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Algemene ledenvergadering  
29-11-2016 
18.30 uur 

Aanwezig: Bestuur 2016-2017: Gaby van Loon, Anne-France de Ronde, Thijs van 1 
  Egmond, Anouk van der Velden, Tamara van de Mortel 2 
  Bestuur 2015-2016: E. Kalberg, M. Ankersmit, P. de Vries, V. van de 3 
  Pol, R. van Asperen 4 

Commissiehoofden: E. Bollaart, M. Willems, D. Hendriks, Y. van der 5 
Heijden, M. Ankersmit, V. van den Berg, B. Braun, R. Kleijkers, Y. 6 
Bremer, L. Streppel, M. Kunst, L. Peeters, J. de Regt, N. Kistler 7 
Raad van Advies 2016: B. van Enckevort, M. Mostard, N. Mijnsbergen 8 
Raad van Advies 2017: M. Ankersmit, M. Verkooijen 9 
Kascontrolecommissie 2015-2016: Y. Frankena, E. Vincken 10 
Kascontrolecommissie 2016-2017: Y. Frankena, O. Nelissen, E. 11 
Grotentraast 12 
Leden: M. Bourgondiën, S. de Feiter, V. Weijnen, H. van Bree, T. Mes, 13 
E. Hogewerf, R. van Vugt, M.Y. Kho, F. Verduijn, N. van den Brand 14 
 15 
Totaal: 41 16 

Afwezigheid  17 
bij kennis- 18 
geving:  M. Mostard (machtigt D. Hendriks) 19 
 20 

1. Opening 21 

Gaby opent om 18.30 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  22 

 23 

2. Vaststellen agenda  24 

De agenda is vastgesteld.  25 

 26 

3. Goedkeuren notulen 27 

De notulen van 29-09-2016 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen 28 
van de stijl- en spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen:  29 

- Geen inhoudelijk wijzigingen.  30 
 31 
Pagina 6 32 
Regel 32: M. Verkooijen zegt dat oud-besturen uitgenodigd zouden worden voor de 33 
algemene ledenvergadering van Kompanio en vraagt of de alv al geweest is.  34 

- Gaby zegt dat met oud-bestuur het 21e bestuur van Postelein bedoeld werd, 35 
omdat zij toen inmiddels oud-bestuur waren. Zij mochten komen, omdat E. 36 
Kalberg voor de bestuurswissel nog plaatsnam in het Kompanio bestuur. 37 
Daarna nam Gaby plaats in het bestuur. Het 22e bestuur van Postelein was 38 
als huidig bestuur aanwezig.  39 

 40 
Drie leden komen binnen.  41 
 42 
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B. Braun complimenteert Anne-France en zegt dat zij een mooi stuk geschreven 1 
heeft.  2 

- Anne-France bedankt hem.  3 
- M. Verkooijen wil eveneens haar complimenten overbrengen. Ze zegt het 4 

jammer te vinden dat de speech van Pieter niet genotuleerd is.  5 
- M. Ankersmit zegt dat ze deze in de notulen kan voegen.  6 
- M. Verkooijen zegt dat dat niet noodzakelijk is.  7 

 8 
Gaby zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd  9 
kunnen worden. 10 
 11 

4. Mededelingen bestuur 12 

a. Secretaris 13 
- Geen mededelingen. 14 

 15 
b. Penningmeester 16 

- Op maandag 24 oktober is de SmartPin in gebruik gegaan. Leden kunnen 17 
sindsdien pinnen op de Posteleinkamer voor activiteiten en samenvattingen. 18 
De evaluatie van de SmartPin zal plaatsvinden tijdens de volgende algemene 19 
ledenvergadering.  20 

- Op maandag 24 oktober zijn de boeken voor periode 2 geleverd. Leden 21 
konden dezelfde dag de boeken komen ophalen. 22 

- Op vrijdag 28 oktober is een extra levering met boeken voor periode 2 23 
binnengekomen. Deze extra levering vond plaats doordat Studystore niet in de 24 
webshop had aangegeven dat boeken na 20 oktober alleen konden worden 25 
thuisbezorgd. 26 

- Op donderdag 3 november heeft een mannenactiviteit plaatsgevonden in café 27 
JoJo. Hierbij waren in totaal tien mannen aanwezig. De aanwezigen hebben in 28 
zes ronden spellen gespeeld. Dit waren FIFA, darten, estafette drinken, Stef 29 
Stuntpiloot, beerpong en een pauze wanneer het andere team beerpong 30 
speelde. Ondanks de lage opkomst was het een gezellige avond en de 31 
reacties waren positief. 32 

- Op dinsdag 22 november is de samenvatting van het boek Cultuur en 33 
Opvoeding van L. Elderling, welke wordt gebruikt voor het vak Sociale en 34 
culturele contexten op (ortho)pedagogisch handelen, in de verkoop gegaan. 35 
Dit betreft een samenvatting die in het jaar 2015-2016 is aangekocht, maar 36 
nog niet werd verkocht. Leden kunnen sindsdien voor € 1,50 de samenvatting 37 
ophalen. 38 

- Op maandag 28 november is besloten dat het huidige contract dat Postelein 39 
met de boekenleverancier Studystore heeft niet verlengd zal worden en een 40 
nieuw contract aangegaan zal worden met Boekhandel Roelants. De 41 
overgang zal plaatsvinden rond juni 2017. Bij een overgang naar een andere 42 
boekenleverancier zullen zowel de leden als Postelein erop vooruit gaan.  43 

 44 
c. Commissaris PR 45 

- Op dinsdag 25 oktober heeft een bachelor-uitreiking plaatsgevonden. Gaby en 46 
Anouk waren hierbij aanwezig. Gaby heeft een praatje gehouden en ongeveer 47 
95 geslaagden hebben namens Postelein een roos ontvangen met daaraan 48 
een kaartje met een felicitatie.  49 

- Op woensdag 26 oktober heeft een open kamer plaatsgevonden met als 50 
thema ‘High Tea’, om kennis te maken met het bestuur. Leden kregen een 51 
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zelfgebakken muffin, een stuk brownie en een bekertje thee of limonade. 1 
Ongeveer 60 leden waren aanwezig. 2 

- Op dinsdag 1 november heeft een Posteleinborrel plaatsgevonden. De acties 3 
voor de leden waren tussen 21.00 en 22.00 uur een meter bier voor € 10,00, 4 
tussen 22.00 en 23.00 uur een fles wijn voor € 10,00 en tussen 23.00 en 5 
00.00 uur kregen leden vier shotjes van het krijtbord voor € 5,00. Ongeveer 80 6 
leden waren aanwezig. Gedurende de avond konden de leden 7 
nominatiebriefjes invullen en inleveren voor het Posteleintje van de Periode. 8 
Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt. 9 

