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Algemene ledenvergadering  
06-04-2017 
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. Ankersmit, M. Verkooijen 3 
  Commissiehoofden: M. Willems, E. Bollaart, B. Braun, Y. Bremer, Y. 4 
  van der Heijden, R. Kleijkers, L. Streppel, D. Hendriks, J. de Regt, M. 5 
  Ankersmit 6 
  Leden: M. Peters, I. van Wezel, G. Dodemont, E. Oplaat, B. Timmers, 7 
  M.Y. Kho, V. van de Pol 8 
 9 
  Totaal: 23 10 
 11 
Afwezigheid  12 
bij kennis- 13 
geving:  M. Mostard (machtigt M. Willems) 14 
 15 

1. Opening 16 

Gaby opent om 18.29 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  17 
 18 

2. Vaststellen agenda  19 

De agenda is vastgesteld.  20 
 21 

3. Goedkeuren notulen 22 

De notulen van 15-02-2017 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen 23 
van de stijl- en spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen:  24 
 25 
Pagina 7 26 
Regel 47: M. Ankersmit zegt dat gesproken wordt over de promotie van activiteiten 27 
van N.K.S.W. Kompanio. Ze vraagt of hiermee promotie vanuit N.K.S.W. Kompanio 28 
of Postelein bedoeld wordt.  29 

- Gaby zegt dat het hier gaat om promotie vanuit Postelein.  30 
- M. Ankersmit zegt dat toegevoegd kan worden dat activiteiten op de website 31 

gepromoot worden en dit duidelijker verwoord mag worden.  32 
 33 
Pagina 12 34 
Regel 7: M. Willems zegt dat in de regel staat dat R. Willems iets gezegd heeft, maar 35 
dit heeft zij gezegd.  36 

- Gaby zegt dat dit aangepast zal worden.  37 
 38 
Gaby zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd  39 
kunnen worden. 40 
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4. Mededelingen bestuur 1 

a. Secretaris 2 
- In maart is de eerste editie van Posteleinjournaal verschenen op de website 3 

achter een inlogscherm. Tijdens het filmpje zijn zes activiteiten belicht. Na een 4 
korte introductie werd een sfeerbeeld gegeven van de activiteiten, werden 5 
leden vragen gesteld of vertelden de commissieleden op de activiteit kort wat 6 
gedaan was. Tijdens het weerbericht werd de bekendmaking van de 7 
bestemming van de studiereis getoond en werd gesproken over het weer in 8 
Athene. Het filmpje is weer afgesloten met een aftiteling van alle activiteiten 9 
die hadden plaatsgevonden gedurende de periode.  10 

- De werkgroep die zich gaat buigen over de algemene kernwaarden is 11 
inmiddels opgestart. Besloten is de kernwaarden te gaan schrijven vanuit het 12 
doel van Postelein, zoals beschreven staat in de statuten. Het doel van het 13 
document is om een document te hebben waarop teruggegrepen kan worden 14 
bij het schrijven en presenteren van het beleidsplan. Iedere vier jaar zullen de 15 
kernwaarden herzien moeten worden, om een balans te creëren tussen 16 
langdurige waarden en verouderde zaken. De drie leden uit de werkgroep zijn 17 
op dit moment de kernwaarden aan het uitwerken.  18 

 19 
b. Penningmeester 20 

- Op maandag 27 maart zijn de boeken voor periode 4 geleverd. Leden konden 21 
dezelfde dag de boeken komen ophalen.  22 

- Op woensdag 29 maart is de samenvatting van het boek ‘An introduction to 23 
child development’ van Keenan, Evans & Crowley in de verkoop gegaan, 24 
welke wordt gebruikt voor de vakken Inleiding wetenschappelijk onderzoek, 25 
Inleiding pedagogiek, Motorische en perceptuele ontwikkeling, Cognitieve en 26 
taalontwikkeling en het vak Sociale emotionele en morele ontwikkeling. Leden 27 
kunnen voor € 1,50 de samenvatting ophalen. 28 

- Op donderdag 30 maart heeft de eerste kascontrole plaatsgevonden. Y. 29 
Frankena, E. Grotentraast en O. Nelissen waren allemaal aanwezig. Verslag 30 
hierover zal gedaan worden tijdens de algemene ledenvergadering waar het 31 
financieel halfjaarverslag zal worden besproken. 32 

 33 
c. Commissaris PR 34 

- Op woensdag 29 maart heeft de docent-student bowling battle 35 
plaatsgevonden in het Olround Bowling Center. Leden betaalden € 2,00, niet-36 
leden betaalden € 3,00 en docenten hoefden niet te betalen, in verband met 37 
het voor hen toegankelijker maken van de activiteit. In totaal waren zeven 38 
docenten en 41 studenten, inclusief commissie en bestuur, aanwezig op deze 39 
avond. Naast de aanwezige docenten hebben twee docenten gemaild met de 40 
mededeling dat zij het een leuke activiteit vonden, maar helaas niet aanwezig 41 
konden zijn. Zowel de aanwezige docenten als studenten gaven aan het een 42 
leuke, informele activiteit te vinden om te doen met docenten en studenten. 43 
Het was makkelijk een praatje te maken met elkaar, doordat iedereen ook 44 
actief met iets anders bezig was. Docenten vonden het een activiteit die 45 
nogmaals georganiseerd mocht worden.  46 

- Op vrijdag 31 maart tot en met zondag 2 april heeft het eerste ledenweekend 47 
van Postelein plaatsgevonden met als thema ‘The Hungergames’. Op het 48 
weekend zijn 45 leden mee geweest, inclusief commissie en bestuur. Op 49 
vrijdag is de grote bus met alle deelnemers en twee commissieleden om 12.00 50 
uur vertrokken vanuit Nijmegen, de rest van de commissie was al vanaf 10.00 51 
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uur op locatie. Het gehele weekend waren punten te verdienen door de 1 
verschillende districten, waarna aan het eind van het weekend een 2 
prijsuitreiking heeft plaatsgevonden. Op de vrijdag is een estafettespel 3 
gespeeld en moesten de verschillende districten een eigen vlag maken, die 4 
gedurende het weekend gebrast kon worden door de andere districten voor 5 
punten. In de avond heeft een bosspel plaatsgevonden en is de dag 6 
afgesloten met een feest in de feestzaal. Het feest kwam laat op gang, 7 
doordat leden ingezakt waren door het bosspel en aan tafel spelletjes 8 
gespeeld werden. Op zaterdag heeft een zeskamp plaatsgevonden en ‘s 9 
avonds heeft een biercantus plaatsgevonden, georganiseerd door dispuut 10 
Achelous van Phocas. Verder is de avond afgesloten met een feest in de 11 
feestzaal. Op de laatste dag heeft een eindspel plaatsgevonden tussen de 12 
twee districten met de meeste punten en dit heeft geleid tot één winnaar. 13 
Iedereen heeft geholpen met schoonmaken en het weekend is afgesloten in 14 
Café de Fuik. Daar werd de prijsuitreiking gehouden en 33 leden hebben nog 15 
pizza gegeten. Op het weekend zelf en na het weekend zijn positieve reacties 16 
gekomen en aan leden die niet mee waren op weekend, werd sterk 17 
aangeraden volgend jaar mee te gaan. De commissie is zelf ook erg tevreden 18 
over het weekend en is met een geslaagd gevoel naar huis gegaan.  19 

