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Algemene ledenvergadering  
15-02-2017 
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 
  Raad van Advies: M. van der Hulst, M. Verkooijen 3 
  Commissiehoofden: E. Bollaart, M. Willems, D. Hendriks, Y. van der 4 
  Heijden, V. van den Berg, Y. Bremer, L. Streppel, M. Kunst, L.  5 
  Knipscheer, L. Peeters, J. de Regt 6 
  Leden: G. Dodemont, R. Willems, S. de Feiter, M.Y. Kho 7 
 8 
  Totaal: 22 9 
 10 

1. Opening 11 

Gaby opent om 18.30 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  12 

 13 

2. Vaststellen agenda  14 

De agenda is vastgesteld.  15 
 16 
Een lid komt binnen.  17 
 18 

3. Goedkeuren notulen 19 

De notulen van 29-11-2016 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen 20 
van de stijl- en spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen:  21 
 22 
Pagina 10 23 
M. Verkooijen zegt dat complimenten geuit worden over een groot behaald bedrag, 24 
echter ontbreekt het bedrag zelf. Wellicht kan dit bedrag toegevoegd worden voor de 25 
duidelijkheid.  26 

- Gaby zegt dat het bedrag toegevoegd zal worden.  27 
 28 
G. Dodemont geeft haar complimenten over de notulen. 29 

- Anne-France bedankt haar.  30 
 31 
Gaby zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd  32 
kunnen worden. 33 
 34 

4. Mededelingen bestuur 35 

a. Secretaris 36 
- Geen mededelingen. 37 

 38 
b. Penningmeester 39 

- Op dinsdag 24 januari is voor de eerste keer de contributie afgeschreven. Bij 40 
leden waarbij werd gestorneerd zal de contributie alsnog worden 41 
afgeschreven middels een tweede poging. Hierover zullen de desbetreffende 42 
leden nog op de hoogte worden gesteld. 43 
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- Op maandag 30 januari zijn de boeken voor periode 3 geleverd. Leden 1 
konden dezelfde dag de boeken komen ophalen. Hierna zijn verschillende na 2 
leveringen binnengekomen, doordat Studystore de optie om boeken bij 3 
Postelein te laten bezorgen niet had uitgezet. De betreffende leden werden 4 
gemaild wanneer de boeken binnen waren gekomen zodat de boeken konden 5 
worden opgehaald. 6 

 7 
c. Commissaris PR 8 

- Op woensdag 30 november heeft een maandelijkse activiteit plaatsgevonden 9 
met het thema ‘Sinterklaas’. Leden mochten een zakje vullen met strooigoed 10 
en chocolademunten. Ongeveer 75 leden waren aanwezig en er hing een 11 
gezellige sfeer.  12 

- Woensdag 30 november heeft een Posteleinborrel plaatsgevonden in bascafé. 13 
Ongeveer 45 leden waren aanwezig en hoewel het een rustige borrel was, 14 
was de sfeer heel fijn en daarmee was het dan ook een geslaagde borrel. 15 
Tijdens de borrel heeft een loterij plaatsgevonden, waarbij vijftien leden een 16 
prijs konden winnen van twee drankjes (bier/wijn/mix/rosébier). Als hoofdprijs 17 
werd een gesponsorde fles prosecco verloot onder de leden. Het personeel 18 
heeft veel voor Postelein gedaan en daardoor bijgedragen aan een geslaagde 19 
borrel.  20 

- Op zondag 4 december zijn 65 Posteleintruien besteld bij DressMe Clothing. 21 
Deze waren vanaf week 50 op te halen op de Posteleinkamer.  22 

- Op woensdag 1 februari heeft een maandelijkse activiteit plaatsgevonden met 23 
het thema: Posteleinpoffer als liefdesoffer. Tijdens de activiteit werden 24 
spiesjes uitgedeeld met poffertjes, slagroom en rood fruit. Ongeveer 150 leden 25 
zijn langsgekomen op de activiteit en alle spiesjes zijn opgegaan. Veel leden 26 
bleven gezellig nog even hangen. Het was een geslaagde activiteit. 27 

- Op dinsdag 14 februari heeft een borrel met Postelielaliefde plaatsgevonden 28 
in Café de Fuik. De borrel stond in het teken van Valentijnsdag en de 29 
volgende acties per uur werden aangeboden: van 21.00 tot 22.00 uur een 30 
meter bier voor € 10,00, van 22.00 tot 23.00 uur een bucket voor € 5,00 en 31 
van 23.00 tot 00.00 uur een fles wijn voor € 10,00. De leden werden 32 
verwelkomd met een Valentijnsshotje die gedurende de avond verkrijgbaar 33 
bleven voor € 2,00 per stuk. De eerste 50 leden ontvingen een 34 
Posteleinspiegeltje met een nummer van 1 tot en met 25 erin en hiermee 35 
gingen zij op zoek naar hun match van de avond. Bij het vinden van hun 36 
match konden zij een leuk prijsje ophalen bij de bar. Het was een geslaagde 37 
en gezellige borrel en ongeveer 95 leden aanwezig.  38 

 39 
d. Commissaris activiteiten 40 

- Op donderdag 1 december heeft de tweede activiteit van de PUB-commissie 41 
plaatsgevonden, de Sinterklaasavond. Eenendertig deelnemers hebben elk 42 
twee chocoladeletters gemaakt. Hierna is de groep verplaatst naar STOOM. 43 
Daar werd de groep in drieën gesplitst en is een dobbelspel gespeeld. De prijs 44 
voor leden was € 6,00 en voor niet-leden € 10,90. Iedereen was erg 45 
enthousiast op de activiteit en het was een gezellige avond. 46 

- Op vrijdag 16 december heeft de na-tentamen borrel voor de eerstejaars 47 
plaatsgevonden. De borrel vond plaats in het Sportcafé vanaf 15.00 uur. In 48 
totaal waren ongeveer 60 eerstejaars aanwezig. Een loterij heeft 49 
plaatsgevonden waarbij drankjes en nacho’s zijn weggegeven. Het was een 50 
gezellige borrel. 51 
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- Van zondag 8 januari tot en met vrijdag 13 januari heeft de skireis 1 
plaatsgevonden in Superdévoluy. Deelnemers betaalden € 249,00. In totaal 2 
waren 30 deelnemers mee, waarvan één snowboardleraar en één skilerares, 3 
welke vier dagen hebben geskied of gesnowboard. Een kroegentocht is 4 
georganiseerd, een slee-activiteit heeft plaatsgevonden en op de laatste 5 
avond is gezamenlijk gegeten op kosten van Postelein. Het was een gezellige 6 
reis, waarbij iedereen het naar zijn zin heeft gehad. 7 

- Op dinsdag 31 januari heeft de eerste Postelein Actief-activiteit 8 
plaatsgevonden. Tijdens deze activiteit hebben 29 deelnemers apenkooien 9 
gespeeld. Verschillende varianten waren bedacht op het originele spel. De 10 
kosten waren € 1,00 voor leden en € 2,00 voor niet-leden. Van 18.00 uur tot 11 
19.30 uur konden de deelnemers apenkooien. Het was een gezellige activiteit 12 
met positieve reacties. 13 

- Op woensdag 1 februari heeft het derde BaMyPo feest van het jaar 14 
plaatsgevonden, met als thema BaMyPonypark. Vanaf 23.00 uur was 15 
iedereen welkom in de El Sombrero, de entree was € 1,00 voor leden en € 16 
2,00 voor niet-leden. De El sombrero was versierd met tafelkleden met 17 
paarden en vlaggetjes. Voor € 2,00 kon de gehele avond een shotje Trojka 18 
Pink gedronken worden. Het was drukker dan de eerste twee BaMyPo’s en 19 
het was een gezellige avond.  20 

- Op woensdag 8 februari heeft het eerstejaars diner-rouler plaatsgevonden. 21 
Leden betaalden € 2,00 en niet-leden betaalden € 3,00. Op drie verschillende 22 
locaties is gegeten. Op elke locatie kregen de deelnemers iets anders te eten 23 
zoals; wraps, pasta en een toetje. Het was een geslaagde avond waarbij 24 
iedereen nieuwe mensen heeft leren kennen en lekker gegeten is. 25 

o G. Dodemont vraagt of bij de commissie thuis gegeten is.  26 
 Tamara zegt dat dit zo was.  27 

- Op donderdag 9 februari heeft het tweede Inglorious feest van het jaar 28 
plaatsgevonden. Het thema van dit feest was Inflowerious. Vanaf 23.00 uur 29 
begon het feest in Club van Buren. De entree voor het feest was € 2,00. De 30 
ruimte was versierd met ballonnen en bloemenslingers waren opgehangen. 31 
Voor de eerste mensen die binnen kwamen, was een bloemenketting of een 32 
gekleurde ketting te krijgen bij binnenkomst. Voor de eerste 200 bezoekers 33 
waren shotjes en rond 00.30 uur was een gratis fust. Rond 01.00 uur ging de 34 
achterste zaal open. Het was een gezellige avond en een geslaagd feestje.  35 

 36 
e. Voorzitter 37 

- Op woensdag 1 februari heeft de sollicitatietraining in samenwerking met Start 38 
Up Mix plaatsgevonden. Bij de training waren 31 leden aanwezig. Voor leden 39 
was de activiteit gratis, niet-leden moesten € 1,00 betalen. Tijdens de training 40 
werd gesproken over het maken van een cv, het schrijven van een 41 
sollicitatiebrief, het voeren van een sollicitatiegesprek en werd een foto 42 
gemaakt, die te gebruiken is als profielfoto op LinkedIn.  43 

