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Algemene ledenvergadering  
15-06-2017 
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 
  Kandidaatsbestuur 2017-2018: L. Streppel, D. Hendriks, W. Derksen,  3 
  V. van den Berg, M.Y. Kho, I. van Wezel 4 
  Raad van Advies 2017: M. Ankersmit, M. Verkooijen 5 
  Kascontrolecommissie 2016-2017: E. Grotentraast, Y. Frankena 6 
  Commissiehoofden: E. Bollaart, N. Kistler, Y. Bremer, M. Ankersmit,  7 
  T. Boeijen, M. Kunst, M. Willems, R. Kleijkers, B. Braun, L. Peeters, 8 
  K. Bongers 9 
  Leden: K. Schilders, R. van Vugt, E. Kalberg, P. de Vries, T. Mes,  10 
  E. Gutteling, S. van de Wijdeven, J. Scholten, R. van Asperen,  11 
  G. Dodemont, V. van de Pol, R. Willems, S. de Feiter, O. Creemers 12 
  B. van Enckevort, M. Bourgondiën, L. Vanhommerig, M. Mostard 13 
 14 
  Totaal: 43 15 
 16 
Afwezigheid  17 
bij kennis- 18 
geving: Y. van der Heijden (machtigt M. Kunst), E. Kelders (machtigt S. van de 19 
  Wijdeven), L. van Gorp (machtigt J. Scholten), T. van Loon (machtigt  20 
  E. Kalberg), M. Mostard (machtigt Y. Bremer) 21 
 22 

1. Opening 23 

Gaby opent om 18.30 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  24 

 25 

2. Vaststellen agenda  26 

De agenda is vastgesteld.  27 
 28 

3. Goedkeuren notulen 29 

De notulen van 06-04-2017 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen 30 
van de stijl- en spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen:  31 
 32 
Pagina 2 33 
Regel 15: M. Ankersmit zegt dat gezegd werd dat de kernwaarden iedere vier jaar 34 
herzien zouden worden, maar dat dit elke vijf jaar zal gebeuren.  35 

- Anne-France zegt dat die termijn pas na de alv herzien is. Het klopt dus dat op 36 
dat moment vier jaar gezegd is, maar later is met de werkgroep anders 37 
besloten.  38 

 39 
Gaby zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd  40 
kunnen worden. 41 
 42 
 43 
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4. Mededelingen bestuur 1 

a. Secretaris 2 
- Op woensdag 14 juni is de jaarlijkse enquête verspreid onder de leden via 3 

Facebook, Blackboard, de website en een massamail. Deze is tot en met 4 
zondag 25 juni in te vullen.  5 

 6 
b. Penningmeester 7 

- Op dinsdag 18 april heeft de whiskyproeverij plus Posteleincardspecial 8 
plaatsgevonden in Café Jos, die werd georganiseerd door de 9 
mannencommissie. In totaal waren zeven leden en één niet-lid aanwezig. De 10 
mannen hebben vijf verschillende whisky’s geproefd en voorafgaand aan het 11 
proeven hebben zij informatie ontvangen over de whisky’s. Tussendoor is een 12 
aantal keer een kaartspel gespeeld dat is gemaakt door de commissie. Dit is 13 
een variant van het spel Flux, dat is aangepast op de stijl van studeren en 14 
Postelein. Deelname voor leden was € 12,50 en niet-leden betaalden € 15 
15,00. Ondanks de lage opkomst was het een gezellige avond. 16 

- Op donderdag 20 april is het nieuwe contract met Studystore ondertekend. 17 
- Op dinsdag 2 mei is E. Grotentraast, namens de kascontrolecommissie 2016-18 

2017, langsgekomen om de transacties van vrijdag 31 maart 2017 te 19 
verifiëren. Dit zal verder worden besproken bij het financieel halfjaarverslag. 20 

- Op dinsdag 16 mei is een samenvatting aangekocht van het boek Motorische 21 
ontwikkeling van kinderen, geschreven door Netelenbos, welke gebruikt wordt 22 
voor het vak Motorische en perceptuele ontwikkeling. 23 

 24 
c. Commissaris PR 25 

- In week 16 is de derde editie van de PosteleinPost uitgedeeld met het thema 26 
‘Wanna be Famous’.  27 

- Op dinsdag 2 mei heeft de ledenweekendreünie plaatsgevonden in Café de 28 
Fuik. Deze avond waren 26 deelnemers aanwezig, waaronder vier 29 
bestuursleden. Daarnaast waren vijf commissieleden aanwezig, exclusief de 30 
commissaris PR. Allereerst is een welkomstwoord uitgesproken en het 31 
programma van de avond verteld. Begonnen is met het tonen van de 32 
aftermovie, waarop veel enthousiaste reacties klonken. Daarna is nog een 33 
pubquiz gespeeld, opgesteld door de ledenweekendcommissie, waarbij 34 
gestreden werd in dezelfde districten als op het ledenweekend. Tijdens de 35 
pubquiz kwamen bijzondere gebeurtenissen van het ledenweekend ter 36 
sprake, waardoor enthousiaste discussies en vragen ontstonden bij de 37 
deelnemers. Dit zorgde voor een gezellige sfeer, die de gehele avond is 38 
blijven hangen. Het winnende district van de pubquiz heeft een leuke prijs 39 
gewonnen. Nadat het programma was afgelopen, zijn ongeveer vijftien 40 
deelnemers blijven hangen in Café de Fuik en hebben nog gezellig bijgepraat 41 
onder het genot van een drankje. 42 

- Op donderdag 4 mei heeft de familiedag van Postelein plaatsgevonden in en 43 
rondom het Spinozagebouw. In totaal hebben 37 studenten deelgenomen aan 44 
deze dag en hebben diverse familieleden meegenomen, waardoor het totale 45 
deelnemersaantal neerkwam op 108 deelnemers. De deelnemers betaalden € 46 
7,00 per persoon en hiervoor ontvingen zij koffie en thee, een lunch en twee 47 
consumpties in het Cultuurcafé. De deelnemers werden rond 12.30 uur 48 
ontvangen met een kopje koffie of thee en om 12.45 uur startte de dag met 49 
het welkomstwoord van A. Bosman, de onderwijsdirecteur. Vervolgens heeft 50 
Gaby als voorzitter nog een kort woordje gedaan over Postelein als 51 
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studievereniging en daarna begon de lunch. Na de lunch kregen familieleden 1 
de kans om inzicht te krijgen in het volgen van colleges. H. van der Meijden en 2 
R. Scholte hebben beide een kort gastcollege gegeven van een half uur, 3 
waardoor familieleden een betere indruk kregen van de inhoud van een 4 
college. H. van der Meijden gaf een gastcollege over coaching van leraren en 5 
R. Scholte over pesten. Vooral het gastcollege over pesten sloeg erg aan bij 6 
de familieleden in de zaal en veel responsie kwam uit de zaal. Naast een 7 
indruk van de colleges hebben familieleden ook een kijkje gekregen over de 8 
campus door middel van een rondleiding van de promotiecommissie. In 9 
groepjes zijn zij over de campus rondgeleid, waarbij zij goed hun omgeving in 10 
de gaten moesten houden voor de fotospeurtocht. Veel familieleden waren erg 11 
enthousiast en fanatiek met betrekking tot de fotospeurtocht. Dit zorgde voor 12 
een gezellige sfeer. De dag is afgesloten met een borrel in het Cultuurcafé en 13 
hier heeft de prijsuitreiking van de fotospeurtocht plaatsgevonden. Het 14 
winnende groepje ontving allemaal een Posteleinjojo. Veel positieve geluiden 15 
zijn gehoord over de dag.  16 

o G. Dodemont vraagt of op de familiedag andere familieleden aanwezig 17 
waren dan alleen ouders.  18 

 Anouk zegt dat ook andere familieleden aanwezig waren, zoals 19 
opa’s en oma’s, broertjes en zusjes, neefjes en nichtjes en zelfs 20 
vrienden kwamen mee.  21 

o R. van Asperen vraagt of het bevallen is de familiedag onder de 22 
promotiecommissie te plaatsen.  23 

 Anouk zegt dat het fijn was veel handen beschikbaar te hebben, 24 
omdat dit nodig was. Het organiseren van de dag met vijf was te 25 
weinig geweest.  26 

- Op woensdag 10 mei heeft een maandelijkse activiteit plaatsgevonden met 27 
het thema ‘Posti Tosti’. Tosti’s met ham/kaas of mozzarella/pesto/tomaat 28 
werden uitgedeeld. In totaal zijn 150 tosti’s gebakken en zijn 110 leden langs 29 
geweest om een lekkere tosti op te halen. De overige tosti’s zijn opgegeten 30 
door de aanwezige leden op de Posteleinkamer en in het DE-café. Veel 31 
positieve geluiden kwamen op de tosti’s en vooral de 32 
mozzarella/pesto/tomaat-tosti was erg gewild. 33 

