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Algemene ledenvergadering  
14-04-2016 
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 

Commissiehoofden: T. van Egmond, T. van de Mortel, D. Ruessink, G. 3 

van Loon, A. de Ronde, J. van Engelen, Y. Bremer, I. Wouters. M. 4 

Luijten, T. Stift 5 

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

Leden: M. Verkooijen, M. Bourgondiën, S. de Feiter, I. Ooms, R. 7 

Willems, E. Vincken, L. Streppel, Y. van Keulen 8 

 9 

Totaal: 27 10 

Afwezigheid  11 

bij kennis- 12 

geving:  T. van Loon (machtigt G. van Loon), A. van der Velden (machtigt G. van 13 

Loon), E. Braat, E. Groot Dengerink 14 

 15 

S. de Feiter zegt dat ze denkt dat twee leden niet hetzelfde lid kunnen machtigen. 16 

- Emma zegt dat ze dacht dat dit wel kon, maar ze zal het nog nakijken voordat 17 

gestemd zal worden.  18 

 19 

1. Opening 20 

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

 22 

2. Vaststellen agenda  23 

Emma zegt dat ze afgelopen maandag te horen heeft gekregen dat ’s avonds een 24 

feest plaatsvindt in De Waagh. Daarom kan de algemene ledenvergadering 25 

maximaal tot 22.30 uur duren. Ze zegt dat ze voorstelt het goedkeuren van de 26 

notulen te verplaatsen nadat gestemd is over de contributieverhoging. Ze vraagt of 27 

iemand hier bezwaar tegen heeft en of er nog andere opmerkingen zijn. 28 

 29 

Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.  30 

 31 

3. Mededelingen bestuur 32 

a. Secretaris 33 

- Geen mededelingen. 34 

 35 

b. Penningmeester 36 

- Op vrijdag 1 april 2016 is de halfjaarlijkse kascontrole uitgevoerd. De 37 

bevindingen zullen gepresenteerd worden tijdens de algemene 38 

ledenvergadering waar het financieel halfjaarverslag gepresenteerd wordt.  39 

 40 

c. Commissaris PR 41 

- Op dinsdag 5 april 2016 heeft een Posteleinborrel plaatsgevonden in Café De 42 

Fuik. De eerste vijftig aanwezigen kregen een welkomstshotje en de gehele 43 
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avond kostte een fluitje witbier of rosébier € 2,00. Ongeveer zeventig leden 1 

waren aanwezig op de borrel. 2 

 3 

d. Commissaris formeel 4 

- Op vrijdag 1 april 2016 heeft de Kanjerdag van Stichting Kinderdroomwens 5 

plaatsgevonden. Deze dag werd georganiseerd voor de kinderen van de 6 

Tarcissiusschool om deze kinderen, die vaak een moeilijke thuissituatie 7 

hebben, een leuke dag te bieden om hen een steuntje in de rug te geven. De 8 

organisatie van de dag was in handen van de werkgroep Kanjerdag 9 

bestaande uit twee medewerkers van Stichting Kinderdroomwens, een aantal 10 

leerkrachten van de Tarcissiusschool en Gianne en L. Golbach namens de 11 

Postelein voor Kinderen-commissie. Deze commissie heeft op deze dag vijf 12 

workshops verzorgd voor de kinderen: eierkoeken versieren, ballontennis, 13 

goochelen, beauty-hoek en bonbons maken. Daarnaast waren tien leden 14 

vrijwilliger om deze en andere activiteiten te begeleiden. Het was een mooie 15 

dag waarop leden kennis konden maken met een bijzondere doelgroep, 16 

namelijk kinderen met zware leer- en gedragsproblemen. Leden gaven aan de 17 

dag erg interessant gevonden te hebben. De dag verliep soepel en de 18 

commissie was erg tevreden over de gang van zaken. Ook de school en 19 

Stichting Kinderdroomwens gaven aan tevreden te zijn en de samenwerking 20 

prettig gevonden te hebben. 21 

- Op dinsdag 5 april 2016 heeft een workshop van Werkgroep Integratie 22 

Gehandicapten plaatsgevonden. Hierbij waren zestien deelnemers aanwezig, 23 

die allemaal lid waren. Tijdens de workshop hebben de ervaringsdeskundigen 24 

verteld over waar zij in het algemeen en in het onderwijs specifiek tegenaan 25 

zijn gelopen door hun handicap en wat hulpverleners en de omgeving kunnen 26 

doen om hen te helpen. Daarnaast was veel ruimte voor vragen. De workshop 27 

was boeiend en persoonlijk. Wel zou het prettig zijn geweest als door de 28 

ervaringsdeskundigen meer sturing gegeven werd aan het gesprek. 29 

- Op donderdag 7 april 2016 heeft een lezing door masterstudenten 30 

plaatsgevonden waarin drie masterstudenten vertelden over de 31 

masteropleiding die ze volgen en de onderzoeken die ze daarbinnen doen. 32 

Hierbij waren 36 leden aanwezig. De masterstudenten waren erg enthousiast 33 

en toegankelijk en daardoor was de lezing erg interessant. Wel gaven leden 34 

aan dat deze lezing eerder in het jaar beter op zijn plaats zou zijn geweest in 35 

verband met het moeten kiezen van een master door derdejaars.  36 

- Op maandag 11 april 2016 heeft de Praktijkavond ‘Blik op het werkveld’ 37 

plaatsgevonden in samenwerking met de Nederlandse vereniging van 38 

pedagogen en onderwijskundigen. Hierbij waren 33 leden aanwezig. De 39 

deelnemers kregen in twee rondes meer te weten over de werkvelden 40 

onderwijs, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. 41 

Zowel de sprekers als de deelnemers gaven aan de avond leerzaam en 42 

interessant gevonden te hebben.  43 

 44 

e. Commissaris informeel 45 

- Op vrijdag 8 april 2016 is de inschrijving van de studiereis naar Boedapest 46 

geopend. Op dit moment hebben negentien leden en één niet-lid zich 47 

ingeschreven exclusief het bestuur en de studiereiscommissie. Zeventien 48 

plekken zijn op dit moment nog over op de deelnemerslijst. De inschrijving 49 

blijft nog open tot vrijdag 15 april 12.00 uur. 50 
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- Op dinsdag 12 april 2016 heeft voorafgaand aan het gala het galadiner 1 