- Op donderdag 2 februari heeft de commissiehoofdenevaluatie 44 
plaatsgevonden. Hier zijn zowel de commissies als de communicatie met 45 
bestuur geëvalueerd.  46 

o R. van Asperen vraagt of nuttige dingen uit de evaluatie gekomen zijn 47 
en of Gaby dit toe kan lichten.  48 

 Gaby zegt dat met de commissiehoofden is gekeken naar hoe 49 
ze het vinden commissiehoofd te zijn. Daaruit bleek dat het goed 50 
gaat bij iedereen, maar dat gewend moest worden aan het 51 
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voorzitten van vergaderingen. Vervolgens is de communicatie 1 
met het bestuur besproken. Commissiehoofden vinden het fijn 2 
meer verantwoordelijkheden te hebben, maar concreet moet 3 
duidelijk zijn wat een bestuursverantwoordelijke wil weten van de 4 
commissie en hoe vaak updates gegeven moeten worden. Ze 5 
vinden het fijn altijd terecht te kunnen bij het bestuur.  6 

 R. van Asperen geeft haar complimenten over hoe het bestuur 7 
dit aanpakt.  8 

o G. Dodemont vraagt of het bestuur een plan heeft met de uitkomsten 9 
van de evaluatie.  10 

 Gaby zegt dat het doel van de evaluatie was om informatie te 11 
krijgen van de commissiehoofden over de gang van zaken en 12 
om hen klaar te stomen voor het evalueren met hun commissie. 13 
Binnen het bestuur zijn de uitkomsten van de evaluatie 14 
besproken en is benadrukt waar op gelet moet worden. Tevens 15 
heeft het bestuur tips opgesteld over hoe de gang van zaken 16 
rond de commissiehoofden volgend jaar aangepakt kan worden.  17 

o G. Dodemont vraagt of iets naar voren gekomen is wat meegenomen 18 
kan worden.  19 

 Gaby zegt dat gelijk meegenomen is dat concreet gemaakt moet 20 
worden wat een bestuursverantwoordelijke wil weten van een 21 
commissiehoofd.  22 

 S. de Feiter zegt dat per commissie een soort protocol opgesteld 23 
kan worden waarin duidelijk vermeld staat welke communicatie 24 
nodig is per commissie.  25 

 Gaby zegt dat dit een goede tip is, per commissie kan opgesteld 26 
worden wat gecommuniceerd moet worden om zelfstandig te 27 
kunnen functioneren.  28 

 S. de Feiter zegt dat beschreven kan worden wat commissies 29 
terug moeten koppelen en waar nu tegenaan gelopen wordt.  30 

 Gaby zegt dat hiernaar gekeken zal worden.  31 
- Op dinsdag 7 februari heeft de filmlezing over ‘De kinderen van Juf Kiet’ 32 

plaatsgevonden in de LUX. Bij de lezing waren 81 leden en acht niet-leden 33 
aanwezig. Leden betaalden € 4,00 voor de activiteit, niet-leden betaalden € 34 
5,00. Nadat de documentaire getoond was, kregen de deelnemers de ruimte 35 
vragen te stellen aan twee collega’s van Juf Kiet en één leerling uit de film. 36 
Het bleek tegen de verwachting in dus geen lezing, maar de ruimte om vragen 37 
te stellen werd ruim benut door de aanwezigen.  38 

 39 
Gaby zegt dat M. van der Hulst als externe het derde en tevens laatste lid is van de 40 
Raad van Advies. Ze vraagt of hij zichzelf voor wil stellen.  41 

- M. van der Hulst zegt dat hij scheikunde studeert en tweedejaars 42 
masterstudent is. In collegejaar 2013-2014 was hij penningmeester bij 43 
V.C.M.W. Sigma en in collegejaar 2015-2016 was hij secretaris bij het SOFv, 44 
de koepelvereniging van alle studieverenigingen in Nijmegen. Tevens heeft hij 45 
samen met de commissie een studiereis georganiseerd en heeft hij dus veel 46 
ervaring met het bestuursleven en studieverenigingen. Door het bestuur is hij 47 
gevraagd om ervaringen te delen als extern persoon binnen de RvA.  48 

 49 
R. Willems vraagt hoe lang M. van der Hulst al deel uitmaakt van de RvA en of hij tot 50 
zo ver al nuttig advies heeft kunnen geven.  51 
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- M. van der Hulst zegt dat hij vanaf het kalenderjaar 2017 deel uitmaakt van de 1 
RvA en tot nu toe elke week de notulen van de bestuursvergaderingen heeft 2 
gelezen. Tevens is hij op de hoogte van de lopende zaken binnen Postelein.  3 

- R. Willems zegt dat zij als externe in de RvA van CognAC plaatsneemt, maar 4 
het soms lastig vindt advies te geven, omdat sommige dingen nu eenmaal 5 
anders verlopen bij een andere vereniging. Ze vraagt of M. van der Hulst 6 
ditzelfde gevoel heeft.  7 

o M. van der Hulst zegt dat hij bij sommige situaties die voorbij komen 8 
opmerkingen plaatst zodat meer uitleg gegeven kan worden, of dat hij 9 
een andere visie op zaken richt.  10 

 11 
R. Willems vraagt waarom het bestuur gekozen heeft voor een extern persoon en 12 
niet voor een lid, zoals vorig jaar.  13 

- Gaby zegt dat overwogen is een lid in de RvA te laten plaatsnemen, omdat 14 
het hebben van een andere blik in de RvA, bijvoorbeeld door een lid, zeker 15 
waardevol is. Belangrijk bij het kiezen voor een lid in de RvA was dat deze 16 
persoon kritisch moest zijn en buiten de vriendengroep zou staan. Dit was een 17 
lastige zoektocht. Tegelijkertijd werd gezocht naar een extern persoon en in 18 
die zoektocht kwam M. van der Hulst naar voren. Hij heeft op meerdere 19 
vlakken ervaring met studieverenigingen, waardoor hij een geschikte externe 20 
bleek voor de RvA.  21 

- R. Willems zegt dat ze hoopt dat M. van der Hulst een leuke tijd zal hebben 22 
als lid van de RvA bij Postelein. 23 

 24 
G. Dodemont zegt dat een inhoudelijke reflectie toegevoegd kan worden aan de 25 
mededelingen, omdat het feit dat een activiteit leuk was, nietszeggend is voor latere 26 
jaren wanneer de notulen teruggelezen worden. Genoemd kan worden waarom 27 
leden iets leuk vonden of wat juist niet leuk was. Deze reacties kunnen uitgebreider 28 
beschreven worden.  29 
 30 
R. van Asperen raadt aan alle mededelingen hetzelfde te beschrijven, dus 31 
bijvoorbeeld overal prijzen te noemen voor leden en niet-leden.  32 
 33 

5. Update N.K.S.W. Kompanio 34 

Gaby zegt dat vorige alv onduidelijkheid ontstond over de toetreding van Postelein 35 
tot N.K.S.W. Kompanio, waarover gestemd is tijdens de alv van 22 juni 2016. Tijdens 36 
die alv is gestemd over de toetreding bij N.K.S.W. Kompanio, maar niet over de 37 
stukken van N.K.S.W. Kompanio. De statuten zijn toen doorgelopen, maar hierover is 38 
niet gestemd. Leden van lidverenigingen kunnen namelijk niet stemmen over de 39 
stukken van N.K.S.W. Kompanio, zij kunnen enkel advies geven aan de stem van 40 
Postelein. Postelein heeft één van de zes stemmen bij N.K.S.W. Kompanio. Elke 41 
studievereniging van de Sociale Wetenschappen heeft één stem. De stukken van 42 
N.K.S.W. Kompanio kunnen ingezien worden op de Posteleinkamer.  43 

- G. Dodemont vraagt of de stukken van N.K.S.W. Kompanio op de website van 44 
Postelein geplaatst kunnen worden.  45 

o Gaby zegt dat hierover gesproken is, maar besloten is dit niet te doen, 46 
omdat sommige verenigingen dit wel zouden doen en anderen niet. Op 47 
dit moment is N.K.S.W. Kompanio bezig met een eigen stuk website op 48 
de website van de Radboud Universiteit, daar kunnen dan de officiële 49 
stukken geplaatst worden.  50 
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- R. van Asperen vraagt of in een volgende alv op de agenda een moment 1 
ingelast kan worden om de stukken van N.K.S.W. Kompanio te bespreken, 2 
zodat mensen de stukken kunnen voorbereiden en op- of aanmerkingen  3 
kunnen voorbereiden. 4 

o Gaby zegt dat tijdens de volgende alv de stukken van Kompanio 5 
besproken kunnen worden. Daarop aansluitend vraagt ze in hoeverre 6 
de behoefte bestaat N.K.S.W. Kompanio als standaard agendapunt te 7 
behouden voor de komende alv’s. Vorderingen binnen N.K.S.W. 8 
Kompanio zullen namelijk ook beschreven staan in de officiële stukken 9 
van Postelein, maar als het prettig is informatie te bespreken bij een 10 
agendapunt, kan dit behouden worden.  11 

 R. Willems zegt dat ze het een nuttig agendapunt vindt, omdat 12 
het een belangrijk onderdeel is om structureel op terug te 13 
komen. Op dit moment speelt het nog niet heel erg, maar dit zal 14 
de komende jaren meer worden en dan is het belangrijk om te 15 
bespreken.  16 

 R. van Asperen sluit zich hierbij aan. Ze zegt dat minder tijd 17 
besteed hoeft te worden aan N.K.S.W. Kompanio bij de 18 
presentatie van de halfjaarlijkse verantwoording, omdat de 19 
informatie dan in het verslag staat.  20 

 Gaby zegt dat N.K.S.W. Kompanio als agendapunt behouden 21 
zal worden, zodat Posteleinleden invloed kunnen uitoefenen.  22 

