beleidsplan besproken zal worden. 2 

- Gaby zegt dat het plan per kopje besproken zal worden, maar dat subkopjes 3 
niet los benoemd zullen worden.  4 

 5 
B. van Enckevort zegt dat commissiehoofden meer verantwoordelijkheden krijgen en 6 
vraagt aan de ALV hoe daarover gedacht wordt.  7 

- B. Braun zegt dat hij denkt dat commissiehoofden veel kunnen leren door de 8 
verantwoordelijkheden die zij zullen dragen.  9 

- D. Hendriks zegt dat leden die de ambitie hebben een bestuursjaar te gaan 10 
doen, meer aansluiting vinden op de taken die een bestuurslid heeft.  11 

- E. Bollaart zegt dat het positief is voor de toegankelijkheid van een 12 
bestuursfunctie, omdat de stap naar een bestuursjaar kleiner wordt.  13 

- L. Peeters zegt dat het leden af kan schrikken commissiehoofd te worden. In 14 
de eerste vergadering kan duidelijk aangegeven worden dat een 15 
commissiehoofd niet alleen staat, maar dat hulp en sturing vanuit de 16 
bestuursverantwoordelijke geboden wordt. Dit kan onnodige paniek 17 
wegnemen.  18 

- Y. Bremer zegt dat de verantwoordelijkheden van een commissiehoofd per 19 
commissie verschillen. Bij een promotiecommissie zal een commissiehoofd 20 
veel zelfstandig kunnen werken, terwijl bij een studiereiscommissie overlegd 21 
moet worden bij het nemen van beslissingen.  22 

- E. Mulder zegt dat het bestuur toegankelijk moet blijven binnen de 23 
commissies. Ze vraagt hoe de commissiehoofden gekozen zullen worden, 24 
omdat het belangrijk is dat zij zelfstandig kunnen functioneren.  25 

o Gaby zegt dat motivaties een belangrijke rol zullen spelen bij de 26 
keuzes, maar dat de precieze invulling nog niet vastligt. Het is 27 
belangrijk dat een goede band kan ontstaan tussen de 28 
bestuursverantwoordelijke en hun commissiehoofd(en).  29 

- V. van den Berg vraagt of de bestuursverantwoordelijke minder vergaderingen 30 
zal bijwonen.  31 

o Gaby zegt dat vergaderingen minder bijgewoond zullen worden 32 
wanneer de onderwerpen van de vergaderingen niet vragen om 33 
noodzakelijke aanwezigheid van de bestuursverantwoordelijke, 34 
bijvoorbeeld bij een vergadering van de promotiecommissie wanneer 35 
gebrainstormd zal worden over een thema van een maandelijkse 36 
activiteit. Bij een belangrijke beslissing, zoals een bestemming van een 37 
studiereis, zal de bestuursverantwoordelijke wel aanwezig zijn.  38 

o Thijs zegt dat een bestuursverantwoordelijke op aanvraag aanwezig zal 39 
zijn.  40 

- V. van den Berg vraagt of minder contact zal zijn tussen de commissies en het 41 
bestuur.  42 

o Gaby zegt dat dit een risico kan zijn, maar dat het bestuur zorgt dat ze 43 
op de hoogte zijn van lopende zaken en de commissie zal leren 44 
kennen.  45 

- M. Mostard zegt dat goed nagedacht is over de invulling, maar dat opgelet 46 
moet worden met onduidelijkheid over details. Tevens moet opgelet worden 47 
dat het bestuur een plan heeft voor een situatie waarin een commissiehoofd 48 
niet functioneert zoals voorspeld.  49 
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- T. Stift zegt dat hij het persoonlijk fijn vindt als taken concreet vastgelegd zijn. 1 
Het hebben van een groepsgesprek op WhatsApp zorgt voor communicatie en 2 
verbinding met het bestuur, dus het contact valt niet weg.  3 

- Y. Bremer sluit zich daar bij aan. Opgepast moet worden dat het bestuur niet 4 
boven de commissies staat, maar commissies helpt tijdens activiteiten, zodat 5 
de afstand tussen het bestuur en de commissie niet te groot wordt.  6 

- E. Mulder zegt dat bij veel studieverenigingen de commissies losstaan van het 7 
bestuur, bij hen kan informatie ingewonnen worden. Tevens kan tijdens een 8 
commissiemarkt het animo voor commissiehoofden gepeild worden en een 9 
deadline gesteld worden voor de sollicitaties.  10 

- J. Chia raadt het bestuur aan aanwezig te zijn tijdens de eerste 11 
vergaderingen. Daarna kan bij het commissiehoofd gepeild worden of 12 
aanwezigheid tijdens vergaderingen noodzakelijk is.  13 

- Gaby zegt dat communicatie tussen de commissiehoofden en het bestuur 14 
extra belangrijk zal zijn dit jaar.  15 

 16 
E. Mulder vraagt of de initiatieven van leden voortaan via de tablet ingeleverd kunnen 17 
worden.  18 

- Gaby zegt dat leden hun initiatieven via een e-mail aan kunnen leveren en 19 
vindt het een goed idee om hierover na te denken. Leden krijgen de tablet 20 
echter niet zelf in handen op de Posteleinkamer.  21 

- E. Mulder raadt aan zo veel mogelijk papierwerk af te schaffen en via de tablet 22 
te laten verlopen, ter besparing van printkosten.  23 

- Vivian zegt dat het leuk is op borrels de nominatiebriefjes voor het Posteleintje 24 
van de Periode te behouden.  25 

 26 
Vriend van Postelein 27 
Mandy zegt dat ze het leuk vindt dat het concept doorgezet wordt. Nagedacht kan 28 
worden over het toesturen van een papieren versie van de PosteleinPost naar 29 
Vrienden van Postelein.  30 

- M. Mostard zegt dat ze het geen aantrekkelijk aanbod vindt Vriend van 31 
Postelein te worden, vanwege een te lage betrokkenheid bij de vereniging. Ze 32 
raadt aan het concept aantrekkelijker te maken.  33 

- J. Chia zegt dat gedacht kan worden aan het gratis aanbieden van 34 
bijvoorbeeld lezingen en workshops en het actief betrekken van Vrienden van 35 
Postelein bij de promotie van activiteiten.  36 

- M. Verkooijen zegt dat onderscheid gemaakt moet worden tussen Vriend van 37 
Postelein en een gewoon lidmaatschap. Ze vraagt of iedereen Vriend van 38 
Postelein mag worden, of dat dit alleen voor oud leden en docenten is.  39 