plaatsgevonden in De Waagh. Voor € 12,00 kregen zowel leden als niet-leden 2 

een driegangen menu en één drankje. Hierbij waren 22 leden en drie niet-3 

leden aanwezig. De overige drankjes die tijdens het diner besteld zijn, zijn 4 

deze avond onverwachts gesponsord door De Waagh. De aanwezigen 5 

hebben lekker gegeten. 6 

- Op dinsdag 12 april 2016 heeft het gala plaatsgevonden in samenwerking met 7 

de studieverenigingen Babylon, BOW, ESV en Mundus. Het gala vond plaats 8 

van 21.00 uur tot 02.00 uur in De Waagh. Internen konden een kaartje kopen 9 

voor € 27,50 en externen moesten € 30,00 betalen. Postelein heeft 91 kaarten 10 

verkocht, waarvan 76 aan internen en vijftien aan externen. Op het gala kon 11 

onbeperkt bier, fris, wijn, vodka en apfelkorn worden gedronken. Het was een 12 

erg geslaagde avond met veel positieve reacties van de aanwezigen. 13 

 14 

f. Voorzitter 15 

- Op donderdag 31 maart 2016 heeft de Actieve Leden Activiteit in De Waagh 16 

plaatsgevonden. Vooraf heeft het bestuur samen met elf leden een Waaghhap 17 

gegeten. Daarna zijn oud-Hollandse spelletjes gespeeld waarbij de groepjes 18 

punten konden verdienden. Het winnende groepje ontving een fles prosecco 19 

en alle deelnemers ontvingen na afloop een snoepzakje met een 20 

sleutelhanger met de tekst ‘Bedankt voor je inzet!’. In totaal waren 51 leden 21 

aanwezig. 22 

 23 

4. Presenteren Halfjaarlijkse Verantwoording 2015-2016 24 

Emma zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd 25 

kunnen worden. 26 

 27 

Pagina 8 28 

Regel 16: S. de Feiter vraagt of een voorbeeld gegeven kan worden van een 29 

activiteit die afgestemd is op masterstudenten.  30 

- Emma zegt dat geprobeerd wordt rekening te houden met het curriculum van 31 

masterstudenten, door te kijken naar roosters als een activiteit vastgelegd 32 

moet worden. De nadelen wegen vaak niet op tegen de voordelen, omdat veel 33 

bachelorstudenten niet aanwezig kunnen zijn als masterstudenten aanwezig 34 

kunnen zijn. Het wordt echter wel geprobeerd en het bestuur zal hier ook het 35 

komende halfjaar rekening mee houden.  36 

- S. de Feiter zegt dat ze dit begrijpt, maar dat het dan iets anders verwoord 37 

moet worden. Nu lijkt het dat activiteiten op masterstudenten afgestemd 38 

worden, terwijl dit niet zo is. Het kan dan beter uit de halfjaarlijkse 39 

verantwoording gehaald worden.  40 

 41 

Regel 26: S. de Feiter vraagt waarom de jaarplanning op de website onder het 42 

speerpunt verbinding staat. 43 

- Emma zegt dat leden vooraf kunnen zien welke activiteiten plaatsvinden. Op 44 

deze manier kunnen ze hier rekening mee houden door een datum vrij te 45 

houden in de eigen planning. Hierdoor worden leden meer betrokken bij 46 

activiteiten. 47 

- S. de Feiter zegt dat ze het plaatsen van de jaarplanning ook onder het 48 

speerpunt efficiëntie vindt passen.  49 

 50 
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Regel 33: R. Willems zegt dat de e-mail naar eerstejaarsstudenten dit jaar voor het 1 

eerst verstuurd is. Ze vraagt of dit geleid heeft tot meer likes op de Facebookpagina 2 

van Postelein. 3 

- Emma zegt dat ze niet precies weet hoeveel abonnees Postelein telt. 4 

- Mandy zegt dat R. Willems de e-mail bedoelt waarin vermeld is dat studenten 5 

de Facebookpagina kunnen liken en lid kunnen worden van de 6 

Facebookgroep van Postelein. 7 

- R. Willems zegt dat ze dit inderdaad bedoelt.  8 

- Mandy zegt dat het om de e-mail gaat om eerstejaarsstudenten uit te nodigen 9 

voor de Facebookpagina en Facebookgroep van Postelein. Ze zegt dat de e-10 

mail aan het begin van het collegejaar verstuurd is en Postelein toen sowieso 11 

veel nieuwe likes kreeg van studenten. Het is lastig te zeggen of Postelein 12 

meer likes kreeg op Facebook door het sturen van de e-mail.  13 

 14 

Pagina 9 15 

Regel 2: S. de Feiter zegt dat hier staat dat Postelein TV nog drie keer zal 16 

verschijnen. Verder in het verslag staat dat dit nog twee keer zal zijn. 17 

- Mandy zegt dat ze dit zal aanpassen.  18 

 19 

Regel 26: M. Verkooijen vraagt in hoeverre de pasdag een activiteit is die leden 20 

verbindt met leden van andere verenigingen. 21 

- Emma zegt dat deze activiteit inderdaad anders is dan bijvoorbeeld een feest 22 

en dat bij de pasdag leden niet per se in contact kwamen met leden van 23 

andere verenigingen. Achteraf is de pasdag dus geen goed voorbeeld van een 24 

bindingsactiviteit. Wel is de activiteit georganiseerd in samenwerking met 25 

andere verenigingen.  26 

 27 

Pagina 10 28 

R. Willems zegt dat ze het idee heeft dat het speerpunt verbinding erg uitgebreid 29 

uitgewerkt is, maar het speerpunt efficiëntie niet. Ze zegt dat getwist kan worden of 30 

het efficiënt is de commissiehoofdenbijeekomst af te schaffen en individuele 31 

gesprekken te plannen. Ze vraagt of het bestuur nog van plan is dingen te doen in 32 

het kader van efficiëntie.  33 

- Emma zegt dat een nieuw idee ontstaan is om een databank te maken waarin 34 

onder andere vermeld wordt met welke externen contact heeft 35 

plaatsgevonden en hoe dit contact verlopen is. Dit wordt gedaan, omdat soms 36 

meerdere commissies contact zoeken met dezelfde persoon. 37 

- Gianne zegt dat dit meerdere jaren gebruikt kan worden, zodat nieuwe 38 

commissies kunnen zien hoe bepaald contact heeft plaatsgevonden. 39 

- R. Willems zegt dat dit bestand voor sponsoring al bestaat.  40 

- Gianne zegt dat dit voor andere commissies nog niet bestaat. 41 

- M. Verkooijen zegt dat hier ook een aantal dingen over in handboeken staat. 42 

- S. de Feiter vraagt of het haalbaar is al deze informatie in een bestand te 43 

plaatsen. 44 

o Emma zegt dat dit haalbaar is nadat concreet contact heeft 45 

plaatsgevonden.  46 

o Gianne zegt dat commissieleden dit bestand ook kunnen aanvullen. 47 

Juist voor commissieleden die niet heel veel e-mails versturen, is het 48 

haalbaar het bestand aan te vullen. Ze zegt dat ze zelf al aan het 49 

bestand begonnen is.  50 



 

 

5 

 

- S. de Feiter zegt dat ze zich kan voorstellen dat het niet altijd mogelijk is dit bij 1 

te houden voor bestuursleden vanwege de drukte.  2 

 3 

R. Willems zegt dat door het bestuur verteld is dat zij bezig zijn geweest met het 4 

bijhouden van het aantal uur per week dat besteed wordt aan Postelein. Ze zegt dat 5 

de conclusies hiervan eventueel onder het speerpunt efficiëntie geplaatst kunnen 6 

worden.  7 

- Emma bedankt haar voor de tip. Ze zegt dat ze het urenoverzicht nu aan het 8 

uitwerken is.  9 

 10 

Regel 19: S. de Feiter zegt dat het ledenaantal ook vergeleken kan worden met het 11 

ledenaantal van een jaar terug, omdat dit een realistischer beeld geeft. 12 

- Mandy vraagt of ze de vergelijking met 1 oktober 2015 moet vervangen. 13 

o S. de Feiter zegt dat beide vergelijkingen geplaatst kunnen worden.  14 

 15 

Regel 37: M. Verkooijen zegt dat ze het jammer vindt dat nog niemand Vriend van 16 

Postelein is geworden. Ze vraagt of al nieuwe ideeën voor promotie bedacht zijn. 17 