 23 
Gaby zegt dat op 15 december de kennismakingsborrel van N.K.S.W. Kompanio  24 
heeft plaatsgevonden. Het doel van de borrel was om meer naamsbekendheid 25 
creëren onder de leden van de lidverenigingen en om de interesse in het 26 
buddyproject te peilen.  27 

- S. de Feiter vraagt wat het animo van de kennismakingsborrel was.  28 
o Gaby zegt dat ongeveer veertig mensen aanwezig waren op de borrel, 29 

maar dit vooral bestuurders waren. De borrel was georganiseerd in de 30 
huiskamer van TvA 6, waardoor vooral veel leden aanwezig waren van 31 
de drie verenigingen die daar hun verenigingskamers hebben, namelijk 32 
Mycelium, Umoja en den GWS. Een aantal leden van Postelein en 33 
SPiN waren aanwezig, nagenoeg geen leden van CognAC waren bij de 34 
borrel.  35 

o S. de Feiter vraagt of bij een volgende borrel naar een andere locatie 36 
gekeken zal worden. 37 

 Gaby zegt dat de bedoeling was de borrel in het Cultuurcafé te 38 
organiseren, maar dit was niet mogelijk omdat het Cultuurcafé al 39 
geboekt was. Tevens was de datum lastig te plannen, omdat 40 
N.K.S.W. Kompanio te maken heeft met zes verschillende 41 
jaarplanningen van de studieverenigingen. Besloten werd niet de 42 
datum, maar de locatie te veranderen van de borrel.  43 

 S. de Feiter zegt dat ze het zonde vindt, maar wel begrijpelijk.  44 
 45 
Gaby zegt dat N.K.S.W. Kompanio op dit moment druk bezig is met het opstarten 46 
van het buddyproject. Hiervoor zal een interesselunch georganiseerd worden 47 
op maandag 20 februari. Wanneer hier voldoende deelnemers aan het buddyproject 48 
uitkomen, zullen deze gekoppeld worden aan internationale studenten. N.K.S.W. 49 
Kompanio organiseert dan een kennismakingsactiviteit op woensdag 22 maart, waar 50 
de buddy’s met elkaar kennis kunnen maken.  51 
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- G. Dodemont vraagt of de concrete uitwerking van het buddyproject bij SPiN 1 
ligt of bij een commissie N.K.S.W. Kompanio.  2 

o Gaby zegt dat het project op dit moment volledig onder het bestuur van 3 
N.K.S.W. Kompanio valt. Het is nu nog niet veel werk, dus is het 4 
mogelijk dit als bestuur te organiseren. Bij de interesseborrel zal 5 
gepeild worden of actieve geïnteresseerden het bestuur kunnen helpen 6 
met de organisatie van het project.  7 

o G. Dodemont zegt dat gewaakt moet worden dat het niet alsnog veel 8 
werk zal zijn en tijd gaat kosten.  9 

- L. Streppel vraagt wat het doel is van het opzetten van het buddyproject. Voor 10 
talige studies is het logisch dat een buddyproject nodig is, maar in hoeverre is 11 
het belangrijk voor de Sociale Wetenschappen.  12 

o Gaby zegt dat dit een vraag vanuit de faculteit was, omdat zij veel bezig 13 
zijn met internationalisering. Dit is te zien bij SPiN en CognAC, omdat 14 
zij veel internationale studenten hebben, omdat hun studies volledig in 15 
het Engels te volgen zijn. Tevens volgen veel internationale studenten 16 
niet enkel één studie, waardoor ze niet volledig bij een studievereniging 17 
horen. Via het buddyproject zullen zij gemakkelijker connecties maken. 18 
De faculteit heeft N.K.S.W. Kompanio gevraagd hier een bijdrage aan 19 
te leveren, zodat internationale studenten een basis hebben vanuit 20 
waar zij hun sociale netwerk kunnen opbouwen.  21 

- L. Streppel vraagt hoe het buddyproject aantrekkelijk gemaakt zal worden 22 
voor Nederlandse studenten.  23 

o Gaby zegt dat het lastig is, omdat het project pas net begonnen is. Wel 24 
heeft N.K.S.W. Kompanio al een lijst met geïnteresseerden.  25 

- G. Dodemont vraagt of het iets is wat onder Posteleinleden gepromoot moet 26 
worden. Postelein is namelijk helemaal niet internationaal en ze vraagt zich af 27 
in hoeverre de motivatie bestaat onder Posteleinleden om internationale 28 
studenten mee te nemen. Ze volgen niet dezelfde vakken.  29 

o Gaby zegt dat het project niet enkel studiegerelateerd is, maar buddy’s 30 
ook samen leuke dingen zullen ondernemen om de integratie van 31 
internationale studenten te bevorderen.  32 

o G. Dodemont vraagt waarom N.K.S.W. Kompanio hiervoor 33 
ingeschakeld is, als het niet enkel studiegerelateerd is.  34 

 Gaby zegt dat het wel internationale studenten zijn die vakken 35 
volgen aan de faculteit Sociale Wetenschappen. De faculteit 36 
worstelt op dit moment met internationalisering, maar wil graag 37 
dat internationale studenten zich thuis zullen voelen in Nijmegen.  38 

 G. Dodemont zegt dat ze zich afvraagt wat de rol van Postelein 39 
hierin is en dat ze het project niet aan vindt sluiten bij 40 
Posteleinleden.  41 

 Gaby zegt dat Postelein de activiteiten van N.K.S.W. Kompanio 42 
deelt via Facebook, maar verder geen actieve promotie uitvoert.  43 

 S. de Feiter zegt dat Postelein iets heeft aan N.K.S.W. 44 
Kompanio, daarom moet ook meegewerkt worden aan 45 
activiteiten van N.K.S.W. Kompanio die minder aansluiten bij 46 
Postelein.  47 

- R. van Asperen vraagt wat het plan is van N.K.S.W. Kompanio om activiteiten 48 
meer te gaan promoten.  49 
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o Gaby zegt dat nu standaard promotie vanuit Postelein verzorgd wordt 1 
voor activiteiten van N.K.S.W. Kompanio, dus promotie via Blackboard, 2 
Facebook, de website en de nieuwsbrief.  3 

o R. van Asperen zegt dat N.K.S.W. Kompanio in de volgende 4 
PosteleinPost uitgelicht kan worden en dat een standaard poster 5 
gemaakt kan worden. Op die manier kan de bekendheid van N.K.S.W. 6 
Kompanio uitgebreid worden.  7 

- E. Bollaart zegt dat de kennismakingsborrel niet heel succesvol was en dat de 8 
promotie standaard verloopt. Ze vraagt of nog andere manieren ingezet zullen 9 
worden om de bekendheid te vergroten, omdat activiteiten plannen moeilijk is.  10 

o Gaby zegt dat het komende half jaar het S-feest en een RAGweek 11 
activiteit gepland staan, om de naamsbekendheid te vergroten.  12 

- R. van Asperen vraagt of andere lidverenigingen op dezelfde manier promoten 13 
en of daar een regel voor is. Het zou namelijk oneerlijk zijn als de ene 14 
vereniging meer promoot dan de andere.  15 

o Gaby zegt dat evenementen van N.K.S.W. Kompanio op dit moment 16 
door alle verenigingen gedeeld worden. Hierover zal later meer 17 
gesproken worden.  18 

 19 
Gaby zegt dat N.K.S.W. Kompanio bezig is met de organisatie van een activiteit voor 20 
de leden van de lidverenigingen voor de RAGweek en dat het S-feest georganiseerd 21 
zal worden. 22 

- M. van der Hulst vraagt hoe veel S-feesten per jaar georganiseerd worden. Hij 23 
heeft begrepen dat de inkomsten van N.K.S.W. Kompanio zullen moeten 24 
groeien door de opbrengsten van het S-feest.  25 

o Gaby zegt dat op dit moment één S-feest per jaar georganiseerd wordt. 26 
Het organiseren van meerdere feesten is op dit moment niet haalbaar. 27 
Aan opvolgers zal een uitbreiding van het S-feest meegegeven worden.  28 

o M. van der Hulst zegt dat de kracht van Olympus is door het vroeg 29 
plannen van de Beestfeesten, zodat alle lidverenigingen die data vrij 30 
moeten houden.  31 

o Gaby zegt dat als tip aan opvolgers meegegeven wordt met N.K.S.W. 32 
Kompanio een jaarplanning te maken, voordat alle lidverenigingen hun 33 
jaarplanning rond hebben.  34 

 35 
Gaby zegt dat besloten is dit jaar geen arbeidsoriëntatiedag te organiseren, omdat 36 
het niet haalbaar is. Wel lopen op dit moment gesprekken met de faculteit over het 37 
opstarten van de organisatie voor volgend jaar. Op die manier kan volgend jaar gelijk 38 
gestart worden met de organisatie.  39 

- G. Dodemont vraagt in hoeverre concrete plannen gemaakt zijn voor een 40 
arbeidsoriëntatiedag.  41 

o Gaby zegt dat ook dit een vraag vanuit de faculteit was en inmiddels is 42 
daar een contactpersoon gevonden om samen verdere concrete 43 
plannen uit te werken.  44 