- In week 48 wordt de eerste PosteleinPost van bestuursjaar 2016-2017 10 
uitgedeeld met als thema ‘goede voornemens’.  11 

 12 
d. Commissaris activiteiten 13 

- Op woensdag 12 oktober heeft de eerste editie van BaMyPo van het jaar 14 
plaatsgevonden in de El Sombrero. Het thema was BamyPolikliniek. De 15 
muren waren versierd in het thema ‘ziekenhuis’. De deuren gingen om 23.00 16 
uur open en de gehele avonden konden shotjes Sourz Red gedronken worden 17 
voor € 2,50. De entreeprijs voor leden was € 1,00 en voor niet-leden € 2,00 en 18 
bij binnenkomst stonden 200 welkomshotjes klaar. Het was een rustig feest, 19 
dit kan komen doordat het plaatsvond tijdens de tentamens van Postelein en 20 
net voor de tentamens van Babylon en Mycelium. Desondanks was het een 21 
gezellige avond.  22 

- Op donderdag 10 november heeft de eerste PUB-activiteit plaatsgevonden. 23 
Dit was een (Pre-)Master PUB-Quiz in bar ThomTom. In totaal waren 27 24 
deelnemers. De activiteit kostte € 2,00 voor leden en € 3,00 voor niet-leden en 25 
aan het begin van de PUB-Quiz kregen de deelnemers een drankje. Tijdens 26 
de PUB-Quiz waren verschillende onderdelen, zoals liedjes raden, algemene 27 
kennis, proefrondes en spelletjes. Het was een geslaagde avond, waarbij veel 28 
mensen bleven bij de na-borrel.  29 

- Op donderdag 17 november heeft de eerste editie van Inglorious van het jaar 30 
plaatsgevonden in Club van Buren. Het thema was SINglorious. De entreeprijs 31 
voor het feest was € 2,00 voor zowel leden als niet-leden. Tweehonderd 32 
welkomshotjes stonden klaar en om 00.30 uur was een gratis fust, welke snel 33 
leeg was. Om 01.00 uur ging de achterste zaal van van Buren open. Het was 34 
een gezellig feest.  35 

- Op woensdag 23 november heeft de tweede BaMyPo van het jaar 36 
plaatsgevonden in de El Sombrero. Het thema was BaMyPopo en de 37 
versiering bestond uit afzetlinten, handboeien en blauwe en rode lampjes die 38 
aan de muur gehangen waren. De deuren openden om 23.00 uur en de 39 
gehele avond kon Malibu cola gedronken worden voor € 4,00. De 40 
entreeprijzen waren € 1,00 voor leden en € 2,00 voor niet-leden. 41 
Tweehonderd welkomstshotjes stonden klaar. Het was drukker dan de eerste 42 
BaMyPo en meer Posteleinleden waren aanwezig.  43 

- Na de algemene ledenvergadering van studievereniging ismus is besloten dat 44 
zij niet meer zullen deelnemen aan de samenwerking voor het gala.  45 

- In week 44 en week 45 is in verschillende colleges het promotiefilmpje van de 46 
skireis getoond. De inschrijving van de skireis is geopend op woensdag 16 47 
november en zit ondertussen vol.  48 

 49 
e. Voorzitter 50 
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- Op woensdag 5 oktober heeft vanaf 19:00 uur de constitutieborrel van 1 
Postelein plaatsgevonden in de Drie Gezusters. Tussen 19:00 en 20:00 uur 2 
hadden vrienden en familie de gelegenheid het bestuur te feliciteren. Vanaf 3 
21.00 uur konden andere besturen het bestuur feliciteren.  4 

- Op donderdag 27 oktober heeft de commissiehoofdentraining 5 
plaatsgevonden. De training begon met een plenair deel, waar informatie werd 6 
gegeven over de verwachtingen van commissiehoofden, wat zij van het 7 
bestuur mogen verwachten, de alv en andere praktische zaken. Daarna 8 
leerden de commissiehoofden elkaar kennen en moesten de 9 
commissiehoofden zelf problemen en oplossingen bedenken. Tevens werden 10 
een aantal stellingen voorgelegd waarover nagedacht moest worden. 11 
Positieve reacties volgden op de training. 12 

- Op donderdag 3 november heeft een docentenborrel plaatsgevonden op de 13 
Posteleinkamer. Ongeveer tien docenten waren aanwezig. Op informele 14 
manier is kennisgemaakt tussen de docenten en het bestuur. 15 

- Op dinsdag 8 november heeft de Actieve Leden Kennismaking 16 
plaatsgevonden. Alle actieve leden van dit jaar waren uitgenodigd en zo’n 66 17 
actieve leden waren aanwezig.  18 

- Op dinsdag 15 november heeft de workshop MRT plaatsgevonden. Bij de 19 
workshop waren 27 leden en drie niet-leden aanwezig. Vernieuwende 20 
informatie werd gegeven op basis van praktijkervaringen van de spreker. 21 
Hierna werden een aantal motorische oefeningen uitgeprobeerd, zoals het op 22 
elkaar stapelen van tennisballen en ritme-oefeningen.  23 

- Op dinsdag 22 november heeft de lezing met het thema ‘Kindermishandeling’ 24 
plaatsgevonden. Hierbij waren 100 leden aanwezig en twaalf niet-leden. De 25 
lezing was erg geslaagd door de combinatie van een ervaringsdeskundige en 26 
de begeleiding door een professional.  27 

 28 
Gaby vraagt of M. Mostard en B. van Enckevort naar voren willen komen. Ze bedankt 29 
hen voor hun inzet van het afgelopen jaar en overhandigt hen een cadeautje namens 30 
het bestuur.  31 

- E. Kalberg zegt dat zij ook Raad van Advies waren tijdens hun bestuursjaar en 32 
wil hen bedanken voor een leuk jaar en alle steun die zij tijdens het jaar 33 
gegeven hebben. Ze hebben het bestuur met raad en daad bijgestaan en 34 
daarom verdienen ze een cadeautje.  35 

 36 
Een lid komt binnen.  37 
 38 
Gaby zegt dat ze de nieuwe Raad van Advies wil voorstellen en vraagt of M. 39 
Verkooijen en M. Ankersmit naar voren willen komen. Zoals te zien is, zijn dit maar 40 
twee personen in plaats van de gebruikelijke drie personen. Op dit moment lopen 41 
nog gesprekken met een derde persoon, maar voor nu zullen M. Verkooijen en M. 42 
Ankersmit het bestuur van advies voorzien. Gaby vraagt of ze zichzelf voor willen 43 
stellen.  44 