- Op woensdag 17 mei heeft de mentorenbijeenkomst plaatsgevonden in Café 34 
de Fuik. Deze avond waren 42 van de 44 gekozen mentoren aanwezig. De 35 
avond is begonnen met praktische informatie over het programma tijdens de 36 
introductie en de voorbereiding. Hierna werd een themaspel gespeeld, waarbij 37 
de verschillende mentorgroepen aan de hand van een aantal vragen tot een 38 
getal kwamen, wat stond voor hun groepsnummer. De winnaar kreeg als 39 
eerste zijn groepsthema te zien op het grote scherm. Voordat de 40 
groepsthema’s bekend zijn gemaakt, werd eerst het algemene thema 41 
bekendgemaakt: ‘Postelein brings music to life’. De mentorgroepen kregen 42 
allemaal een andere muziekstijl, wat stond voor hun groepsthema. De 43 
groepsthema’s werden enthousiast ontvangen. Na het bekendmaken van de 44 
groepsthema’s is nog een groepsfoto gemaakt voor Café de Fuik met alle 45 
aanwezige mentoren en commissieleden. 46 

o R. Willems vraagt of meer mentoren gezocht zijn vanwege de 47 
vooraanmeldingen.  48 

 Anouk zegt dat bij het onderwijsinstituut de verwachtingen voor 49 
de introductie nagevraagd zijn. Op dit moment zijn er twaalf 50 
mentorgroepen, waarin maximaal zestien eerstejaars geplaatst 51 
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kunnen worden en dit lijkt voor nu voldoende. Indien extreem 1 
veel eerstejaars zich aanmelden, zal vier weken van tevoren een 2 
oproep geplaatst worden voor extra mentoren.  3 

o T. Boeijen vraagt wat de verwachting is voor de aanmelding van 4 
premastersstudenten.  5 

 Anouk zegt dat zij hiervan geen beeld heeft voor de introductie, 6 
maar wel verwacht dat dit aantal hoger zal zijn dan vorig jaar 7 
omdat 180 inschrijvingen voor de opleiding verwacht worden. S. 8 
van Helden verwacht dat hier doorstromers van het HBO bij 9 
zitten, die geen vaste baan hebben en dus makkelijker deel 10 
kunnen nemen aan de introductie. Met zekerheid kan echter 11 
niets gezegd worden.  12 

 13 
d. Commissaris activiteiten 14 

- Op dinsdag 11 april heeft de speurtocht 'Follow the money' plaatsgevonden. In 15 
totaal waren 24 leden en geen niet-leden aanwezig. De prijs voor leden was € 16 
1,00 en voor niet-leden € 1,50. Deelnemers werden in groepjes ingedeeld en 17 
moesten verschillende spellen spelen om geld te verdienen. Iedereen deed 18 
enthousiast mee en positieve reacties kwamen op de activiteit.  19 

- Op woensdag 19 april heeft de informatiebijeenkomst van de studiereis 20 
plaatsgevonden in Café de Fuik. In totaal waren 30 deelnemers aanwezig. 21 
Eerst is door de commissie een presentatie gegeven met belangrijke 22 
informatie, waarna een gezamenlijk spel is gespeeld. Daarna heeft de groep 23 
in kleinere groepjes verschillende spelletjes gespeeld. Het was een gezellige 24 
avond waarbij deelnemers elkaar op een leuke manier hebben kunnen leren 25 
kennen. 26 

- Op woensdag 19 april heeft een BaMyPo-feest plaatsgevonden. Vanaf 23.00 27 
uur was iedereen welkom in de El Sombrero. Leden betaalden € 1,00 en niet-28 
leden € 2,00. Het thema was BaMyPoar neem’n. De ruimte was versierd met 29 
Nederlandse vlaggen, slingers en plaatjes van de koning waar Poar neem’n 30 
op stond. De gehele avond kon een shotje tequila gedronken worden voor € 31 
3,00. Het was gezellig druk. 32 

- Op woensdag 3 mei heeft het galadiner plaatsgevonden. Vanaf 18.30 uur 33 
waren de 27 deelnemers welkom in De Waagh. Voor € 15,00 kregen zij een 34 
voor-, hoofd- en nagerecht. Het was een gezellig diner en het eten was lekker. 35 

- Op woensdag 3 mei heeft het gala in samenwerking met SV Babylon en 36 
studievereniging Mundus plaatsgevonden in De Waagh. Leden betaalden € 37 
27,50 en niet-leden € 32,50. Hiervoor kregen zij van 21.00 tot 02.00 uur 38 
onbeperkt bier, fris, wijn en wodka. Tevens was er een schaal punch en zijn 39 
drie ronden bittergarnituur geweest. De gehele avond heeft DJ Justin gedraaid 40 
en tot 00.00 uur zijn foto’s gemaakt. In totaal waren 239 personen aanwezig. 41 
Het was een gezellige avond. 42 

- Op woensdag 10 mei heeft de Casino Night plaatsgevonden. In totaal waren 43 
34 leden aanwezig en geen niet-leden. Leden betaalden € 1,00 en niet-leden 44 
betaalden € 5,50. Tijdens de avond kregen deelnemers bij binnenkomst een 45 
glaasje prosecco, één muntje voor een consumptie, een looproute en nep geld 46 
voor tijdens de avond. In totaal zijn vijf spellen en een loterij gespeeld. De 47 
reacties op de avond waren positief en iedereen heeft een leuke avond 48 
gehad.  49 

- Op donderdag 18 mei heeft een PitcherParty plaatsgevonden in 50 
samenwerking met Leonardo da Vinci, ismus en Meesterlijk. De entree was € 51 
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2,00. In Universiteitscafé Piecken kon de gehele avond een pitcher bier voor € 1 
10,00 en een cocktail pitcher voor € 12,50 gedronken worden. Tijdens deze 2 
avond was een wet T-shirt contest en kon aan het rad gedraaid worden. Het 3 
was een gezellige avond en 31 Posteleinleden waren aanwezig.  4 

- Van maandag 5 tot en met maandag 12 juni heeft de studiereis naar Athene 5 
plaatsgevonden. In totaal waren 31 studenten en twee docenten mee op reis. 6 
De instellingen die bezocht zijn, waren een instelling voor kinderen en 7 
jongvolwassen met een verstandelijke beperking, een instelling voor kinderen 8 
met cerebrale parese, de Nederlandse vereniging in Athene, de Nederlandse 9 
ambassade, een kinderdagverblijf en een museum over onderwijs in 10 
Griekenland. Daarnaast zijn ook informele activiteiten gedaan, namelijk een 11 
stadswandeling, Griekse les, Griekse dansles, een cocktailworkshop, 12 
kroegentocht, stranddag, een diner en een lunch.  13 

- Op woensdag 14 juni heeft de kroegentocht 'Test je social skills onder het 14 
genot van een pils' plaatsgevonden. In totaal waren 48 leden en geen niet-15 
leden aanwezig. Leden betaalden € 2,50 en niet-leden € 5,00. In vijf groepen 16 
is bij vijf kroegen langsgegaan, waar in elke kroeg een spel gespeeld is. De 17 
kroegen waar langsgegaan is, zijn de Tempelier, Bascafé, Malle Babbe, 18 
Stretto en Riley's Pub. Aan het einde van de avond is verzameld bij Café de 19 
Fuik, waar de winnaar bekend is gemaakt. 20 

 21 
e. Voorzitter 22 

- Op maandag 10 april heeft de NVO praktijkavond plaatsgevonden in De 23 
Waagh. Vooraf is met 27 leden bij De Waagh gegeten. Op de avond zelf is 24 
gesproken over de werkvelden gehandicaptenzorg, geestelijke 25 
gezondheidszorg, onderwijs en jeugdzorg. Deelnemers kregen een 26 
interessant kijkje in de verschillende werkvelden. Bij de avond waren 43 leden 27 
aanwezig. De activiteit was gratis voor leden en € 1,00 voor niet-leden.  28 

- Op donderdag 20 april heeft de excursie naar Het Dorp plaatsgevonden. Daar 29 
werd de groep door een begeleider en twee bewoners/cliënten rondgeleid. 30 
Twee paswoningen, het terrein, een dagbestedingswerkplaats en een woning 31 
werden getoond. Het was een interactieve excursie, waar veel mogelijkheden 32 
waren om in gesprek te gaan met de bewoners. De excursie was gratis voor 33 
leden en € 1,00 voor niet-leden. Negentien leden waren aanwezig.  34 

- Op donderdag 11 mei heeft de Postelein voor Kinderen-commissie de ‘Met 35 
Postelein naar Pluryn’-activiteit georganiseerd. De activiteit vond plaats bij 36 
woongroep ‘t Dommeltje van Pluryn. Hier zijn in een aantal groepen van 37 
deelnemers en kinderen verschillende kleine activiteiten gedaan. Rond de 38 
dertig jongeren, negentien leden en één niet-lid waren aanwezig. Het was erg 39 
geslaagd en er is veel gelachen. Deelname was gratis voor leden en € 1,00 40 
voor niet-leden.  41 

- Op dinsdag 16 mei heeft een lezing over angst en dwang plaatsgevonden. 42 
Gesproken is over de theorie en vooroordelen over een angst- en 43 
dwangstoornis. Verder was ruimte voor een ervaringsverhaal van de spreker 44 
en werden vragen gesteld en beantwoord. De lezing was gratis voor leden en 45 
€ 1,00 voor niet-leden. Bij de lezing waren 67 leden en zes niet-leden 46 
aanwezig.  47 