 45 
Gaby zegt dat N.K.S.W. Kompanio betrokken blijft bij de nieuwbouw van het nieuwe 46 
gebouw voor de Sociale Wetenschappen. Helaas leert de ervaring dat de 47 
bouwplannen vaak gewijzigd worden en nog steeds geen duidelijk beeld is over hoe 48 
de verenigingskamers zullen worden. N.K.S.W. Kompanio is in communicatie sterk 49 
afhankelijk van de assessor, die op zijn beurt weer afhankelijk is van andere 50 
personen. Dit vermoeilijkt de communicatie.  51 
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- R. Willems vraagt of N.K.S.W. Kompanio deelneemt aan de verschillende 1 
projectgroepen.  2 

o Gaby zegt dat N.K.S.W. Kompanio uitgenodigd wordt bij twee 3 
verschillende expertisegroepen, maar deze vinden niet vaak plaats. 4 
Tevens komt voor dat in de verschillende groepen verschillende 5 
plannen gepresenteerd worden. Het is voor N.K.S.W. Kompanio wel 6 
mogelijk in die groepen invloed uit te oefenen.  7 

o R. Willems zegt dat drie expertisegroepen bestaan, die allemaal over 8 
verschillende aspecten van de nieuwbouw gaan. Geprobeerd kan 9 
worden in alle drie de groepen plaats te nemen, zodat N.K.S.W. 10 
Kompanio een completer beeld kan opdoen. De meegaandheid van de 11 
mensen in de groepen en de aanwezigheid van de architect verschilt 12 
per expertisegroep. Geprobeerd kan worden meer invloed uit te 13 
oefenen als in alle drie de groepen plaatsgenomen wordt.  14 

o Gaby bedankt R. Willems voor de tip.  15 
- M. van der Hulst vraagt in hoeverre de USR de belangen van N.K.S.W. 16 

Kompanio meeneemt.  17 
o R. Willems zegt dat de USR hier niet bij betrokken is.  18 
o Gaby zegt dat de FSR wel betrokken is, maar zij meer bezig zijn met de 19 

algemene belangen van alle studenten. N.K.S.W. Kompanio is 20 
aanwezig om de belangen van de studieverenigingen te behartigen. 21 
Vooral de invloed van de assessor is te merken.  22 

- R. Willems vraagt of al contact is geweest met de decaan.  23 
o Gaby zegt dat G. van Berkum, de secretaris van het faculteitsbestuur, 24 

actiever als contactpersoon zal fungeren.  25 
 26 
Gaby zegt dat op zoek gegaan zal worden naar een zelfstandig bestuur voor 27 
N.K.S.W. Kompanio. Binnen het nieuwe bestuur zullen de bestuursleden als 28 
contactpersonen gekoppeld worden aan bestuursleden van de besturen van de 29 
lidverenigingen. Hiervoor is gekozen omdat bleek dat alle bestuursleden te weinig tijd 30 
kunnen steken in de groei van N.K.S.W. Kompanio, omdat de eigen studievereniging 31 
altijd voorgaat. De sollicitatie zal openstaan voor alle studenten van de Sociale 32 
Wetenschappen en de werving zal op een gelijke manier verlopen als de werving 33 
voor de FSR. De wervingsprocedure zal dus niet verlopen via de lidverenigingen, 34 
zodat niet in het eigen vaarwater van bestuurswerving gezeten zal worden.  35 

- M. Verkooijen vraagt of gesolliciteerd wordt bij het huidige bestuur van 36 
N.K.S.W. Kompanio.  37 

o Gaby zegt dat het bestuur met de RvA van N.K.S.W. Kompanio een 38 
sollicitatiecommissie zullen vormen.  39 

- M. Verkooijen vraagt hoe de samenstelling van het nieuwe bestuur zal zijn.  40 
o Gaby zegt dat de voorkeur ligt bij een zo divers mogelijk bestuur, maar 41 

dit is geen vereiste. Het voornaamste doel is een capabel bestuur 42 
vormen. De contactpersonen zullen los van verenigingen gekoppeld 43 
worden.  44 

o R. van Asperen vraagt wat zal gebeuren als niemand solliciteert.  45 
 Gaby zegt dat het nieuwe bestuur zich dan op dezelfde manier 46 

zal vormen als nu.  47 
o R. van Asperen vraagt wat zal gebeuren als een paar geïnteresseerden 48 

solliciteren, maar niet genoeg om een volledig bestuur te kunnen 49 
vormen.  50 
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 Gaby zegt dat gestreefd zal worden een dagelijks bestuur te 1 
vormen van sollicitanten, waarna bestuursleden van 2 
lidverenigingen het bestuur aanvullen.  3 

- L. Peeters vraagt of het bestuur niet bang is geïnteresseerden voor een 4 
bestuursjaar bij Postelein mis te lopen.  5 

o Gaby zegt dat de verenigingen waarschijnlijk niet in elkaars vaarwater 6 
zitten. Allereerst is de promotie anders, maar de besturen zijn ook niet 7 
te vergelijken. De tijdsinvestering van een bestuursjaar bij Postelein en 8 
bij N.K.S.W. Kompanio zijn totaal verschillend. De verschillen zijn 9 
zodanig groot dat Postelein geen kandidaten zal verliezen voor het 10 
eigen bestuur.  11 

- R. Willems vraagt of het nieuwe bestuur van N.K.S.W. Kompanio beurzen zal 12 
ontvangen.  13 

o Gaby zegt dat deze aangevraagd zullen moeten worden, maar de kans 14 
groot is dat hiervoor niet aanmerkingen gekomen zal worden.  15 

o R. van Asperen vraagt hoe dit zit bij Olympus.  16 
 M. van der Hulst zegt dat de zeven bestuursleden van Olympus 17 

tien beurzen ontvangen, maar dat Olympus een kantine beheert 18 
waar veel tijdsinvestering en verantwoordelijkheden bij gepaard 19 
gaan. Indien bestuursbeurzen aangevraagd zullen worden voor 20 
een komend bestuur, moet dit nu uitgezocht worden.  21 

 Gaby zegt dat de beurzen in het jaar zelf aangevraagd en met 22 
terugwerkende kracht verkregen kunnen worden.  23 

 M. van der Hulst zegt dat het ontvangen van beurzen een trigger 24 
kan zijn om een bestuursjaar te gaan doen. Het is belangrijk 25 
hierover uitsluitsel te kunnen geven aan sollicitanten.  26 

- M. Verkooijen vraagt of het bestuur al gehoord heeft van geïnteresseerden in 27 
een bestuursjaar bij N.K.S.W. Kompanio.  28 

o Gaby zegt dat gehoopt wordt op een mix van studenten en oud 29 
bestuursleden die nog iets kleins willen blijven doen na hun 30 
bestuursjaar, zoals bij Olympus het geval is. Op dit moment is het 31 
animo lastig in te schatten.  32 

o R. Willems zegt dat als het bestuursjaar gepromoot wordt als grote 33 
commissie, dit veel mensen kan trekken.  34 

- R. Willems zegt dat zij vernomen heeft dat het binnen het huidige bestuur van 35 
N.K.S.W. Kompanio niet altijd onderling loopt, door verschillende 36 
tijdsinvesteringen van bestuursleden. Ze vraagt of Gaby haar bestuursfunctie 37 
binnen N.K.S.W. Kompanio nog steeds leuk vindt.  38 

o Gaby zegt dat dit wisselt. Vaak is het erg leuk, omdat het leuk is om 39 
samen te werken met andere verenigingen, ondanks de tijdinvestering 40 
van anderen. Het klikt onderling omdat ervaringen gedeeld worden die 41 
van elkaar begrepen worden, omdat iedereen in een bestuursjaar zit. 42 
Op andere momenten is het lastig, omdat allerlei dingen dan niet willen 43 
lukken.  44 

 45 

6. Update boekenleverancier 46 

Thijs zegt dat op de algemene ledenvergadering van 29 november was 47 
medegedeeld dat Postelein een nieuwe samenwerking zou aangaan met 48 
boekenleverancier Roelants en dat hierbij de samenwerking met Studystore zou 49 
worden opgezegd. De reden hiervoor was een verouderd contract vanuit Studystore 50 
en een nieuw contract waarbij Postelein en haar leden financieel achteruit zouden 51 
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gaan. Roelants leek hier destijds een goede oplossing voor te bieden. Echter bleek 1 
later dat Roelants niet te bieden had, wat zij in de eerste instantie zeiden, doordat de 2 
provisie en de services anders zouden worden. Daarnaast waren ze niet op de 3 
hoogte van de Wet op Vaste Boekenprijs, wat de reden is dat Studystore een nieuw 4 
contract aan wilde gaan. Hierdoor zou eenzelfde situatie zich over een paar jaar 5 
kunnen herhalen bij Roelants. Ondertussen hadden de andere partijen, 6 
boekenservice.nl en Studystore, allebei een nieuw tegenaanbod gedaan waardoor 7 
alle mogelijke samenwerkingen opnieuw werden overwogen. Hierbij is rekening 8 
gehouden met de korting voor leden, de provisie die Postelein ontvangt en de 9 
services die de leveranciers te bieden hadden. Hieruit bleek dat Studystore de beste 10 
optie was, doordat zij hun sponsoring willen baseren op een nieuw systeem dat niet 11 
in strijd is met de Wet op Vaste Boekenprijs en waardoor Postelein en haar leden 12 
financieel niet achteruit zullen gaan. Daarnaast is Studystore vertrouwd bij leden en 13 
bieden zij een goede service die momenteel nog wordt uitgebreid. Met hen is 14 
gesproken over de algemene vorm van een samenwerking met betrekking tot 15 
contractduur, services en provisie. Bij het aangaan van een nieuw contract zal het 16 
gehele contract kritisch doorgenomen worden met betrekking tot de clausules. 17 
 18 
Thijs vraagt of de ALV punten heeft die belangrijk zijn om mee te nemen bij het 19 
opstellen van een contract.  20 
 21 
L. Streppel vraagt wat in eerste instantie mis was met het contract met Studystore.  22 

- Thijs zegt dat het contract dat afliep in strijd was met de Wet op Vaste 23 
Boekenprijs, door de korting en provisie die Studystore gaf. Daarom werd een 24 
nieuw contract aangeboden. In dit contract was echter minder ruimte voor de 25 
totale korting en provisie. Geschoven kon worden in het percentage korting 26 
tegenover provisie, maar Postelein zou hoe dan ook financieel achteruit gaan.   27 