- Gaby zegt dat de formulering aangepast zal worden, omdat het voor iedereen 40 
mogelijk is Vriend van Postelein te worden. Nagedacht zal worden over het 41 
aantrekkelijker maken van het concept.  42 

 43 
Jaarplanning 44 
M. Verkooijen vraagt of het aanpassen van de omslagfoto een melding geeft op 45 
Facebook.  46 

- Mandy zegt dat dit zo is.  47 
- M. Verkooijen zegt dat hiermee opgepast moet worden, omdat twee 48 

meldingen per dag mogen verschijnen, volgens het Facebookprotocol.  49 
- Mandy zegt dat zij eens in de twee weken de omslagfoto aanpaste.  50 

 51 
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J. Chia vraagt of commissiehoofden actief gebruikmaken van de jaarplanning die 1 
gepubliceerd wordt op de Google Drive.  2 

- Gaby zegt dat zij persoonlijk geen gebruik gemaakt heeft van de jaarplanning, 3 
maar de jaarplanning wel beschikbaar wil stellen voor de commissiehoofden 4 
die het prettig vinden hiervan gebruik te maken. Tevens is het handig voor 5 
commissiehoofden na te kunnen kijken of een kans bestaat op een dubbele 6 
planning van activiteiten.  7 

- J. Chia zegt dat het fijn is de jaarplanning bij de hand te hebben als 8 
commissiehoofden meer verantwoordelijkheden hebben.  9 

 10 
Posteleinkamer 11 
E. Mulder vraagt wat bedoeld wordt met het zo snel mogelijk beantwoorden van de 12 
e-mails.  13 

- Gaby zegt dat geprobeerd wordt binnen één tot twee werkdagen terug te 14 
mailen.  15 

- E. Mulder zegt dat het een vage formulering is en aangepast kan worden naar 16 
het streven naar het beantwoorden van e-mails binnen één tot twee 17 
werkdagen.  18 

 19 
M. Bourgondiën zegt dat minimaal één bestuurslid aanwezig zal zijn tijdens 20 
openingstijden en vraagt of nog steeds twee bestuursleden aanwezig zullen zijn 21 
tijdens de pauze.  22 

- Gaby zegt dat gestreefd wordt met twee bestuursleden aanwezig te zijn 23 
tijdens pauzes, maar dat uitzonderingen gemaakt kunnen worden als 24 
bestuursleden verplichte werkgroepen volgen. De drukte begint vaak niet om 25 
12.00 uur, maar pas om 12.30 uur. Per week zal de indeling bekeken worden.  26 

 27 
Informatievoorzieningen 28 
Y. Bremer zegt dat de inschrijvingen van de ski- en studiereis via Blackboard zullen 29 
verlopen en vraagt hoe de inschrijvingen van het ledenweekend zullen verlopen.  30 

- Gaby zegt dat de manier van inschrijving voor het ledenweekend bepaald zal 31 
worden na de evaluatie van het online reserveren. Als blijkt dat het animo 32 
groot is voor het ledenweekend, zal dat meegenomen worden voor de keuze 33 
tussen online reserveren en Blackboard.  34 

 35 
E. Mulder vraagt of het behouden van LinkedIn zinvol is.  36 

- Emma zegt dat zij nauwelijks actief gebruikt gemaakt heeft van het account, 37 
maar raadt aan LinkedIn te behouden. Het kan namelijk van pas komen als de 38 
wens bestaat alumni te bereiken, bijvoorbeeld bij een lustrum.  39 

- E. Mulder zegt dat het doel toegevoegd kan worden.  40 
- Gianne zegt dat LinkedIn gebruikt is voor het promoten van Vriend van 41 

Postelein en bij het zoeken van iemand die een sollicitatietraining kon 42 
verzorgen.  43 

- E. Mulder zegt dat verwoord kan worden dat het een medium is voor het 44 
behouden van een netwerk.  45 

- Mandy zegt dat uitgezocht kan worden of de naam van Postelein op LinkedIn 46 
aangepast kan worden, omdat nu onduidelijk is waar de pagina voor dient. 47 
Tevens kan besloten worden om enkel alumni toe te voegen, of ook huidige 48 
leden.  49 

- B. Braun zegt dat LinkedIn als doel heeft een netwerk te onderhouden en dus 50 
niet actief gebruikt wordt.  51 
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- Pieter raadt aan LinkedIn te behouden, om een netwerk beschikbaar te 1 
hebben.  2 

 3 
J. Chia zegt dat ze benieuwd is wat het bestuur gaat doen met het Instagram 4 
account.  5 
 6 
Deelname activiteiten 7 
Gaby zegt dat het systeem werkt via Google Forms en dat leden zich via een link 8 
kunnen aanmelden in het formulier. Die link zal via Facebook, Blackboard en de 9 
website gedeeld worden. De aanmelding is een reservering en dus geen definitieve 10 
inschrijving. Het systeem is vergelijkbaar met de huidige inschrijflijsten op de 11 
Posteleinkamer. De vragen op het formulier kunnen naar behoefte van benodigde 12 
informatie bij elk formulier aangepast worden. Tevens kan de informatie bij elk 13 
formulier aangepast worden, zodat vermeld kan worden wanneer leden bijvoorbeeld 14 
zelf voor materialen moeten zorgen. Bij elk formulier zullen de voorwaarden van 15 
online reserveren benoemd worden. Het bestuur houdt overzicht over de 16 
reserveringen via een online bestand en kunnen daarin aangeven of betaald is. 17 
Enkel wanneer betaald is op de Posteleinkamer, geldt een reservering als een 18 
inschrijving voor een activiteit. De voordelen van online reserveren zijn dat papieren 19 
inschrijflijsten niet meer nodig zijn en minder onduidelijkheid kan ontstaan over de 20 
gegevens van leden.  21 
 22 
M. Mostard zegt dat ze het een fantastisch idee vindt. Tevens is het handig dat bij 23 
betaling op de Posteleinkamer nogmaals gecheckt kan worden of mensen 24 
daadwerkelijk lid zijn.  25 
 26 
Y. Bremer vraagt of het mogelijk is online reserveringen later te openen dan wanneer 27 
de link verschijnt met de promotie.  28 