- Op dinsdag 13 juni heeft het kinderboekenevenement plaatsgevonden. 48 
Francine Oomen was aanwezig voor een openingslezing. Vervolgens waren in 49 
twee rondes acht kleinere lezingen of workshops rondom het thema 50 
kinderboeken. Deelnemers hadden zich hier vooraf voor ingeschreven. 51 
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Tussen de twee rondes was een pauze met een boekenmarkt. De activiteit is 1 
in samenwerking met studievereniging Meesterlijk tot stand gekomen. Voor 2 
leden was de activiteit gratis en niet-leden betaalden € 1,00. Bij de activiteit 3 
waren 89 leden van Postelein, acht leden van Meesterlijk en 24 niet-leden 4 
aanwezig.  5 
 6 

5. Update N.K.S.W. Kompanio 7 

Gaby zegt dat op dinsdag 30 mei de handtekeningen door het oprichtingsbestuur 8 
gezet zijn onder de statuten en dat het eerste bestuur de papieren van de Kamer van 9 
Koophandel getekend heeft. Hierdoor is N.K.S.W. Kompanio definitief opgericht.  10 
Binnenkort zal gekeken worden naar de mogelijkheden om een eigen bankrekening 11 
te openen en bestuursbeurzen aan te vragen voor een zelfstandig bestuur.  12 
 13 
Gaby zegt dat de afgelopen periode een sollicitatieprocedure opgezet is. Deze is ter 14 
controle opgestuurd naar de Raad van Advies en alle lidverenigingen. Toen deze 15 
was goedgekeurd, is begonnen met de promotie van een bestuursjaar door middel 16 
van posters, Facebook en een bericht op de studentenportal. Een interesselunch is 17 
georganiseerd op maandag 15 mei. De deadline voor het inleveren van de brieven 18 
was op vrijdag 2 juni en afgelopen week zijn de sollicitatiegesprekken gevoerd. 19 
Aankomende maandag zal een kandidaatsbestuur gekozen worden.  20 

- R. van Asperen vraagt hoe de bestuurswerving gegaan is qua aanmeldingen.  21 
o Gaby zegt dat het prima verlopen is.  22 

 23 
Gaby zegt dat op woensdag 12 april het S-Feest in Doornroosje heeft 24 
plaatsgevonden. De kaartverkoop verliep minder hard dan verwacht en de winst is 25 
veel lager dan begroot. Dit betekent dat het volgend jaar niet mogelijk wordt om met 26 
het eigen vermogen van Kompanio het S-Feest zelf te organiseren. Gesprekken zijn 27 
gevoerd met SPiN, de studievereniging van psychologie. Zij zullen een lening 28 
verstrekken, zodat het S-feest volgend jaar toch georganiseerd kan worden. Hiervoor 29 
wordt momenteel een contract opgesteld. De voornaamste reden van de lage 30 
kaartverkoop zal te maken hebben met de andere feesten die dezelfde avond in 31 
Nijmegen georganiseerd werden. In de planning voor volgend jaar zal daarmee 32 
rekening gehouden worden.  33 

- G. Dodemont vraagt zich af hoe de lening in zijn werking gaat. Het 34 
oorspronkelijke idee was om met de opbrengsten van dit jaar het feest van 35 
volgend jaar te betalen. Nu wordt een lening afgesloten en zal deze afgelost 36 
moeten worden van de opbrengsten van het volgende feest. Zo kan N.K.S.W. 37 
Kompanio echter geen eigen vermogen opbouwen en ze vraagt zich af hoe 38 
het feest het jaar daarna dan georganiseerd zal worden.  39 

o Gaby zegt dat N.K.S.W. Kompanio op dit moment niet genoeg geld 40 
heeft om Doornroosje te boeken. Verwacht wordt met de opbrengsten 41 
van het volgende feest de lening af te betalen en genoeg winst over te 42 
houden om het jaar daarna het feest zelf te organiseren.  43 

o P. de Vries vraagt over welke bedragen nu gesproken worden voor het 44 
organiseren van het feest en winst.  45 

 Gaby zegt dat het € 3.000,00 kost om het feest te organiseren 46 
en dit jaar € 100,00 winst gehaald is.  47 

o P. de Vries zegt dat hij N.K.S.W. Kompanio zou adviseren geen lening 48 
af te sluiten, maar lidverenigingen zou vragen garant te staan, zoals dit 49 
jaar gebeurd is. Dan betalen zij de onkosten bij verlies en gaat de winst 50 
naar N.K.S.W. Kompanio wanneer daar sprake van is. Als toch 51 
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verwacht wordt winst te maken is dit een veiligere optie en hoeft geen 1 
lening afgesloten te worden waar veel omheen zit.   2 

o R. van Asperen sluit zich hier bij aan en zegt dat het haalbaar is 3 
lidverenigingen te laten betalen voor het feest.  4 

o G. Dodemont zegt dat de constructie die dit jaar gehandhaafd is, 5 
transparanter is.  6 

o Gaby zegt dat dus voorgesteld wordt geld te vragen aan de 7 
lidverenigingen en geen lening aan te gaan.  8 

o R. van Asperen zegt dat geld aan alle verenigingen gevraagd moet 9 
worden en niet aan één van de zes, want dan kan het mis gaan.  10 

o Gaby zegt dat bij een lening vaak gedacht wordt dat rente betaald moet 11 
worden, maar dit is niet het geval. Het afsluiten van een lening bij één 12 
vereniging scheelt moeite, omdat anders bij zes verenigingen achter 13 
geld aangegaan moet worden. Daarnaast heeft SPiN genoeg eigen 14 
vermogen om het geld voor te kunnen schieten en dit is bij de andere 15 
verenigingen niet het geval.  16 

o G. Dodemont zegt dat de verhoudingen scheef getrokken en N.K.S.W. 17 
Kompanio nog maar erg jong is. Indien verlies gedraaid wordt en SPiN 18 
het geld nodig blijkt te hebben, kunnen zij zorgen dat N.K.S.W. 19 
Kompanio failliet gaat, dat moet voorkomen worden. Zij kunnen de 20 
lening verstrekken omdat ze een grote vereniging zijn, maar het risico 21 
bestaat op onenigheid en dat moet niet genomen worden.  22 

o P. de Vries zegt dat SPiN dan een machtspositie inneemt en hoewel 23 
verwacht wordt dat zij deze niet zullen misbruiken, kunnen zij ervoor 24 
kiezen N.K.S.W. Kompanio niet meer te steunen en dan zit N.K.S.W. 25 
Kompanio met een probleem.  26 

o Gaby zegt dat voor bij verlies een verdeelsleutel gemaakt is onder alle 27 
lidverenigingen. Het doel is dat lidverenigingen niet ten onder gaan aan 28 
het S-feest.  29 

o R. van Asperen vraagt hoe andere verenigingen hier over denken.  30 
 Gaby zegt dat het aangaan van de lening enkel bij SPiN door 31 

een alv gegaan is en het voorstel daar unaniem aangenomen is, 32 
mits een goed contract opgesteld zou worden. Het enige wat bij 33 
SPiN speelt, is het vermogen, maar dat hebben zij nu. De rest 34 
van de lidverenigingen bespreekt het niet tijdens een alv. De 35 
adviezen van deze alv zullen meegenomen worden tijdens de 36 
volgende vergadering van N.K.S.W. Kompanio.  37 

- T. Mes vraagt of het door de planning gekomen is dat zo weinig winst 38 
gemaakt is en vraagt hoe het zo gepland is.  39 

o Gaby zegt dat het vorige bestuur de datum gepland had en deze toen 40 
gunstig was, echter dachten andere verenigingen later hetzelfde over 41 
dezelfde datum, daar was geen rekening mee gehouden. Aan het 42 
volgende bestuur wordt als advies meegegeven contact op te nemen 43 
met grote verenigingen zoals Olympus en Carolus Magnus over 44 
dergelijke zaken. Tevens zal het SOFv aan databank aanmaken om de 45 
grote feesten inzichtelijk te maken.  46 

- P. de Vries vraagt welke invloed Postelein heeft bij N.K.S.W. Kompanio qua 47 
stemmingsrecht.  48 

o Gaby zegt dat elke vereniging één stem heeft en Postelein dus één van 49 
de zes stemmen heeft.  50 

o P. de Vries vraagt wat er gebeurt als Postelein tegen zou stemmen.  51 
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 Gaby zegt dat als het vijf tegen één blijkt, een beslissing alsnog 1 
doorgevoerd wordt.  2 

o P. de Vries vraagt waar het afbreekpunt ligt.  3 
 Gaby zegt dat dit bij een meerderheid is. Voor een lening wordt 4 

echter niet gestemd in een alv van N.K.S.W. Kompanio, daar 5 
worden alleen stukken besproken, zoals bij Postelein.  6 

 P. de Vries zegt dat het gaat om een groot bedrag en dat daar 7 
dan over gestemd moet worden. In de statuten zal iets vermeld 8 
moeten staan over financiële besluiten.  9 

 Gaby zegt dat dit opgezocht zal worden in de statuten. Als 10 
daarin vermeld wordt dat gestemd moet worden over grote 11 
financiële bedragen, zal hiervoor een alv gehouden worden. Het 12 
proces is op dit moment dusdanig ver dat enkel het contract nog 13 
maar afgesloten hoeft te worden, omdat SPiN al akkoord 14 
gegeven heeft.  15 