- Op dinsdag 4 april heeft een Posteleinborrel plaatsgevonden in Café de Fuik. 20 
De eerste vijftig aanwezigen kregen een welkomstshotje in het thema van de 21 
studiereis ‘Athene’ en de rest van de avond waren acties per uur beschikbaar 22 
voor leden. De eerste actie was van 21.00 tot 22.00 uur een meter bier voor € 23 
10,00, de tweede actie was van 22.00 tot 23.00 uur een fles wijn voor € 10,00 24 
en het laatste uur van 23.00 tot 00.00 uur een bucket voor € 5,00. Ongeveer 25 
negentig leden waren aanwezig op de borrel en er hing een gezellige sfeer, 26 
doordat leden elkaar verhalen vertelden over het ledenweekend dat had 27 
plaatsgevonden en daardoor veel was om over te lachen.   28 

- Op woensdag 5 april heeft een maandelijkse activiteit plaatsgevonden, waarbij 29 
leden hun eigen snoepketting konden maken door middel van zakjes snoep 30 
die werden uitgedeeld. De zakjes waren gevuld met een snoepveter, 31 
snoepsleutel, dropkrakeling, kersensnoepje en wat chips. Positieve reacties 32 
kwamen op de activiteit, zoals dat het een originele uitdeelactie was die nog 33 
niet in eerdere jaren was bedacht. Ongeveer negentig leden waren aanwezig 34 
en hebben een zakje met de benodigdheden voor een snoepketting 35 
meegenomen.  36 

 37 
Een lid komt binnen.  38 
 39 
d. Commissaris activiteiten 40 

- Op woensdag 29 maart is het gala in promotie gegaan. Het thema van het 41 
gala is ‘American Prom Night’ en zal plaatsvinden in De Waagh. De kosten 42 
zijn € 27,50 voor leden en € 32,50 voor niet-leden. Op woensdag 5 april is de 43 
kaartverkoop gestart. Tot nu toe is de reserveringslijst vol en staan twintig 44 
mensen op de reservelijst. Deelnemers kunnen op voorhand anderen 45 
nomineren voor prom king of queen, welke verkozen zal worden op het gala 46 
zelf.  47 

- Op dinsdag 4 april om 19.00 uur is de inschrijving voor de studiereis geopend 48 
op Blackboard. In totaal zijn er tot nu toe twintig aanmeldingen. Aanmeldingen 49 
zijn definitief als het contract is ingevuld en ingeleverd op de Posteleinkamer, 50 
waarvoor de deadline op donderdag 13 april om 16.00 uur staat.  51 
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 1 
e. Voorzitter 2 

- Op dinsdag 28 maart heeft de workshop Autisme Belevingscircuit 3 
plaatsgevonden. In twee rondes werd in twee verschillende lokalen de 4 
workshop gegeven. Vier opdrachten werden voorgelegd, waarna uitleg werd 5 
gegeven over de link met het ervaren van autisme en welke leervolle les 6 
meegenomen kon worden. In totaal waren 58 leden en vijf niet-leden 7 
aanwezig bij de workshop. De workshop was gratis voor leden en € 1,00 voor 8 
niet-leden. De workshop was interactief, reacties waren erg positief en 9 
deelnemers gaven aan een nieuwe ervaring rijker te zijn. 10 

- Afgelopen alv is gesproken over het later openen van een online reservering. 11 
Dat idee is in een bestuursvergadering besproken en nagedacht is over de 12 
voor- en tegenargumenten. Besloten is dit bestuursjaar geen aanpassing te 13 
maken in de online reservering. Hiervoor is voornamelijk gekozen vanwege 14 
het verlagende effect op de toegankelijkheid, doordat bij het zien van de 15 
promotie niet direct gereserveerd kan worden. Verder komen kleine praktische 16 
problemen kijken bij het veranderen van de reserveringstijd, zoals het missen 17 
van een promotiedag en het communiceren van een nieuwe verandering. Wel 18 
zal aan het nieuwe bestuur meegegeven worden dat het later openen van een 19 
reservering de mogelijkheid kan geven aan leden om de activiteit op te 20 
merken en te bedenken of ze daar naartoe willen.  21 

 22 
Een lid komt binnen.  23 
 24 

5. Update N.K.S.W. Kompanio 25 

Gaby zegt dat het oprichtingsproces opnieuw onder de loep genomen is, omdat dat 26 
na de vorige alv van N.K.S.W. Kompanio voortgezet moest worden. Op dit moment is 27 
opnieuw contact met de notaris die de inschrijving compleet behoort te maken. Het 28 
doel is de oprichting zo snel mogelijk af te ronden. Dat is ook van belang wanneer 29 
een zelfstandig bestuur gevormd wordt, anders kunnen zij geen bestuursbeurzen 30 
aanvragen. Verder kan na een officiële oprichting ook een bankrekening geopend 31 
worden. 32 

- B. Braun vraagt of verwacht wordt dat de oprichting dit jaar afgerond zal 33 
worden.  34 

o Gaby zegt dat hiervan uitgegaan wordt.  35 
 36 
Gaby zegt dat een plan opgesteld is voor het openen van vacatures voor een nieuw, 37 
zelfstandig, bestuur van N.K.S.W. Kompanio. Tevens is een plan opgesteld wanneer 38 
niet het gewenste aantal bestuursleden gevonden wordt. Voor de 39 
sollicitatieprocedure zijn deadlines vastgesteld en zal een interesseactiviteit worden 40 
georganiseerd. Gekozen is dit later in het jaar plaats te laten vinden, zodat het zo 41 
min mogelijk in het vaarwater van de sollicitaties van lidverenigingen zit. Het plan en 42 
de deadlines worden gecontroleerd door lidverenigingen. Zij kunnen hier nog op- of 43 
aanmerkingen op geven. Na de eventuele opmerkingen zal het promoten van een 44 
bestuursjaar bij N.K.S.W. Kompanio beginnen via Facebook, posters en hopelijk een 45 
advertentie via de faculteit.  46 

- M. Ankersmit vraagt wat gedaan zal worden als niet genoeg sollicitanten zich 47 
aanmelden.  48 

o Gaby zegt dat als drie mensen solliciteren, dit voldoende is, omdat zij 49 
een dagelijks bestuur kunnen vormen. Zij zullen dan aangevuld worden 50 
met een afgevaardigde vanuit elke vereniging, om toezicht te houden 51 
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en te ondersteunen waar nodig. Die afgevaardigden zullen minder 1 
uitvoerende taken op zich nemen, zodat de werkdruk voor hen niet te 2 
hoog wordt.  3 

 4 
Gaby zegt dat de promotie van het S-Feest is gestart en alle dj’s geregeld zijn. Op 5 
maandag 3 april 2017 is de kaartverkoop gestart en voor Posteleinleden is het 6 
mogelijk online een kaartje te reserveren. Het S-Feest zal plaatsvinden op woensdag 7 
12 april 2017 vanaf 22.30 uur en kost € 4,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden. 8 
Tevens kosten de kaartjes aan de deur € 5,00.  9 
 10 
Gaby zegt dat alle deelnemers van het buddyproject zijn gekoppeld en de eerste 11 
activiteit plaatsgevonden heeft. Deze activiteit werd goed ontvangen en gekeken 12 
wordt naar de mogelijkheid voor een nieuwe activiteit. Oorspronkelijk was het idee 13 
van het buddyproject dat N.K.S.W. Kompanio enkel deelnemers zou koppelen en 14 
een eerste kennismakingsactiviteit zou organiseren, daarna zouden deelnemers zelf 15 
contact moeten onderhouden met hun buddy’s. Daar is vanuit N.K.S.W. Kompanio 16 
aan voldaan. Nu zijn ideeën geopperd het buddyproject vanuit N.K.S.W. Kompanio 17 
actief te houden. Zo is een Facebookgroep met de deelnemers aangemaakt, waarop 18 
activiteiten gedeeld kunnen worden. Daarnaast wordt gedacht aan het organiseren 19 
van een nieuwe activiteit voor de buddy’s. Het buddyproject heeft in totaal 29 20 
deelnemers, waaronder drie Posteleinleden. 21 
 22 
Gaby zegt dat geen nieuwe ontwikkelingen zich voorgedaan hebben rondom de 23 
arbeidsmarktoriëntatie. Later dit jaar zal een plan opgesteld worden, waar volgend 24 
jaar aan begonnen kan worden. 25 