 28 
G. Dodemont vraagt hoe op dit moment het contact met Studystore verloopt.  29 

- Thijs zegt dat de contactpersoon op dit moment A. Bongers is, maar zij 30 
vanwege persoonlijke omstandigheden tijdelijk weggevallen is. Op dat 31 
moment is gelijk gebeld en werd R. Werink de nieuwe contactpersoon. A. 32 
Bongers gaat steeds meer taken overnemen.  33 

- G. Dodemont vraagt hoe het contact met R. Werink verloopt.  34 
o Thijs zegt dat de mogelijkheid tot leveren op de Posteleinkamer niet op 35 

tijd gesloten was, waardoor meerdere naleveringen op de 36 
Posteleinkamer kwamen. Dit zal meegenomen worden bij het aangaan 37 
van een nieuw contract. Over het contract loopt het contact via A. van 38 
Driel.  39 

- G. Dodemont zegt dat in haar jaar de contactpersoon niet goed ingewerkt 40 
was, waardoor zij zelf veel werk moest doen. Ze vraagt hoe Thijs dit ervaart 41 
en of hij met het huidige contact door zou willen gaan.  42 

o Thijs zegt dat het contact op dit moment wisselend is. R. Werink heeft 43 
echter een groot takenpakket, hij doet namelijk de gehele 44 
boekenverkoop van Groningen, waardoor Postelein niet zijn prioriteit 45 
heeft. Na een telefoontje naar Studystore was het probleem gelijk 46 
opgelost.  47 

o Gaby zegt dat Studystore intern bezig is met een systeem, zodat het 48 
inwerken van nieuwe contactpersonen en het behouden van 49 
contactpersonen soepeler gaat.  50 
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- R. van Asperen vraagt of de mogelijkheid bestaat een vergoeding te krijgen bij 1 
fouten vanuit Studystore. Ze vraagt of het contractueel mogelijk is 2 
consequenties te verbinden aan fout.  3 

o Thijs zegt dat dit meegenomen zal worden bij het nieuwe contract.  4 
- S. de Feiter sluit zich aan bij G. Dodemont dat het contact de afgelopen jaren 5 

erg wisselend was en dat dit voorgelegd moet worden bij het aangaan van 6 
een nieuw contract. Tevens moet rekening gehouden worden dat het voor 7 
Studystore niet haalbaar is een jaar lang dezelfde contactpersoon te houden.  8 

- Gaby zegt dat dit uitgebreid besproken wordt met A. van Driel.  9 
 10 
M. Willems zegt dat de optie om boeken te leveren op de Posteleinkamer te lang 11 
openstond en vraagt of dat de enige reden is dat nog steeds naleveringen komen.  12 

- Thijs zegt dat de prognose bij een van de boeken verkeerd was, waardoor de 13 
boeken verkeerd besteld waren. Dit jaar wordt één boek twee keer zo veel 14 
besteld, waardoor de voorraad bij Studystore onvoldoende bleek.  15 

- R. Willems zegt dat het fijn is dat mensen nog boeken bestellen en dat meer 16 
bestellingen fijn is. Bij de onderhandelingen kan ingezet worden op meer 17 
korting en minder provisie, zodat het voor leden aantrekkelijker wordt boeken 18 
te bestellen via Postelein en meer winst gehaald kan worden doordat meer 19 
boeken besteld worden.  20 

- R. van Asperen zegt dat bij de jaarlijkse enquête gevraagd kan worden 21 
waarom leden wel of geen boeken bestellen.  22 

- Gaby zegt dat dit allemaal meegenomen kan worden.  23 
 24 
L. Peeters vraagt voor hoe lang een contract aangegaan zal worden.  25 

- Gaby zegt dat het contract twee jaar zal duren. Studystore wil een contract dat 26 
langer duurt dan een jaar, omdat zij willen investeren in een studievereniging.  27 

- R. Willems zegt dat goed gekeken moet worden naar de voorwaarden van het 28 
opzeggen van een contract.  29 

- Gaby zegt dat Studystore alle contracten op dezelfde manier wil gaan 30 
afsluiten en dat hiermee rekening gehouden zal worden.  31 

- R. van Asperen raadt aan de RvA over het contract te laten kijken.  32 
 33 
R. van Asperen geeft haar complimenten over het grondige uitzoeken van alle opties.  34 
 35 
Een lid verlaat de alv.  36 
 37 

7. Algemene speerpunten 38 

Gaby zegt dat gebrainstormd zal worden over de kernwaarden waar Postelein voor 39 
staat. De speerpunten die elk jaar beschreven worden in de beleidsplannen zijn vaak 40 
hetzelfde. Elk bestuur kan kiezen waar de focus op gelegd wordt. Het doel is 41 
algemene speerpunten, of kernwaarden op te stellen die beschreven worden in een 42 
document. Vervolgens kunnen komende besturen kiezen op welke elementen ze 43 
focussen, die voort kunnen komen uit de algemene kernwaarden.  44 

- R. Willems vraagt of een nieuw bestuur de kernwaarden aan de kant mag 45 
zetten en nieuwe dingen voor mag stellen.  46 

o Gaby zegt dat het document bedoeld is als gebruiksaanwijzing en dat 47 
de eerste pagina’s van het beleidsplan ingekort kunnen worden.  48 

o S. de Feiter zegt dat in een beleidsplan de concrete middelen voor de 49 
uitvoering van een speerpunt zoals communicatie nog steeds 50 
beschreven moeten worden. Ze zegt dat dit dan hetzelfde is.  51 
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o Gaby zegt dat nu nog niet precies duidelijk is hoe het bestand 1 
vormgegeven zal worden, omdat het nieuw is. Gestreefd zal worden 2 
naar enkel het beschrijven van de middelen om speerpunten uit te 3 
voeren, in plaats van beschrijven wat de speerpunten inhouden.  4 

o S. de Feiter zegt dat dan nog steeds de manier van verwezenlijken 5 
beschreven moet worden.  6 

o E. Bollaart zegt dat de speerpunten dan niet gepresenteerd hoeven te 7 
worden als iets nieuws, omdat teruggepakt kan worden op de 8 
algemene kernwaarden.  9 

o S. de Feiter zegt dat dit nu ook gebeurt.  10 
o G. Dodemont zegt dat bepaalde dingen niet meer benoemd hoeven te 11 

worden, zoals het draaien van kamerdiensten. Dit staat dan vast in het 12 
document. Enkel dingen die anders gebeuren moeten onderbouwd 13 
worden.  14 

- V. van den Berg zegt dat nieuwe leden niet op de hoogte zijn van de 15 
gebruiken.  16 

- Gaby zegt dat zij het document met algemene kernwaarden kunnen lezen.  17 
- R. Willems vat samen dat als een kernwaarde van Postelein communicatie is, 18 

dit inhoudt dat het bestuur zich richt op leden. In het beleidsplan wordt dan 19 
verwezen naar het document waarin de kernwaarde communicatie 20 
beschreven staat. In het beleidsplan worden dingen beschreven die specifiek 21 
voor het jaar zijn.  22 

- L. Peeters zegt dat het doel van een bestuursjaar niet is om alles hetzelfde te 23 
doen als voorgaande jaren en dat gewaakt moet worden dat dit bestand daar 24 
niet aan bijdraagt.  25 

- Gaby zegt dat elk bestuur eigen dingen heeft die in het beleidsplan gezet 26 
worden. Het document is vooral bedoeld als wijziging op papier, zodat het 27 
beleidsplan korter wordt.  28 

- L. Streppel zegt dat verwezen kan worden naar voorgaande jaren, zodat in die 29 
beleidsplannen teruggezocht kan worden.  30 

- Gaby zegt dat dit op het moment gedaan wordt met protocollen.  31 
- S. de Feiter zegt dat het document gezien kan worden als een beschrijving 32 

van de kernwaarden, zodat onder een speerpunten alles beschreven kan 33 
worden wat daarbij hoort.  34 

 35 
S. de Feiter vraagt of een verandering van de kernwaarden in het document 36 
aangepast zal worden.  37 

- Gaby zegt dat het document als een protocol gezien kan worden. Indien de 38 
kernwaarden verouderen, kan het document gewijzigd worden.  39 

- G. Dodemont zegt dat elk bestuur kiest waar de nadruk op gelegd wordt. Als 40 
het bestuur daarna die verandering meeneemt, kan dit in het document 41 
opgenomen worden.  42 

- Gaby vraagt of hier een standaard clausule over opgenomen kan worden of 43 
dat hierover in een alv gestemd moet worden.  44 

o R. van Asperen zegt dat elk jaar gestemd kan worden over 45 
toevoegingen bij de wissel-alv.  46 

o L. Peeters vraagt zich af of het nodig is elk jaar te moeten stemmen 47 
over het document, omdat ze verwacht dat dit niet heel interessant is 48 
voor de ALV.  49 
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o S. de Feiter zegt dat het wel goed is over het eerste document te 1 
stemmen, omdat dat de speerpunten zijn waar normaal over gestemd 2 
wordt.  3 

- L. Streppel zegt dat het jaar toegevoegd kan worden bij de toevoegingen van 4 
de kernwaarden.  5 

- Gaby zegt dat dit volgend jaar bekeken kan worden, omdat het te vroeg is dit 6 
voor jaren vast te kunnen stellen.  7 