- Gaby zegt dat dit in principe kan.  29 
- L. Peeters zegt dat online reserveringen hard kunnen gaan en mensen niet 30 

altijd hun telefoon bij de hand hebben.  31 
- Gaby zegt dat een formulier later geopend kan worden om dit te voorkomen.  32 
- Tamara zegt dat het bestuur de mogelijkheid heeft via een syntax te bepalen 33 

wanneer de formulieren openen en sluiten.  34 
 35 
T. Boeijen zegt dat binnen drie werkdagen betaald moet worden, maar het voor 36 
premasterstudenten moeilijk kan zijn binnen drie werkdagen langs te komen. Hij zegt 37 
dat nagedacht kan worden over het overmaken van geld naar Postelein, in plaats 38 
van fysiek langskomen op de Posteleinkamer.  39 
 40 
E. Mulder zegt dat Google niet waterdicht is voor het opslaan van gegevens en dat 41 
bij de universiteit geïnformeerd kan worden naar mogelijkheden om de online 42 
reserveringen te realiseren, bijvoorbeeld via het programma Qualtrics. Ze vraagt hoe 43 
het bestuur de proefperiode vorm wil geven, rekening houdend met de haalbaarheid 44 
van de betaling.  45 

- Gaby zegt dat het bestuur meerdere formulieren aangemaakt heeft voor 46 
denkbeeldige activiteiten en dat na drie maanden uitproberen beslist zal 47 
worden of het systeem werkt.  48 

 49 
J. Chia vraagt of gewerkt zal worden met reservelijsten en of deze digitaal of op 50 
papier zullen zijn.  51 



 
 

38 
 

- Gaby zegt dat het bestuur namen toe kan voegen aan het online bestand, 1 
maar dat besloten is de reservelijsten op papier te doen.  2 

- J. Chia vraagt of gemaild kan worden voor een plaats op de reservelijst.  3 
o Gaby zegt dat hierover gebrainstormd kan worden.  4 

- L. Streppel vraagt welke leden eerder in het online bestand verschijnen, leden 5 
die online reserveren of leden die langskomen op de Posteleinkamer om zich 6 
in te schrijven.  7 

o Gaby zegt dat dit tegelijkertijd gebeurt, leden schrijven zich op de 8 
Posteleinkamer namelijk in hetzelfde bestand in als leden die online 9 
reserveren.  10 

- T. Boeijen vraagt wat gebeurt als een lijst vol is, maar mensen na drie 11 
werkdagen niet betaald hebben. Hij vraagt of een melding verschijnt dat de 12 
inschrijving weer geopend is.  13 

o Gaby zegt dat op dat moment leden van de reservelijst benaderd 14 
worden over de lege plekken.  15 

o E. Mulder zegt dat uitgezocht kan worden of de syntax aangepast kan 16 
worden, zodat een automatische e-mail verstuurd zou kunnen worden 17 
naar de bovenste persoon in de reservelijst, bij het vrijkomen van een 18 
plek.  19 

o Anouk zegt dat bij een volle inschrijving een tekst toegevoegd wordt dat 20 
op de Posteleinkamer ingeschreven kan worden voor de reservelijst. Er 21 
kan echter een tweede online lijst geopend kunnen worden, dienend als 22 
reservelijst. De link daarvoor kan bijgevoegd worden bij de tekst dat 23 
een activiteit vol zit.  24 

- Y. Bremer zegt dat als deelnemers verwijderd worden als ze niet betaald 25 
hebben, voor andere personen plek is om in te schrijven.  26 

o Gaby zegt dat de inschrijving definitief gesloten wordt zodra de lijst vol 27 
is. Wanneer mensen verwijderd worden uit de lijst, kunnen die plekken 28 
niet meer gevuld worden via de link, maar zullen mensen uit de 29 
reservelijst benaderd worden.  30 

 31 
J. Chia vraagt of de lijst met reserveringen enkel zichtbaar is voor het bestuur, of dat 32 
deelnemers deze ook kunnen zien na hun reservering.  33 

- Gaby zegt dat de lijst enkel zichtbaar is voor het bestuur, vanwege de privacy 34 
van de ingevoerde gegevens.  35 

- M. Mostard zegt dat anonimiteit goed is. Ze vraagt of het bestuur gevraagd 36 
mag worden wie aan de activiteit zullen deelnemen.  37 

o Gaby zegt dat dit mogelijk is.  38 
 39 
D. Hendriks zegt dat deelnemers naar de Posteleinkamer moeten komen om te 40 
betalen en vraagt of het mogelijk is via iDEAL te betalen.  41 

- Gaby zegt dat dit te duur is.  42 
 43 
E. Bollaart vraagt of enkel activiteiten waarvoor betaald moet worden, zullen verlopen 44 
via online reserveringen.  45 

- Gaby zegt dat dit niet zo is, alleen geldt bij activiteiten waarvoor betaald moet 46 
worden de betaling als bevestiging.  47 

- E. Bollaart zegt dat zonder betaling deelname dus niet bevestigd kan worden.  48 
- Gaby zegt dat dit klopt, zodat mensen zich niet zomaar inschrijven voor een 49 

activiteit.  50 
 51 
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E. Mulder geeft aan de efficiëntie van het idee niet te begrijpen en raadt aan te kijken 1 
naar het aanpassen van de syntax, voor automatisering van het systeem.  2 

- Gaby zegt dat het een service is naar leden toe.  3 
- E. Mulder zegt dat leden alsnog langs de Posteleinkamer moeten komen voor 4 

de betaling.  5 
- Gaby zegt dat leden nu drie dagen de tijd hebben om langs te komen.  6 
- E. Mulder raadt aan kritisch te kijken naar de termijn van drie dagen, omdat 7 

leden fysiek aanwezig moeten zijn.  8 
- J. Chia zegt dat gekeken kan worden naar andere mogelijkheden voor 9 

bevestiging, zoals bellen naar de Posteleinkamer.  10 
- Pieter zegt dat het de moeite waard is uit te zoeken of het systeem 11 

geautomatiseerd kan worden.  12 
- Gaby zegt dat alle voorstellen meegenomen zullen worden.  13 

 14 
J. Chia vraagt waarom de inschrijvingen van de reizen nog via Blackboard zullen 15 
verlopen.  16 

- Gaby zegt dat het risico te groot is zulke belangrijke inschrijvingen via de 17 
online reserveringen te doen. Om meer zekerheid te waarborgen dat alles 18 
goed verloopt, zullen de inschrijvingen van de reizen via Blackboard verlopen.  19 

- J. Chia vraagt waarom niet alle inschrijvingen via Blackboard verlopen.  20 
- Gaby zegt dat inschrijvingen via Blackboard meer tijd kosten dan via Google 21 

Forms.  22 
 23 
Betalingen 24 
Gaby zegt dat een SmartPin van de Rabobank aangeschaft zal worden. Via een app 25 
van de Rabobank wordt het bedrag ingevoerd dat betaald moet worden en dit wordt 26 
automatisch doorgegeven aan de SmartPin, zodat betaald kan worden. De app zal 27 
geïnstalleerd worden op de tablet.  28 
 29 
E. Mulder vraagt hoe de tablet bewaard zal worden.  30 