 P. de Vries zegt dat de voorwaarden erg strikt moeten zijn, zodat 16 
geen onduidelijkheden kunnen ontstaan.  17 

- M. Verkooijen vraagt wat het verschil is tussen SPiN als betalende vereniging 18 
met verdeelsleutel en het afsluiten van een lening bij SPiN met verdeelsleutel.  19 

o Gaby zegt dat het verschil zit in het beheer van het geld. Bij de eerste 20 
optie staat het geld op de rekening van SPiN en bij de tweede optie 21 
staat het geld op de eigen rekening van N.K.S.W. Kompanio.  22 

- M. Verkooijen vraagt wat het voordeel van een lening is.  23 
o R. Willems zegt het nut van de lening niet in te zien.  24 
o M. Verkooijen zegt dat het jaren goed gaat met SPiN als betalende 25 

vereniging en vraagt zich af waarom nu ineens een lening met contract 26 
afgesloten moet worden.  27 

o Gaby zegt dat ze hier geen goed antwoord op heeft, omdat in beide 28 
gevallen gewerkt wordt met een verdeelsleutel.  29 

o E. Kalberg zegt dat SPiN vorig jaar wel moeilijk deed en dingen wilde 30 
vastleggen, daarom is dit besloten.  31 

o M. Verkooijen zegt het een contract is omdat voor de verdeelsleutel 32 
getekend wordt.  33 

o Gaby zegt dat de voornaamste reden om een contract te tekenen is dat 34 
volgend jaar sowieso een S-feest georganiseerd zal worden. Op deze 35 
manier kunnen opvolgers daar niet vanaf zien en kan niemand uit het 36 
S-feest stappen, nadat dit jaar onduidelijkheid was over winst en 37 
verlies.  38 

o M. Verkooijen zegt dat aan een lening veel risico’s zitten en beter van 39 
het goede van de mens uitgegaan kan worden.  40 

o Gaby zegt dat het geld van de lening van één vereniging komt en 41 
contractueel staat vastgelegd dat het geld daar weer naar terug moet.  42 

- E. Bollaart vraagt hoe financiële zaken dit jaar geregeld waren.  43 
o Gaby zegt dat SPiN dit jaar de betalende vereniging was. Alle dingen 44 

die gezegd zijn over de financiering van het S-feest zullen 45 
meegenomen worden in de volgende vergadering van N.K.S.W. 46 
Kompanio.  47 

- R. van Asperen vraagt hoe het bevallen is het S-feest dit jaar te organiseren 48 
vanuit N.K.S.W. Kompanio qua commissie en dat Tamara zich daar niet mee 49 
bezig hoefde te houden.  50 
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o Gaby zegt dat het binnen N.K.S.W. Kompanio goed bevallen is. Binnen 1 
Postelein was soms onduidelijk wie de verantwoordelijk was, waardoor 2 
soms miscommunicaties ontstonden. Gelukkig nam de afgevaardigde 3 
van Postelein het goed op voor de eigen vereniging en voerde zij haar 4 
taken goed uit.  5 

- R. van Asperen vraagt of aangeraden wordt het contact met N.K.S.W. 6 
Kompanio door de voorzitter of de commissaris activiteiten te laten 7 
onderhouden.  8 

o Gaby zegt dat dit afhankelijk is van waar het bestuur zich goed bij voelt. 9 
Het belangrijkste is dat goed gecommuniceerd wordt met de 10 
commissie, indien dezelfde structuur als dit jaar gehandhaafd wordt.  11 

o M. Ankersmit zegt dat dit weer anders zal zijn met een losstaand 12 
bestuur en losstaande commissies.  13 

 14 
Gaby zegt dat een concreter plan over de arbeidsmarktoriëntatie is opgesteld en 15 
besproken met het faculteitsbestuur. Hier staat in hoe de activiteit zal worden, zodat 16 
volgend jaar direct gestart kan worden met de organisatie.  17 

- R. Willems zegt dat op dit moment sollicitatiegesprekken plaatsvinden voor 18 
een nieuwe career officer voor FSW. Zodra iemand aangenomen is, moet 19 
geprobeerd worden de nieuwe officer gelijk aan de slag te zetten voor dit 20 
project. Het is echter onbekend wanneer deze persoon aangenomen wordt.  21 

 22 

6. Presenteren kernwaarden studievereniging Postelein 23 

Gaby zegt dat spel- en stijlfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd kunnen 24 
worden. Ze geeft het woord aan G. Dodemont, die in de werkgroep speerpunten 25 
gezeten heeft.  26 
 27 
G. Dodemont zegt dat het stuk voor zich spreekt en dat vooral de inleiding benadrukt 28 
dat deze werkgroep heeft gekeken naar wat gedaan is gedurende de afgelopen 22 29 
jaar. Het stuk gaat over iedereen en daarom moeten in het stuk dingen staan waar 30 
iedereen en de vereniging achter staan. Iedereen moet zich vrij voelen mee te 31 
denken over het stuk, omdat het gaat over wat iedereen vindt van de vereniging.  32 
 33 
Pagina 3 34 
R. van Asperen zegt dat ze bij de werkwijze het plan mist hoe het document 35 
opgenomen moet worden in het beleidsplan. Dit zijn namelijk geen speerpunten, 36 
maar kernwaarden. Ze vraagt of naar het bestand verwezen wordt en dat dan een 37 
focus op een bepaalde kernwaarde gelegd kan worden.  38 

- Gaby zegt dat de voornaamste reden waarom dit niet opgenomen is in de 39 
werkwijze, is dat het kandidaatsbestuur de ruimte heeft ermee te doen wat zij 40 
willen. Zij kunnen het bestand gebruiken zoals het voor hen goed voelt en 41 
ernaar verwijzen zoals ze willen.  42 

- G. Dodemont zegt dat het bestand opgenomen kan worden als bijlage of 43 
toegevoegd kan worden aan de officiële bestanden op de site. Dit document 44 
kan gebruikt worden als basis, want dit is waar de vereniging voor staat. De 45 
nadruk kan gelegd worden op bepaalde delen en deze kunnen specifiek 46 
uitgewerkt worden. Vanuit dit bestand kan het deel over de speerpunten 47 
gestart worden.  48 

 49 
Regel 33: M. Ankersmit zegt dat geschreven staat dat het gebruikelijk is een lustrum 50 
als evaluatie te zien. Dit is gedaan door het 20e bestuur door het afnemen van een 51 
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grote enquête, maar ze vraagt of dit bij eerdere lustra ook gedaan is. Anders staat nu 1 
beschreven dat het gebruikelijk is, terwijl dat misschien niet zo is. Tevens is ook nog 2 
niet bekend of het 25e bestuur hetzelfde zal doen.  3 

- R. Willems zegt dat het 15e bestuur ook het lustrum ter evaluatie gebruikt 4 
heeft. Postelein heeft nog maar vier lustra gehad heeft en gebruikelijk is dan 5 
een enthousiaste term om te gebruiken, maar het staat wel mooi. Als in de 6 
kernwaarden opgenomen is dat een lustrum een evaluatie is, moet dit door 7 
lustrabesturen nageleefd worden. Het gemaakte punt klopt echter wel, omdat 8 
het voornamelijk gebaseerd is op het 20e bestuur.  9 

- Gaby vraagt of de formulering aangepast moet worden.  10 
o M. Ankersmit zegt dat het goed is dat het geëvalueerd wordt tijdens 11 

een lustrum, maar dat het 25e bestuur hier wel van op de hoogte moet 12 
zijn en enquêtes beschikbaar moeten blijven voor hen om te gebruiken.  13 

o B. van Enckevort zegt dat het vermeld staat in dit document van de 14 
kernwaarden en dat het 25e bestuur het document ook moet lezen, dus 15 
dan weten ze dat ze moeten evalueren, als dit vermeld wordt.  16 

o P. de Vries zegt dat van besturen verlangd wordt het document te 17 
kennen. Op deze manier kan gewaarborgd worden dat iedere vijf jaar 18 
geëvalueerd wordt.  19 

o R. van Asperen zegt dat dit toegevoegd kan worden in het handboek 20 
van de voorzitter bij informatie over het lustrum.  21 

 22 
Pagina 4 23 
Regel 29: R. van Asperen zegt dat het woord externen gebruikt wordt, maar pas later 24 
in het document beter uitgelegd wordt wat hieronder verstaan wordt. Echter worden 25 
alleen studiegerelateerde externen uitgelged. Daarom miste ze wat precies bedoeld 26 
werd.  27 

- G. Dodemont zegt dat getwijfeld is welke mensen en groepen benoemd 28 
moesten worden.  29 

- R. van Asperen zegt dat later geschreven werd over andere 30 
studieverenigingen of sponsoren.  31 

- G. Dodemont zegt dat het een brede doelgroep is en dat het erg lang wordt 32 
als alles beschreven wordt.  33 

- R. van Asperen zegt dat het eenmaal helemaal uitgeschreven kan worden, 34 
waarna het woord externen gebruikt kan worden.  35 

 36 
Regel 19: L. Streppel zegt dat geschreven wordt over willekeur in organisatie en 37 
benadering en vraagt wat bedoeld wordt.  38 

- G. Dodemont zegt bedoeld wordt dat het toegankelijk is als met iedereen 39 
meebewogen wordt. Als alles mogelijk is en iedereen overal naar toe kan, mist 40 
structuur. Als op een willekeurige dag besloten kan worden dat die avond een 41 
borrel georganiseerd wordt, wordt professionaliteit en overzicht verloren.  42 

- Anne-France zegt dat als op een willekeurig moment iets georganiseerd 43 
wordt, deelnemers gemist worden die niet aanwezig zijn.  44 