- G. Dodemont geeft haar complimenten over de goede uitgedachte gang van 8 
zaken.  9 

o Gaby bedankt haar.  10 
 11 
In de bijlage zijn de kernwaarden te lezen die uit de brainstorm zijn gekomen. 12 
Hieronder volgt de uitleg van de kernwaarden, de gegeven argumenten en de 13 
verdeling van punten bij bepaalde kernwaarden.  14 
 15 
G. Dodemont zegt dat bij Postelein de balans tussen toegankelijkheid en 16 
professionaliteit belangrijk is. Enerzijds is de vereniging laagdrempelig, omdat leden 17 
makkelijk binnen kunnen lopen, maar anderzijds komt het bestuur professioneel 18 
over. Het risico is dat de vereniging door te veel regels te star wordt, maar ook dat 19 
door de toegankelijkheid dingen laks aangepakt worden.  20 

- Gaby zegt dat het dus twee losse kernwaarden zijn die in balans staan.  21 
 22 
L. Peeters zegt dat reflectie en evaluatie belangrijk zijn. Het bestuur moet kritisch 23 
blijven kijken naar de vereniging. Gekeken kan worden of leden meer inspraak 24 
kunnen geven zonder naar een alv te moeten komen, bijvoorbeeld via enquêtes of 25 
actieve evaluatie na activiteiten.  26 

- Y. van der Heijden zegt dat inspraak van leden op die manier breder 27 
getrokken kan worden.  28 

- M. Kunst zegt dat toegankelijkheid hierbij belangrijk is. Sprake is van een 29 
harde kern die naar alv’s komt. Om meer input van minder actieve leden te 30 
kunnen krijgen, kan afgestemd worden op hun wensen.  31 

 32 
L. Peeters zegt dat communicatie binnen en buiten de vereniging belangrijk is. Het is 33 
fijn dat bij binnenkomst in de Posteleinkamer een bestuurslid bij de leden gaat zitten, 34 
dit is toegankelijk.  35 
 36 
S. de Feiter zegt dat modernisering binnen Postelein belangrijk is en met name de 37 
voortzetting van het pinnen en online reserveren bedoeld wordt. Deze lijn moet 38 
doorgepakt worden en verder blijven ontwikkelen en vasthouden. Reflectie is ook 39 
belangrijk, zo kan eens in de vijf jaar een grote evaluatie gehouden worden, hier 40 
kunnen bijvoorbeeld sponsoren en andere externen betrokken worden. Elk jaar kan 41 
onder de leden een enquête gehouden worden. Zo wordt ook de mening van minder 42 
actieve leden gehoord. Bij elke grote activiteit moet nagegaan worden of dit bij de 43 
leden past. Zo werd een aantal jaar geleden thee gedronken op borrels, dit zou nu 44 
niet meer passen. Met de veranderingen onder de leden moet meegegaan worden.  45 

- R. van Asperen zegt dat modernisering een gevolg van reflectie kan zijn, 46 
omdat gekeken wordt wat past. Professionaliteit en toegankelijkheid hangen 47 
samen met interne en externe communicatie.  48 

- Gaby zegt dat deze dingen in elkaar overlopen.  49 
 50 
Gaby vraagt of nog punten gemist worden.  51 
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- M. van der Hulst zegt dat continuïteit nog niet genoemd is. Hierbij kan 1 
nagedacht worden over archivering en het vastleggen van dingen die goed 2 
gaan en succesfactoren.  3 

- S. de Feiter zegt dat protocollen hierop een aanvulling zijn, omdat ze daaraan 4 
bijdragen.  5 

 6 
Gaby zegt dat veel punten toegelicht zijn en gaat elk puntje nu langslopen, zodat 7 
concrete zaken toegevoegd kunnen worden die bij het punt horen. Ze zegt dat 8 
toegankelijkheid bijvoorbeeld de houding naar leden op de Posteleinkamer is.  9 

- L. Streppel zegt dat de alv’s toegankelijker worden.  10 
- G. Dodemont zegt dat rekening houden is met verschillende groepen binnen 11 

Postelein.  12 
- E. Bollaart zegt dat lezingen laagdrempeliger zijn met meer verschillende 13 

leden, met die mensen kan de binding gelegd worden door contact te maken.  14 
- M. van der Hulst zegt dat dit betrekking heeft op commissies, namelijk dat 15 

leden zich geroepen voelen om commissielid te worden.  16 
- R. Willems zegt dat het ook betrekking heeft op andere besturen, omdat zij het 17 

vaak prettig samenwerken vinden met Postelein, echter dat het met een gala 18 
bijvoorbeeld minder aantrekkelijk bleek de afgelopen jaren.  19 

- G. Dodemont zegt dat docenten niet vergeten moeten worden.  20 
 21 
Gaby zegt dat professionaliteit genoemd is en hierbij onderscheid gemaakt werd 22 
tussen extern en intern.  23 

- R. van Asperen zegt dat het nakomen van gemaakte afspraken en doelen 24 
professioneel is. Zo houdt een bestuur zich zo goed mogelijk aan het 25 
beleidsplan en begrotingen.  26 

- G. Dodemont zegt dat dit aansluit bij continuïteit, omdat niet opeens nieuwe 27 
dingen gedaan worden maar op lange termijn gekeken wordt naar wat gedaan 28 
is.  29 

- R. Willems zegt dat de overdracht tussen besturen goed en uitgebreid is. Het 30 
verschil tussen de stukken van verschillende besturen is nauwelijks op te 31 
merken.  32 

- E. Bollaart zegt dat het bespreken van zaken in alv’s om het langs de leden te 33 
laten gaan professioneel is. Zo wordt getoond dat over zaken nagedacht 34 
wordt. De transparantie naar leden is goed.  35 

- S. de Feiter zegt dat de formaliteit zoals de bestuurspakken en het formele 36 
taakgebruik professioneel is.  37 

- R. van Asperen zegt dat het geven van gevraagd maar ook ongevraagd 38 
advies door de Raad van Advies professioneel is. Zij weten alles en lezen de 39 
wekelijkse notulen van de bestuursvergaderingen.  40 

o G. Dodemont zegt het hier niet mee eens te zijn, omdat het erg 41 
uitgebreid is en niet efficiënt.  42 

o S. de Feiter zegt dat het hebben van een Raad van Advies op zich 43 
professioneel is.  44 

o G. Dodemont zegt dat elke vereniging een Raad van Advies heeft.  45 
o S. de Feiter zegt dat beschreven mag worden dat Postelein dit heeft.  46 
o L. Streppel zegt naar leden duidelijker beschreven mag worden wat de 47 

Raad van Advies precies doet.  48 
o Gaby zegt dat transparantie dus belangrijk is.  49 
o G. Dodemont zegt dat dit zo is in de documentatie.  50 
o R. van Asperen voegt toe dat hetzelfde geldt voor contracten.  51 
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- M. Verkooijen zegt dat algemeen beschreven kan worden dat de rol van het 1 
bestuur duidelijk is voor degenen waarmee contact gelegd wordt.  2 

- R. Willems zegt dat contact met de opleiding ook professioneel is. Als 3 
studievereniging is de opleiding een belangrijk onderdeel. Het hebben van 4 
meerdere POWI’s is goed, maar meer samenwerking mag. Het weten wat je 5 
voor staat mag onder professionaliteit vallen.  6 

o M. Willems vraagt wat een POWI is.  7 
 Gaby zegt dat dat een overleg is tussen Postelein en het 8 

onderwijsinstituut.  9 
 10 
Gaby zegt dat het volgende punt reflectie en evaluatie betreft.  11 

- R. Willems zegt dat zowel binnen de commissies als het bestuur gekeken 12 
wordt hoe dingen gaan en beter kunnen. Iedereen heeft een kritische houding.  13 

- S. de Feiter zegt dat in een alv transparantie gegeven kan worden hoe 14 
reacties op activiteiten waren.  15 

- M. Verkooijen zegt dat hetzelfde geldt voor de stukken.  16 
 17 
Gaby zegt dat communicatie ook genoemd is als kernwaarde.  18 

- R. van Asperen zegt dat dit passend moet zijn en dus andere manieren 19 
gebruikt worden bij verschillende soorten mensen. Met externen en leden 20 
wordt anders gecommuniceerd.  21 

- L. Knipscheer zegt dat zij in haar eerste jaar het werk dat een bestuur doet erg 22 
vaag vond en ze vindt dit nog steeds een grijs gebied. Om betrokkenheid met 23 
leden te stimuleren kan dit meer naar leden gecommuniceerd worden. Dit kan 24 
tegemoet komen aan meer begrip voor het bestuur.  25 

o R. Willems zegt gesproken te hebben over wat de bestuurstaken zijn 26 
tijdens haar eigen bestuursjaar, maar toen leken leden niet 27 
geïnteresseerd daarin. Ze vraagt zich af of mensen dit willen weten.  28 

o L. Knipscheer zegt dat niet alles interessant is, maar door 29 
aanwezigheid bij alv’s realiseert ze zich pas hoe veel tijd gestoken 30 
wordt in de vereniging en dat alles goed doordacht wordt.  31 

o L. Streppel zegt dat meer begrip getoond kan worden als bestuursleden 32 
willen werken in plaats van tijd besteden aan de leden, als de druk 33 
begrepen wordt.  34 

o Gaby zegt dat een balans gezocht moet worden tussen wat leden 35 
willen weten en wat niet.  36 

 37 
Gaby zegt dat modernisering het volgende punt is.  38 

- L. Peeters vraagt zich af of dit echt een kernwaarde is. Ze denkt dat het meer 39 
een toevoeging is aan andere kernwaarden.  40 

- M. Verkooijen zegt te twijfelen of het een kernwaarde is, maar het is wel 41 
belangrijk om met de tijd mee te gaan. Modernisering is uitzoeken of dit kan. 42 
Nu kan nog niet bedacht worden wat over vier jaar moderner kan, maar dit 43 
moet wel blijven gebeuren.  44 