- Emma zegt dat hier nog over nagedacht zal worden.  18 

 19 

Pagina 11 20 

Regel 39: M. Verkooijen zegt dat de halfjaarlijkse verantwoording tot en met 21 

donderdag 31 maart geschreven is. De Actieve Leden Activiteit is hierin nog niet 22 

uitgewerkt en is nu als mededeling benoemd. 23 

- Emma zegt dat deze activiteit donderdag 31 maart pas ’s avonds heeft 24 

plaatsgevonden. De halfjaarlijkse verantwoording is ’s middags al op de 25 

website geplaatst. 26 

 27 

Regel 32: M. Verkooijen zegt dat bij de actieve leden staat dat zij de mogelijkheid 28 

hebben hun schoen te zetten. Hier kan aan toegevoegd worden dat dit over 29 

Sinterklaas gaat. 30 

- Emma zegt dat dit toegevoegd zal worden.  31 

 32 

Regel 1: T. van Egmond zegt dat bij Posteleintje van de Periode staat dat de 33 

voorzitter nog steeds nominatiebriefjes meeneemt naar activiteiten. Hij vraagt of dit 34 

klopt en of dit nog gepromoot wordt. 35 

- Emma zegt dat zij de nominatiebriefjes altijd meeneemt naar activiteiten. Na 36 

de Posteleinborrel van 27 oktober 2015 is niet meer gepromoot dat deze 37 

briefjes aanwezig zijn, omdat meer nominaties binnenkwamen dan verwacht. 38 

Het is nog wel steeds mogelijk leden te nomineren op activiteiten.  39 

- T. van Egmond zegt dat het slim is dit nog een keer te promoten, omdat veel 40 

leden hier niet van op de hoogte zijn. 41 

- Emma zegt dat dit inderdaad nog een keer gepromoot kan worden. 42 

- M. Mostard zegt dat dan een meer divers publiek bereikt wordt.  43 

 44 

Pagina 14 45 

Regel 22: Emma zegt dat onder het kopje ‘Website’ staat dat sinds februari 2016 46 

Mooij Media ook het account van Mooij Media beheert. Hier had moeten staan dat 47 

Mooij Media ook het account van de webhosting beheert. 48 

 49 

S. de Feiter zegt dat het niet meer mogelijk is een foto te openen en dan door te 50 

klikken naar de volgende foto. Ze vraagt of dit aangepast kan worden. 51 
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- Mandy zegt dat ze dit zal navragen. 1 

- Vivian zegt dat Mandy een tijd terug al wel een mail met een aantal vragen 2 

verstuurd heeft. Misschien is deze vraag toen over het hoofd gezien. 3 

- R. Willems vraagt of het album ‘thumpnails’ dan ook verwijderd kan worden. 4 

o Mandy zegt dat deze map al verwijderd is.  5 

 6 

S. de Feiter vraagt hoe het contact met Mooij Media verloopt. 7 

- Mandy zegt dat dit contact goed verloopt. E-mails worden snel beantwoord en 8 

de webmaster heeft veel kennis en is bereid mee te denken met vragen.  9 

 10 

Regel 6: M. Bourgondiën zegt dat ze het erg leuk vindt dat zoveel docenten op de 11 

kennismakingsborrel aanwezig waren. 12 

- M. Verkooijen vraagt of het bestuur hier nog iets nuttigs uit heeft kunnen 13 

halen. 14 

o Gianne zegt dat dit niet helemaal het idee was van de 15 

kennismakingsborrel. Het doel was vooral de contacten te versterken. 16 

Veel docenten weten niet precies wat Postelein doet. Het doel was 17 

duidelijk te maken wat Postelein doet en te zorgen dat de 18 

bestuursleden bekend zijn bij docenten. Dit is bereikt. 19 

o M. Verkooijen zegt dat dit toegevoegd kan worden. 20 

o Ruth zegt dat de kennismakingsborrel een goede start was van het 21 

contact met docenten en dat Gianne dit goed gedaan heeft. Hoe meer 22 

docenten aanwezig zijn op de kennismakingsborrel, hoe beter. Op deze 23 

manier leert het bestuur meer docenten kennen en andersom.  24 

 25 

Pagina 16 26 

S. de Feiter zegt dat ze het goed vindt dat Postelein altijd aanwezig is bij 27 

vergaderingen van het SOFv, LOOP en FOS. 28 

 29 

Pagina 18 30 

Regel 21: M. Verkooijen zegt dat veel geld opgehaald is voor de RAGweek en dat ze 31 

vindt dat leuke activiteiten georganiseerd zijn.  32 

 33 

Pagina 20 34 

Regel 13: B. van Enckevort vraagt of 30 maart veranderd moet worden in 31 maart. 35 

- Mandy zegt dat hier 30 maart staat, omdat samenvattingen pas na 16.00 uur 36 

geteld worden en de halfjaarlijkse verantwoording daarvoor al geplaatst is, 37 

omdat de vooraankondiging voor de alv ook nog verstuurd moest worden. 38 

- B. van Enckevort zegt dat dit aangepast kan worden in de uiteindelijke versie 39 

van de halfjaarlijkse verantwoording.  40 

- Emma zegt dat dit aangepast zal worden.  41 

 42 

Pagina 23 43 

Emma zegt dat de mediacommissie ook de header voor de nieuwsbrief maakt. Dit 44 

zal nog toegevoegd worden.  45 

 46 

Pagina 26 47 

Regel 40: R. Willems vraagt hoe het bevalt dat de penningmeester nu de 48 

mannencommissie onder zich heeft.  49 

- Pieter zegt dat dit goed bevalt, omdat hij aanwezig kan zijn bij alle activiteiten. 50 

Dit ziet hij als een groot voordeel.  51 
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- R. Willems vraagt of voor volgend jaar deze verdeling aangeraden kan 1 

worden, ook als de penningmeester geen man is. 2 

o Pieter zegt dat het argument dan weg is dat de man aanwezig kan zijn 3 

bij alle activiteiten. Als de penningmeester een vrouw is, kan de 4 

mannencommissie weer teruggeplaatst worden naar de commissaris 5 

informeel. 6 

- R. Willems zegt dat haar vraag ook betrekking heeft op de werkdruk van de 7 

commissaris informeel. 8 

o Pieter zegt de mannencommissie niet veel tijd kost. Hij zegt dat de 9 

commissaris informeel veel oefening heeft met het organiseren van 10 

activiteiten en dat de commissie daarom beter teruggeschoven kan 11 

worden naar de commissaris informeel.  12 

 13 

Pagina 27 14 

R. Willems zegt dat ze de PosteleinPost mooi vond. Ze vraagt hoe het contact met P. 15 

van den Hoek Ostende van BladNL verloopt. 16 

- Vivian bedankt haar. Ze zegt dat het contact goed verloopt en dat ze tot nu toe 17 

maar één keer heeft hoeven bellen.  18 

 19 

Pagina 30 20 

Regel 18: B. van Enckevort zegt dat hier de maand nog toegevoegd mag worden. 21 

- Vivian bedankt haar hiervoor en zegt dat ze dit zal aanpassen.  22 

 23 

Regel 17: R. Willems vraagt of Vivian al andere sponsormogelijkheden voor de 24 

introductie gevonden heeft. 25 

- Vivian zegt dat De Waagh wil adverteren in het introductieboekje. Een ander  26 

idee is een top vijf te maken van plaatsen om een introductiereünie te houden. 27 