- G. Dodemont zegt dat het dan willekeurig is wie benaderd wordt, enkel 45 
mensen die op dat moment aanwezig zijn worden benaderd.  46 

 47 
Regel 45: R. van Asperen zegt beschreven wordt dat contact makkelijk tot stand 48 
moet komen, maar mist het onderhouden van contact in de zin.  49 

- Gaby zegt dat het behouden van contact toegevoegd zal worden.  50 
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- B. Braun zegt dat voor nieuwe studenten wel geldt dat contact gemakkelijk tot 1 
stand moet komen, dus dat moet ook behouden worden in het document.  2 

 3 
Regel 19: P. de Vries zegt dat als de zinsopbouw veranderd wordt, eerder duidelijk 4 
wordt wat bedoeld wordt met de zin over willekeur in organisatie en benadering.  5 

- Gaby zegt dat dit meegenomen zal worden.  6 
 7 
Pagina 5 8 
Regel 3: R. van Asperen zegt dat geschreven wordt over een in-group en een out-9 
groep, maar dat deze concepten onbekend kunnen zijn. Het is goed deze uit te 10 
leggen.  11 

- Gaby zegt dat dit voor de volledigheid toegevoegd zal worden.  12 
 13 
Pagina 6 14 
Regel 15: R. van Asperen zegt dat een grote evaluatie met enquête tijdens een 15 
lustrum beschreven wordt, maar ze mist de jaarlijkse enquêtes die daarna 16 
plaatsgevonden hebben.  17 

- G. Dodemont zegt dat zo min mogelijk dingen beschreven zijn die op korte 18 
termijn aan de vereniging toegevoegd zijn, enkel dingen die al lange tijd 19 
bestaan worden beschreven. Wat nu twee jaar gedaan is, wordt misschien 20 
niet doorgevoerd over een aantal jaar.  21 

- R. van Asperen zegt dat de jaarlijkse enquête ook voorgeschreven kan 22 
worden, zoals met de grote enquête eerder in het bestand.  23 

- R. Willems zegt dat een grote evaluatie tijdens twee van de vier lustra gedaan 24 
is, terwijl een jaarlijkse enquête pas twee van de 22 jaar gedaan is.  25 

 26 
Regel 44: T. Boeijen geeft zijn complimenten over de verwoording en de 27 
compleetheid van het verslag.  28 
 29 
Pagina 7 30 
Regel 17: T. Boeijen zegt dat contact onderhouden moeten worden met andere 31 
studieverenigingen van de Radboud Universiteit, maar dat geldt dan dus niet voor 32 
verenigingen van de HAN. Deze worden echter wel betrokken.  33 

- P. de Vries zegt dat Radboud Universiteit vervangen kan worden door 34 
Postelein, omdat dan alle contacten en relaties bedoeld worden die belangrijk 35 
zijn voor Postelein.  36 

- Gaby zegt dat dit een waardevolle toevoeging is.  37 
 38 
R. van Asperen geeft haar complimenten voor het gehele verslag. De zinnen waren 39 
soms erg lang, daar kan nog naar gekeken worden bij het aanpassen van het 40 
verslag. Verder zag het er goed uit.  41 
 42 

7. Stemmen kernwaarden studievereniging Postelein 43 

De werkgroep stemt zelf mee over het bestand, omdat enkel beschreven is wat voor 44 
de gehele vereniging geldt en dus geen sprake is van belangenverstrengeling.  45 
 46 
Gaby geeft aan dat het bestand over de kernwaarden van Postelein is aangenomen 47 
met:  48 
38 stemmen voor 49 
2 stemmen blanco 50 
0 stemmen tegen 51 
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 1 
De ALV klapt 2 
 3 
Gaby zegt dat het bestuur de werkgroep kernwaarden wil bedanken met een 4 
kleinigheidje.  5 
 6 

8. Presenteren Financieel Halfjaarverslag 2016-2017 7 

Gaby zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd  8 
kunnen worden. Ze geeft voor het presenteren van het Financieel Halfjaarverslag 9 
2016-2017 het woord aan Thijs.  10 
 11 
Thijs zegt dat hij E. Grotentraast het woord wil geven voor het verslag van de 12 
kascontrole.  13 
 14 
E. Grotentraast zegt dat de kascontrole op donderdag 30 maart 2017 is uitgevoerd 15 
door O. Nelissen, Y. Frankena en E. Grotentraast. Volgens Conscribo zou € 62,00 in 16 
de samenvattingenkas moeten zitten. Op het moment van tellen zat dit bedrag van € 17 
62,00 ook daadwerkelijk in kas. De kas voor de familiedag bevatte € 50,00, zoals 18 
vermeld was in Conscribo. In de kas voor de speurtocht zat € 61,00, terwijl volgens 19 
Conscribo slechts € 50,00 in de kas hoorde te zitten. Dit betekent een positief 20 
verschil van € 11,00. Volgens Conscribo zou € 50,00 in wisselgeldkas 2 moeten 21 
zitten, dit bleek ook het geval te zijn. Volgens Conscribo zou € 769,16 in de hoofdkas 22 
moeten zitten. Dit bleek ook het geval te zijn. De transacties van het pinnen zijn 23 
gecontroleerd en kwamen overeen met de gegevens in Conscribo. Tijdens de 24 
controle kwamen twee opvallendheden naar voren. Twee transacties staan vermeld 25 
onder hetzelfde referentienummer. De transacties zelf kloppen. Daarnaast zat één 26 
transactie zonder aankoopbon als bewijs van de transactie in de map. 27 
 28 
Pagina 3 29 
P. de Vries zegt dat een goed leesbaar voorwoord geschreven is. Daarin stond 30 
echter geschreven dat op dinsdag 4 april een extra controle uitgevoerd is door één 31 
persoon over de transacties op vrijdag. Dit is statutair niet toegestaan, omdat dit altijd 32 
met minimaal twee personen moet gebeuren. Omdat dit vervelend is om te 33 
constateren, is al nagedacht over een oplossing. De transacties van vrijdag kunnen 34 
uit het verslag gehaald worden, zodat geen nieuwe controle uitgevoerd hoeft te 35 
worden.  36 

- Thijs zegt dat dit aangepast zal worden in het verslag.  37 
 38 
Regel 13/16: G. Dodemont zegt dat ze niet precies begrijpt waarheen verwezen 39 
wordt in deze zinnen.  40 

- Thijs zegt dat verwezen wordt naar het bestuur.  41 
 42 
Regel 14: G. Dodemont zegt dat deze zin niet goed loopt. Als het gelukt is de 43 
diensten van Postelein groter en moderner op te zetten, dan mag in het voorwoord al 44 
vernoemd worden of dit gelukt is. Ze vraagt of dit gelukt is.  45 

- Thijs zegt dat dit gelukt is. Twee grotere activiteiten zijn opgezet, namelijk de 46 
lezing in het LUX en het kinderboekenevenement, en tegenwoordig kan 47 
gepind worden op de Posteleinkamer.  48 

 49 
 50 
 51 
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Pagina 6 1 
B. van Enckevort geeft haar complimenten, omdat een penningmeester nog nooit zo 2 
dicht bij de contributie heeft gezeten in de begroting.  3 
 4 
Pagina 7 5 
G. Dodemont vraagt waarom bij een negatief bedrag de min achter het bedrag staat, 6 
in plaats van ervoor.  7 

- Thijs zegt dat alle tabellen via Conscribo gedownload worden naar Excel en 8 
verwacht dat de opmaak daar hetzelfde is.  9 

- P. de Vries zegt dat als de min voor een bedrag gezet wordt, alle cijfers 10 
verschuiven en dan moeilijker te zien is of een bedrag negatief is.  11 

 12 
R. Willems zegt dat de contributie voor de koepelverenigingen hoger is dan begroot 13 
en vraagt of dat te maken heeft met het verlies van N.K.S.W. Kompanio.  14 

- Thijs zegt de contributie voor N.K.S.W. Kompanio verhoogd is en dat was nog 15 
onbekend toen de begroting gemaakt werd.  16 

- R. van Asperen vraagt of de contributieverhoging besproken is in een alv.  17 
o Gaby zegt dat dit besloten is door het oprichtingsbestuur van N.K.S.W. 18 

Kompanio en dat met zes verenigingen afgesproken is.  19 
 20 
Pagina 10 21 
N. Kistler zegt dat de opbrengsten voor de eerstejaarscommissie lager moeten zijn, 22 
namelijk € 58,00. Dit zou namelijk een deelnemersaantal betekenen van 31 23 
deelnemers, echter was maar plek voor 30 deelnemers en één persoon had 24 
afgezegd.  25 

- Thijs zegt dat het mogelijk is dat de teruggave nog niet gedaan was bij het 26 
schrijven van het verslag, maar dit nu wel gedaan is.  27 

- N. Kistler zegt dat het bedrag dan ook alleen € 60,00 zou kunnen zijn, omdat 28 
maar plek was voor 30 deelnemers.  29 

- Tamara zegt dat mogelijk was dat wel extra betaald was, omdat een plek 30 
vergeven werd aan iemand anders, maar dit nog niet teruggegeven was. Dan 31 
zit dat bedrag wel in de kas.  32 