- M. Ankersmit vraagt of aan het volgend bestuur aangeraden wordt voor het 26 
buddyproject en de arbeidsmarktoriëntatie commissies op te richten. Als maar 27 
drie bestuursleden solliciteren, wordt het erg veel werk voor hen om dit op zich 28 
te nemen. Hetzelfde geldt voor de afgevaardigden.  29 

o Gaby zegt dat voor de arbeidsmarktoriëntatie sowieso sterk 30 
aangeraden wordt een commissie te starten, voor het buddyproject zal 31 
dit meegegeven worden.  32 

 33 
Gaby zegt dat om geld in te zamelen voor de RAGweek een gemeenschappelijke 34 
activiteit is georganiseerd. De activiteit was een kroegentocht langs de verschillende 35 
verenigingskamers, met overal iets te eten of drinken. Voor het eten en drinken 36 
konden consumpties gekocht worden, waarvan de opbrengst naar de RAGweek 37 
ging. De opkomst was lager dan verwacht en uit een evaluatie met het bestuur van 38 
N.K.S.W. Kompanio bleek dat zowel de activiteit als N.K.S.W. Kompanio nog niet 39 
heel bekend zijn onder de leden van lidverenigingen. Gekeken zal worden naar een 40 
manier om dat te vergroten. Desondanks waren de reactie van deelnemers op de 41 
activiteit positief, ze vonden het leuk een kijkje te kunnen nemen op andere 42 
verenigingskamers. 43 
 44 
Gaby zegt dat een definitief ontwerp van de nieuwbouw is gepresenteerd en de 45 
muren van de verenigingskamers en gemeenschappelijke huiskamer vaststaan. 46 
Vanaf nu zal de focus komen te liggen op de verdeling en inrichting van de ruimtes. 47 
In het huidige plan is één kamer wat groter, is één kamer van middelgrootte en zijn 48 
vier kamers wat kleiner. Op dit moment zal Postelein in de middelgrootte kamer 49 
komen te zitten. Dit zal echter over een aantal jaar opnieuw bekeken moeten 50 
worden. CognAC verwacht de komende jaren namelijk een forse groei, waardoor die 51 
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vereniging over een aantal jaar even groot kan zijn als Postelein. De ruimtes zullen 1 
door de verenigingen onderling verdeeld moeten worden, met behulp van N.K.S.W. 2 
Kompanio. N.K.S.W. Kompanio zal in het nieuwe gebouw geen vaste ruimte hebben, 3 
maar gebruik maken van de flexwerkplekken en vergaderruimtes in het gebouw. 4 
Verder krijgt N.K.S.W. Kompanio de verantwoordelijkheid over de huiskamer.  5 

- G. Dodemont vraagt of Postelein en N.K.S.W. Kompanio tevreden zijn over de 6 
uitkomst.  7 

o Gaby zegt dat Postelein tevreden is over deze uitkomst, omdat de 8 
middelgrote kamer praktisch in te richten is. Zeker gezien eerder 9 
gepresenteerde plannen is het huidige ontwerp een grote vooruitgang. 10 
N.K.S.W. Kompanio is minder tevreden over de uitkomst, omdat twee 11 
middelgrote kamers aangevraagd zijn en maar één verkregen is. 12 
Daarom is nu het punt tussen CognAC en Postelein ontstaan. Over vijf 13 
jaar zal opnieuw naar de verdeling gekeken worden. Daarbij bestaat de 14 
mogelijkheid dat Postelein zou moeten verhuizen naar een kleine 15 
kamer. Wel is het fijn dat dit plan beter is dan eerdere plannen. Helaas 16 
kan het nooit perfect zijn en daar moet men zich bij neerleggen.  17 

o G. Dodemont vraagt of iets gedaan is met de inspraak die N.K.S.W. 18 
Kompanio geleverd heeft.  19 

 Gaby zegt dat het plan van eisen, wat vorig jaar opgesteld is, 20 
meegenomen is in de plannen van dit jaar. Veel is veranderd 21 
vanaf het eerste plan dit jaar.  22 

o M. Ankersmit vraagt hoe groot de kans is dat CognAC Postelein zal 23 
overstijgen met het ledenaantal.  24 

 R. Kleijkers zegt dat CognAC erg snel groeit.  25 
 Gaby zegt dat Postelein een groter percentage 26 

vooraanmeldingen heeft dan CognAC, maar daarvan is nog niet 27 
zeker of iedereen daadwerkelijk de studie gaat volgen.  28 

 Anouk zegt dat Postelein in de huidige vooraanmeldingen een 29 
groeipercentage van 75% heeft, dit is groter dan het percentage 30 
van CognAC.  31 

 G. Dodemont zegt dat het ledenaantal van CognAC op dit 32 
moment al de helft is van het ledenaantal van Postelein.  33 

o V. van de Pol vraagt of CognAC al heeft besloten wat zij doen met het 34 
behoren tot twee faculteiten.  35 

 Gaby zegt dat besloten is volledig over te gaan naar de faculteit 36 
Sociale Wetenschappen, daarom zullen zij geen kamer meer 37 
aanhouden in het Huygensgebouw. Tevens zullen alle docenten 38 
en onderzoeksruimten in het nieuwe gebouw van de Sociale 39 
Wetenschappen gesitueerd raken. Het onderwijsinstituut van 40 
Kunstmatige Intelligentie is gevestigd in het Spinozagebouw.  41 

o E. Bollaart vraagt wat de grootte van een kleine kamer is, waar 42 
Postelein eventueel naar toe zou moeten verhuizen over een paar jaar.  43 

 Gaby zegt dat de grootte van de kleine kamers lijkt op de grootte 44 
van de huidige kamer van Den Geitenwollen Soc., in TvA6.  45 

 46 

6. Presenteren Halfjaarlijkse verantwoording 2016-2017 47 

Gaby zegt dat stijl- en spelfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd kunnen 48 
worden.  49 
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Pagina 7 1 
Regel 28: G. Dodemont zegt dat bij premaster- en masterstudenten gepeild is wat 2 
hun behoefte aan activiteiten is en welke tijden voor hen uitkomen. Ze vraagt of 3 
daarmee al rekening gehouden is met het organiseren van activiteiten of dat nog 4 
gaat gebeuren.  5 

- Gaby zegt dat daarnaar gekeken wordt bij het plannen van de activiteiten. Dan 6 
wordt naar alle jaarlagen gekeken, dus ook naar premaster- en 7 
masterstudenten. Om deze studenten de mogelijkheid te bieden aan te sluiten 8 
bij activiteiten, wordt bij avondactiviteiten rekening gehouden met de tijd 9 
waarop het begint.  10 

 11 
Regel 36: G. Dodemont zegt dat geen activiteiten georganiseerd werden in de 12 
tentamenperioden en januari en vraagt wat het bestuur hiervan vond. Tevens vraagt 13 
ze of mensen hebben laten weten activiteiten gemist te hebben tijdens de genoemde 14 
perioden.  15 