Bedrijven kunnen dan een advertentie in de PosteleinPost plaatsen. Dit idee is 28 

nog niet helemaal uitgewerkt. 29 

- R. Willems zegt dat zij hier afgelopen jaar te laat mee begonnen is, omdat de 30 

prijs voor deelnemers vastgesteld moest worden. B. van Enckevort heeft toen 31 

tegen haar gezegd dat ze geen nieuwe sponsoren meer mocht zoeken. Ze 32 

raadt Vivian aan hier op tijd aan te beginnen. 33 

- G. van Loon zegt dat de acquisitiecommissie helpt bij het zoeken van 34 

sponsoring voor de introductie.  35 

 36 

Regel 32: R. Willems zegt dat geschreven is dat op dit moment gesprekken 37 

plaatsvinden met onder anderen R. Vaessen. Ze vraagt of al meer bekend is over de 38 

mogelijkheden voor premasterstudenten. 39 

- Vivian zegt dat met meerdere mensen hier gesprekken over gevoerd worden. 40 

Ze zegt dat ze deze week enquêtes heeft afgenomen bij premasterstudenten 41 

om hun interesse te peilen voor verschillende mogelijkheden wat betreft de 42 

introductie. Ze zegt dat de reguliere introductie opengesteld kan worden voor 43 

premasterstudenten, het onderwijsinstituut wil helpen met de communicatie 44 

hiervan. Nu wordt gekeken naar de mogelijkheden de universiteitsdag apart 45 

aan te bieden aan premasterstudenten, zodat zij nog deel kunnen nemen aan 46 

een informele kennismaking in plaats van het gehele programma.  47 

 48 

Pagina 37 49 

M. Verkooijen vraagt hoe het bevalt dat minder bestuursleden meegaan naar 50 

propedeuse- en bacheloruitreikingen. 51 
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- Emma zegt dat dit goed bevalt, omdat het niet nodig is dat zes bestuursleden 1 

studenten feliciteren en studenten dit ook niet altijd leuk vinden.  2 

 3 

Pagina 38 4 

B. van Enckevort zegt dat ze het goed vindt dat de boekenverkoop toegevoegd is 5 

aan de halfjaarlijkse verantwoording. Dit werd voorheen nooit gedaan, maar hier was 6 

eigenlijk geen reden voor. 7 

 8 

Pagina 39 9 

Regel 38: S. de Feiter vraagt hoe de splitsing van de KoP- en de lezingencommissie 10 

bevalt. 11 

- Gianne zegt dat ze dit lastig vindt te vergelijken, omdat ze hier vorig jaar niet 12 

bij betrokken was en de commissie zelf hier het meest van merkt. De KoP-13 

commissie vindt de splitsing fijn, omdat het aantal formele activiteiten 14 

verhoogd is. Nu vindt elke maand een lezing plaats en het aantal excursies en 15 

workshops is ook hoger. De KoP-commissie heeft aangegeven dat het te druk 16 

zou zijn als zij zelf de lezingen moesten organiseren. Nu komt het de werkdruk 17 

ten goede. Wel vindt soms overlap tussen de commissies plaats wat betreft 18 

het benaderen van instanties, daarom wordt een databank gemaakt. Volgend 19 

jaar zou ook overleg tussen commissiehoofden kunnen plaatsvinden om meer 20 

variatie in instanties te bereiken.  21 

- M. Mostard zegt dat dit ook bij het speerpunt efficiëntie hoort.  22 

- S. de Feiter vraagt wat de lezingencommissie van de splitsing vindt. 23 

- Gianne zegt dat deze commissie minder te doen heeft dan de KoP-24 

commissie, maar dat deze commissieleden bewust gekozen hebben in een 25 

rustige commissie plaats te nemen. Gianne geeft aan dat ze dacht dat meer 26 

samengewerkt kon worden met andere verenigingen. Dit bleek lastiger dan 27 

verwacht, omdat veel verenigingen aan het begin van het bestuursjaar al een 28 

aantal activiteiten vast hebben gezet. Nu staat één lezing met een andere 29 

vereniging op de planning en gekeken wordt naar de mogelijkheden nog een 30 

lezing met een andere vereniging te organiseren. 31 

 32 

Pagina 41 33 

M. Bourgondiën zegt dat een korte uitleg gegeven kan worden waarom het 34 

deelnemersaantal lager was dan gepland. 35 

- Gianne zegt dat ze redenen hiervoor niet met zekerheid kan geven, maar dat 36 

het te maken kan hebben met de bestemming. Vergeleken met de 37 

bestemmingen van afgelopen jaren, werd Keulen als minder spectaculair 38 

gezien. Daarnaast was de prijs relatief hoog, omdat gecompenseerd moest 39 

worden voor de afschaffing van de tien procent bijdrage vanuit Postelein. 40 

Verder ontvangen eerstejaarsstudenten geen studiefinanciering meer en dit 41 

speelt mogelijk ook mee.  42 

 43 

Pagina 42 44 

Regel 23: M. Bourgondiën zegt dat wel uitleg gegeven wordt over de hooligans, maar 45 

bij jeugdcentrum Klingelpütz staat niet uitgelegd wat het is.  46 

- Gianne zegt dat dit een jeugdcentrum is. 47 

- M. Bourgondiën zegt dat de andere instelling meer uitgewerkt is. 48 

- M. Mostard vraagt wat een jeugdcentrum is.  49 

o Gianne zegt dat ze navraag heeft gedaan en dat jeugdcentra in 50 

Nederland alleen bestaan in grote steden en in achterstandswijken. 51 
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- M. Mostard zegt dat het dan juist belangrijk is uit te leggen wat een 1 

jeugdcentrum is.  2 

 3 

Pagina 43 4 

M. Bourgondiën zegt dat ze in de halfjaarlijkse verantwoording niets kon vinden over 5 

AthenaStudies. 6 

- Gianne zegt dat ze dit met Vivian besproken heeft. AthenaStudies valt onder 7 

de commissaris formeel, maar het contact is gericht op sponsoring. Het valt 8 

onder commissaris formeel, omdat overlap zit in de bijlessen van Postelein en 9 

van AthenaStudies. Gianne zegt dat het niet in haar stuk is opgenomen, 10 

omdat het dus eigenlijk onder sponsoring valt. 11 

- M. Verkooijen zegt dat wel een beleid gevoerd wordt, omdat bijlessen 12 

gescheiden worden. AthenaStudies ziet het contact misschien anders dan hoe 13 

Postelein dit ziet. Daarom kan het wel benoemd worden bij commissaris 14 

formeel.  15 

- Gianne vraagt wat over AthenaStudies uitgelegd moet worden. 16 

o M. Verkooijen vraagt wat gedaan wordt om bijlessen te scheiden. 17 

o Gianne zegt dat ze aangeeft aan leden die bijles willen dat hier 18 

meerdere opties voor zijn, namelijk via Postelein en AthenaStudies.  19 

o M. Verkooijen zegt dat dit kort uitgelegd kan worden. 20 

- M. Mostard vraagt of de bijlessen wel genoemd zijn in de halfjaarlijkse 21 

verantwoording. 22 

o M. Bourgondiën zegt dat de bijlessen vanuit Postelein wel benoemd 23 

zijn.  24 

 25 

Pagina 45 26 

M. Verkooijen zegt dat ze het idee had dat zij in de halfjaarlijkse verantwoording 27 

eerst een algemeen stukje geschreven had over de functie. Ze zegt dat ze niet goed 28 

gekeken heeft naar hoe andere commissarissen dit gedaan hebben. 29 

- R. Willems zegt dat dit gedaan werd in het beleidsplan. 30 

- Gianne zegt dat ze dit teruggezocht heeft bij voorgaande jaren, maar dat dit 31 

niet werd gedaan in de halfjaarlijkse verantwoording.  32 

 33 

Pagina 49 34 

Regel 5: M. Bourgondiën zegt dat hier staat dat drie activiteiten georganiseerd zijn, 35 