- Gaby zegt dat hij achter slot en grendel zal liggen, maar dit geen relevante 31 
vraag is over de betalingen zelf.  32 

 33 
J. Chia vraagt of nagedacht is over de verzekering van de tablet.  34 

- Gaby zegt dat dit onder de inboedelverzekering valt.  35 
- J. Chia raadt aan dit voor de zekerheid na te kijken. Ze vraagt hoe het met de 36 

proeftermijn van drie maanden bij de Rabobank zit.  37 
o Gaby zegt dat de SmartPin na drie maanden geannuleerd kan worden 38 

bij de Rabobank.  39 
o Thijs zegt dat Postelein niet vast zit aan een jaarcontract en de 40 

SmartPin dus drie maanden kan uitproberen, omdat aan de eerste drie 41 
maanden geen abonnementskosten verbonden zitten.   42 

o J. Chia vraagt of annuleringskosten gerekend zullen worden.  43 
 Thijs zegt dat dit niet zo is.  44 

 45 
M. Verkooijen vraagt of Thijs alle transacties los moet gaan registeren.  46 

- Gaby zegt dat het bestuur zelf op zal schrijven welke transacties gedaan 47 
worden, zodat schriftelijk beschikbaar is wat betaald is. Thijs splitst deze 48 
transacties later uit.  49 

- M. Verkooijen zegt dat het goed is om te doen, maar dat het veel werk kost.  50 
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- B. van Enckevort zegt dat de hoeveelheid werk meegenomen kan worden in 1 
evaluatie tijdens de proefperiode.  2 

- J. Chia zegt dat de eerste drie maanden wellicht niet representatief zijn, omdat 3 
commissies net gevormd worden.  4 

- Y. Bremer zegt dat een tablet is aangeschaft voor het pinnen, dit kan 5 
meegenomen worden bij de evaluatie van de proefperiode.  6 

o Gaby zegt dat de tablet ook is aangeschaft voor de online 7 
reserveringen.  8 

- E. Mulder zegt dat opgepast moet worden met het uitsplitsen van de posten.  9 
o Thijs zegt dat de software van de Rabobank hier wellicht bij kan helpen.  10 
o Pieter zegt dat binnen de software aangegeven kan worden bij de 11 

transactie wat het is. Tevens is dit zichtbaar in de transactie. Hierdoor 12 
kunnen dingen makkelijk overgeboekt worden met naam en hoeft niet 13 
voor iedere betaling een referentie aangemaakt worden.  14 

 15 
J. Chia vraagt of andere verenigingen hier ervaring mee hebben en raadt aan dit na 16 
te vragen bij een SOFv alv.  17 

- Gaby zegt dat nog geen ervaringen gehoord zijn vanuit andere verenigingen, 18 
enkel informatie over andere pinautomaten die samengaan met dure 19 
abonnementen. Doordat het een nieuw product is, is weinig informatie 20 
beschikbaar.  21 

- M. Verkooijen zegt dat R. Willems aanraadt contact op te nemen met CognAC 22 
hierover.  23 

 24 
E. Mulder zegt dat veel uitgezocht zal worden hierover en dat dit in de aangepaste 25 
versie van het beleidsplan gezet kan worden.  26 
 27 
Een aantal leden gaat weg.  28 
 29 
LOOP, SOFv, FOS en Kompanio 30 
J. Chia vraagt wat de werklast van Kompanio is.  31 

- Gaby zegt dat het vergelijkbaar is met de werkdruk van de andere overleggen 32 
en het afhankelijk is van de invulling en de takenverdeling die gemaakt zal 33 
worden binnen Kompanio. Kompanio zal zorg dragen voor het S-feest, een 34 
arbeidsmarktoriëntatiedag, het huiskamerproject en eventueel een 35 
samenwerking voor de RAGweek. Vanuit Kompanio zal een commissaris 36 
informeel het S-feest organiseren, samen met commissieleden van de 37 
lidverenigingen.  38 

 39 
Raad van Advies 40 
E. Mulder zegt dat het protocol van de Raad van Advies al een aantal jaar niet meer 41 
nagekeken is en raadt aan ernaar te kijken.  42 

- M. Verkooijen zegt dat het protocol in het bestuursjaar 2014-2015 nagekeken 43 
is.  44 

- E. Mulder zegt dat dit toegevoegd kan worden.  45 
 46 
Financiën 47 
Gaby zegt dat de begroting per pagina besproken zal worden, omdat gewerkt wordt 48 
met veel kleine kopjes.  49 
 50 
Pagina 19 51 
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Algemeen 1 
J. Chia vraagt waarom € 3.000,00 begroot is voor sponsoring.  2 

- Thijs zegt dat het bedrag afgelopen jaar begroot was op € 2.900,00 en dit jaar 3 
uitzichten zijn op een goede samenwerking met De Waagh, waardoor het 4 
bedrag met € 100,00 omhoog gegaan is.  5 

- J. Chia vraagt of het bedrag van de sponsoring al vaststaat.  6 
o Gaby zegt dat dit niet zo is en dat target gericht gewerkt wordt.  7 

 8 
B. van Enckevort zegt dat de begroting inhoudelijk goed vormgegeven is en geeft 9 
haar complimenten aan Thijs, omdat alles klopt met berekeningen en interpunctie.  10 
 11 
J. Chia vraagt wat de € 50,00 aan inkomsten zijn bij de SmartPin.  12 

- Thijs zegt dat dit de transactiekosten zijn die verhaald worden op leden. Leden 13 
betalen € 0,15 aan transactiekosten en € 50,00 op de begroting is een 14 
schatting van het aantal transacties dat gemaakt zal worden.  15 

 16 
E. Mulder vraagt onder welke post de kosten voor de tablet vallen.  17 

- Gaby zegt dat de tablet valt onder de post Kamerbenodigdheden.  18 
 19 
Bestuur 20 
J. Chia vraagt welke kosten vallen onder de post Relaties.  21 

- Thijs zegt dat geld vanuit deze post zal gaan naar personen die zich extra 22 
hebben ingezet voor Postelein. Een voorbeeld hiervan zijn de prikborden die 23 
geschonken zijn aan Postelein. Een bedankje hiervoor is betaald vanuit de 24 
post Relaties.  25 

 26 
Pagina 20 27 
Commissaris PR 28 
J. Chia vraagt wat de € 50,00 aan inkomsten zijn onder de post Promotiecommissie.  29 

- Thijs zegt dat subsidie vanuit het Onderwijsinstituut aangevraagd zal worden 30 
voor de student-docentactiviteit, welke verzorgd zal worden door de 31 
promotiecommissie.  32 