- M. Verkooijen zegt dat ze 23 is en vijfdejaars student. Ze is nu bezig met haar 45 
master Onderwijskunde en hoopt dit jaar af te studeren. In haar tweede jaar is 46 
ze actief geworden bij Postelein in de studytrip- en promotiecommissie. 47 
Daarna is ze commissaris informeel geweest en heeft daardoor veel 48 
commissies gedaan. Het jaar daarna heeft ze in de acquisitiecommissie 49 
gezeten en zal dit jaar Raad van Advies worden.  50 
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- M. Ankersmit zegt dat ze 22 is, vierdejaars bachelorstudent en in februari aan 1 
haar master hoopt te beginnen. In haar tweede jaar heeft ze in de 2 
promotiecommissie gezeten en vorig jaar was ze secretaris, toen had ze de 3 
mediacommissie onder haar. Dit jaar is ze commissiehoofd van de 4 
PosteleinPostcommissie en zal Raad van Advies worden.  5 

 6 
P. de Vries vraagt wat hen geschikt maakt als leden van de Raad van Advies.  7 

- M. Ankersmit hoopt dat ze met haar ervaring en oog voor detail geschikt is om 8 
advies te geven.  9 

- M. Verkooijen vindt het leuk om advies te geven en denkt een frisse blik te 10 
hebben, omdat ze minder betrokken is en minder aanwezig is op activiteiten.  11 

 12 
V. van de Pol vraagt of de huidige personen meegenomen worden in de zoektocht 13 
naar een derde persoon.  14 

- Gaby zegt dat dit zo is.  15 
- Pieter vraagt wat hiervoor de reden is, omdat leden onafhankelijk gekozen 16 

worden.  17 
o Gaby zegt dat gestreefd wordt naar een aanvullende Raad van Advies. 18 

Op dit moment zijn twee verschillende mensen gekozen, een persoon 19 
is actief lid en de andere niet, dus nu wordt gezocht naar een 20 
aanvulling hierop. Gehoopt wordt deze persoon snel te vinden.  21 

 22 
M. Mostard wenst de nieuwe Raad van Advies veel plezier.  23 
 24 

5. Terugkoppeling alv 29-09-2016 25 

Gaby zegt dat tijdens de algemene ledenvergadering van 29 september 2016 twee 26 
grote discussiepunten naar voren kwamen. Het eerste discussiepunt ging over het 27 
veranderen van de speerpunten in een beleidsplan naar algemene speerpunten, die 28 
elkaar jaar opnieuw gebruikt kunnen worden, waarbij de accenten per bestuur 29 
kunnen verschuiven. Deze discussie zal doorgeschoven worden naar de volgende, 30 
extra algemene ledenvergadering in februari, waarin handvaten opgesteld kunnen 31 
worden voor het vormen van een document met algemene speerpunten. Deze kan 32 
dan op de algemene ledenvergadering gepresenteerd worden waarin het 33 
kandidaatsbestuur zich zal voorstellen en daar kan dan ook over gestemd worden.  34 

- D. Hendriks vraagt of de algemene ledenvergadering in februari enkel over de 35 
speerpunten zal gaan.  36 

o Gaby zegt dat de speerpunten niet het enige onderwerp zullen zijn 37 
tijdens die vergadering, ook het evalueren van het online reserveren en 38 
de SmartPin zullen aan bod komen.  39 

- V. van de Pol vraagt of het bestuur al een idee heeft over de manier waarop 40 
de speerpunten vormgegeven kunnen worden.  41 

o Gaby zegt dat hier nog naar gekeken moet worden.  42 
 43 
Gaby zegt dat het tweede discussiepunt ging over de vorm van de algemene 44 
ledenvergaderingen. Naar aanleiding van de discussie is besloten twee verschillende 45 
denktanks te organiseren. De eerste denktank vond plaats met oud bestuursleden en 46 
de tweede denktank was met leden. Voor deze scheiding is gekozen omdat tijdens 47 
de algemene ledenvergadering bleek dat een tweedeling te zien was. Het doel van 48 
de denktanks was om alle aanwezigen zich gehoord te laten voelen, zo veel mogelijk 49 
informatie te verzamelen en tips te ontvangen over mogelijke aanpassingen bij 50 
toekomstige algemene ledenvergaderingen.  51 
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 1 
Een lid komt binnen.  2 
 3 
Gaby zegt dat uit de denktank met leden naar voren kwam dat voor hen de drempel 4 
om tijdens een vergadering te spreken erg hoog ligt. Daarnaast hebben zij het idee 5 
geen inbreng te hebben in sommige bestuurstechnische zaken, zoals contracten, 6 
maar voelen meer voor het bespreken van concrete onderwerpen. Als laatste wordt 7 
het naar voren praten in rijen als onpersoonlijk ervaren. Hiervoor is al actie 8 
ondernomen, omdat geprobeerd is de rijen meer in de vorm van een V te plaatsen.  9 

- H. van Bree zegt dat tijdens de denktank gesproken is over de omvang van de 10 
te voorbereiden stukken. Hij vraagt of hier iets aan gedaan kan worden.  11 

o Gaby zegt dat aan de omvang van de stukken niets veranderd kan 12 
worden, omdat statutair vaststaat dat over de stukken gestemd moet 13 
worden. Wel zal geprobeerd worden de belangrijkste onderwerpen uit 14 
de stukken concreet en los te bespreken.  15 

- V. van de Pol vraagt wat bedoeld wordt met het inzicht hebben in contracten.  16 
o T. Mes zegt dat leden niet per se behoefte hebben aan meer inzicht in 17 

contracten, maar dat voor hen de bevoegdheid van bestuursleden voor 18 
het tekenen van contracten niet als interessant wordt ervaren. Voor hen 19 
hoeft zo’n onderwerp niet uitgebreid besproken te worden en zijn zij 20 
meer geïnteresseerd in onderwerpen die iedereen aangaan.  21 

- M. Verkooijen zegt dat het interessant kan zijn nieuwe contracten inhoudelijk 22 
te bespreken, zodat iedereen op de hoogte is van de inhoud. Het contract met 23 
Studystore bijvoorbeeld was een langdurig contract, waardoor weinig mensen 24 
kennis hadden over de inhoud van het contract.  25 