- Gaby zegt dat het dus belangrijk is te blijven kijken of iets anders kan.  45 
- L. Peeters zegt dat het dus onder reflectie en evaluatie past.  46 
- S. de Feiter zegt dat het iets is wat toegevoegd wordt. In het beleidsplan zal 47 

concreet beschreven moeten worden wat veranderd wordt.  48 
- M. Verkooijen zegt dat het belangrijk is dat elk bestuur daarnaar kijkt.  49 
- M. Willems zegt dat een bestuur voor het eigen jaar niet kan reflecteren of 50 

modernisering nodig is.  51 
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- L. Peeters zegt dat het gebaseerd wordt op het voorgaande jaar.  1 
- M. Verkooijen zegt dat het niet altijd uit reflectie hoeft te komen.  2 
- M.Y. Kho zegt dat meegegaan moet worden met de doelgroep die verandert. 3 

Het past dus niet volledig bij reflectie. Modernisering is met de tijd meegaan.  4 
- Gaby zegt dat het dus geen kernwaarde is, maar de werkgroep zal het 5 

meenemen en kijken naar het punt.  6 
 7 
Gaby zegt dat het laatste puntje continuïteit is.  8 

- S. de Feiter zegt dat het als puntje onder professionaliteit staat.  9 
- R. van Asperen zegt dat het als kernwaarde weggehaald kan worden en 10 

onder professionaliteit kan blijven staan.  11 
 12 
G. Dodemont zegt dat alle genoemde dingen faciliterend zijn en helpen om de 13 
vereniging te laten groeien, maar belangrijk is wat het doel van de vereniging is.  14 

- M. van der Hulst zegt dat het doel van de vereniging is, zoals het in de 15 
statuten staat, het behartigen van de belangen van studenten en 16 
afgestudeerden van de Radboud Universiteit Nijmegen in een pedagogische 17 
en/of onderwijskundige studierichting. Ze tracht dit doel onder meer te 18 
bereiken door het bevorderen en organiseren van studieactiviteiten, het 19 
vormen van een band tussen de leden en het bevorderen van contacten 20 
tussen studenten en het pedagogisch-onderwijskundig werkveld, dit alles in de 21 
meest ruime zin van het woord.  22 

 23 
Y. van der Heijden zegt dat alle punten gelinkt zijn. Transparantie staat bij 24 
professionaliteit maar hoort ook bij communicatie in een alv. Dingen lijken dubbel 25 
gezegd te worden.  26 

- G. Dodemont zegt dat veel overlap is tussen de punten, maar die ook bij veel 27 
waarden horen.  28 

- L. Peeters zegt dat de werkgroep de punten kan onderverdelen waar het 29 
hoort. Des te meer informatie zij hebben, des te meer hebben ze om mee te 30 
werken en dat is fijn.  31 

- R. Willems zegt dat het logisch is dat punten samenhangen, omdat het om 32 
dezelfde vereniging gaat. Punten hoeven dus niet per se gescheiden te 33 
worden. 34 

 35 
S. de Feiter zegt dat in een enquête leden gevraagd kan worden wat hun 36 
kernwaarden zijn.  37 

- M. Verkooijen zegt bang te zijn dat de meeste mensen te weinig weten 38 
hierover. Ze vindt dat de ALV hier meer over mag zeggen.  39 

- Gaby zegt dat iedereen de kans gegeven mag worden. In de enquête kan een 40 
makkelijke vraag gesteld worden wat belangrijk is bij Postelein.  41 

 42 
M. Kunst zegt dat het een fijne manier van werken was, door in kleine groepjes te 43 
brainstormen en verschillende mensen aan het woord te horen.  44 
 45 
Een werkgroep van drie personen schrijft het document van de kernwaarden. Tijdens 46 
de alv in juni zal gestemd worden over het document en het volgende bestuur zal 47 
kijken hoe ze het meenemen. Het is voor iedereen mogelijk plaats te nemen in de 48 
werkgroep en deze wordt ondersteund door Anne-France. Voor de werkgroep kan tot 49 
en met week 9 aangemeld worden, door middel van het mailen van een korte 50 
motivatie. De werkgroep zal vanaf week 10 aan de slag gaan.  51 
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- R. van Asperen vraagt hoe dit gecommuniceerd zal worden naar leden die 1 
niet aanwezig waren op de alv.  2 

o Gaby zegt dat dit via normale promotie zal gebeuren, zodat iedereen 3 
de kans heeft.  4 

 5 
Twee leden verlaten de alv.  6 
 7 

8. Evaluatie online reserveren 8 

Gaby zegt dat het online reserveren binnen het bestuur geëvalueerd is en het 9 
bestuur de manier van werken fijn vindt, maar dat het aanmaken van de 10 
inschrijflijsten tijd kost. Dit kan in de toekomst efficiënter. Ze vraagt wat de ALV van 11 
het online reserveren vindt.  12 
 13 
V. van den Berg zegt dat iedereen zich gemakkelijk in kan schrijven en als niet 14 
betaald wordt, dan is er niets aan de hand. Ze vraagt of het vaak voorkomt dat leden 15 
zich zomaar inschrijven.  16 

- Gaby zegt dat dit tot nu toe weinig is voorgekomen.  17 
- Tamara zegt dat het wisselt per activiteit, maar het door de reservelijst vaak 18 

snel opgelost is. De mensen van de reservelijst hebben nog genoeg tijd om te 19 
betalen voor de activiteit.  20 

- Gaby zegt dat veel mensen niet met opzet niet betalen, maar dat het gebeurt 21 
omdat ze het vergeten zijn of de voorwaarden niet gelezen hebben.  22 

 23 
M. Willems zegt dat ze van mensen hoorde dat ze moesten wennen dat ze niet meer 24 
naar de Posteleinkamer hoeven te komen om in te schrijven, maar dat ze dit gelijk 25 
kunnen doen. Ze denkt dat dit met tijd beter zal gaan.  26 
 27 
M. Kunst zegt dat het maken van de inschrijflijsten tijd kost en vraagt of dit 28 
gemakkelijker via Blackboard gedaan kan worden.  29 

- Gaby zegt dat het aanmaken van inschrijvingen via Blackboard meer tijd kost 30 
dan via Google Forms.  31 

- G. Dodemont vraagt of dit voortaan door commissiehoofden gedaan kan 32 
worden.  33 

o Gaby zegt dat de inschrijflijsten momenteel via het account van 34 
Postelein aangemaakt worden en dat commissiehoofden daar niet bij 35 
kunnen. Wel kunnen inschrijflijsten aangemaakt worden via het account 36 
van de commissiehoofden, echter zijn de inschrijflijsten dan zichtbaar 37 
voor alle commissiehoofden, niet alleen voor het verantwoordelijke 38 
commissiehoofd. Wel zal aan opvolgers meegegeven worden dat het 39 
tijd scheelt deze taak uit te besteden.  40 

o G. Dodemont zegt dat de map van de inschrijflijsten gedeeld kan 41 
worden met verschillende e-mails. Voor commissiehoofden kan het juist 42 
fijn zijn om te zien hoe de eigen inschrijving loopt.  43 

 44 
M. Kunst zegt dat de mogelijkheid online te reserveren fijn is voor mensen die niet 45 
veel op de universiteit aanwezig zijn. De activiteiten zitten echter snel vol, waardoor 46 
mensen die niet op Facebook kijken, of willen overleggen met vrienden om te gaan 47 
geen kans meer hebben te reserveren. Eventueel kan de inschrijflijst later geopend 48 
worden dan de promotie van een activiteit. In dat geval heeft iedereen dezelfde kans 49 
om in te schrijven.  50 
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- L. Peeters zegt dat zij nauwelijks op Facebook kijkt en daardoor activiteiten 1 
mist. Bij veel activiteiten is vaak dezelfde groep mensen aanwezig. Ze vraagt 2 
zich af of door de commissiebattle en het online reserveren in de eigen 3 
vingers gesneden wordt, omdat de activiteiten zo snel vol zitten.  4 

o Gaby zegt dat het online reserveren toegankelijk is voor een groep 5 
studenten die niet heel actief is bij Postelein.  6 

o Anouk zegt dat op dit moment namen op inschrijflijsten verschijnen die 7 
niet vaak naar activiteiten komen.  8 

o V. van den Berg zegt dat het logisch is dat dezelfde mensen naar 9 
activiteiten gaan, omdat zij nu eenmaal graag naar activiteiten gaan. 10 

- Y. van der Heijden zegt dat de drempel om in te schrijven lager is, maar dat 11 
een aantal uur na de promotie de activiteiten al vol zitten. Soms is de activiteit 12 
dus al vol als deze voor de eerste keer gezien wordt. Het kan helpen de 13 
inschrijving ’s avonds te openen, zodat geïnteresseerden de tijd hebben met 14 
anderen te overleggen of zij gaan. Op deze manier kan de inschrijving breder 15 
getrokken worden, omdat actieve leden makkelijker gaan.  16 

- L. Peeters vraagt wanneer de inschrijving geopend kan worden, omdat de 17 
Posteleinkamer om 19.00 uur gesloten is.  18 

o Y. van der Heijden zegt dat activiteiten overdag gepromoot kunnen 19 
worden en de inschrijving ’s avonds kan openen. Mensen kunnen dan 20 
eerst overleggen, voor de activiteit vol zit.  21 

o Gaby zegt dat de dag erna op de Posteleinkamer ingeschreven kan 22 
worden, indien de activiteit nog niet vol zit.  23 

- Anouk zegt dat activiteiten bij de papieren inschrijflijsten ook gelijk vol zaten, 24 
omdat mensen die het bericht op Facebook zagen naar de Posteleinkamer 25 
gingen om in te schrijven. Nu hoeven mensen niet naar de balie te komen, 26 
maar kunnen ze het gelijk zelf via de computer doen.  27 