- J. Chia vraagt of deze subsidie al is toegezegd.  33 
o Thijs zegt dat de aanvraag nog gedaan moet worden.  34 
o Ruth zegt dat de aanvraag afgelopen jaar goed uitgewerkt is, waardoor 35 

de aanvraag van Pieter als voorbeeld genomen kan worden.  36 
o Pieter zegt dat in de aanvraag benadrukt moet worden wat het 37 

gezamenlijk belang is van de activiteit.  38 
o Vivian zegt dat afgelopen jaar € 500,00 ontvangen is door het uitvoeren 39 

van een werkactie. Dit betekent dat € 500,00 van de subsidie van 40 
afgelopen jaar voorwaardelijk was en dit geld dus niet met zekerheid 41 
ontvangen zal worden dit jaar.  42 

o J. Chia vraagt wat bedoeld wordt met een werkactie.  43 
 Gaby zegt dat dit een opdracht is die aangevraagd wordt door 44 

het onderwijsinstituut en uitgevoerd wordt door Postelein.  45 
 J. Chia zegt dat daarover in gesprek gegaan kan worden.  46 
 Gaby zegt dat hier inderdaad gesprekken over lopen.  47 

- E. Mulder zegt dat Phocas werkacties aanbiedt.  48 
o Gaby zegt dat dit meegenomen zal worden.  49 

 50 
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E. Mulder zegt dat ze, als bespaard wordt op commissiekleding, € 80,00 voor 1 
commissiekleding voor een ledenweekend veel geld vindt.  2 

- Gaby zegt dat € 10,00 per shirt begroot is en dat dit bedrag voor alle 3 
commissieleden met commissiekleding gelijk is.  4 

- E. Mulder zegt dat commissiekleding bij andere commissies vaker gebruikt 5 
wordt dan bij een eenmalig ledenweekend. Ze vraagt of dit bedrag kleiner 6 
gemaakt kan worden.  7 

o Anouk zegt dat kleding tijdens een introductie of een studiereis ook 8 
eenmalig gebruikt wordt.  9 

- B. van Enckevort vraagt wat het verschil is met kleding voor een studytrip.  10 
o E. Mulder zegt dat het belangrijk is in het buitenland aanspreekbaar te 11 

zijn, dit is in Nederland minder belangrijk.  12 
- Pieter zegt dat de kleding, in verhouding met de tijd wanneer het gedragen 13 

wordt, duur is, maar dat herkenbaarheid belangrijk is en dat leden verplicht 14 
worden zelf kleding aan te schaffen. Het is netjes hen vanuit Postelein te 15 
voorzien van een bijdrage voor de kleding.  16 

- E. Mulder zegt dat gekozen kan worden geen shirts te dragen als 17 
commissiekleding, maar herkenbaarheid aangebracht kan worden op normale 18 
kleding van de commissie.  19 

- M. Verkooijen zegt dat een shirt vervangen kan worden door een sticker, maar 20 
dat hier ook kosten aan verbonden zitten.  21 

- Gaby zegt dat herkenbaarheid belangrijk is op een ledenweekend. Het 22 
bestuur ziet geen bezwaar tegen de aanschaf van commissiekleding. Mocht 23 
de ALV anders willen beslissen, zal geen commissiekleding aangeschaft 24 
worden voor de ledenweekendcommissie.  25 

- L. Peeters zegt dat dit bij de commissie neergelegd kan worden.  26 
- J. Chia zegt dat de herkenbaarheid via commissiekleding een goed idee is, 27 

maar dat nagedacht kan worden over de hoeveelheid leden binnen de 28 
commissie.  29 

- Emma zegt dat het voor het bestuur duidelijk is dat hiernaar gekeken moet 30 
worden.  31 

 32 
J. Chia vraagt hoe het gaat met de koers tot een quitte begroting. 33 

- Thijs zegt dat over de jaren heen grotere opbrengsten verwacht worden door 34 
de contributieverhoging, het is namelijk een meerjarig stappenplan. Dit jaar 35 
worden minder inkomsten verwacht doordat het S-feest niet meer door 36 
Postelein georganiseerd wordt, de samenvattingenverkoop naar alle 37 
waarschijnlijkheid zal dalen in verband met het nieuwe curriculum en vanwege 38 
de uit te voeren investeringen. De kosten van de investeringen zullen volgend 39 
jaar minder zijn en de reserves van Postelein kunnen het op dit moment 40 
hebben.  41 

- J. Chia vraagt hoe hier zicht op gehouden wordt binnen de besturen van 42 
Postelein.  43 

o Gaby zegt dat het wordt doorgegeven van bestuur op bestuur.  44 
- J. Chia zegt dat per jaar kritisch gekeken en geëvalueerd moet worden hoe 45 

het door de jaren heen gaat met het plan van het komen tot een quitte 46 
begroting.  47 

- B. van Enckevort zegt dat daar standaard naar gekeken wordt bij het maken 48 
van een begroting.  49 

 50 
Pagina 21 51 
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E. Mulder vraagt of de kosten voor de commissiekleding van de introductie en de 1 
studiereis verschillen.  2 

- Thijs zegt dat deze gelijk zijn.  3 
 4 
J. Chia zegt dat genoemd wordt dat meer commissies kleding zullen dragen.  5 

- Thijs zegt dat de feestcommissie dit jaar commissiekleding zal dragen.  6 
- J. Chia vraagt waarom hiervoor gekozen is.  7 

o Gaby zegt dat hiervoor gekozen is vanwege de overeenstemming met 8 
andere verenigingen, waar het gebruikelijk is de feestcommissie 9 
commissiekleding te laten dragen.  10 

 11 
Pagina 22 12 
Regel 49: N. van Mijnsbergen zegt dat de tablet tussen de € 50,00 en € 100,00 gaat 13 
kosten. Dit is vrij goedkoop voor een tablet en ze vraagt of later geïnvesteerd zal 14 
worden in een duurdere tablet.  15 

- Gaby zegt dat vanuit de Rabobank een lijst met eisen ontvangen is waaraan 16 
een tablet moet voldoen. Inmiddels is een tablet gevonden die voldoet aan de 17 
eisen, waarvan de prijs onder de € 100,00 is.  18 

 19 
M. Verkooijen vraagt of inmiddels een nieuwe GoPro aangeschaft is.  20 

- Gaby zegt dat het 21e bestuur een nieuwe GoPro gekocht heeft.  21 
 22 
Pagina 25 23 
Pieter vraagt waarom de eerstejaarscommissie geen commissiekleding krijgt.  24 