maar dat twee activiteiten uitgewerkt worden. 36 

- Ruth zegt dat twee activiteiten georganiseerd zijn.  37 

 38 

R. Willems vraagt hoe het is bevallen dat drie bestuursleden mee zijn geweest op 39 

skireis. 40 

- Emma zegt dat dit goed bevallen is, omdat op deze manier de Posteleinkamer 41 

ook geopend kon worden. Ze zegt dat Ruth heeft aangegeven dat het fijn was 42 

dat minimaal twee bestuursleden mee op reis waren, waarvan één bestuurslid 43 

betalingen kon doen. Vanuit de leden zijn geen opmerkingen gekomen.  44 

- R. Willems vraagt of volgend jaar aangeraden zal worden de Posteleinkamer 45 

open te houden als alle bestuursleden graag mee willen op skireis. 46 

o Emma zegt dat ze dit niet goed weet, maar dit persoonlijk wel zou 47 

aanraden. Nu konden leden bijvoorbeeld ook de Posteleintruien 48 

ophalen tijdens de skireis. 49 
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- R. Willems vraagt wat aangeraden wordt voor andere reizen wat betreft het 1 

aantal bestuursleden dat meegaat, bijvoorbeeld de studytrip. Hier bestaat ook 2 

de kans dat minder dan vijftig leden meegaan op reis. 3 

o Emma zegt dat hier nog niet over nagedacht is, omdat het bestuur is 4 

uitgegaan van vijftig leden die meegaan. Ze zegt dat het handig is met 5 

het hele bestuur op reis aanwezig te zijn als het deelnemersaantal 6 

hoog is. Met de skireis zijn leden meer op dezelfde plek. Dit is een 7 

overweging die mee kan worden gegeven.  8 

- M. Mostard zegt dat voorgaande jaren altijd maar drie bestuursleden mee zijn 9 

geweest op skireis, behalve in het bestuursjaar 2014-2015. Ze zegt dat ze dit 10 

voor een studiereis niet zou aanraden, omdat dit iets moois is wat het hele 11 

bestuur mee wil maken. 12 

- M. Verkooijen zegt dat dit ook voor de skireis kan gelden. Iedereen vindt iets 13 

anders erg leuk. 14 

- Emma zegt dat elk bestuur hier zelf een keuze in kan maken. 15 

- R. Willems zegt dat ze vooral de praktische overwegingen van de keuze 16 

bedoelde. Ze zegt dat aangegeven is dat het openhouden van de 17 

Posteleinkamer handig was, dan zou dit bij andere reizen ook kunnen. 18 

- S. de Feiter vraagt of het even druk was op de Posteleinkamer vergeleken 19 

met andere weken. 20 

o Emma zegt dat het vrij rustig was en dat de Posteleinkamer de week 21 

van de skireis van 12.00 tot 14.00 uur geopend was. 22 

o Vivian zegt dat deze week gebruikt werd voor het vak Kennis In 23 

Praktijk.  24 

 25 

Pagina 51 26 

Regel 45: Y. Bremer zegt dat hier staat dat niet gepromoot is bij premasterstudenten. 27 

Ze zegt dat wel gepromoot is bij premasterstudenten. 28 

- Ruth vraagt bij welk jaar gepromoot is.  29 

o Y. Bremer zegt dat ze dit niet precies weet. 30 

o Ruth zegt dat ze dit gaat aanpassen. 31 

- M. Mostard vraagt of premasterstudenten vakken hebben waar geen 32 

bachelor- of ALPO-studenten bij aanwezig zijn. 33 

o Ruth zegt dat ze dit niet goed heeft uitgezocht.  34 

 35 

S. de Feiter zegt dat ze dezelfde vraag heeft als bij de studytrip. Ze vraagt waarom 36 

de inschrijving van de studiereis nog niet vol zit. 37 

- Emma zegt dat ze dit niet weet en dat bijvoorbeeld geen enquête afgenomen 38 

is. 39 

- Ruth zegt dat ze het niet weet. Ze zegt dat het aantal studenten en dus ook 40 

het aantal leden is afgenomen. Eerstejaarsstudenten ontvangen daarnaast 41 

geen studiefinanciering meer. 42 

- S. de Feiter zegt dat het afgenomen ledenaantal geen reden is dat de 43 

inschrijving van de studiereis nog niet vol zit.  44 

- Ruth zegt dat de inschrijving van de skireis en de studytrip ook niet goed zijn 45 

gelopen, nu loopt de inschrijving van de studiereis ook niet goed. Ze zegt dat 46 

ze niet weet of dit aan het bestuur ligt, of aan het afschaffen van de 47 

studiefinanciering. Ze zegt dat, omdat de inschrijving bij alle drie de reizen niet 48 

goed is gegaan, het waarschijnlijk niet aan de bestemming of kosten zal 49 

liggen.  50 
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- S. de Feiter zegt dat ze ook niet had verwacht dat de studiereis niet vol zou 1 

komen.  2 

- A. de Ronde zegt dat het misschien voor ALPO-studenten lastiger is mee te 3 

gaan op reis. Dit aantal is toegenomen. 4 

- Emma zegt dat meerdere factoren allemaal een beetje bijdragen. 5 

- Pieter zegt dat tijdens de studiereis een stageweek plaatsvindt voor alle 6 

ALPO-studenten. 7 

- M. Verkooijen zegt dat dit afgelopen jaar ook plaatsvond. Vanuit de ALPO is 8 

toen gezegd dat deze studenten mee mochten op studiereis. 9 

- Pieter zegt dat het inderdaad mogelijk is wel mee te gaan op studiereis, zelf 10 

kon hij ook met dagen schuiven in zijn stageweek. Hij zegt dat het voor veel 11 

ALPO-studenten wel lastig is en studenten zelf de keuze moeten maken de 12 

enige stageweek in het jaar op te zeggen. 13 

- I. Wouters zegt dat veel ALPO-studenten graag deel willen nemen aan de 14 

stageweek. 15 

- Ruth zegt dat ze gehoord heeft dat evenementen als Flying Dutch en een 16 

concert van Adele plaatsvinden in de week van de studiereis waar leden al 17 

kaartjes voor hadden.  18 

- R. Willems zegt dat voor de grap gezegd werd dat geen enquête is 19 

afgenomen onder leden. Ze denkt dat serieus overwogen kan worden dit wel 20 

te doen. Dit kan simpel gehouden worden door aan leden te vragen waarom 21 

zij niet meegaan. Leden kunnen dan kiezen uit ‘geen geld’, ‘geen behoefte’ of 22 

een overige optie. 23 

o M. Mostard zegt dat ook een open vraag gesteld kan worden. 24 

o R. Willems zegt dat veel studenten dan hetzelfde antwoord geven. 25 

o Emma zegt dat ze dit een goed idee vindt. 26 

o R. Willems zegt dat nu gegokt wordt waarom leden niet meegaan, dan 27 

blijft de reden waarom leden niet meegaan volgend jaar ook nog 28 

onbekend.  29 

- G. van Loon vraagt of het bestuur hier al een tip voor het volgende bestuur 30 

over heeft. 31 

o Gianne zegt dat de oorzaak nog onduidelijk is en dat het dan lastig is 32 

tips te geven. 33 

o Ruth zegt dat het zonder de oorzaak te kennen ook lastig is lage 34 

deelnemersaantallen te voorkomen. 35 

- B. van Enckevort zegt dat ze denkt dat iedereen zich moet realiseren dat de 36 

groep die bewust bezig is met Postelein nu kleiner is dan voorgaande jaren. 37 

Ze zegt dat een grote activiteit als het diner rouler bijvoorbeeld ook niet vol 38 