- Gaby zegt dat in zo’n situatie een contract als onderwerp besproken kan 26 
worden en context toegevoegd kan worden, zodat het voor iedereen makkelijk 27 
te begrijpen is.  28 

- M. Mostard vraagt naar een voorbereidingsbijeenkomst voor leden om een 29 
algemene ledenvergadering voor te bereiden.  30 

o Gaby zegt dat eerst de andere denktank besproken zal worden en 31 
daarna de conclusie van het bestuur, de vraag zal dan beantwoord 32 
worden.  33 

 34 
Gaby zegt dat uit de denktank met oud bestuursleden naar voren kwam dat zij de 35 
mening van leden interessant en belangrijk vinden om te horen, maar voorbereiding 36 
voor een algemene ledenvergadering erg belangrijk vinden. Ze zijn van mening dat 37 
leden hier te weinig aandacht aan besteden. Verder hoort iedereen bij elkaar op een 38 
algemene ledenvergadering en vormen alle leden een totaliteit. Het gevoel dat twee 39 
groepen aanwezig zijn op een vergadering moet dus verdwijnen. Hiervoor zijn oud 40 
bestuursleden bereid zich te mengen en door elkaar te gaan zitten.  41 
 42 
Gaby zegt dat dit de hoofdpunten waren die uit de denktanks naar voren kwamen. 43 
Naar aanleiding van deze punten heeft het bestuur met elkaar en andere besturen 44 
gesproken en zijn tot meerdere punten gekomen, die vanaf de volgende algemene 45 
ledenvergadering toegepast zullen worden. Geprobeerd zal worden, waar mogelijk, 46 
doelen te stellen bij de besproken onderwerpen. Tevens zal geprobeerd worden mee 47 
te typen met discussies, zodat argumenten zichtbaar worden en minder kans is op 48 
herhaling. Het bestuur zal tijdens discussies bijhouden hoe lang gepraat wordt over 49 
een onderwerp, zodat de discussie niet te lang kan duren. Bij de besproken 50 
onderwerpen zal context gegeven worden, zodat iedereen kan meedenken. 51 
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Geprobeerd zal worden meer losse onderwerpen te bespreken en de mogelijkheid 1 
bestaat zelf onderwerpen aan te dragen, dit komt in de mails te staan waarin 2 
iedereen uitgenodigd wordt voor de algemene ledenvergaderingen. Zoals eerder 3 
benoemd zullen oud bestuursleden uit elkaar gaan zitten, dit is deze vergadering al 4 
zichtbaar. Als laatste zal een bestand op de website geplaatst worden ter 5 
ondersteuning van het voorbereiden van een algemene ledenvergadering. Dit 6 
bestand zal ook informatie bevatten over de vergaderingen.  7 

- V. Weijnen zegt dat in de statuten nagekeken moet worden hoe en tot 8 
wanneer punten voor een algemene ledenvergadering aangedragen kunnen 9 
worden.  10 

- Gaby zegt dat tot zeven dagen voor de algemene ledenvergadering punten 11 
aangedragen mogen worden door leden.  12 

- M. Mostard zegt dat korte onderwerpen tijdens de rondvraag besproken 13 
kunnen worden.  14 

- S. de Feiter zegt dat punten ook aan de W.V.T.T.K. kunnen worden 15 
toegevoegd.  16 

- Gaby zegt dat dit klopt, indien genoeg animo is voor het bespreken van het 17 
onderwerp.  18 

- M. Verkooijen vraagt wat gebeurt als de rest van de aanwezigen het 19 
onderwerp minder belangrijk vindt.  20 

o Gaby zegt dat informatie over het onderwerp dan persoonlijk 21 
teruggekoppeld kan worden naar de desbetreffende persoon.  22 

o M. Verkooijen zegt dat als het een klein onderwerp is, het besproken 23 
kan worden bij de rondvraag.  24 

- M. Mostard vraagt of bekend is voor iedereen welke punten aangedragen 25 
o Gaby zegt dat dit wellicht moeilijk te realiseren is, maar dat wel 26 

belangrijk is om te peilen of genoeg animo is voor de bespreking van 27 
het onderwerp.  28 

o H. van Bree zegt dat het animo door middel van een poll op Facebook 29 
gepeild kan worden.  30 

o V. Weijnen zegt dat indien animo is voor een onderwerp, vragen 31 
vanzelf zullen verschijnen over bepaalde onderwerpen. Als 32 
onderwerpen voorgesteld worden, is het animo gelijk groter.  33 

o Gaby zegt dat het goede tips zijn om mee te nemen.  34 
- T. Mes zegt dat het fijn is dat alle informatie goed opgepakt is en dat het fijn is 35 

dat een terugkoppeling plaatsvindt.  36 
 37 

6. Update N.K.S.W. Kompanio 38 

Gaby zegt dat op dinsdag 18 oktober de algemene ledenvergadering van N.K.S.W. 39 
Kompanio plaatsgevonden heeft. De oprichting van N.K.S.W. Kompanio is 40 
besproken, met het bijbehorende jaarverslag. Verder is het beleidsplan 2016-2017 41 
gepresenteerd en vond de bestuurswissel plaats. De afgelopen weken is het nieuwe 42 
bestuur van N.K.S.W. Kompanio bezig geweest met het opzetten en concretiseren 43 
van de lopende projecten, zoals E. Kalberg vorige alv gepresenteerd heeft. De 44 
lopende projecten zullen doorgelopen worden, zodat iedereen op de hoogte is van 45 
de gang van zaken binnen N.K.S.W. Kompanio.  46 
 47 
Oprichting 48 
Op dit moment liggen de papieren bij de Kamer van Koophandel, zodat het 49 
oprichtingsbestuur definitief gemaakt kan worden. De vereniging bestaat nu dus echt, 50 
echter moeten de besturen bij de Kamer van Koophandel nog wisselen.  51 
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- Y. Bremer vraagt of N.K.S.W. Kompanio alweer een nieuw bestuur heeft.  1 
o Gaby zegt dat dit niet het geval is. Het huidige bestuur moet nog 2 

ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel, zodat de wissel 3 
officieel is.  4 

 5 
De nieuwbouw 6 
Op dit moment wordt, namens de studievereniging behorend tot N.K.S.W. Kompanio, 7 
een nieuw programma van eisen opgesteld voor de nieuwbouw. Hierin zal rekening 8 
gehouden worden met de masterverenigingen, waar tot voor kort nog geen ruimte 9 
voor was gereserveerd in de nieuwbouw.  10 

- M. Mostard zegt dat Maizena geïnformeerd had bij masterverenigingen of zij 11 
hier behoefte aan hadden, maar dit was toen niet zo.  12 