 33 
Pagina 12 34 
Regel 12: R. van Asperen vraagt of alle leden het geld overgemaakt hebben.  35 

- Thijs zegt dat bij een paar leden dit wel het geval was en bij een aantal niet.  36 
- R. van Asperen zegt dat dit opgenomen kan worden in het verslag.  37 

 38 
Regel 29: R. van Asperen vraagt hoe duur één pintransactie is, omdat € 0,30 betaald 39 
is voor een test transactie, maar voor transacties aan leden € 0,15 gevraagd wordt.  40 

- Thijs zegt dat de € 0,30 enkel een test was en de transacties € 0,15 kosten.  41 
- G. Dodemont zegt de kosten van de transacties ingewikkeld beschreven 42 

waren en vraagt om meer verduidelijking.  43 
- Thijs zegt dat de transacties van een bepaalde maand twee maanden later 44 

betaald worden. Daardoor ontstaat een verschil in gemaakte en betaalde 45 
transacties.  46 

 47 
Regel 39: P. de Vries zegt dat hij het verschil in inkomsten en kosten van transacties 48 
niet helemaal begrijpt. De betalingsverplichting is in november ingegaan, maar in 49 
oktober zijn wel transacties gedaan.  50 
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- Thijs: het abonnement is per november ingegaan, dus ook de betaling van de 1 
transacties. Hier was geen rekening mee gehouden.  2 

- P. de Vries vraagt of de transacties van oktober dus gratis waren.  3 
o Thijs zegt dat dit zo is.  4 

 5 
P. de Vries vraag wat het advies over de € 0,15 transactiekosten voor aankomend 6 
jaar is.  7 

- Thijs zegt dat het concept nog nieuw is en adviseert het te houden zoals dit 8 
jaar. Als ontzettend veel gepind gaat worden volgend jaar, is onduidelijk hoe 9 
veel dat gaat kosten op de begroting.  10 

- P. de Vries vraagt in hoeverre mensen nog contant betalen tegenover het 11 
pinnen.  12 

o Thijs zegt dat dit een vraag is die in de enquête gesteld wordt en dat dit 13 
nu nog niet duidelijk is.  14 

 15 
Pagina 13 16 
Regel 25: G. Dodemont vraagt wat precies gebeurd is met de boeken voor de 17 
docenten.  18 

- Thijs zegt dat de docenten een andere druk wilden gebruiken dan de druk die 19 
verkocht werd. Dit is niet gezien in de webshop maar is opgemerkt door 20 
studenten. Studystore kon de druk namelijk niet leveren die de docenten 21 
wilden gebruiken.  22 

- G. Dodemont vraagt hoe dit opgelost is.  23 
o Thijs zegt dat de docenten de druk van het boek wilden hebben die de 24 

studenten bestelden en deze hebben ze via Postelein gekregen.  25 
o G. Dodemont vraagt waarom dit voorgeschoten is.  26 

 Thijs zegt dat het voor externen niet mogelijk is boeken te 27 
bestellen via de webshop.  28 

 G. Dodemont zegt dat dit toegevoegd kan worden, omdat het 29 
dan duidelijker is waarom Postelein hier een rol in gespeeld 30 
heeft.  31 

 R. van Asperen zegt dat ze gemist heeft dat dit terugbetaald is.  32 
 Thijs zegt dat dit vermeld staat.  33 

 34 
Regel 7: P. de Vries zegt dat de totale kosten voor het Posteleintje van de Periode 35 
toegevoegd mogen worden aan de tekst.  36 

- Thijs zegt dat dit toegevoegd zal worden.  37 
 38 
Regel 39: P. de Vries vraagt wat de kosten voor de bedrijfspolis inhouden.  39 

- Thijs zegt dat dit administratiekosten zijn voor het opstellen, verlengen en het 40 
gehele proces van het behouden van de bedrijfspolis.  41 

- P. de Vries zegt zich niet te kunnen herinneren dat hiervoor eerder kosten 42 
gerekend zijn.  43 

- B. van Enckevort zegt dit ook niet te weten.  44 
- P. de Vries zegt het vreemd te vinden dat het zo veel kosten zijn, omdat niets 45 

veranderd is.  46 
- Thijs zegt dat hij geen idee waarom dit bedrag zo hoog is, maar dit is voor het 47 

verlengen van de polis.  48 
 49 
Pagina 14 50 
R. van Asperen vraagt of de samenvattingenverkoop mee- of tegenviel.  51 
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- Thijs zegt dat het tegenvalt, maar dat afgelopen jaren andere vakken in de 1 
periodes gegeven werden waarvoor samenvattingen beschikbaar waren. Nu 2 
worden samenvattingen voor bepaalde vakken gemist. De verkoop valt dus 3 
tegen in vergelijking met vorige jaren, maar voor de schatting ligt dit bedrag op 4 
schema.  5 

- N. Kistler zegt dat onder eerstejaars gehoord is dat veel gebruik gemaakt is 6 
van Stuvia, omdat Postelein geen samenvattingen van halve boeken 7 
aankoopt.  8 

- Thijs zegt dat dit momenteel besproken wordt binnen de 9 
samenvattingencommissie, om te kijken welke literatuur constant blijft in een 10 
cursus en dan toch samenvattingen aan te kopen die niet volledig zijn, maar 11 
wel volledig voor een vak.  12 

- E. Gutteling zegt dat op dit moment halve samenvattingen nagekeken worden 13 
door de commissie.  14 

 15 
P. de Vries vraagt of het mogelijk is de tabel van de samenvattingenverkoop in zijn 16 
geheel op pagina 14 te krijgen, in plaats van de laatste regel op pagina 15.  17 

- Thijs zegt dat hij hier nogmaals naar zal kijken.  18 
 19 
Pagina 15 20 
T. Boeijen zegt dat kosten ad € 254,10 gemaakt worden voor het onderhoud van de 21 
website en vraagt wat precies betaald wordt.  22 

- Thijs zegt dat dit bedrag aan MooijMedia betaald wordt om de website 23 
draaiende te houden.  24 

- T. Boeijen zegt dat in de toelichting niet opgenomen is of het geld bijvoorbeeld 25 
gaat naar de beveiliging van het ledendeel van de website en dat de 26 
toelichting daarom uitgebreider mag.  27 

- M. Ankersmit vraagt wat bedoeld wordt met het ledendeel van de website.  28 
o T. Boeijen zegt dat leden gegevens achterlaten op de website. Hij zegt 29 

dat dit privacy gevoelig is en vraagt zich af in hoeverre een 30 
beveiligingscertificaat, een SSL certificaat, nodig is voor het beveiligen 31 
van deze gegevens en of dit uitgezocht moet worden.  32 

o S. de Feiter zegt dat de ledenadministratie niet op de website staat en 33 
denkt persoonlijk niet dat extra beveiliging noodzakelijk is, maar het is 34 
altijd goed zoiets uit te zoeken.  35 

 36 
P. de Vries zegt dat het leuk is dat er een Vriend van Postelein is.  37 

- Thijs zegt dat een tweede Vriend van Postelein zich inmiddels aangemeld 38 
heeft.  39 

 40 
G. Dodemont geeft haar complimenten over de gedetailleerde uitleg over het 41 
kasverschil in de samenvattingenkas.  42 

- P. de Vries vraagt wat hoe het kasverschil precies tot stand gekomen is.  43 
o Thijs zegt dat met fooi bedoeld wordt dat betaald werd met € 2,00 voor 44 

een samenvatting van € 1,00 en iemand het wisselgeld niet aannam. 45 
De oorzaak van de wisselfout van € 1,00 is niet bekend, dit is iets wat 46 
fout kan gaan. Voor de overige € 10,00 leek de logische verklaring dat 47 
wel tien samenvattingen geprint waren voor de verkoop, maar dit niet 48 
genoteerd was. De kas bevatte namelijk € 10,00 die niet in Conscribo 49 
te vinden waren.  50 

 51 
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Pagina 16 1 
B. van Enckevort zegt dat koffiebekers doorverkocht zijn en vraagt hoe het bedrag 2 
van € 15,13 tot stand gekomen is.  3 

- Thijs zegt dat het bestaat uit de kosten van € 12,95 en daarover btw 4 
gerekend.  5 

- B. van Enckevort zegt dat ze dacht dat de bekers altijd gratis waren.  6 
- Gaby zegt dat de bekers gratis zijn, maar de verzendkosten betaald moeten 7 

worden.  8 
- B. van Enckevort zegt dat dit eerder geen geld kostte.  9 
- R. Willems zegt dat hier later kosten voor gerekend zijn gaan worden.  10 

 11 
G. Dodemont vraagt of het bestuur uit de escape room ontsnapt is.  12 

- Thijs zegt dat het bestuur op tijd uit de escape room gekomen is.  13 
 14 
Drie leden komen binnen 15 
 16 
P. de Vries vraagt hoe het bestuur uitkwam met de vergoeding voor de 17 
bestuurskleding.  18 

- Thijs zegt dat het bedrag niet voldoende was en het bestuur ongeveer € 20,00 19 
per persoon zelf bijgedragen heeft.  20 

 21 
Pagina 18 22 
Regel 34: B. van Enckevort vraagt of Café de Fuik de normale truien niet gesponsord 23 
heeft.  24 

- Thijs zegt dat de sponsoring dusdanig laag was, dat door Postelein betaald 25 
moest worden voor het logo van de Fuik.  26 