- Gaby zegt dat geen reacties gekomen zijn van mensen die activiteiten misten, 16 
omdat het loze perioden zijn. In februari was het even wennen om weer op te 17 
starten, maar het was juist ook gezellig om iedereen weer te zien.  18 

- Tamara zegt dat tijdens een van de weken in januari de skireis plaatsvond en 19 
daarna de hertentamens begonnen, dus geen tijd was activiteiten te 20 
organiseren.  21 

- G. Dodemont vraagt of in februari geen geluiden gehoord waren dat lang geen 22 
activiteiten georganiseerd waren.  23 

o Gaby zegt dat dit niet het geval was.  24 
o M. Willems zegt dat het juist fijn was geen activiteiten georganiseerd 25 

werden in januari, omdat iedereen bezig was met de hertentamens of 26 
thuis werkten aan KIP. Zo werd geen gevoel gecreëerd dat dingen 27 
gemist werden in Nijmegen. Dit is positief.  28 

 29 
Pagina 8 30 
G. Dodemont zegt dat de uitkomsten van de denktanks beschreven zijn en concrete 31 
aanpassingen, echter herkent zij deze dingen niet. Ze vraagt of het bestuur effecten 32 
heeft gemerkt op het veranderen van de alv’s? 33 

- Gaby zegt dat dit tijdens de vorige alv zichtbaarder was, toen in groepjes 34 
gebrainstormd werd. Het veranderen van de zitting in de huidige zaal in De 4 35 
Heeren bleek niet mogelijk, maar in De Waagh worden de stoelen in een V-36 
vorm gezet, zodat naar elkaar spreken makkelijker wordt. Zelf heeft ze het 37 
gevoel dat tijdens de alv’s een prettige sfeer hangt en dat alle aanwezigen 38 
gelijk zijn.  39 

- G. Dodemont zegt dat hier tijd en moeite gestoken is, daarom mag benoemd 40 
worden of het iets opgeleverd heeft. Zo staat onder het speerpunt 41 
toegankelijkheid wel beschreven wat gedaan is, maar is niet beschreven of 42 
het effect heeft gehad.  43 

- Gaby zegt dat dit toegevoegd zal worden.  44 
 45 
L. Streppel vraagt wat de ervaring met de collegesheets is en of het de moeite waard 46 
is docenten te benaderen om de sheets te tonen.  47 

- Gaby zegt dat bij de eerste sheet geen bevestiging van leden ontvangen is of 48 
de sheet getoond is, maar docenten hebben wel toegezegd de sheet te tonen. 49 
Daarom is bij de tweede sheet nagevraagd of deze getoond is en dit is 50 
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bevestigd. Het is onduidelijk of mensen door de sheets naar activiteiten 1 
komen, daarom zal dit in de enquête uitgevraagd worden.  2 

- G. Dodemont zegt dat collegepraatjes in eerdere jaren irritatie opriepen, 3 
nagegaan moet worden of de sheets dezelfde reactie oproepen.  4 

- M. Ankersmit zegt dat het lijkt of de collegesheets en praatjes over activiteiten 5 
in dezelfde week plaatsgevonden hebben.  6 

- Gaby zegt dat op de sheets de activiteiten staan die in promotie zijn en de 7 
komende weken plaats zullen vinden.  8 

- M. Ankersmit zegt dat als de activiteiten pas laat getoond worden, de 9 
mogelijkheid tot inschrijven ontnomen wordt.  10 

 11 
Pagina 9 12 
Regel 5: M. Ankersmit zegt dat herinneringsmailtjes niet altijd hetzelfde aantal dagen 13 
van tevoren gestuurd zijn en vraagt of hier één lijn in getrokken zal worden.  14 

- Gaby zegt dat als een activiteit vol zit, een herinneringsmailtje eerder 15 
verstuurd kan worden. Gestreefd wordt tussen de één en vier dagen van 16 
tevoren het mailtje te sturen. Als een activiteit vol zit kan uitgegaan worden 17 
van drie of vier dagen voor de activiteit, anders wordt het mailtje minimaal één 18 
dag ervoor verstuurd.  19 

 20 
Pagina 10 21 
G. Dodemont zegt uitgebreider toegelicht mag worden hoe afstand genomen is van 22 
de commissies. Ze vraagt wat concreet veranderd is en hoe het ervaren wordt.  23 

- Gaby zegt dat dit besproken is in de commissiehoofdenevaluatie. Daarin is de 24 
verantwoordelijkheid besproken die commissiehoofden hebben en wat de rol 25 
van het bestuur is op de achtergrond. Iedereen was positief over het loslaten 26 
van de commissies.  27 

- G. Dodemont vraagt of geleidelijk steeds meer afstand genomen is bij de 28 
commissies door het bestuur.  29 

o Gaby zegt dat dit per commissie en bestuursverantwoordelijke anders 30 
was en het in het begin zoeken was naar de juiste manier. Zo moest 31 
bekeken worden wat een commissie en een commissiehoofd zelf 32 
konden doen en waarvoor het bestuur nodig was. Tevens moesten 33 
goede afspraken gemaakt worden over wat tussen het commissiehoofd 34 
en bestuursverantwoordelijke gecommuniceerd moest worden. Uit de 35 
evaluatie bleek dat overal de balans gevonden is en de afstand door 36 
het bestuur als positie ervaren wordt.  37 

 38 
G. Dodemont vraagt hoe het bestuur op het idee van het gebruik van Sponsit 39 
gekomen is.  40 

- Gaby zegt dat een aanbod ontvangen werd van Sponsit, daarna hebben 41 
gesprekken plaatsgevonden met Sponsit en is het programma intern 42 
besproken.  43 

 44 
M. Ankersmit zegt dat bij het kopje over leden de vergelijking wordt gemaakt tussen 45 
23 maart 2017 en 1 september 2016. Na 1 oktober 2016 werden leden 46 
uitgeschreven, dus is het logisch dat een daling van het ledenaantal plaatsvindt. Het 47 
is interessant 23 maart 2017 te vergelijken met 23 maart 2016, zodat het verschil 48 
beter te zien is.  49 

- Gaby zegt dat dit toegevoegd zal worden.  50 
 51 
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Pagina 11 1 
G. Dodemont zegt dat bij de Actieve Leden Kennismaking benoemd wordt dat 2 
volgend jaar gekeken kan worden naar spellen waarbij kennismaking meer centraal 3 
staat, maar daarvoor staat niet beschreven dat dit gemist werd.  4 

- Gaby zegt dat een aantal spellen leuk was om te doen, maar niet gebaseerd 5 
was op kennismaking. Het doel van de avond was wel geslaagd, omdat veel 6 
leden elkaar hebben leren kennen, maar hier had bij alle spellen de nadruk op 7 
kunnen liggen.  8 

 9 
G. Dodemont vraagt of de commissiebattle het gewenste effect gehad heeft. Ze zegt 10 
dat in eerdere alv’s gesproken is over het creëren van een kleine groep actieve 11 
personen en het afschrikken van sommige leden. Ze vraagt of de voordelen 12 
opwegen tegen de nadelen.  13 

- Gaby zegt dat een aantal commissie het erg leuk vindt en plezier uit de battle 14 
haalt en dat een aantal andere commissies niet meedoet. Mensen worden niet 15 
uitgesloten bij de battle.  16 