- Gaby zegt dat bij het facultair overleg bleek dat zij geen enkele ruimte 13 
toebedeeld kregen, toen heeft N.K.S.W. Kompanio aangegeven hun vraag 14 
naar ruimte mee te kunnen nemen, zodat alle eisen in een keer geregeld 15 
konden worden.  16 

 17 
Het S-feest 18 
De commissie is opgestart en de datum en locatie van het feest staan vast. Het feest 19 
zal wederom plaatsvinden in Doornroosje.  20 
 21 
Het buddyproject 22 
Besloten is dit jaar het buddyproject verder op te starten. Hiervoor is contact 23 
opgenomen met geïnteresseerden voor het project van vorig jaar. Voor het 24 
buddyproject zullen laagdrempelige activiteiten worden georganiseerd, waarbij 25 
internationale studenten gekoppeld kunnen worden aan Nederlandse studenten.  26 

- M. Ankersmit vraagt of N.K.S.W. Kompanio hiervoor een commissie zal 27 
oprichten.  28 

o Gaby zegt dat de geïnteresseerden samen met N.K.S.W. Kompanio tot 29 
een concreet plan zullen gaan komen. Wellicht dat de 30 
geïnteresseerden een activiteit zullen gaan organiseren, maar dit zal in 31 
overleg gaan met N.K.S.W. Kompanio. Er komt dus geen commissie, 32 
maar alles gaat in overleg met het bestuur.  33 

 34 
Een lid verlaat de alv.  35 
 36 
De arbeidsoriëntatiedag 37 
Besloten is dit jaar nog geen arbeidsoriëntatiedag te organiseren. Doordat veel 38 
verschillende studierichtingen bij elkaar zitten, is het moeilijk zo’n dag te organiseren. 39 
Daarom zal contact gezocht worden met de faculteit, omdat het idee door hen 40 
aangedragen is. Bij hen zal informatie ingewonnen worden over hun idee van de 41 
oriëntatiedag en hieruit zal een concreter plan gemaakt worden, zodat volgend jaar 42 
direct gestart kan worden met het organiseren van een arbeidsoriëntatiedag.  43 

- E. Kalberg geeft de tip dat de FSR een persoon van Career Service kan 44 
doorspelen, wie om hulp gevraagd kan worden.  45 

 46 
Naamsbekendheid 47 
Nieuw dit jaar is dat N.K.S.W. Kompanio zich gaat focussen op een grotere 48 
naamsbekendheid. Om dit te verwezenlijken zal op donderdag 15 december vanaf 49 
16.00 uur een kennismakingsborrel worden georganiseerd. Verder zullen shirts 50 
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gedrukt worden voor het bestuur, voor herkenbaarheid tijdens activiteiten, 1 
bijvoorbeeld het S-feest.  2 

- L. Streppel zegt dat voorheen een lid uit de feestcommissie van Postelein 3 
plaatsnam in een commissie, samen met commissieleden van andere 4 
verenigingen. Ze vraagt hoe dit nu geregeld wordt.  5 

o Gaby zegt dat dit hetzelfde zal blijven. Een lid van Postelein van de 6 
feestcommissie neemt plaats in de feestcommissie van N.K.S.W. 7 
Kompanio. In die commissie nemen twee bestuursleden van N.K.S.W. 8 
Kompanio plaats en commissieleden vanuit de andere 9 
studieverenigingen. Het financiële aspect van het feest zal wel onder 10 
N.K.S.W. Kompanio vallen.  11 

- V. van de Pol vraagt of de commissieleden van de feestcommissie van 12 
N.K.S.W. Kompanio een shirt krijgen van N.K.S.W. Kompanio.  13 

o Gaby zegt dat de commissie geen shirts zal dragen van N.K.S.W. 14 
Kompanio, maar, indien ze dit hebben, shirts zullen dragen van hun 15 
eigen studievereniging.  16 

- R. Kleijkers vraagt wat het financiële risico is voor N.K.S.W. Kompanio.  17 
o Gaby zegt dat als verlies gedraaid zal worden, N.K.S.W. Kompanio 18 

failliet verklaard zal worden, maar dit levert geen problemen op. Tevens 19 
zal Postelein hier dan geen problemen aan ondervinden. Indien winst 20 
gemaakt wordt, zal dit naar N.K.S.W. Kompanio gaan.  21 

- E. Kalberg vraagt hoe de bestuursshirts betaald zijn.  22 
o Gaby zegt dat alle bestuursleden dit uit eigen zak betaald hebben.  23 

 24 
V. Weijnen zegt dat zij zich kan herinneren dat bij stemming over de toetreding tot 25 
N.K.S.W. Kompanio onenigheid was over stemming, omdat de statuten van 26 
N.K.S.W. Kompanio op dat moment onbekend waren. Ze zegt dat ze denkt dat de 27 
toetreding toen enkel goedgekeurd zou worden bij goedkeuring van de statuten. Ze 28 
vraagt of de statuten ingezien kunnen worden, zodat de toetreding goedgekeurd kan 29 
worden.  30 

- Gaby zegt dat de statuten volledig zijn, maar weet niet of deze ter inzage zijn. 31 
Ze zal dit navragen.  32 

- V. Weijnen zegt dat het vreemd is te stemmen over toetreding tot een 33 
vereniging, terwijl onduidelijk is waar die vereniging voor staat.  34 

- E. Kalberg zegt dat toen wel gestemd is over de toetreding van Postelein tot 35 
N.K.S.W. Kompanio.  36 

- S. de Feiter zegt dat dit toen onder voorbehoud gedaan is.  37 
- Gaby zegt dat zij in de notulen van de desbetreffende alv zal nazoeken wat 38 

hierover gezegd is.  39 
- Pieter zegt dat statuten altijd ter inzage zijn voor leden van leden, maar ze 40 

hoeven niet per se online geplaatst te worden.  41 
- Gaby zegt dat ze het na gaat vragen en op zal zoeken.  42 