zat, dus het gaat niet alleen over de reizen. Ze zegt dat het aantal nieuwe 39 

eerstejaars dit jaar de helft kleiner is dan afgelopen jaren. Ze zegt dat het 40 

belangrijk is dit in het achterhoofd te houden.  41 

o M. Mostard zegt dat het wel belangrijk is dat hier iets mee gedaan 42 

wordt.  43 

- Y. Bremer zegt dat afgelopen jaar ook leden mee zijn geweest op studiereis 44 

die niet betrokken waren bij Postelein. 45 

o M. Verkooijen zegt dat dit vaker gebeurt met een studiereis.  46 

o J. van Engelen zegt dat ze afgelopen jaar zelf ook voor het eerst mee is 47 

geweest met een studiereis. Daarvoor was ze nooit betrokken bij 48 

Postelein. Ze zegt dat ze onder andere mee is geweest, omdat ze de 49 

bestemming erg leuk vond. Ze zegt dat als leden eenmaal betrokken 50 
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zijn bij Postelein, dit niet zomaar stopt. Ze zegt dat als ze een oplossing 1 

weet, ze deze zal laten weten.  2 

- S. de Feiter zegt dat het belangrijk is een plan te maken om Postelein weer 3 

populairder te maken, omdat de vereniging anders blijft krimpen. 4 

- M. Verkooijen zegt dat als kleine activiteiten niet vol raken, dit financieel 5 

gezien nog niet veel uitmaakt. Voor een vlucht heeft dit bijvoorbeeld wel grote 6 

financiële gevolgen. Ze zegt dat nagedacht kan worden het deelnemersaantal 7 

te verlagen. 8 

- S. de Feiter zegt dat het ook belangrijk is dat Postelein levendig blijft.  9 

- G. van Loon zegt dat veel verenigingen een eerstejaarscommissie hebben. Nu 10 

wordt aangegeven dat eerstejaarsstudenten niet erg actief zijn binnen de 11 

vereniging. Door een soortgelijke commissie op te richten, is de drempel 12 

misschien lager naar activiteiten te gaan.  13 

o E. Vincken vraagt wat deze commissie precies inhoudt. 14 

o G. van Loon zegt dat nu één eerstejaarsactiviteit georganiseerd wordt 15 

in het begin van het collegejaar. Dit zou uitgebreid kunnen worden. 16 

Geprobeerd kan worden meer activiteiten voor eerstejaars te 17 

organiseren. 18 

o Gianne zegt dat dit ooit geprobeerd is op te zetten. 19 

o M. Mostard zegt dat hier geen commissie voor bestond. 20 

o M. Verkooijen zegt dat J. Free zich hiermee bezig hield. 21 

o M. Mostard vraagt of Gianne de eerstejaarsweekenden bedoelt. Hier 22 

was niet genoeg animo voor. Meerdere keren is een weekend naar 23 

Ameland georganiseerd. Voor volgend bestuursjaar kan hier wel over 24 

nagedacht worden. Belangrijk is in te zetten op de eerstejaarsstudenten 25 

om Postelein levendig te houden. 26 

o A. de Ronde zegt dat ook gericht kan worden op kleinere activiteiten, 27 

bijvoorbeeld een eerstejaarsborrel. 28 

o T. van Egmond zegt dat hij wil zich wil aansluiten bij A. de Ronde en 29 

dat eerstejaarsstudenten bijvoorbeeld eerder aanwezig kunnen zijn op 30 

een borrel, zodat zij elkaar goed leren kennen. 31 

- Emma zegt dat veel goede ideeën genoemd zijn.  32 

 33 

Emma vraagt of er nog op- of aanmerkingen over het verslag in zijn geheel zijn. 34 

 35 

A. de Ronde zegt dat nu alleen Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 36 

op de voorpagina staat. Bij het beleidsplan stond de ALPO ook op de voorpagina. 37 

- Emma zegt dat dit later weer aangepast is. 38 

- M. Mostard zegt dat volgens de statuten Postelein de studievereniging voor 39 

Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde is. 40 

- Gianne zegt dat wel gekeken is de ALPO toe te voegen, maar dat een 41 

statutenwijziging veel werk is en erg duur is. 42 

- M. Mostard zegt dat ze vandaag iets gehoord heeft over veranderingen in de 43 

ALPO. De universiteit wil nu een volledig academische Pabo oprichten.  44 

 45 

G. van Loon vraagt of feedbackpunten van activiteiten meegenomen worden in de 46 

halfjaarlijkse verantwoording. 47 

- Emma zegt dat dit wel de bedoeling is. 48 

- Vivian vraagt of G. van Loon een voorbeeld heeft van een punt dat ze mist. 49 

- Gianne zegt dat ze hier bewust mee bezig is geweest en dat ze bij de KoP-50 

commissie overal evaluatiepunten heeft toegevoegd.  51 
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- T. van Egmond zegt dat bij de workshop Diversiteit in Hulpverlening niet is 1 

aangegeven hoe leden de workshop hebben ervaren. Aangegeven is dat de 2 

sfeer open was, maar leden hadden meer interactie verwacht. 3 

- Gianne zegt dat ze dit zal toevoegen.  4 

 5 

5. Presenteren Voorstel Contributieverhoging 6 

Emma zegt dat ze voorstelt alle vragen te behandelen en niet het verslag per pagina 7 

te bespreken, omdat het verslag maar kort is.  8 

 9 

R. Willems zegt dat ze niet zuur wil overkomen, maar dat ze tijdens het lezen het 10 

gevoel kreeg dat in het verslag gesuggereerd wordt dat de afgelopen jaren veel met 11 

geld is gesmeten. Ze geeft toe dat voorheen minder druk op de begroting stond, 12 

maar wel is het zo dat jaren minder geld uitgegeven is dan begroot. Besturen zijn 13 

hier dus wel bewust mee bezig geweest. Ze denkt hierbij zelf aan het organiseren 14 

van de introductie.  15 

- Pieter vraagt of R. Willems dit tussen de regels door leest. 16 

- R. Willems zegt dat het nu klinkt alsof het huidige bestuur niet meer veel kan 17 

uitgeven. Theoretisch gezien zou dit gewoon kunnen, maar hier is niet voor 18 

gekozen. 19 

- Pieter zegt dat hij dit niet op deze manier bedoeld heeft. Hij vindt het goed dat 20 

R. Willems dit aangeeft en biedt zijn persoonlijke excuses aan.  21 

- R. Willems zegt dat ze een voorbeeld van een zin kan geven. Op pagina 4 22 

staat in de regels 25 tot en met 27 dat het dit bestuursjaar mogelijk is 23 

gebleken dezelfde activiteiten te organiseren met minder geld, maar dat dit bij 24 

iedere activiteit extra druk legt op het bestuur wat betreft de uitgaven. Verder 25 

staat vanaf regel 38 aangegeven dat Postelein de laatste jaren een hoge 26 

standaard heeft weten behalen wat betreft activiteiten en dat dit komt door de 27 

financiële reserves. Ze zegt dat het hier vooral over de reizen gaat.  28 

- Pieter zegt dat bij activiteiten de kosten meer gelijk zijn getrokken, zodat 29 