- G. Dodemont vraagt of commissies bij voorbaat de battle al opgegeven 17 
hebben.  18 

o Gaby zegt dat elke commissie, ongeacht de grootte, evenveel kans 19 
maakt. Het is afhankelijk of de commissieleden mee willen doen of niet.  20 

o L. Streppel zegt dat zij van commissieleden van de promotiecommissie 21 
gehoord heeft dat zij het jammer vinden op veel activiteiten geen 22 
punten te kunnen behalen. Hierdoor kunnen zij minder punten behalen 23 
dan bijvoorbeeld de mediacommissie, die zelf geen activiteiten 24 
organiseert.  25 

o Gaby zegt dat dit volgend jaar meegenomen kan worden in de regels 26 
voor de commissiebattle.  27 

o E. Bollaart zegt dat ze soms hoort dat mensen naar activiteiten gaan 28 
voor de punten, niet omdat ze graag willen.  29 

o Tamara zegt dat mensen niet verplicht naar activiteiten gaan voor de 30 
punten, als ze geen tijd of geen zin hebben. Ze betalen niet voor 31 
activiteiten die ze niet willen doen.  32 

o Anouk zegt dat mensen wellicht gaan voor de punten, maar ze geen 33 
storende aanwezigheid op activiteiten vormen, dus geen probleem 34 
ontstaat.  35 

o E. Bollaart zegt dat ze wel een plek innemen voor iemand die graag wil. 36 
Echter verwachtte ze dit juist bij formele activiteiten en heeft ze dit zelf 37 
niet gemerkt.  38 

o G. Dodemont zegt dat juist op informele activiteiten meer mensen 39 
binnengehaald zullen worden.  40 

 41 
Pagina 13 42 
G. Dodemont vraagt waarom geen opbrengst genoemd is bij de RAGweek.  43 

- Thijs zegt dat op het moment van publicatie de opbrengst nog niet bekend 44 
was, omdat producten nog geretourneerd moesten worden en daarna pas 45 
gedeclareerd kon worden. Dit zal in het financieel halfjaarverslag verder 46 
besproken worden. Het bedrag is nu wel bekend, dus kan aan het verslag 47 
toegevoegd worden.  48 

- Gaby zegt dat de opbrengst iets onder de € 70,00 was 49 
 
 



 
 

10 
 

Pagina 15 1 
G. Dodemont zegt dat de LinkedIn pagina van SPiN anders is. Als SPiN genoemd 2 
wordt als werkplek, wordt verwezen naar een officiële pagina van SPiN. Ze vraagt of 3 
dit voor Postelein ook mogelijk is.  4 

- Gaby zegt dat ze hiernaar gekeken heeft en dit nog zal gaan veranderen. 5 
Hierdoor wordt het voor actieve leden ook interessant hun commissiewerk toe 6 
te voegen aan hun LinkedIn-pagina en te koppelen aan de officiële pagina van 7 
Postelein.  8 

 9 
Pagina 18 10 
Regel 29: D. Hendriks zegt dat het evenement van N.K.S.W. Kompanio, de Room 11 
Pub Crawl, wel gedeeld was op Facebook, maar geen poster opgehangen was. Ze 12 
vraagt of dit bewust gedaan was.  13 

- Gaby zegt dat dit niet bewust gedaan was. Alle lidverenigingen hadden het 14 
evenement op Facebook gedeeld, wat aangemaakt was door N.K.S.W. 15 
Kompanio. Het is echter niet via Blackboard of posters gedeeld. 16 

- D. Hendriks zegt dat als dit gedaan was, meer mensen het evenement gezien 17 
hadden. Leden van lidverenigingen weten vaak niet dat activiteiten voor hen 18 
zijn. Posters kunnen hierbij helpen.  19 

- M. Willems zegt dat tijdens een vorige alv besproken werd dat de promotie 20 
van N.K.S.W. Kompanio gelijk moest zijn tussen de lidverenigingen. Ze vraagt 21 
of andere verenigingen het evenement dan ook delen via Blackboard, posters 22 
of een website.  23 

o Gaby zegt dat de promotie overal wel verschilt, omdat het promoten 24 
van eigen activiteiten tussen de verenigingen erg verschillend is. Bij 25 
andere verenigingen staan activiteiten van N.K.S.W. Kompanio 26 
genoemd op activiteitenoverzichten en posters. Over deze activiteit 27 
waren geen afspraken gemaakt.  28 

o B. Braun vraagt of die afspraken in het vervolg wel gemaakt zullen 29 
worden.  30 

 Gaby zegt dat dit al gebeurd is.  31 
 32 
Pagina 19 33 
Regel 24: M. Ankersmit zegt dat een bedrag van € 4.000,00 genoemd wordt als 34 
goedgekeurde subsidieaanvraag bij het onderwijsinstituut. Ze vraagt of Postelein het 35 
gehele bedrag zal ontvangen of dat een deel voorwaardelijk is.  36 

- Gaby zegt dat een deel van het bedrag voorwaardelijk is.  37 
- M. Ankersmit zegt dat dit toegevoegd kan worden.  38 

 39 
Pagina 20 40 
M. Ankersmit zegt dat de bewuste redenen om een samenvatting niet aan te kopen 41 
interessant zijn om te beschrijven, zodat leden weten waarom samenvattingen 42 
afgewezen worden.  43 

- Y. van der Heijden zegt dat dit later in het verslag beschreven is. De redenen 44 
voor het afwijzen van een samenvatting is vaak dat het boek niet in het 45 
curriculum blijft.  46 

 47 
Pagina 23 48 
G. Dodemont vraagt hoe het contact met Start Up Mix voor de sollicitatietraining 49 
bevallen is.  50 
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- Gaby zegt dat contact verfrissend was, omdat Start Up Mix een jonge 1 
vereniging is. Ze waren bereid mee te denken en zelf kon meegedacht worden 2 
met de training, om te kijken wat voor Postelein zou werken. Wel was te 3 
merken dat het een volledig nieuwe training was die ze opgezet hadden, 4 
omdat sommige dingen nog beter konden.  5 

 6 
Pagina 24 7 
G. Dodemont zegt het jammer te vinden dat de Postelein voor Kinderen-commissie 8 
nog geen activiteit georganiseerd heeft, omdat vanuit vorig jaar nog contacten 9 
achtergelaten zijn. Ze vraagt om meer verklaring hiervoor.  10 

- Gaby zegt dat in februari een activiteit gepland stond. Deze activiteit had dan 11 
begin december rond moeten zijn, maar op dat moment was nog geen 12 
samenwerking gerealiseerd met een instantie. Het was dus moeilijk om 13 
zonder doelgroep een activiteit te bedenken. Gekozen is de activiteit in 14 
februari niet door te laten gaan, zodat later een goede activiteit neergezet kan 15 
worden en meer tijd over was om dat te regelen.  16 

- Gianne vraagt of de contacten benaderd zijn die zij achtergelaten had, 17 
namelijk de Talita Koemi school en de Tarcisiusschool.  18 

o Gaby zegt dat daarmee wel contact geweest is, maar geen interesse 19 
was voor een activiteit. Stichting Kinderdroomwens, waarmee vorig jaar 20 
een activiteit op de Tarcisiusschool georganiseerd was, had geen 21 
activiteiten beschikbaar waaraan Postelein mee zou kunnen werken.  22 

o G. Dodemont zegt dat toen verwacht werd mee te kunnen helpen aan 23 
een Kanjerdag.  24 

o Gaby zegt dat ze zelf ook verbaasd was toen geen positieve reactie 25 
ontvangen werd van Stichting Kinderdroomwens. Ze hadden alleen een 26 
kleine activiteit om te organiseren, maar dit is niet leuk voor 27 
Posteleinleden om aan mee te werken.  28 

o M. Willems zegt dat de commissie gevraagd had of ze in mei een 29 
activiteit zouden organiseren, maar hier werd niet op gereageerd. Voor 30 
de activiteit in september zal nogmaals gemaild worden, maar de 31 
commissieleden vinden het zoeken van contact met Stichting 32 
Kinderdroomwens demotiverend.  33 

o R. Kleijkers zegt dat vaak naar hen bellen werkt, zodat ze herinnerd 34 
worden aan afspraken.  35 