 43 

7. Presenteren financieel jaarverslag 2015-2016 44 

Gaby geeft het woord aan P. de Vries om de vragen over het financieel jaarverslag 45 
2015-2016 te beantwoorden.  46 
 47 
P. de Vries zegt dat E. Vincken uit de kascontrolecommissie de tweede controle zal 48 
presenteren.  49 
 50 
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E. Vincken zegt dat de kascontrole op dinsdag 4 oktober 2016 is uitgevoerd door Y. 1 
Frankena en E. Vincken. Volgens Conscribo zou € 660,00 in de samenvattingenkas 2 
moeten zitten. Dit was echter € 670,15, dus is een positief verschil van €10,15 3 
gevonden. Deze kas is vervolgens teruggezet naar € 62,00, door € 608,15 bij de 4 
hoofdkas toe te voegen. Volgens Conscribo zou € 50,00 in de tijdelijke kas moeten 5 
zitten. Dit was echter bij telling € 61,00, dus is een positief verschil van € 11,00 6 
gevonden. Deze kas is vervolgens teruggezet naar € 50,00, door € 11,00 bij de 7 
hoofdkas toe te voegen. Volgens Conscribo zou € 50,00 in de wisselgeldkas 1 8 
moeten zitten. Dit bleek ook het geval. Volgens Conscribo zou € 109,00 in de 9 
wisselgeldkas 2 moeten zitten. Dit bleek ook het geval. Normaal gesproken heeft de 10 
wisselgeldkas 2 een inhoud van € 50,00. Gezien de penningmeester van het jaar 11 
2016-2017 deze kas al in gebruik had, is € 59,00 afgeroomd naar de stortingskas. 12 
Volgens Conscribo zou € 2681,40 in de hoofdkas moeten zitten. Dit was echter € 13 
2683,70, dus is een positief verschil van € 2,30 gevonden. Vervolgens is een bedrag 14 
van € 619,15 aan de kas toegevoegd vanuit de samenvattingenkas en tijdelijke kas. 15 
Dit maakt een totaalbedrag van € 3302,85 in de hoofdkas. Volgens de administratie 16 
zou € 484,18 op de lopende rekening van de Rabobank moeten staan. Dit bleek het 17 
geval. Volgens de administratie zou € 35.897,09 op de spaarrekening van de 18 
Rabobank moeten staan. Dit bleek het geval. Ten slotte ontbraken een aantal 19 
referentienummers of bleken ze niet overeen te komen met Conscribo. Deze zijn 20 
gewijzigd en vervolgens gecontroleerd. 21 

- B. van Enckevort zegt dat drie leden in de kascontrolecommissie zitten, maar 22 
dat maar twee leden de controle uitgevoerd hebben. 23 

- P. de Vries zegt dat M. Monteiro het derde lid uit de commissie is, maar het 24 
vanwege haar werk in Utrecht niet mogelijk was bij de controle aanwezig te 25 
zijn. Daarom hebben de andere twee commissieleden de controle uitgevoerd.  26 

 27 
Pagina 1 28 
V. Weijnen brengt haar complimenten over voor het grote bedrag van € 4.294,31 dat 29 
verzameld is.  30 
 31 
Pagina 11 32 
B. van Enckevort zegt dat het bedrag bij Credit (Opbrengsten) € 76.555,44 zou 33 
moeten zijn, maar dit niet het bedrag is wat in de tabel staat.  34 

- P. de Vries zegt dat hij vermoedt dat dit andere bedrag door een kasverschil 35 
ontstaan is.  36 

 37 
Pagina 12 38 
S. de Feiter zegt dat als verklaring voor een lagere sponsoring van Studystore voor 39 
de verkochte boeken gegeven wordt dat studenten geen studiefinanciering meer 40 
ontvangen. Dit klopt, maar ze wil aan het bestuur meegeven dat wellicht ook andere 41 
verklaringen bestaan en hiernaar op zoek gegaan kan worden.  42 

- P. de Vries vraagt welke verklaringen gemist worden.  43 
o M. Bourgondiën zegt dat minder eerstejaars zich aangemeld hebben, 44 

waardoor minder boeken zijn besteld door eerstejaarsstudenten.  45 
o P. de Vries zegt dat hij deze verklaring toe zal voegen.  46 

 47 
Pagina 13 48 
Regel 33: S. de Feiter zegt dat een externe harde schijf geretourneerd is, maar kan 49 
dit niet terugvinden bij de baten.  50 
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- P. de Vries zegt dat dit klopt, omdat de harde schijf ter reparatie opgestuurd 1 
is. Het is onduidelijk of geld ontvangen zal worden hiervoor. Hierover zal 2 
overlegd worden met het huidige bestuur.   3 

 4 
M. Bourgondiën zegt dat onder het kopje 1.5.2 de kosten van de aangetekende brief 5 
ontbreken.  6 

- P. de Vries zegt dat het bedrag toegevoegd zal worden.  7 
 8 
Pagina 15 9 
V. Weijnen vraagt of mensen daadwerkelijk geen wisselgeld willen bij het kopen van 10 
samenvattingen of dat sprake is van wisselfouten.  11 

- P. de Vries zegt dat leden inderdaad geld doneren door wisselgeld niet aan te 12 
nemen. Tevens wordt geld dat op de grond gevonden wordt als donatie 13 
gerekend.  14 

 15 
Pagina 17 16 
Regel 6: S. de Feiter zegt dat de contributie van het SOFv € 50,00 bedraagt, maar op 17 
pagina 7 zijn de kosten voor het SOFv € 60,00.  18 

- P. de Vries zegt dat op pagina 7 de kosten van € 10,00 voor de contributie van 19 
N.K.S.W. Kompanio toegevoegd zijn aan de contributie van het SOFv. Dit is 20 
gedaan omdat N.K.S.W. Kompanio niet beschreven is in de begroting en het 21 
SOFv ook een koepelvereniging is.  22 

- M. Ankersmit zegt de contributie van N.K.S.W. Kompanio beter bij het SOFv 23 
kan staan dan bij onvoorzien.  24 

 25 
Pagina 18 26 
P. de Vries zegt dat de kosten van € 400,00 als reservering voor het lustrum nog 27 
verwerkt moeten worden aan het einde van het verslag.  28 

- B. van Enckevort vraagt of de reservering wel in Conscribo verwerkt is.  29 
o P. de Vries zegt dat dit zo is.  30 

 31 
Pagina 19 32 
V. Weijen vraagt waarom de prijzen van de rozen sterk verschillen.  33 

- P. de Vries zegt dat de oude bloemist waar de rozen voorheen gehaald 34 
werden weg is, waardoor de rozen ergens anders besteld moesten worden. 35 
Daar worden andere prijzen gehanteerd, waardoor de rozen duurder zijn.  36 

 37 
Pagina 20 38 
V. Weijnen zegt dat later in het verslag duidelijk uitgelegd is hoe storneringen als 39 
baten en kosten gerekend worden en raadt aan de uitleg te verplaatsen naar deze 40 
pagina.  41 