Postelein ongeveer evenveel bijdraagt per activiteit. Verder is daar niet extra 30 

op bezuinigd. 31 

- R. Willems zegt dat ze vindt dat dit ook niet gedaan moet worden. Ze zegt dat 32 

ze vindt dat Pieter het verder goed gedaan heeft.  33 

 34 

M. Mostard zegt, in aanvulling op R. Willems, dat de afgelopen jaren wel bewuste 35 

minbegrotingen gemaakt zijn, omdat de financiële reserves groot waren. 36 

- S. de Feiter zegt dat dit in het voorstel staat aangegeven.  37 

 38 

S. de Feiter vraagt aan Pieter of hij nog een afspraak heeft kunnen maken met 39 

iemand van de Rabobank. 40 

- Pieter zegt dat hij dit geprobeerd heeft, maar dat de Rabobank hier niet aan 41 

mee wilde werken. Aangegeven is dat dit niet behoorde tot het takenpakket. 42 

Hij zegt dat het voorstel over de contributieverhoging redelijk kort voor de 43 

algemene ledenvergadering geschreven is. Hij zegt dat hij met B. van 44 

Enckevort nog eens gekeken heeft naar het minimale bedrag dat op de 45 

rekening dient te staan van € 30.000,00 en de cashflow van € 15.000,00 die 46 

gegarandeerd moet worden. Hij zegt dat hij het eens is met deze bedragen en 47 

dat hij op basis hiervan denkt dat de financiële reserves tot en met € 48 

30.000,00 mogen slinken.  49 

- S. de Feiter zegt dat ze weet dat Pieter en B. van Enckevort hier verstand van 50 

hebben, maar dat er mensen zijn die hier meer verstand van hebben. Ze zegt 51 
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dat op zoek kan worden gegaan naar andere mogelijkheden om met iemand 1 

over financiële reserves te spreken. 2 

- M. Mostard zegt dat eventueel contact opgenomen kan worden met een 3 

andere studievereniging, zoals de ESV.  4 

 5 

M. Verkooijen zegt dat in het voorstel niet vermeld is dat activiteiten over het 6 

algemeen duurder zijn. Dit kan verklaren waarom sommige activiteiten niet vol zitten. 7 

- Pieter zegt dat hij niet het idee heeft dat alle activiteiten duurder worden, maar 8 

hij zegt dat de commissarissen hier beter zicht op hebben. 9 

- Ruth zegt dat haar activiteiten wel iets in prijs gestegen zijn, maar ze heeft 10 

nog nooit van leden gehoord dat zij een activiteit te duur vinden. Ze zegt dat 11 

minder begroot is voor de PUB-commissie, maar het is goed mogelijk leuke 12 

activiteiten te organiseren. Ze is wel bewust bezig te kijken of 13 

deelnemersprijzen reëel zijn en of alle kosten in de begroting passen. Tot nu 14 

toe is ze hier tevreden over.  15 

- M. Verkooijen zegt dat ze met activiteiten ook vooral activiteiten van de PUB-16 

commissie bedoelt. Ze zegt dat de prijs van het diner rouler wel hoger was ten 17 

opzichte van vorig jaar. Ze zegt dat hierbij wel meteen te zien is dat het 18 

deelnemersaantal lager is.  19 

- Pieter zegt dat voor de PUB-commissie inderdaad minder begroot is, omdat 20 

Postelein hier voorheen relatief veel bijdroeg. Hij zegt dat bij deze activiteiten 21 

dan merkbaar zou moeten zijn dat het deelnemersaantal afneemt. 22 

- M. Verkooijen zegt dat dit een verklaring kan zijn dat sommige activiteiten 23 

minder goed bezocht worden.  24 

 25 

B. van Enckevort zegt dat in regel 15 staat dat gestreefd wordt dat Postelein 26 

ongeveer 15% van de kosten voor een activiteit bijdraagt. Ze zegt dat dit niet zo 27 

gedetailleerd verantwoord hoeft te worden. Een mannenactiviteit kostte bijvoorbeeld 28 

€ 11,00 voor leden en € 15,00 voor niet-leden, dit is bijna 30%. Ze zegt dat het 29 

verschil in bijdrage bij de excursie naar de NTR ongeveer 75% was. Daarom zou 30 

deze verantwoording weggehaald kunnen worden. 31 

- Pieter zegt dat het inderdaad niet altijd haalbaar is 15% bij te dragen. 32 

- B. van Enckevort zegt dat dit afhangt van de begroting per commissie en dat 33 

dan gekeken wordt naar wat Postelein bij kan dragen.  34 

- M. Verkooijen vraagt hoe dit percentage uit de begroting gehaald wordt. 35 

o Pieter zegt dat de 15% bijdrage niet echt een vuistregel is, maar dat het 36 

bedrag vaak wel rond dit percentage ligt.  37 

o D. Ruessink zegt dat veel naar de begroting gekeken is bij de 38 

organisatie van de excursie naar de NTR. Bij de prijs voor niet-leden is 39 

gekeken naar het totale bedrag dat uitgegeven zou worden en dit is 40 

gedeeld door het aantal deelnemers. Wat Postelein voor leden betaalt, 41 

komt bij niet-leden bovenop de ledenprijs. 42 

o B. van Enckevort zegt dat het goed is dat op deze manier prijzen 43 

berekend worden. 44 

o M. Verkooijen zegt dat als de 15% bijdrage als regel wordt gezien, hier 45 

rare prijzen uit zouden komen die niet mooi afgerond zijn.  46 

 47 

S. de Feiter zegt dat ze in het voorstel de planning voor het aanpassen van 48 

informatievoorzieningen mist. Dit staat nergens vermeld. 49 
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- Pieter zegt dat hij hierover nagedacht heeft, maar dat dit meer een 1 

organisatorisch aspect is. Daarom vond hij dat het niet in het verslag 2 

thuishoorde. 3 

- S. de Feiter zegt dat ze dit begrijpt, maar dat het toch goed is het toe te 4 

voegen. Zo kan een stok achter de deur gehouden worden. 5 

- Pieter zegt dat hij de planning zal toevoegen.  6 

 7 

6. Stemmen Voorstel Contributieverhoging 8 

Emma zegt dat ze in de statuten niet heeft kunnen vinden dat het niet mogelijk is dat 9 

twee leden hetzelfde lid machtigen. Het quorum wordt daarom vastgesteld op 22.  10 

 11 

Het voorstel voor de contributieverhoging wordt aangenomen met: 12 

21 stemmen voor 13 

0 stemmen blanco 14 

1 stem tegen 15 

 16 

De ALV klapt.  17 

 18 

7. Goedkeuren notulen 19 

De notulen van 03-12-2015 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen 20 

van de spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen:  21 

 22 

Pagina 4 23 

Regel 4: M. Verkooijen zegt dat L. van den Heuvel bedankt wordt, maar hierbij staat 24 

niet aangegeven waarvoor ze bedankt wordt. Toegevoegd kan worden dat ze 25 

bedankt wordt voor haar inzet in de Raad van Advies.  26 

- Emma zegt dat dit aangepast zal worden. 27 

 28 

Pagina 6 29 

Regel 19: M. Bourgondiën zegt dat hier lezing staat, maar dit moet een workshop 30 

zijn.  31 

 32 

Emma zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd 33 

kunnen worden. 34 

 35 

8. W.V.T.T.K. 36 

N.v.t. 37 

 38 

9. Rondvraag 39 

Y. van Keulen vraagt of gezongen mag worden voor M. Luijten, omdat ze vandaag 40 

jarig is. 41 

- De ALV zingt ‘lang zal ze leven’. 42 

- Emma feliciteert M. Luijten en zegt dat ze een cadeautje mag komen ophalen 43 

op de Posteleinkamer.  44 

 45 

Eén lid komt binnen.  46 

 47 

B. van Enckevort zegt dat het bestuur nu een halfjaar achter de rug heeft en dat dit 48 

erg spannend en leerzaam is geweest. Ze vraagt wat voor iedereen het grootste of 49 

het belangrijkste is dat geleerd is afgelopen halfjaar. 50 
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- Ruth zegt dat ze het moeilijk vindt te zeggen wat goed gaat en dat ze beter is 1 