- Anouk zegt dat Café de Fuik niet voor alle truien het volledige bedrag voor het 27 
logo op de truien kon betalen en dan moest Postelein zelf bijdragen aan het 28 
logo van de Fuik. Afgesproken is dat het logo van Café de Fuik enkel zou 29 
verschijnen op de skireistruien. Café de Fuik betaalde dan zelf alle kosten van 30 
het logo van de Fuik op de truien.  31 

- B. van Enckevort zegt dat dit goed aangepakt is.  32 
 33 
P. de Vries vraagt hoe de eerstejaarsborrel geweest is.  34 

- Thijs zegt dat dat onder de eerstejaarscommissie beschreven is.  35 
 36 
Pagina 19 37 
R. van Asperen vraagt hoe veel docenten aanwezig waren bij de student-docent 38 
activiteit.  39 

- Anouk zegt dat zeven docenten aanwezig waren.  40 
- G. Dodemont zegt dat meer geld gestoken is in de activiteit en vraagt of dit het 41 

waard was. 42 
o Thijs zegt dat dit het waard was, omdat het een geslaagde activiteit 43 

was. De mix tussen studenten en docenten was goed, waardoor het 44 
een goede activiteit was.  45 

o L. Peeters zegt dat ze aanwezig was en vond het een erg leuke 46 
activiteit.  47 

o Gaby zegt dat de reacties van de docenten ook positief waren.  48 
 49 
T. Boeijen vraagt waar de activiteit voor de premaster- en masterstudenten 50 
beschreven staat.  51 
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- Thijs zegt dat deze onder de PUB-commissie beschreven is.  1 
 2 
Pagina 21 3 
Regel 12: G. Dodemont zegt dat het niet waar is dat brieven versturen geen geld 4 
kost, het is iets dat je krijgt.  5 

- Thijs zegt dat het een dienst is die ontvangen wordt, het komt dus niet binnen 6 
op de begroting.  7 

- G. Dodemont zegt dat ze hiervoor wellicht niet genoeg inzicht heeft in 8 
begrotingen, maar dat geld gegeven moet worden als iets geld kost.  9 

- P. de Vries zegt dat Postelein financieel gezien niets doet met de briefpost, 10 
dus dat het niet opgenomen hoeft te worden op de begroting. Het staat wel in 11 
de begroting van het onderwijsinstituut, omdat het dit betaalt voor Postelein. 12 
Het is wel goed te benoemen dat hiervoor geld gekregen wordt en dat 13 
benoemd wordt wat gedaan wordt daarmee.  14 

 15 
Pagina 22 16 
R. van Asperen vraagt hoe het met de winst van de feesten gaat.  17 

- Thijs zegt dat de begroting waarschijnlijk niet gehaald gaat worden, omdat de 18 
winst van de feesten niet op schema ligt. Meer studieverenigingen hebben last 19 
van feesten die niet goed lopen en dit is tijdens een SOFv-alv besproken. Hier 20 
is geen advies uitgekomen, maar wel is gesproken over het probleem.  21 

- R. van Asperen vraagt of gesproken is over het leenstelsel en de huidige 22 
prestatiedruk.  23 

o Gaby zegt dat dat mogelijke oorzaken zijn die genoemd werden, maar  24 
dat onduidelijk is waar de daling precies door komt. Gekeken zal 25 
worden of iets met de planning gedaan kan worden.  26 

o Tamara zegt dat in de evaluatie met de Molenstraat gesproken zal 27 
worden over het dalende aantal aanwezigen op feesten en gevraagd 28 
zal worden of zij deze trend herkennen en een eventuele oplossing 29 
hebben.  30 

o R. Willems zegt dat reguliere stapavonden vergeleken moeten worden 31 
met de feesten.  32 

- B. van Enckevort zegt dat het afschaffen van de basisbeurs en het 33 
verplaatsen van de dag tegelijkertijd veranderd is. Ze vraagt of de dag 34 
veranderd kan worden, om te kunnen kijken of het ligt aan het afschaffen van 35 
de basisbeurs of de dag van het feest. Dan kan bij de post feesten over 36 
meerdere jaren gekeken worden naar de veranderende inkomsten.  37 

o R. van Asperen zegt dat vorig jaar de begroting gehaald is, terwijl toen 38 
van dag veranderd is.  39 

o B. van Enckevort zegt dat de begroting toen al omlaag gegaan is bij de 40 
inkomsten van de feesten.  41 

o L. Peeters zegt dat de actie van bier voor € 0,50 ook weg is.  42 
o Tamara zegt dat die actie vorig ook niet meer gold, toen was het bier 43 

het eerste uur € 1,00. Die actie is nu ook weg, nu is elk feest één 44 
drankje in de aanbieding.  45 

o B. van Enckevort zegt dat de feesten vorig jaar ook al ongeveer € 46 
200,00 minder opbrachten per feest dan de jaren daarvoor, dus kan de 47 
dag een goede oorzaak zijn dat de inkomsten minder zijn.  48 

o R. van Asperen zegt dat als gewone stapavonden bij de Molenstraat 49 
ook niet lopen, het misschien aan de kroegen ligt.  50 
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- P. de Vries concludeert dat het belangrijk is uit te zoeken hoe het komt dat de 1 
feesten minder goed lopen, omdat het een belangrijke inkomstenpost is.  2 

- R. van Asperen vraagt welk advies meegegeven wordt aan het 3 
kandidaatsbestuur.  4 

o Thijs zegt dat als advies meegegeven wordt dit volgend jaar lager te 5 
begroting.  6 

 7 
Pagina 24 8 
N. Kistler benadrukt nogmaals dat de inkomsten en het aantal deelnemers dat 9 
beschreven staat bij de eerstejaarscommissie niet klopt, omdat 29 deelnemers aan 10 
het diner-rouler hebben meegedaan.  11 

- Thijs zegt dat hij dit zal meenemen.  12 
 13 
Pagina 25 14 
B. van Enckevort geeft haar complimenten, omdat bijna alle debiteuren afgehandeld 15 
zijn.  16 
 17 
Pagina 26 18 
P. de Vries zegt dat het fijn is als de samenvattingenkas teruggezet kan worden naar 19 
€ 50,00.  20 

- Thijs zegt dat dit kan.  21 
 22 
Pagina 27 23 
B. van Enckevort vraagt of de nieuwe reservering voor het lustrum nog komt.  24 

- Thijs zegt dat deze na de uitgiftedatum gemaakt is.  25 
 26 
Pagina 28 27 
G. Dodemont vraagt of de kosten onder briefpost portokosten of kosten voor 28 
enveloppen zijn.  29 

- Thijs zegt dat beide kosten onder de post vallen.  30 
- P. de Vries zegt dat betaald wordt voor gefrankeerde enveloppen.  31 
- G. Dodemont zegt dat dit vermeld mag worden, omdat de enveloppen nu erg 32 

duur lijken.  33 
 34 
G. Dodemont zegt dat in de subsidieaanvraag € 50,00 opgenomen is voor de 35 
student-docent activiteit, maar hiervoor € 100,00 uitgegeven is. Ze vraagt hoe dit 36 
kan.  37 

- Thijs zegt dat Postelein ook bijdraagt aan de activiteit.  38 
- G. Dodemont zegt dat geprobeerd kan worden het volledige bedrag van het 39 

onderwijsinstituut te krijgen.  40 
 41 
Pagina 29 42 
R. Willems vraagt wat kamer C47 is.  43 

- Thijs zegt dat dit het kamernummer is van de kamer die geen borg terugkreeg.  44 
 45 
Thijs vraagt of er nog algehele opmerkingen zijn over het gehele verslag.  46 

- B. van Enckevort geeft haar complimenten en zegt dat ze geen fouten 47 
gevonden heeft bij het narekenen, dit is erg goed.  48 

 49 
 50 
 51 
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9. Voorstellen kandidaatsbestuur 1 

Gaby zegt dat leden konden solliciteren naar een bestuursfunctie door een 2 
sollicitatiebrief en CV te sturen. Deze brieven zijn allemaal gelezen, waarna 3 
gesprekken zijn gepland. Het gesprek werd gevoerd door het bestuurslid met de 4 
functie waarop gesolliciteerd werd, het bestuurslid met de functie van de tweede 5 
keuze notuleerde. Verder waren een extern persoon en een lid van de Raad van 6 
Advies aanwezig bij de gesprekken. Samen vormden zij de sollicitatiecommissie en 7 
deze zal geheim blijven voor de objectiviteit van het proces. Na afloop van de 8 
gesprekken heeft het bestuur, de sollicitatiecommissie en de Raad van Advies 9 
onafhankelijk van elkaar vergaderd en is uiteindelijk op dit voorgesteld 10 
kandidaatsbestuur uitgekomen. Het voorgesteld kandidaatsbestuur zal zichzelf nu 11 
presenteren.  12 
 13 
L. Streppel zegt dat ze 20 jaar is en tweedejaarsstudent Pedagogische 14 
Wetenschappen. Ze is dit jaar commissiehoofd van de studiereiscommissie en heeft 15 
vorig jaar in de studytripcommissie gezeten. Volgend jaar hoopt ze de functie van 16 
voorzitter te gaan vervullen en heeft daar heel veel zin in, omdat ze hoopt veel te 17 
gaan leren en het overzicht te gaan houden over het bestuur en de vereniging.  18 
 19 
E. Kalberg vraagt hoe L. Streppel denkt orde te bewaren in een soms heftig bestuur.  20 