- L. Peeters zegt dat het nu onduidelijk is wie allemaal gaan en omdat de 28 
inschrijving sneller gaat, kost het te veel tijd om hier achter te komen voordat 29 
de activiteit vol is.  30 

- M. Verkooijen zegt dat het onmogelijk is met iedereen rekening te houden en 31 
dat gekeken mag worden naar wat voor het bestuur het makkelijkst werkt.  32 

- L. Streppel zegt dat het voordeel van het later openen van de inschrijflijst is 33 
dat mensen doordachter inschrijven, waardoor uiteindelijk minder afzeggingen 34 
zullen binnenkomen.  35 

- E. Bollaart zegt dat dit fijn is voor de administratie.  36 
- Gaby vat samen dat het online reserveren fijn werkt en laagdrempelig is. Het 37 

nadeel is dat de activiteiten snel vol zitten omdat mensen in kunnen schrijven 38 
zonder dit doordacht te doen en dat dit wellicht opgelost kan worden door de 39 
inschrijving later te openen.  40 

- D. Hendriks zegt dat het later openen van de inschrijflink nadelig kan zijn voor 41 
mensen die ’s avonds werken.  42 

- G. Dodemont zegt dat niet de tijd van het openen van de inschrijflijst een 43 
probleem is, maar dat de promotie onvoorspelbaar is. Gekozen kan worden 44 
de moeite te nemen de inschrijflijsten op een vaste tijd te openen, zodat het 45 
voorspelbaar en constanter is.  46 

- M. Verkooijen zegt dat het openen van de inschrijflijst op een vaste tijd een 47 
goed idee is, maar dat mensen altijd iets te zeuren hebben. Het openen van 48 
de inschrijflijst op een willekeurig moment zorgt dat alle leden evenveel kans 49 
hebben in te schrijven, omdat niemand weet wanneer de lijst opent.  50 
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- Y. van der Heijden zegt dat iemand anders kan inschrijven voor een 1 
geïnteresseerde als de inschrijflijst op een vaste tijd geopend wordt.  2 

- Gaby concludeert dat het fijn is als de onvoorspelbaarheid weggenomen 3 
wordt.  4 

 5 
Gaby vraagt of de voorwaarden duidelijk zijn.  6 

- M. Kunst zegt dat een extra regel toegevoegd kan worden waarin nogmaals 7 
duidelijk vermeld wordt dat binnen drie dagen betaald moet worden.  8 

- L. Peeters zegt dat het de eigen verantwoordelijkheid is van deelnemers als zij 9 
de voorwaarden niet voldoende lezen.  10 

- M. Kunst zegt dat het voor de administratie kan schelen.  11 
 12 

9. Evaluatie pinnen 13 

Gaby zegt dat het bestuur het werken met de SmartPin fijn en overzichtelijk vindt. 14 
Het pinnen zelf duurt wat lang, maar dit is niet storend en geeft de ruimte een praatje 15 
te maken. Storingen worden direct aangegeven en de Rabobank kan hier gelijk voor 16 
ingeschakeld worden.  17 
 18 
Thijs zegt dat op vrijdag 10 februari de administratie van de SmartPin als volgt was: 19 

Het aantal pintransacties sinds vrijdag 14 oktober 

107 Totaal aantal transacties 
40 Aantal transacties voor enkel samenvattingen* 
67 Aantal transacties voor enkel activiteiten* 
0 Aantal transacties voor samenvattingen en activiteiten tegelijk 

*NB: Hierbij worden wel meerdere bijdragen aan activiteiten tegelijk of meerdere 20 
samenvattingen tegelijk betaald. 21 
 22 

De totale inkomsten aan pintransacties sinds vrijdag 14 oktober 

€ 649,55  Totaal gepinde bedrag (inclusief transactiekosten) 
 € 633,50  Totaal gepinde bedrag (exclusief transactiekosten) 
 € 16,05  Totaal gepind voor transactiekosten 
 € 552,00  Totaal gepind voor activiteiten (exclusief transactiekosten) 
 € 81,50  Totaal gepind voor samenvattingen (exclusief transactiekosten) 

 23 

De statistieken per pintransactie sinds vrijdag 14 oktober 

€ 6,07  Gemiddelde pintransactie inclusief transactiekosten 
 € 5,92  Gemiddelde pintransactie exclusief transactiekosten 
 € 34,15  Hoogste pintransactie 
 € 1,15  Laagste pintransactie 

 24 
Thijs zegt dat dit geld normaal op de Posteleinkamer ligt, maar het nu digitaal op de 25 
bank staat.  26 
 27 
M. Verkooijen zegt dat het leuk zou zijn om de verhouding tussen contante en 28 
gepinde betalingen te kunnen vergelijken.  29 

- Gaby zegt dat het bestuur het idee heeft dat voor grotere activiteiten meer 30 
gepind wordt dan voor kleinere activiteiten.  31 

- Thijs zegt dat voor de biercantus veel gepind wordt. Het lijkt dat leden vanaf € 32 
4,00 gaan pinnen.  33 

 34 
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Gaby zegt dat geen kritische of negatieve opmerkingen vanuit de ALV komen, 1 
waaruit zij opmaakt dat de ALV tevreden is over de SmartPin en dit doorgezet kan 2 
worden.  3 
 4 

10. W.V.T.T.K. 5 

N.v.t.  6 
 7 

11. Rondvraag 8 

L. Peeters vraagt of M. van der Hulst vanaf nu bij elke alv aanwezig zal zijn.  9 
- Gaby zegt dat hij niet mag stemmen op een alv en op de hoogte is van wat 10 

besproken zal worden. De verantwoording heeft hij dus al.  11 
- M. Verkooijen vraagt of hij mag komen als hij wil.  12 

o Gaby zegt dat dit mag, maar dat altijd aan de ALV om toestemming 13 
gevraagd zal worden.  14 

 15 
G. Dodemont zegt dat het ‘Huh, alv, wat?’-bestand erg leuk is, maar het bestand veel 16 
stijl- en spelfouten bevatte. Ze geeft aan dat het de moeite waard is hiernaar te 17 
kijken. Verder vond ze het lastig de agenda voor de alv voor te bereiden. Als een 18 
dergelijke brainstorm nogmaals gehouden zal worden, kan in de agenda vermeld 19 
worden wat van tevoren voorbereid kan worden of hoe de procedure tijdens de alv 20 
zal zijn. Ze vond de gang van zaken van deze alv erg leuk.  21 
 22 
D. Hendriks zegt dat alle bestuursleden mededelingen hebben, behalve de 23 
secretaris. Het is echter zo dat elke periode een episode van Postelein TV verschijnt.  24 

- Anne-France zegt hier zelf ook over nagedacht te hebben en zal dit voortaan 25 
als mededeling benoemen.  26 

 27 
E. Bollaart zegt dat ze de werkvorm van de alv als prettig ervaren heeft. 28 
 29 
Tamara vraagt wat M. van der Hulst van de alv vond.  30 

- M. van der Hulst zegt dat het een interessante ervaring was en het anders 31 
ging dan hij gewend was. Hij vond het fijn het bestuur in actie te kunnen zien 32 
en verwacht zich nu makkelijker in te kunnen lezen bij de wekelijkse notulen. 33 
Hij hoopt dat zijn input nuttig was en vond het fijn aanwezig te zijn.  34 

 35 
Gaby zegt dat ze wilde vragen hoe iedereen de alv ervaren heeft, maar dit al 36 
meerdere keren gehoord heeft.  37 

- M. Willems zegt dat ze het tijdens deze alv makkelijker vond iets te zeggen.  38 
- Gaby vraagt of dit komt doordat ze vaker naar alv’s geweest is of dat hiervoor 39 

een duidelijke reden aanwijsbaar is.  40 
o M. Willems zegt dit niet precies te weten.  41 
o E. Bollaart zegt dat het brainstormen in kleine groepjes bijdraagt aan 42 

het loskomen tijdens de alv.  43 
 44 

12. Sluiting 45 

Gaby bedankt alle aanwezigen en sluit om 21.32 uur de vergadering.  46 
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Bijlage kernwaarden 1 
 2 

 Toegankelijkheid  3 
- Naar leden toe toegankelijk zijn 4 
- Alv’s  5 
- Rekening houden met verschillende groepen leden  6 
- Op de kamer en bij activiteiten  7 
- Van de commissies naar leden; om deel te nemen aan een commissie 8 
- Naar andere verenigingen en docenten  9 

 Professionaliteit 10 
- Naar externen 11 
- Gemaakte afspraken en doelen nakomen  12 
- Continuïteit  13 
- Overdracht tussen besturen van Postelein 14 
- Transparantie  15 
- Formaliteit  16 
- RvA; zijn op de hoogte van alles en geven gevraagd en ongevraagd 17 

advies.  Niet per se efficiënt, maar het gaat om het hebben van een 18 
duidelijke structuur 19 

- Documentatie en contracten, protocollen 20 
- Binding met je opleiding; POWI 21 

 Reflectie en evaluatie  22 
- Inspraak van leden en evaluatie met leden 23 
- Grote evaluatie om de vijf jaar  24 
- Meegaan met de verandering van de doelgroep  25 
- Meegaan met de tijd; modernisering 26 
- Commissie en bestuur zelf bezig met reflectie; iedereen is kritisch naar 27 

zichzelf 28 
- Transparantie in de alv over activiteiten 29 

 Communicatie  30 
- Binnen je vereniging en naar externen toe. Je gaat met beide op een 31 

andere manier om, passende communicatie. 32 
- Transparante communicatie 33 
- Over bestuurstaken communiceren met leden 34 

 Transparantie 35 