- P. de Vries zal dit aanpassen.  42 
 43 
Pagina 22 44 
S. de Feiter vraagt waarom onvoorziene kosten gemaakt zijn voor handdoeken in het 45 
hostel.  46 

- P. de Vries zegt dat ter plekke bleek dat handdoeken niet in de prijs van het 47 
hostel inbegrepen zaten.  48 

- S. de Feiter vraagt waarom dit bedrag niet voor de eigen rekening van de 49 
deelnemers was.  50 
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o L. Streppel zegt dat gedacht werd dat de handdoeken inbegrepen 1 
zaten in de prijs van het hostel, maar dit bleek niet zo te zijn. Naar de 2 
deelnemers was gecommuniceerd dat het inbegrepen was, dus werden 3 
de handdoeken door Postelein betaald en als onvoorziene kosten 4 
gerekend.  5 

 6 
V. Weijnen zegt dat de kosten voor de presentjes voor de sprekers van de ouderdag 7 
vrij laag waren. Opgelet moet worden dat presentjes niet goedkoop ogen, omdat de 8 
vereniging dit niet uit wil stralen.  9 

- P. de Vries zegt dat als presentjes vaak Merci chocolade of mokken gegeven 10 
worden.  11 

 12 
Pagina 24 13 
M. Bourgondiën zegt dat op sommige plekken wel de prijs voor niet-leden genoemd 14 
wordt, maar op andere plekken niet. Haar lijkt het niet relevant de prijs van niet-leden 15 
te noemen als deze niet aanwezig waren op een activiteit.  16 

- P. de Vries zal door het stuk lopen en een lijn trekken in het benoemen van de 17 
prijzen.  18 

- B. van Enckevort zegt dat het bedrag voor niet-leden wel genoemd moet 19 
worden, zodat te zien is wat Postelein bijdraagt aan de leden.  20 

- B. Braun sluit zich aan dat het fijn is structuur aan te brengen in het stuk.  21 
 22 
Pagina 26 23 
V. Weijnen zegt dat de restitutie van de studiereis aan een verkeerd persoon 24 
overgemaakt is. Ze vraagt hoe het kan dat dit beide bij de studiereis en de introductie 25 
gebeurd is.  26 

- P. de Vries zegt dat dit dezelfde persoon betreft. Indien één cijfer verkeerd 27 
staat in een rekeningnummer, wordt het IBAN-nummer gelijk anders. Dit kan 28 
fout gegaan zijn bij het invullen of het overnemen van een formulier met een 29 
IBAN-nummer. In Conscribo stond het verkeerde rekeningnummer, waardoor 30 
tweemaal een bedrag naar de verkeerde persoon overgemaakt is.  31 

- V. Weijnen vraagt of het rekeningnummer inmiddels aangepast is.  32 
o P. de Vries zegt dat dit het geval is.  33 

 34 
M. Bourgondiën zegt dat de restitutie € 40,48 was, maar dat naar één persoon € 35 
140,48 overgemaakt werd.  36 

- P. de Vries zegt dat het andere bedrag door € 100,00 van de SNUF subsidie 37 
ontstaan is.  38 

 39 
M. Bourgondiën zegt dat de sponsoring van Café de Fuik niet benoemd wordt.  40 

- P. de Vries zegt dat dit in het begin toegevoegd zal worden.  41 
 42 
V. Weijnen zegt dat de bijlagen voor de studiereis en skireis beide ‘Bijlage 3’ is.  43 

- P. de Vries zegt dat hij dit aan zal passen.  44 
 45 
Pagina 27 46 
V. Weijnen zegt dat bij Debiteuren in de tabel een ander bedrag staat dan in de 47 
alinea.  48 

- P. de Vries zegt dat alles opgeteld moet worden, zoals de kosten voor de 49 
gebroken pols.  50 

- V. Weijnen zegt dat dit niet alle kosten zijn.  51 
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- P. de Vries zegt dat alles toegevoegd zal worden.  1 
- B. Braun bedankt voor het goede verloop met zijn gebroken pols tijdens de 2 

skireis.  3 
 4 
Pagina 28 5 
P. de Vries zegt een balans laat zien hoe Postelein er op twee verschillende 6 
momenten in tijd voor staat.  7 
 8 
Pagina 29 9 
O. Nelissen zegt dat de jaartallen niet kloppen. 10 

- P. de Vries zegt dat dit 2016 moet zijn en zal dit aanpassen.  11 
 12 
Pagina 32 13 
M. Bourgondiën zegt dat bij alle uitgaven een minteken toegevoegd kan worden.  14 

- P. de Vries zegt dat hij dit voor alle bijlagen zal doen.  15 
 16 
Pagina 34 17 
O. Nelissen zegt dat het cijfer 1 ontbreekt bij het totaal van de uitgaven.  18 

- P. de Vries zegt dat hij het cijfer zal toevoegen.  19 
 20 
P. de Vries vraagt of algemene opmerkingen bestaan over het financieel jaarverslag 21 
2015-2016.  22 

- H. van Bree geeft zijn complimenten over de uitwerking van het verslag. 23 
Binnen het verslag waren de kopjes duidelijk en kort, wat het aantrekkelijk 24 
maakte voor nieuwe leden om te lezen.  25 

- B. van Enckevort vraagt waar de kosten voor de creditcard opgenomen zijn.  26 
o P. de Vries zegt dat deze behoren bij de kosten van de Rabobank, 27 

omdat het maandelijkse kosten bij de Rabobank zijn.  28 
o B. van Enckevort zegt dat dit niet uitgesplitst hoeft te worden.  29 

- P. de Vries bedankt het 21e bestuur en de Raad van Advies, die het verslag 30 
nagekeken hebben of alles klopte.  31 

 32 
Een lid verlaat de alv 33 
 34 

8. Stemmen financieel jaarverslag 2015-2016 35 

Gaby geeft aan dat het financieel jaarverslag 2015-2016 is aangenomen met: 36 
33 stemmen voor 37 
0 stemmen tegen 38 
3 stemmen blanco  39 
 40 
De ALV klapt.  41 
 42 
P. de Vries wil de kascontrolecommissie bedanken voor het uitvoeren van de 43 
controle en het bieden van ondersteuning afgelopen jaar.  44 

- E. Vincken zegt dat hij een fijne penningmeester was om mee samen te 45 
werken.  46 

 47 
Gaby dechargeert P. de Vries als penningmeester 2015-2016.  48 
 49 
De ALV klapt.  50 
 51 
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9. Voorstellen kascontrolecommissie 2016-2017 1 