in zeggen wat fout gaat. Ze zegt dat ze wel geleerd heeft positiever te denken 2 

en dingen los te laten.  3 

- Gianne zegt dat ze geleerd heeft een balans te vinden tussen commissieleden 4 

zelf dingen laten uitzoeken en zelf goed op de hoogte te zijn van de 5 

organisatie. Ze zegt dat ze hier in het begin meer moeite mee had en soms 6 

niet goed op de hoogte was.  7 

- Vivian zegt dat ze geleerd heeft goed het overzicht te houden. Ze zegt dat dit 8 

soms misschien niet zo overkomt, maar dat ze erachter is gekomen dat alles 9 

altijd goed komt.  10 

- Pieter zegt dat hij zichzelf beter heeft leren kennen. Van nature is hij introvert 11 

en hij is bezig geweest dit bewust om te zetten. Hij kan nu op de voorgrond 12 

treden als dit nodig is. Hij heeft geleerd hoe hij is als persoon en hoe hij zich 13 

gedraagt in bepaalde situaties.  14 

- Mandy zegt dat ze geleerd heeft dat ze beter met drukte en stress kan 15 

omgaan dan verwacht en dat ze meer haar mening is gaan geven.  16 

- Emma zegt dat ze geleerd heeft dat leren soms hard kan zijn. Ze zegt dat ze 17 

soms het gevoel had ergens alleen voor te staan, maar dit is niet zo.  18 

- B. van Enckevort zegt dat ze blij is dat bepaalde dingen aan het licht zijn 19 

gekomen. Ze wil het bestuur meegeven te genieten van het komend halfjaar, 20 

omdat de tijd erg snel gaat. Ze wenst iedereen veel plezier en enthousiasme 21 

toe. 22 

 23 

R. Willems vindt dat iedereen het erg goed doet, vooral haar opvolger. Ze zegt dat 24 

Vivian altijd veel enthousiasme uitstraalt en dat R. Willems zich wel eens afvraagt 25 

waar Vivian dit vandaan haalt. Ze zegt dat ze Vivian capabel vindt, maar dat ze niet 26 

had verwacht dat ze dit niet zou zijn. Ze zegt dat Vivian zich op dezelfde manier 27 

verwoord als R. Willems, namelijk onhandig. Als aanvulling op de vraag van B. van 28 

Enckevort vraagt ze wat iedereen het meest leuke tot nu toe vond als maar één ding 29 

genoemd mag worden. 30 

- Ruth zegt dat ze het gala erg leuk vond. Afgelopen jaar nam ze al plaats in de 31 

galacommissie en dit jaar wilde ze dat alles perfect zou gaan. Ze was erg 32 

tevreden. 33 

- Gianne zegt dat ze de studytrip het leukst vond, omdat ze een bizarre 34 

studytripcommissie had. In het begin was iedereen erg stil. Het organiseren 35 

van de studytrip ging eerst moeizaam en iedereen heeft hier hard voor moeten 36 

werken, maar uiteindelijk is het erg leuk geworden. Ze zegt dat het geluk de 37 

commissie niet kwam aanwaaien.  38 

- Vivian zegt dat ze eigenlijk een politiek correct antwoord over haar 39 

commissies moet geven, maar ze vond de laatste dag van de skireis het 40 

leukst. Ze heeft hier haar nieuwe liefde ontmoet, namelijk skiën. Ze zegt dat 41 

ze haar functie ook erg leuk vindt. 42 

o M. Mostard zegt dat een oud-besturen skireis georganiseerd kan 43 

worden.  44 

- Pieter zegt dat hij naast de skireis de geslaagde kroegentocht voor mannen 45 

ook erg leuk vond. Veel mannen waren aanwezig en dit was voor Pieter een 46 

succesmoment. De tocht is zonder schade verlopen en alles is goed gegaan. 47 

Van de mannen heeft hij alleen maar positieve reacties gehoord.  48 

- Mandy zegt dat ze het erg leuk vond toen het eerste filmpje van Postelein TV 49 

op internet geplaatst werd. Postelein TV was nog helemaal nieuw en de 50 

commissie is met niets begonnen, maar ze is erg blij met het resultaat.  51 
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- Emma zegt dat ze geen commissies heeft waar ze iets over kan zeggen. Ze 1 

zegt dat ze de dropping erg geslaagd vond. Ze kende de leden in haar groepje 2 

nog niet goed, maar het was erg gezellig en ze hebben veel gezongen.  3 

 4 

S. de Feiter zegt dat haar vragen al gesteld zijn. Ze zegt dat ze super trots is op 5 

iedereen en vooral op Mandy. Ze zegt dat iedereen het erg goed doet. 6 

- Mandy bedankt haar.  7 

 8 

I. Ooms zegt dat iedereen het goed heeft gedaan tot nu toe. 9 

 10 

M. Bourgondiën zegt dat iedereen het erg goed gedaan heeft. Ze zegt dat Gianne 11 

het erg goed doet met alle veranderingen binnen haar functie, vooral wat betreft de 12 

docentenborrel en de splitsing van de PiP-commissie. Ze vraagt hoeveel 13 

bestuurspunten iedereen heeft. 14 

- Het bestuur heeft hier antwoord op gegeven.  15 

 16 

M. Verkooijen zegt dat iedereen het supergoed gedaan heeft, vooral op Ruth is ze 17 

erg trots. Ze zegt dat het gala superleuk was. Ze zegt dat ze van onder andere T. 18 

van Egmond hoorde dat Pieter meer grapjes wilde horen tijdens de alv en ze denkt 19 

dat dit wel goed gelukt is. Ze wenst iedereen veel succes en zegt dat het bestuur 20 

moet genieten van het komende halfjaar.  21 

 22 

M. Mostard zegt dat ze twee vragen heeft. Ze vraagt hoe jong M. Luijten is 23 

geworden. 24 

- M. Luijten zegt dat ze 22 is geworden. 25 

- M. Mostard vraagt of T. Stift een rondvraag heeft. 26 

o T. Stift zegt dat hij geen rondvraag heeft. 27 

- M. Mostard zegt dat ze trots is op wat het bestuur allemaal bereikt heeft. Ze 28 

zegt dat ze de omgang vanuit het bestuur met de Raad van Advies goed vindt 29 

en dat zij zich op het gemak voelen bij elkaar. Ze hoopt dat het bestuur nog 30 

een mooi halfjaar tegemoet gaat en dat het bestuursjaar er al bijna op zit. Ze 31 

zegt dat het bestuur moet gaan genieten van de hoogtepunten die nog gaan 32 

komen, zoals de studiereis en de introductie.  33 

 34 

G. van Loon zegt dat ze zich wil aansluiten bij iedereen en dat ze benieuwd is naar 35 

het komende halfjaar. 36 

 37 

Vivian zegt dat ze wil vertellen dat ze heel veel van iedereen houdt. Ze zegt dat ze 38 

het leuk vindt te horen dat iedereen het leuk vindt, ze vindt het zelf ook leuk. 39 

 40 

Pieter zegt dat hij het als fijn heeft ervaren dat de ALV open met elkaar kan 41 

discussiëren en dat de sfeer open is.  42 

 43 

Emma zegt dat ze de ALV wil bedanken voor het meedenken en de steun van het 44 

afgelopen halfjaar. Ze hoopt op een mooi komend halfjaar. Ze nodigt iedereen uit 45 

beneden nog iets te drinken.  46 

 47 

10. Sluiting 48 

Emma sluit om 20.00 uur de vergadering.  49 

 