- Tamara zegt dat de commissie maar drie activiteiten organiseert, waardoor 25 
het niet nodig is shirts te dragen voor herkenbaarheid.  26 

 27 
Pagina 26 28 
E. Mulder zegt dat Gaby commissies onder zich krijgt, maar dat het werk van een 29 
voorzitter niet onderschat moet worden.  30 

- Gaby zegt dat het goed is dat het aangegeven wordt en dat het hele bestuur 31 
hier actief op let. 32 

- J. Chia zegt dat de Formele Activiteiten-commissie een drukke commissie is 33 
met veel activiteiten. Een voorzitter heeft ruimte en speling nodig om taken op 34 
zich te kunnen nemen wanneer nodig. Ze vraagt of Gaby genoeg vrijheid heeft 35 
zodat ze flexibel kan zijn.  36 

o Gaby zegt dat haar prioriteit ligt bij de voorzitterstaken. De commissies 37 
zullen zo veel mogelijk op zichzelf draaien, daarom zal op zoek gegaan 38 
worden naar een samenstelling van leden die zelfstandig kunnen 39 
werken.  40 

- J. Chia vraagt waarom de commissie niet onder de secretaris geplaatst is.  41 
o Gaby zegt dat de commissies zijn verdeeld naar aanleiding van een 42 

registratie van het aantal werkuren afgelopen jaar.  43 
o Emma zegt dat nooit van tevoren ingeschat kan worden wat tijdens een 44 

jaar gaat gebeuren of dat iemand uitvalt, maar naar aanleiding van de 45 
urenregistratie is gekozen de formele commissies bij de voorzitter in te 46 
delen.  47 

- J. Chia zegt dat Gaby waakzaam moet blijven gedurende het jaar en kritisch 48 
mag kijken naar haar commissiehoofden. Tevens moet gewaakt worden dat 49 
allerlei kleine taken niet door de voorzitter uitgevoerd worden en dat het 50 
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bestuur een plan moet hebben als de Formele Activiteiten-commissie niet vol 1 
dreigt te raken.  2 

- M. Mostard zegt dat de waakzaamheid geldt voor alle functies.  3 
 4 
J. Chia vraagt wat stichting Move precies inhoudt.  5 

- Gaby zegt dat stichting Move kinderen uit minderbedeelde wijken aan 6 
studenten koppelt. De studenten laten deze kinderen in de projecten 7 
ontdekken wat ze kunnen bereiken en welke impact ze op hun eigen 8 
leefomgeving hebben. Stichting Move vormt een projectgroep samen met 9 
leden van Postelein. Deze leden zullen geen actieve leden van Postelein zijn, 10 
maar krijgen via Postelein de mogelijkheid zich te verbreden en mee te helpen 11 
bij stichting Move. Het project bestaat uit een actief uitstapje waarin studenten 12 
kinderen meenemen naar het studentenleven en een buurttraject. In dit 13 
buurttraject werken de kinderen samen met studenten aan het verbeteren van 14 
hun wijk.  15 

 16 
Pagina 27 17 
E. Mulder vraagt wat bedoeld wordt met zo veel mogelijk docentencontact.  18 

- Gaby zegt dat dit vergelijkbaar zal zijn met afgelopen jaar, toen langsgegaan 19 
werd bij docenten voor het checken van de boekenlijsten. Verder zal bij 20 
docenten langsgegaan worden voor vragen over het curriculum en formele 21 
activiteiten.  22 

- E. Mulder zegt dat de docenten die werkgroepen geven hierbij niet vergeten 23 
moeten worden.  24 

- J. Chia vraagt of de penningmeester en voorzitter elkaar ondersteunen bij de 25 
boekenverkoop.  26 

o Gaby zegt dat dit zo is.  27 
 28 
Pagina 28 29 
D. Hendriks zegt dat Postelein TV onder het speerpunt toegankelijkheid valt, maar 30 
dat het inloggen op de website van Postelein veel werk is voordat het filmpje 31 
bekeken kan worden. Ze zegt dat actieve leden een formulier gaan ondertekenen 32 
waarin ze toestemming geven voor het gebruik van hun gegevens en vraagt of hen 33 
via het formulier ook toestemming gevraagd zal worden voor het openbaar plaatsen 34 
van video’s.  35 

- Gaby zegt dat uitgezocht zal worden of dat mogelijk is omtrent regels van 36 
privacy.  37 

 38 
Pagina 30 39 
E. Mulder zegt dat ze haar complimenten wil overbrengen voor de aanpassingen 40 
betreffende de PosteleinPost.  41 
 42 
Pagina 32 43 
N. Mijnsbergen zegt dat ze namens H. van Bree vraagt of aankomend bestuursjaar 44 
opnieuw een tentamenactie uitgedeeld zal worden bij de wiskundetoets. In dat geval 45 
kan dit toegevoegd worden aan het beleidsplan.  46 

- Anouk zegt dat hiernaar gestreefd wordt, maar enkel wanneer budget over is.  47 
 48 
J. Chia zegt dat ze het leuk vindt dat de ouderdag veranderd is in familiedag. Ze 49 
raadt aan te informeren naar de leeftijd als broertjes en zusjes meegenomen worden.  50 

- Gaby zegt dat de commissie hiernaar zal kijken.  51 
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 1 
Pagina 34 2 
E. Mulder zegt dat het organiseren van een ledenweekend in strijd is met het 3 
verminderen van activiteiten. In het jaar van het 19e bestuur is geprobeerd een 4 
actieve ledenweekend te organiseren, maar dit heeft niet gewerkt. Ze vraagt of de 5 
keuze voor het ledenweekend gebaseerd is op de afgenomen enquête.  6 

- Gaby zegt dat uit de enquête bleek dat leden niet tevreden waren over de 7 
verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van de studytrip. Een ledenweekend 8 
is goedkoper voor leden en is een ander concept dan een studiereis of 9 
studytrip, dus worden minder reizen naar het buitenland aangeboden. Tijdens 10 
de commissiemarkt bleek veel animo te zijn voor de commissie, dit kan 11 
betekenen dat hetzelfde geldt voor het ledenweekend zelf. Het is goed in 12 
documenten van voorgaande jaren te zoeken waarom de weekenden toen 13 
niet slaagden. Tevens is in de jaarplanning rekening gehouden met het 14 
plannen van een gunstige datum voor het weekend.  15 

- J. Chia zegt dat haar advies gevraagd mag worden voor het weekend en zegt 16 
dat ze een stuk onderbouwing mist waarom voor het ledenweekend gekozen 17 
is.  18 