Gaby zegt dat de kandidaten voor de kascontrolecommissie 2016-2017 zich voor 2 
zullen stellen.  3 
 4 
E. Grotentraast zegt dat ze twintig jaar is en derdejaars bachelorstudent, daarmee 5 
ook derdejaars lid van Postelein. Ze wil zich dit jaar voor het eerst actief inzetten. Ze 6 
heeft ervaring in het houden van overzicht bij verschillende financiële activiteiten en 7 
werkt gestructureerd. Ze heeft erg veel zin in aankomend jaar.  8 
 9 
Y. Frankena zegt dat ze 21 jaar is en vierdejaars student, nu bezig met haar master. 10 
Vanaf haar eerste jaar is ze lid bij Postelein. Vorig jaar was ze actief lid in de 11 
PosteleinPost- en kascontrolecommissie. Ze heeft ervaren dat ervaring met 12 
boekhouding binnen de kascontrolecommissie prettig is en neemt daarom dit jaar 13 
nogmaals plaats in de commissie. Zij kan dit jaar de rol vervullen die M. Monteiro, als 14 
oud-penningmeester, vorig jaar speelde. Verder heeft ze ervaring met boekhouding 15 
vanuit haar werk in de supermarkt als hoofdcaissière en heeft een opleiding op mbo 16 
niveau 3 in boekhouding gehaald. Ze heeft dus veel ervaring en zin in aankomend 17 
jaar.  18 
 19 
O. Nelissen zegt dat hij 21 is en derdejaars student, echter niet aan de Radboud 20 
Universiteit, maar aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij studeert 21 
pedagogiek, maar volgt ook premastervakken aan de RU en is daardoor aan 22 
Postelein verbonden. Hij is twee jaar actief lid geweest in de mannencommissie. Zijn 23 
moeder is accountant en hij heeft altijd interesse gehad in cijfertjes. Hierdoor twijfelde 24 
of hij pedagogische wetenschappen of bedrijfskunde zou gaan studeren, maar koos 25 
uiteindelijk voor pedagogische wetenschappen. Hij heeft zin om dit jaar in goede 26 
banen te leiden, samen met de andere twee commissieleden.  27 

- B. Braun zegt dat hij vertrouwen heeft in de commissie omdat iedereen veel 28 
ervaring heeft, maar wil O. Nelissen een vraag stellen om het vertrouwen te 29 
versterken. Daarom vraagt hij hem wat zeven maal acht is.  30 

o Olaf antwoordt dat dit 56 is.  31 
- P. de Vries is benieuwd naar de commissie en heeft alle vertrouwen in E. 32 

Grotentraast en Y. Frankena. Om te voorkomen dat dingen verdraaid worden 33 
vraagt hij O. Nelissen wat acht maal zeven is.  34 

o Olaf zegt dat het antwoord 56 is.  35 
 36 
De ALV klapt.  37 
 38 

10. Stemmen kascontrolecommissie 2016-2017 39 

Gaby zegt dat E. Grotentraast is aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 40 
2016-2017 met:  41 
31 stemmen voor 42 
0 stemmen tegen 43 
1 stem blanco  44 
 45 
Gaby zegt dat Y. Frankena is aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 46 
2016-2017 met:  47 
32 stemmen voor 48 
0 stemmen tegen 49 
0 stemmen blanco  50 
 51 
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Gaby zegt dat O. Nelissen is aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 1 
2016-2017 met:  2 
31 stemmen voor 3 
0 stemmen tegen 4 
1 stem blanco  5 
 6 
De ALV klapt.  7 
 8 

11. Installeren/de-installeren kascontrolecommissie 9 

Gaby de-installeert M. Monteiro, Y. Frankena en E. Vincken als 10 
kascontrolecommissie 2015-2016.  11 
 12 
De ALV klapt.  13 
 14 
Gaby installeert E. Grotentraast, Y. Frankena en O. Nelissen als 15 
kascontrolecommissie 2016-2017.  16 
 17 
De ALV klapt.  18 
 19 

12. W.V.T.T.K. 20 

N.v.t.  21 
 22 

13. Rondvraag 23 

Y. van der Heijden vraagt waarom Postelein bij sommige bacheloruitreikingen wel 24 
aanwezig is, maar bij anderen niet. Zo miste ze Postelein bij de bacheloruitreiking 25 
van de honoursstudenten.  26 

- Anouk zegt dat Postelein uitgenodigd wordt voor propedeuse- en reguliere 27 
bacheloruitreikingen, maar niet voor uitreikingen van ALPO- en 28 
honoursstudenten. Gaby is in gesprek hierover met het onderwijsinstituut.  29 

- Gaby zegt dat Postelein niet aanwezig kon zijn bij de afgelopen uitreikingen, 30 
omdat het programma al vaststond.  31 

 32 
P. de Vries vraagt hoe de aanwezigen de alv ervaren hebben.  33 

- E. Vincken zegt dat de veranderingen nog niet toegepast zijn, dus dit moeilijk 34 
te beoordelen is.  35 

- P. de Vries zegt dat leden en oud-bestuursleden door elkaar zitten en over de 36 
veranderingen gepraat is.  37 

- H. van Bree zegt dat het makkelijk was om mee te praten als lid met weinig 38 
ervaring en dat de onderwerpen toegankelijk waren. Tevens is de lengte van 39 
de alv aangenaam en was het lezen van de stukken fijn, omdat het telkens 40 
korte stukken waren die duidelijk beschreven werden.  41 

- Y. Bremer zegt weinig verandering gemerkt te hebben, vergeleken met vorig 42 
jaar.  43 

- P. de Vries vraagt waarom zij de alv hetzelfde ervaren heeft.  44 
o Y. Bremer zegt dat weinig opmerkingen gemaakt zijn, waardoor weinig 45 

momenten van discussie ontstonden. Onduidelijk is dus of het 46 
makkelijker is hierin te mengen. Bij deze alv is weinig verandering 47 
nodig.  48 

- Gaby zegt dat het goed is om te blijven kijken hoe het gaat.  49 
 50 
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R. van Asperen vindt het belangrijk uitleg en verantwoording te krijgen over de 1 
overstap naar Boekhandel Roelants en vraagt of dit tijdens een volgende alv 2 
toegelicht kan worden.  3 

- Gaby zegt dat dit zal gebeuren.  4 
 5 
Gaby vraagt applaus voor N. Mijnsbergen, omdat zij deel is van de Raad van Advies 6 
die eerder bedankt is.  7 

- De ALV klapt.  8 
 9 

14. Sluiting 10 

Gaby sluit om 20.22 uur de vergadering.  11 