- G. Dodemont vraagt of het gaat lukken met het aantal te organiseren 36 
activiteiten.  37 

o Gaby zegt dat in het beleidsplan staat dat minimaal twee activiteiten 38 
georganiseerd moeten worden, waarvan één plaats zal vinden in mei 39 
en één in september.  40 

 41 
Pagina 24 42 
G. Dodemont geeft haar complimenten voor de succesvolle student-docent activiteit.  43 
 44 
Pagina 28 45 
Y. Bremer zegt dat iemand uit de mannencommissie gestopt is en een oproep 46 
geplaatst is voor het plekje in de commissie. Ze vraagt of geen reacties gekomen zijn 47 
op de oproep.  48 

- Gaby zegt dat inderdaad geen reacties gekomen zijn op de oproep en de 49 
commissie daarom door zal gaan met twee commissieleden.  50 

- Y. Bremer vraagt of dat lukt.  51 
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o Thijs zegt dat de werkdruk laag genoeg is om de commissie met twee 1 
commissieleden draaiende te houden. De commissie organiseert niet 2 
veel activiteiten en zelf zal hij bijspringen waar nodig. Voor de 3 
introductieactiviteit kan een extra persoon gevraagd worden voor de 4 
organisatie. Eerst worden de volgende activiteiten georganiseerd, 5 
daarna zal naar de introductieactiviteit gekeken worden.  6 

 7 
M. Ankersmit zegt dat duidelijk beschreven is waarom samenvattingen niet 8 
aangekocht worden en dat het goed is dat dit in het verslag staat.  9 
 10 
Pagina 32 11 
G. Dodemont vraagt hoe het met de premaster-introductie gaat.  12 

- Anouk zegt dat verder gewerkt wordt aan de introductie die vorig jaar opgezet 13 
is. Samen met C. van der Giessen, de verantwoordelijke voor de 14 
universiteitsdag, wordt met S. van Helden gewerkt aan de introductie.  15 

- G. Dodemont vraagt hoe het gaat met het bereiken van de 16 
premasterstudenten.  17 

o Anouk zegt dat premasterstudenten drie opties krijgen en als ze zich 18 
voor 1 juli opgeven, kunnen zij alle informatie volledig opgestuurd 19 
krijgen. Dit zal extra gecommuniceerd worden op voorzieningen van de 20 
universiteit.  21 

- G. Dodemont vraagt wat de verwachtingen zijn.  22 
o Anouk zegt dat gehoopt wordt op meer premasterstudenten die de 23 

gehele introductie meedoen, doordat de informatie nu eerder naar heen 24 
gecommuniceerd kan worden. Tevens is één groepje met 25 
mentorouders gevormd met alleen maar premasterstudenten, zodat 26 
premasterstudenten daarbij geplaatst kunnen worden.  27 

- B. Braun vraagt of de advertentie op de website van Postelein of van de 28 
universiteit geplaatst al worden.  29 

o Anouk zegt dat het op de introductiepagina van de universiteit zal 30 
verschijnen.  31 

- J. de Regt zegt dat T. Boeijen op de masterdag was en veel mensen had 32 
gesproken die positief waren over het meedoen aan de introductie.  33 

 34 
Pagina 35 35 
Y. Bremer zegt dat ze gehoord heeft dat iemand bij twee tentamens een 36 
tentamenactie ontvangen heeft, namelijk bij een keuzevak en een verplicht vak.  37 

- Anouk zegt dat meerdere tentamens tegelijk afgenomen werden in dezelfde 38 
hal. De commissie wist alleen dat bachelor 1 studenten een tentamen 39 
maakten in de hal. Zij waren niet op de hoogte dat ook een keuzevak daar 40 
tentamen had.    41 

 42 
Pagina 39 43 
B. Braun vraagt hoe de afsluiting van het ledenweekend in Café de Fuik ervaren 44 
werd, met het pizza eten. Hij had het idee dat mensen zich verplicht konden voelen 45 
te blijven en pizza mee te eten, terwijl ze moe waren na het weekend.  46 

- Anouk zegt enkel positieve reacties gehoord te hebben.  47 
- D. Hendriks zegt het als positief ervaren te hebben, omdat het weekend met 48 

de groep samen afgesloten werd. De ruimte bestond om te gaan wanneer 49 
mensen wilden.  50 

- L. Streppel zegt dat een aantal deelnemers vertrok na de prijsuitreiking.  51 
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- Anouk zegt dat 33 van de 45 deelnemers mee gegeten hebben.  1 
 2 
Pagina 47 3 
M. Ankersmit vraagt of het mogelijk is de inschrijving van de studiereis langer open te 4 
laten.  5 

- Tamara zegt dat dit niet mogelijk is, omdat dan geen vliegtickets meer 6 
geannuleerd kunnen worden. Op die manier heeft ze ook genoeg tijd alle 7 
gegevens te verwerken voordat het Pasen is.  8 

 9 
Gaby vraagt of er nog op- of aanmerkingen over het verslag in zijn geheel is.  10 
 11 
M. Ankersmit zegt dat het verslag duidelijk en uitgebreid beschreven is en het 12 
bestuur het goed gedaan heeft.  13 
 14 
Twee leden verlaten de alv.  15 
 16 

7. Presenteren voorstel Sponsit 17 

Anouk zegt dat vorig jaar een databank opgesteld is in Excel of in Word, wat tot een 18 
lange lijst met contacten leidde, die steeds groter wordt. Dit is als onoverzichtelijk 19 
ervaren en niet gebruiksvriendelijk. Tevens heeft iedereen een eigen deel van de 20 
databank en staan deze delen niet onder elkaar. Daarnaast worden andere 21 
bestanden, zoals logo’s en contracten, op verschillende computers en usb-sticks 22 
bewaard, wat ook niet gebruiksvriendelijk is en tijdrovend als naar een bestand 23 
gezocht wordt.  24 
 25 
Anouk zegt dat Sponsit een systeem is waar online alle sponsoren en relaties 26 
beheerd kunnen worden. Het biedt de mogelijkheid om afspraken met zowel 27 
sponsoren als potentiële sponsoren en relaties bij te houden. Daarbij worden 28 
herinneringen ontvangen als taken gedaan moeten worden of contracten aflopen. 29 
Tevens is het mogelijk eenvoudig facturen op te stellen.  30 
 31 
Anouk zegt dat ieder jaar door andere mensen sponsoren verworven worden en 32 
daardoor de kans groot is dat veel informatie door de jaren heen verloren gaat. In de 33 
bestaande databank kan toegevoegd worden of een bepaalde kroeg wil sponsoren, 34 
maar dit is onoverzichtelijk. Met Sponsit staat alle informatie bij elkaar en gaat niets 35 
verloren.  36 
 37 
Anouk zegt dat verschillende commissies van Postelein zelf contact opnemen met 38 
diverse instanties en personen voor activiteiten. Sommige instanties of personen 39 
zullen wel interesse hebben en andere niet, of pas op een later moment. In Sponsit 40 
kan deze informatie overzichtelijk toegevoegd worden aan het contact door een 41 
commissiehoofd en dit is toegankelijk voor alle andere commissiehoofden.  42 
 43 
Anouk zegt dat in het betaalde account vier gebruikers kunnen worden aangemaakt. 44 
Die gebruikers kunnen worden beperkt in de mogelijkheden en opties die zichtbaar 45 
zijn en taken die uitgevoerd kunnen worden. Zo is het mogelijk een algemeen 46 
account aan te maken voor Postelein, waarmee alle bestuursleden informatie kunnen 47 
opzoeken. Verder kan een account aangemaakt worden voor de commissaris PR, 48 
om alle sponsorinformatie te kunnen verwerken en een account voor de 49 
penningmeester, om aan te geven welke facturen verstuurd en ontvangen zijn. Als 50 
laatste kan een account aangemaakt worden voor commissiehoofden, om informatie 51 
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over het contact in te kunnen voeren en contactinformatie op te zoeken. Alle 1 
informatie die als vertrouwelijk beschouwd wordt, kan afgeschermd worden voor 2 
bepaalde accounts. Dan kan bijvoorbeeld enkel de contactenpagina getoond worden, 3 
waaraan contacten toegevoegd kunnen worden. De kosten van Sponsit zijn € 10,00 4 
per maand.  5 
 6 
B. Braun vraagt of vanuit Sponsit geholpen wordt met het opstellen van de 7 
sponsorpagina’s.  8 