- Gaby zegt dat dit toegevoegd zal worden.  19 
- Pieter zegt dat in de enquête opgezocht kan worden wat de reden was voor 20 

het lage animo van de studytrip.  21 
- M. Mostard zegt dat ze het een goed idee vindt ongeveer veertig leden mee te 22 

nemen, maar gewaakt moet worden dat het niet enkel actieve leden zijn die 23 
mee gaan op weekend. Uitbreiding van het weekend kan overwogen worden 24 
als blijkt dat de aanmeldingen goed lopen.  25 

- Gaby zegt dat altijd gezocht kan worden naar meer deelnemers.  26 
- Anouk zegt dat het soort accommodaties waar een ledenweekend gehouden 27 

zal worden vaak ruimte bieden voor het meenemen van tien personen meer.  28 
- E. Mulder zegt dat ze zes tot zeven personen in een commissie veel vindt.  29 
- Anouk zegt dat ze zelf in een ledenweekendcommissie gezeten heeft toen ze 30 

in Tilburg studeerde. Uit ervaring blijkt dat het nodig is veel handen te hebben 31 
om praktische taken uit te kunnen voeren, vlak voor en tijdens het weekend, 32 
bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen en het draaien van bardiensten 33 
op het weekend zelf.  34 

- E. Mulder zegt dat deze onderbouwing toegevoegd kan worden.  35 
 36 
Pagina 34 37 
Bente zegt dat het bestuur dit jaar een ledenweekend organiseert en geen studytrip. 38 
Ze vraagt wat het advies zou zijn als een volgend bestuur uit zes personen zou 39 
bestaan, namelijk of het ledenweekend en de studytrip naast elkaar georganiseerd 40 
kunnen worden.  41 

- Gaby zegt dat gekozen is de studytrip te laten vallen vanwege het animo van 42 
afgelopen jaar en de vermindering van buitenlandreizen, niet omdat het 43 
bestuur dit jaar uit vijf personen bestaat. Besloten is een ledenweekend te 44 
organiseren omdat het bestuur dit een vernieuwend idee vindt. Als het 45 
ledenweekend succesvol is dit jaar, zal aangeraden worden enkel een 46 
ledenweekend te organiseren en geen studytrip.  47 

 48 
Pagina 35 49 
J. Chia vraagt of kritisch gekeken is wie de kerstkaarten dit jaar zullen ontvangen en 50 
of deze digitaal verstuurd zullen worden, in het kader van modernisering.  51 
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- Gaby zegt dat dit meegenomen kan worden wanneer besluiten genomen 1 
zullen worden over kerstkaarten.  2 

- E. Mulder zegt dat nu precies benoemd wordt wie de kaarten zullen 3 
ontvangen, maar raadt aan de formulering te veranderen naar het streven 4 
naar.  5 

- M. Mostard zegt dat het niet onmogelijk is de beschreven personen een 6 
kerstkaart te sturen.  7 

 8 
Pagina 36 9 
B. van Enckevort zegt dat dit jaar de eerstejaarscommissie opgestart wordt en een 10 
(pre-)masteractiviteit georganiseerd wordt. Meerdere activiteiten worden dus 11 
georganiseerd voor specifieke doelgroepen en niet voor alle leden. Ze vraagt wat de 12 
ALV hier van vindt.  13 

- N. Mijnsbergen zegt dat het fijn is dat een masteractiviteit georganiseerd zal 14 
worden, niet omdat het een speciale activiteit is, maar omdat het op een 15 
moment gepland zal worden dat past in de planning van masterstudenten.  16 

- Ruth zegt dat het doel is specifieke doelgroepen te betrekken bij de 17 
vereniging. Zodra deze groepen betrokken zijn, is de verwachting dat zij de 18 
andere activiteiten van Postelein ook zullen bezoeken. Het is bedoeld de 19 
drempel te verlagen voor het bijwonen van alle activiteiten van Postelein.  20 

- D. Ruessink zegt dat veel masterstudenten al betrokken zijn bij Postelein en 21 
een extra activiteit dus niet nodig is, maar dat het waardevol kan zijn voor 22 
masterstudenten die uit een andere stad komen. Het is vooral fijn dat het 23 
tijdstip aangepast zal zijn.  24 

- E. Bollaart zegt dat het als lid niet oneerlijk voelt.  25 
- J. Chia zegt dat de activiteiten aangepast kunnen worden aan specifieke 26 

groepen leden qua tijd, maar open gehouden kunnen worden voor alle leden. 27 
Zo wordt aangepast aan één groep voor verbintenis, maar valt de activiteit in 28 
het aanbod voor alle leden van de vereniging.  29 

- L. Peeters zegt dat vrije plaatsen opengesteld kunnen worden voor alle leden 30 
en vraagt hoe snel de (pre-)master activiteit plaats zal vinden.  31 

o Gaby zegt dat de activiteit in het begin van het jaar gepland zal worden.  32 
- M. Verkooijen vraagt hoe de behoefte van (pre-)masters bij Postelein gepeild 33 

zal worden.  34 
o Gaby zegt dat geoogd wordt dit via persoonlijke gesprekjes te peilen. 35 

Dit zal toegevoegd worden aan het beleidsplan.  36 
- N. Mijnsbergen zegt dat de activiteiten voor specifieke groepen van de 37 

vereniging plaats kunnen vinden voorafgaand aan activiteit voor alle leden, om 38 
de verbintenis met andere leden en andere activiteiten van de vereniging te 39 
stimuleren.  40 

- Gianne zegt dat de groep ALPO niet uit het oog verloren moet worden, omdat 41 
nu veel andere specifieke groepen betrokken worden.  42 

 43 
Pagina 38 44 
M. Verkooijen vraagt of, bij het opstarten van een skireiscommissie voor de 45 
zomervakantie, Tamara een rol zal spelen of een mogelijke opvolger.  46 

- Gaby zegt dat als haar opvolger bekend is, deze mee zal lopen met de 47 
commissie.  48 

- E. Mulder zegt dat alles onder voorbehoud is en dat dit duidelijk 49 
gecommuniceerd moet worden naar de leden. Tevens kunnen 50 
commissieleden uit de vorige commissie gevraagd worden.  51 
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 1 
Gaby vraagt of er op- of aanmerkingen zijn over het beleidsplan in zijn geheel.  2 

- E. Mulder zegt dat het bestuur het goed gedaan heeft.  3 
- B. van Enckevort sluit zich hierbij aan.  4 

 5 

10. Stemmen Beleidsplan 2016-2017 6 

Gaby geeft aan dat het Beleidsplan 2016-2017 is aangenomen met:  7 
 8 
23 stemmen voor 9 
0 stemmen tegen 10 
1 stem blanco 11 
 12 
De ALV klapt.  13 
 14 