- Anouk zegt dat nu geoefend is met een gratis proefaccount. Het programma is 9 
erg gebruiksvriendelijk en het toevoegen van tegenprestaties werkt fijn. De 10 
contactpersoon bij Sponsit biedt alle hulp en heeft meerdere keren extra 11 
informatie gegeven.  12 

- Gaby zegt dat de rest van het bestuur nog niet geoefend heeft met het 13 
programma, maar ze wel al gekeken heeft naar het programma en het 14 
overzichtelijk is. Het is positief per contactpersoon te kunnen zien hoe het 15 
contact verloopt.  16 

- B. Braun vraagt of de voordelen opwegen tegen de kosten van het 17 
programma.  18 

o Anouk zegt dat het programma € 10,00 kost per maand en een korting 19 
gegeven wordt over de eerste negen maanden. Het scheelt tijd, omdat 20 
het makkelijker bij te houden is dan de huidige databank.  21 

 22 
L. Streppel vraagt wie de databank over moet zetten naar het nieuwe systeem in 23 
Sponsit.  24 

- Gaby zegt dat elk bestuurslid dit moet doen, omdat iedereen een deel van de 25 
databank bezit. Als niet met Sponsit gewerkt wordt, moeten de databanken in 26 
hetzelfde format gezet worden, dus moet sowieso aan de databanken gewerkt 27 
worden.  28 

- Anouk zegt dat het makkelijk werkt en Tamara bijvoorbeeld ook een 29 
sponsorcontact zou kunnen invoeren, omdat alles voor zich spreekt.  30 

 31 
M. Ankersmit vraagt of andere besturen van verenigingen in Nijmegen dit programma 32 
gebruiken en wat hun ervaringen zijn.  33 

- Anouk zegt dat het programma opgezet is voor sportverenigingen. Meerdere 34 
studieverenigingen in Nijmegen zijn enthousiast over het programma, maar 35 
het is niet bekend of zij daadwerkelijk gebruik maken van Sponsit. Sommige 36 
verenigingen maken gebruik van soortgelijke programma’s die duurder zijn, 37 
Sponsit is het goedkoopste programma.  38 

 39 
D. Hendriks vraagt of er al nadelen ontdekt zijn.  40 

- Anouk zegt dat het nadeel is dat alle informatie overgezet moet worden, maar 41 
aan het programma zelf zijn nog geen nadelen ondervonden.  42 

 43 
G. Dodemont vraagt hoe het komt dat andere programma’s duurder zijn.  44 

- Anouk zegt dat dit programma door twee personen opgezet is als hobby, voor 45 
hun sportvereniging. Zij zijn zich bewust dat het bedoeld is om het 46 
onderhouden van sponsoren makkelijker te maken, dat dit belangrijk is en 47 
willen daarom dat het betaalbaar blijft.  48 

 49 
B. Braun vraagt of nagedacht is over de transparantie binnen het bestuur en of de 50 
gebruikersaccounts van het bestuur voor alle bestuursleden opengesteld worden.  51 
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- Gaby zegt dat een bestuursaccount gemaakt wordt waarin alles zichtbaar is 1 
en dat bijvoorbeeld de penningmeester een account krijgt waarmee hij 2 
facturen kan versturen.  3 

- Anouk zegt dat voor de aparte accounts van de penningmeester, de 4 
commissaris PR en de rest van het bestuur hetzelfde zichtbaar is, echter 5 
verschillen de accounts in uitvoerbare taken. Het is fijn verschillende accounts 6 
te hebben, zodat taken op naam gezet kunnen worden. Verder houdt het 7 
programma een geschiedenis bij van wat uitgevoerd is.  8 

 9 
M. Ankersmit zegt dat bij het abonnement vier accounts zitten en vraagt of het 10 
voordelig is de acquisitiecommissie een account te geven.  11 

- Anouk zegt dat hier niet eerder over nagedacht is, maar dit wel een goed idee. 12 
Het is een optie te schuiven binnen de accounts.  13 

 14 
G. Dodemont zegt dat ze zich afvraagt welke overlap bestaat tussen Sponsit en 15 
Conscribo. Ze vraagt welke functies het ene programma wel heeft, dat het andere 16 
niet heeft.  17 

- Anouk zegt uitgezocht is of het invoeren van sponsoren mogelijk is in 18 
Conscribo. In het duurste pakket van Conscribo kunnen groepen aangemaakt 19 
worden, maar kan geen informatie aan die groepen toegevoegd worden. Dat 20 
is het voordeel van Sponsit. In Conscribo kan enkel gemaild worden naar de 21 
groepen en bijvoorbeeld contributie afgeschreven worden.  22 

 23 
B. Braun vraagt voor hoe lang met Sponsit een contract afgesloten wordt.  24 

- Anouk zegt dat betaalt wordt voor een jaar, maar dat het contract maandelijks 25 
opzegbaar is. Dan wordt het geld teruggestort van de maanden waarin geen 26 
gebruik gemaakt is van het programma. Het volgende bestuur zit dus niet vast 27 
aan het programma.  28 

 29 
Y. van der Heijden zegt dat het contract opgezegd kan worden, maar dat alle 30 
informatie dan in Sponsit staat en de oude databank weg is. Ze vraagt hoe alles dan 31 
weer teruggezet kan worden naar de oude databank.  32 

- Anouk zegt als het contract opgezegd wordt, het mogelijk is alle informatie in 33 
lijsten over te zetten vanuit het programma.  34 

 35 
M. Verkooijen zegt dat het belangrijk is gegevens goed te beveiligen, vooral omdat 36 
het financiële gegevens zijn. Ze zegt dat E. Mulder hierover meer weet.  37 

- Anouk zegt dat bij Sponsit nagevraagd is hoe veilig het programma is, naar 38 
aanleiding van opmerkingen tijdens eerdere alv’s over beveiliging van 39 
gegevens. In de voorwaarden van Sponsit is opgenomen dat Sponsit geen 40 
gegevens in mag zien en dat de gegevens beveiligd zijn. Ze worden 41 
opgeslagen in twee systemen, dus is altijd een back-up beschikbaar als één 42 
van de twee systemen crasht.  43 

- M. Ankersmit zegt dat het goed is eens per maand de lijst uit te draaien.  44 
 45 
G. Dodemont zegt dat het programma goed uitgezocht is.  46 
 47 
B. Braun vraagt of de balans in het programma beheerd kan worden, zodat de 48 
penningmeester niet telkens een nieuwe balans hoeft op te maken.  49 
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- Anouk zegt dat dat mogelijk is via Conscribo. Via Sponsit kunnen enkel 1 
sponsorovereenkomsten gefactureerd worden, andere financiële zaken gaan 2 
via Conscribo.  3 

 4 
R. Kleijkers vraagt of het huidige abonnement bij Conscribo verlaagd zal worden of 5 
behouden wordt.  6 

- Anouk zegt niet te weten hoe het dan zit met contributie afschrijven.  7 
- Thijs zegt dat het clusteren van groepen gebruikt wordt voor het afschrijven 8 

van de contributie en daarom het abonnement niet verlaagd zal worden.  9 
 10 

8. Stemmen Sponsit 11 

Gaby geeft aan dat het voorstel voor het gebruik van Sponsit is aangenomen met:  12 
16 stemmen voor  13 
0 stemmen tegen 14 
1 stem blanco 15 
 16 
De ALV klapt.  17 
 18 

9. W.V.T.T.K. 19 

N.v.t.  20 
 21 

10. Rondvraag 22 

M. Verkooijen zegt dat het hoort om heftige vragen te stellen bij de halfjaarlijkse alv 23 
en vraagt wat het meest romantische moment is dat het bestuur tot nu toe 24 
meegemaakt heeft.  25 

- Gaby zegt dat haar meest romantische moment tijdens het SOFv gala was, 26 
vanwege Thijs.  27 

- Anouk zegt dat ze weinig romantische momenten meegemaakt heeft, omdat 28 
ze haar vriend weinig ziet. Het meest romantische moment was toen ze zeven 29 
jaar samen was met haar vriend en twee dagen later een doos van Greetz 30 
vond. Die was door het bestuur verstuurd en daar zat een ballon in, ter ere 31 
van het zevenjarig jubileum.  32 

- Tamara zegt dat haar meest romantische moment was toen de bestuursfoto’s 33 
gemaakt werden en iedereen liefdevol naar haar buik keek, alsof daar een 34 
baby in zat.  35 

- Thijs zegt geen romantische momenten meegemaakt te hebben en dat hij 36 
dronken was op het gala.  37 

- Anne-France zegt dat haar meest romantische moment was toen ze samen 38 
met Tamara op de bank in de Posteleinkamer lag na sluitingstijd.  39 

 40 
Twee leden komen binnen.  41 
 42 
R. Kleijkers zegt gehoord te hebben van SponsorKliks en vraagt of dat iets voor 43 
Postelein is. Ze legt uit dat als een vereniging zich aansluit, dit aangeklikt kan worden 44 
bij SponsorKliks voordat naar een website gegaan wordt om iets te bestellen, 45 
bijvoorbeeld bol.com. Zo wordt bij elke aankoop een klein bedrag gesponsord.  46 

- G. Dodemont zegt dat Homojongerenorganisatie Dito hier ook gebruik van 47 
maakt.  48 

- R. Kleijkers zegt dat de Stichting RAGweek en AEGEE-Nijmegen hier ook 49 
gebruik van maken.  50 

- Anouk zegt dat hiernaar gekeken zal worden.  51 
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 1 
M. Ankersmit vraagt wat de leukste dronken ervaring is van het bestuursjaar tot nu 2 
toe.  3 

- Thijs zegt dat dit voor hem het SOFv gala was. 4 
- Anouk zegt dat dit was na de cantus van Postelein.  5 
- Tamara zegt niet precies meer te weten wanneer ze dronken was. Ze denkt 6 

dat het meest dronken moment was na een Posteleinborrel, toen ze elke actie 7 
per uur gedronken had en flessen wijn gedeeld had met Anne-France. Thuis 8 
heeft ze toen enige tijd slapend op de badkamervloer doorgebracht.  9 

- Anne-France zegt dat dit voor haar ook na de cantus was.  10 
- Gaby zegt dat die ervaring voor haar na de constitutieborrel was, maar ze dit 11 

niet precies meer weet.  12 
o M. Verkooijen zegt dat het voor haar nog een opdracht is zo’n ervaring 13 

op te doen.  14 
o Gaby zegt dat gelukkig nog een gala volgt dit jaar.  15 

 16 
M. Ankersmit zegt dat het bestuur het heel goed dit, dit leest ze als lid van de Raad 17 
van Advies in de notulen. Het bestuur werkt hard met z’n vijven en ze zegt dat ze 18 
moet genieten van alle leuke dingen die nog komen.  19 
 20 
G. Dodemont vraagt waar het bestuur het meeste zin in heeft het komende half jaar.  21 

- Tamara zegt dat dit voor haar de studiereis is.  22 
- Anouk zegt het meeste zin te hebben in de introductie.  23 
- Thijs zegt hij uitkijkt naar de studiereis.  24 
- Gaby zegt dat het voor haar het gala of de studiereis is.  25 
- Anne-France zegt het meest uit te kijken naar de studiereis.  26 

 27 
E. Bollaart vraagt wat het raarste moment is dat het bestuur meegemaakt heeft.  28 

- Thijs zegt dat dat het moment was toen Gaby ontsnapte aan een mislukte 29 
versierpoging.  30 

- Tamara zegt geen rare momenten meegemaakt te hebben.  31 
- Anouk zegt dat het raarste moment was toen ze versierd werd door iemand 32 

tijdens het recipiëren op een constitutieborrel.  33 
- Gaby sluit zich aan bij het moment van Thijs.  34 
- Anne-France zegt dat het raarste moment voor haar is dat ze heelhuids de 35 

skipistes afgekomen is tijdens de skireis.  36 
 37 
M. Willems zegt dat ze een stuk tekst van M. Mostard doorgestuurd gekregen heeft 38 
wat ze op zal lezen. M. Mostard wil het bestuur complimenteren met een tot nu toe 39 
geweldig bestuursjaar. Ze is erg trots dat ze dit nog mee mag maken als dino. Ze wil 40 
de ledenweekendcommissie nogmaals bedanken voor het fantastische weekend en 41 
raadt iedereen aan volgend jaar mee te gaan. Haar vraag is wat de leukste 42 
herinnering is die het bestuur tot nu toe aan het bestuursjaar overgehouden heeft. 43 

- Tamara zegt dat het bestuur samen een escaperoom gedaan heeft op de 44 
Escape Boot in Nijmegen. De badkamer was toen apart ingericht en haar 45 
leukste herinnering was het gezicht van Thijs toen hij het zag.  46 

- Anouk zegt dat haar leukste herinneringen zijn aan een escaperoom met de 47 
introductiecommissie en het ledenweekend.  48 

- Thijs zegt dat de eerste transactie met de SmartPin en het eerste keer geld 49 
overmaken met de bankpas zijn leukste herinneringen zijn.  50 
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- Gaby zegt dat haar leukste herinnering is aan het feestje op de 1 
Posteleinkamer toen de inschrijving van de skireis vol zat.  2 

- Anne-France zegt dat zij de leukste herinneringen heeft aan de eigen 3 
constitutieborrel en het opruimen van de Posteleinkamer op de dag na de 4 
bestuurswissel, omdat het toen meer een eigen plekje werd.  5 

 6 
V. van de Pol biedt haar excuses aan omdat zij en M.Y. Kho pas weer zo laat terug 7 
waren, het wachten op de frietjes duurde erg lang.  8 

- Gaby zegt dat het niet erg is en hoopt dat de frietjes lekker waren.  9 
- V. van de Pol zegt dat dit helaas niet het geval was.  10 

 11 

11. Sluiting 12 

Gaby bedankt alle aanwezigen en sluit om 20.19 uur de vergadering.  13 