11. W.V.T.T.K. 15 

Er is geen W.V.T.T.K..  16 
 17 

12. Rondvraag 18 

L. Peeters zegt dat ze het leuk vindt dat het bestuur de algemene ledenvergadering 19 
wil veranderen en dat de toon goed gezet is, omdat tijdens deze vergadering veel 20 
discussie was.  21 
 22 
R. van der Steen sluit zich hier bij aan.  23 
 24 
Y. Bremer zegt dat het een goede eerste vergadering was.  25 
 26 
N. Mijnsbergen zegt dat ze iedereen wil wijzen op het betalen van de genuttigde 27 
drankjes. Verder zegt ze dat ze het een goede vergadering vond. Tevens vindt ze het 28 
beleidsplan een mooi plan waar goed over nagedacht is. Het bestuur heeft goede 29 
antwoorden gegeven op moeilijke vragen.  30 
 31 
D. Ruessink sluit zich hier bij aan en wenst het bestuur veel plezier aankomend jaar.  32 
 33 
F. Verduijn sluit zich hier bij aan en wenst het bestuur succes.  34 
 35 
M. Mostard zegt dat het bestuur het goed gedaan heeft, zichzelf stevig heeft 36 
neergezet en dat Gaby de vergadering goed geleid heeft voor de eerste keer. Ze 37 
vindt het fijn te horen dat de vissen goed onderhouden zullen gaan worden en kijkt 38 
uit naar de generatiefoto op de constitutieborrel.  39 
 40 
B. van Enckevort zegt dat Gaby de vergadering goed geleid heeft en dat een goed 41 
beleidsplan geschreven is.  42 
 43 
I. Ooms sluit zich hier bij aan en wenst het bestuur veel succes en plezier.  44 
 45 
M. Verkooijen sluit zich hier bij aan. Ze vindt dat Gaby zich goed neergezet heeft als 46 
voorzitter en dat iedereen wist dat ze dit kon. Thijs heeft het ook goed gedaan. 47 
Tevens is het bestuur goed voorbereid op de online reserveringen en het pinnen. Ze 48 
wenst het bestuur veel plezier en succes.  49 
 50 
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E. Bollaart zegt dat het een goede vergadering was en dat het bestuur de 1 
vergadering zelfverzekerd doorgekomen is.  2 
 3 
D. Hendriks sluit zich daar bij aan. Ze zegt dat het bestuur het goed gedaan heeft en 4 
wenst het bestuur veel plezier en succes.  5 
 6 
R. van Vugt sluit zich daar bij aan en zegt dat ze zeker weten dat het bestuur het 7 
goed gaat doen dit jaar.  8 
 9 
V. van den Berg wenst het bestuur veel plezier en succes en zegt dat ze het goed 10 
gedaan hebben.  11 
 12 
E. Mulder zegt dat het haar een eer en een waar genoegen was aanwezig te zijn bij 13 
de algemene ledenvergadering.  14 
 15 
J. Chia zegt dat het bestuur een beleidsplan heeft geschreven waar ze trots op 16 
mogen zijn. Ze zegt dat niet vergeten moet worden te genieten, omdat het zo voorbij 17 
is.  18 
 19 
Vivian zegt dat ze trots is op het bestuur. Ze vindt het extra speciaal omdat Anouk 20 
haar opvolger is. Ze zegt dat iedereen een heel leuk jaar tegemoet gaat en geeft 21 
haar complimenten aan Gaby voor de fijne manier van het leiden van de 22 
vergadering. Ze zegt dat ze iedereen leuk vindt.  23 
 24 
Emma geeft haar complimenten aan het bestuur voor hoe ze op hun plaats zitten. 25 
Gaby is een stralende voorzitter. Ze wenst iedereen veel plezier en zegt dat het 26 
bestuur niet weg moet rennen na de vergadering.  27 
 28 
Pieter zegt dat een goed stuk geschreven is en heeft alle vertrouwen dat het goed 29 
zal komen dit jaar. Tegen Thijs zegt hij dat geen komma verkeerd staat, dus dat het 30 
goed zal gaan dit jaar.  31 
 32 
Mandy geeft haar complimenten aan het bestuur hoe ze op hun plaats zitten en dat 33 
goede antwoorden gegeven zijn. Ze vond het leuk de afgelopen periode met 34 
iedereen samen te werken en het enthousiasme van het bestuur te zien. Ze geeft 35 
extra complimenten aan Anne-France, omdat zij zich zelfstandig opstelde tijdens de 36 
inwerkperiode en al heel lang aan het typen is.  37 
 38 
Gianne zegt dat ze trots is op het bestuur en dat goed nagedacht is over het 39 
beleidsplan. Ze zegt dat dit een goede algemene ledenvergadering was met veel 40 
discussie en dat het bestuur het tot een mooi einde gebracht heeft. Ze vindt het leuk 41 
te zien hoe Gaby naast haar voorzitterstaken ook de formele activiteiten op zich 42 
neemt en hoe ze daarmee aan de slag gaat. Het geeft haar voldoening te zien hoe 43 
alles opgepakt wordt.  44 
 45 
Ruth zegt dat ze trots is op het bestuur en dat het voor haar goed voelt het bestuur 46 
zo te zien zitten. Tamara is, ongeacht de naam van haar functie, haar opvolger en 47 
Ruth heeft veel vertrouwen in haar. Ze heeft ook vertrouwen in de rest van het 48 
bestuur en wil iedereen veel succes en plezier wensen. Ze zegt dat ze vooral moeten 49 
genieten van het aankomende jaar.  50 
 51 
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Tamara bedankt iedereen voor hun aanwezigheid, felicitaties en input. Ze vindt het 1 
leuk de algemene ledenvergadering vanaf de andere kant mee te maken en heeft 2 
veel zin in aankomend jaar.  3 
 4 
Anouk sluit zich daar bij aan en heeft er ook veel zin in.  5 
 6 
Thijs sluit zich daar bij aan.  7 
 8 
Anne-France bedankt iedereen voor hun aanwezigheid tijdens de vergadering en 9 
waardeert dat nog zo veel leden aanwezig zijn, ondanks het late tijdstip.  10 
 11 
Gaby waardeert dat nog zo veel leden aanwezig zijn, al is iedereen moe. Ze hoopt 12 
dat iedereen zich gehoord voelt en dat deze lijn voortgezet zal worden tijdens de 13 
komende algemene ledenvergaderingen.  14 
 15 

13. Sluiting 16 

Gaby sluit de vergadering om 01.50 uur.  17 
 18 
De ALV klapt.  19 