- L. Streppel zegt alles in schema’s op te schrijven, waardoor haar hoofd in 21 
hokjes is verdeeld. Ze wil ieder bestuurslid persoonlijk aandacht geven om 22 
hun eigen leerpunten te behalen en op de hoogte te zijn van wat er speelt, 23 
zodat ze met iedereen kan meedenken.  24 

 25 
P. de Vries vraagt wat die ene kwaliteit is die L. Streppel bezit om een goede 26 
voorzitter te zijn.  27 

- G. Dodemont vult de vraag aan door te vragen waarom ze zichzelf geschikt 28 
acht voor de functie.  29 

o L. Streppel zegt dat ze een hart heeft voor de vereniging, zorgzaam is 30 
geweest voor de studiereiscommissie dit jaar en dit volgend jaar voor 31 
haar bestuur wil doen. Door middel van het overzicht houden en 32 
bemiddelen hoopt ze een goede voorzitter te zijn.  33 

 34 
M. Mostard vraagt wat L. Streppel geleerd heeft dit jaar als commissiehoofd en wat 35 
ze daarvan kan toepassen volgend jaar.  36 

- L. Streppel zegt dat ze nog nooit eerder vergaderingen geleid had en dat een 37 
ervaring is die ze mee gaat nemen. Aan de commissie heeft ze feedback 38 
gevraagd hoe zij haar ervaren hebben en daar kan ze dingen van meenemen. 39 
Ze denkt dat het ook een kwestie is van in de functie rollen.  40 

- M. Mostard zegt dat ze zelf uit een bestuur komt die ze kan vergelijken met 41 
een kippenhok. Ze vraagt hoe L. Streppel denkt haar vrouwelijke 42 
bestuursleden in het gareel te houden, zodat de vergaderingen niet te lang 43 
gaan duren.  44 

o L. Streppel zegt dat iedereen stil wordt als geroepen wordt dat de vloer 45 
lava is. Verder lijken ze samen een kippenhok, maar wordt echt naar 46 
elkaar geluisterd wanneer gepraat wordt over dingen die te maken 47 
hebben met het bestuursjaar.  48 

- T. Boeijen zegt dat dit jaar geen man plaatsneemt in het bestuur en dat 49 
daarmee een goede trend verloren gaat, omdat het met alleen vrouwen al 50 
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gauw meer een kippenhok wordt. Hij vraagt hoe gezorgd gaat worden dat de 1 
mannen actief betrokken blijven bij Postelein.  2 

o L. Streppel zegt dat B. Braun het bestuur kan helpen om de 3 
mannelijkheid bij Postelein te behouden.  4 

 5 
G. Dodemont vraagt wat L. Streppel zo leuk vindt aan Postelein dat ze een 6 
bestuursjaar wil doen.  7 

- L. Streppel zegt dat de vereniging toegankelijk is en iedereen betrokken wordt. 8 
Zo is zij zelf ook als persoon en ze vindt het type persoon dat bij Postelein zit 9 
erg leuk, zowel het type dat bijna overal aanwezig is, als het type dat af en toe 10 
langskomt.  11 

 12 
M. Willems zegt dat ze zorgzaam wil zijn voor haar bestuur en vraagt hoe ze dit voor 13 
haarzelf wil doen.  14 

- L. Streppel zegt dat het een leerpunt is om haarzelf niet te veel weg te 15 
cijferen. Ze denkt veel aan haar bestuur te hebben, haar familie en vrienden 16 
die ze buiten het bestuur ziet. Zij kunnen haar helpen herinneren om haarzelf 17 
niet weg te cijferen en voor haarzelf te zorgen.  18 

 19 
M. Mostard vraagt hoe L. Streppel functioneert zonder veel slaap.  20 

- L. Streppel zegt dat ze dan redelijk goed kan functioneren. Met minder slaap 21 
kunnen minder taken gedaan worden dan normaal, echter wordt ze niet 22 
chagrijnig, maar juist drukker en enthousiaster.  23 

 24 
D. Hendriks zegt dat ze derdejaarsstudent ALPO is en hopelijk volgend jaar 25 
secretaris. Ze ging in haar eerste jaar wel naar activiteiten, maar was geen actief lid. 26 
Ze is toen mentorouder geworden met andere mentormama’s die wel actief waren. In 27 
haar tweede jaar is ze actief lid geworden in de promotiecommissie en dit jaar is ze 28 
actief in meerdere commissies, namelijk de introductiecommissie en de 29 
mediacommissie, waar ze commissiehoofd van is. Ze is zo enthousiast over 30 
Postelein, dat ze meer wil betekenen voor de vereniging en daarom heeft ze 31 
gesolliciteerd.  32 
 33 
P. de Vries zegt dat ze ook de rol van vicevoorzitter op zal nemen en hij heeft dit zelf 34 
ook mogen doen. Hij vraagt of D. Hendriks hier meer over kan vertellen.  35 

- D. Hendriks zegt dat ze benieuwd is naar hoe die functie zal zijn en vindt het 36 
leuk dat ze er een uitdaging bij heeft.  37 

- P. de Vries vraagt of ze al een idee heeft hoe ze de functie in wil vullen, omdat 38 
de functie niet bijzonder vastligt binnen Postelein.  39 

o D. Hendriks zegt dat ze vooral wil afstemmen op L. Streppel. Als ze op 40 
dit moment bedenkt wat ze wil doen, wil ze L. Streppel aanvullen of 41 
bijspringen als haar iets niet lukt. Ze vindt het lastig een concreet 42 
antwoord te geven.  43 

 44 
S. de Feiter zegt dat de secretaris moet notuleren en luisteren tegelijkertijd en vraagt 45 
of D. Hendriks kan multitasken.  46 

- D. Hendriks zegt dat haar moeder vindt van niet, omdat ze niets hoort als ze 47 
op WhatsApp zit. Dit gaat echter steeds beter. Ze is nu vaste notulist bij de 48 
introductiecommissie.  49 

- S. de Feiter vraagt of ze met tien vingers kan typen.  50 
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o D. Hendriks zegt dat ze niet zo goed met tien vingers kan typen. Haar 1 
stageklas leert nu typen voor een typdiploma, eigenlijk moet ze hierbij 2 
aansluiten.  3 

o M. Mostard vraagt hoe goed D. Hendriks kan typen met zeven vingers.  4 
 D. Hendriks zegt dat de snelheid prima is.  5 
 T. Boeijen vraagt hoe veel toetsaanslagen ze per minuut heeft.  6 

 D. Hendriks zegt dat typen een leerpunt is, omdat ze door 7 
haar perfectionisme geneigd is vaak op ‘Backspace’ te 8 
drukken, maar dat daar geen tijd voor is, omdat ze dan 9 
achter gaat lopen.  10 

 11 
M. Verkooijen zegt dat ze de ALPO doet en eigenlijk stage zou moeten lopen 12 
volgend jaar. Ze vraagt wat ze nu precies gaat doen aan haar studie komend jaar.  13 

- D. Hendriks zegt dat het ideaal is om nu een bestuursjaar te doen. Eigenlijk 14 
zou ze moeten gaan afstuderen volgend jaar met een LIO-stage van twee 15 
dagen per week en werkgroepen op de universiteit gedurende de andere 16 
dagen van de week. Tijdens haar bestuursjaar kan ze de vakken op de 17 
universiteit gaan volgen en het jaar daarna kan ze zich volledig richten op 18 
haar stage. Dan kan ze bijvoorbeeld een extra dag stage gaan lopen, omdat 19 
ze dan verder alleen nog haar scriptie hoeft te schrijven.  20 

 21 
V. van de Pol vraagt of al besloten is wie de uitnodiging van de constitutieborrel gaat 22 
maken. Ze adviseert dat D. Hendriks dit gaat doen, omdat ze de laatste tijd mooie 23 
verjaardagskaarten gemaakt heeft.  24 

- D. Hendriks zegt dat hier nog niet over gesproken is, maar neemt het advies 25 
mee en bedankt V. van de Pol voor het compliment.  26 

 27 
M. Ankersmit zegt dat een secretaris tijdens een vergadering bezig is met typen en 28 
vraagt hoe D. Hendriks haar mening genoeg gaat laten horen.  29 

- D. Hendriks zegt dat ze haar getyp zal pauzeren als ze haar mening wil laten 30 
horen. Tevens kan ze haar verhaal al eerder typen, waarna ze deze kan 31 
vertellen aan de rest.  32 

- M. Ankersmit zegt dat die methode erg goed werkt.  33 
 34 
P. de Vries vraagt wat die ene kwaliteit is die D. Hendriks geschikt maakt als 35 
secretaris en vicevoorzitter.  36 

- D. Hendriks zegt ze goed is in het houden van overzicht, wat voor beide 37 
functies belangrijk is. Als vicevoorzitter is het belangrijk om in te kunnen 38 
springen en het overzicht bij anderen te hebben, terwijl een secretaris 39 
verantwoordelijk is voor veel verschillende dingen, waarvoor het hebben van 40 
overzicht belangrijk is.  41 

 42 
G. Dodemont vraagt wat D. Hendriks zo leuk vindt aan Postelein.  43 

- D. Hendriks zegt de Postelein een vereniging is waar iedereen naar toe kan 44 
komen, omdat het toegankelijk is. De Posteleinkamer heeft een fijne en veilige 45 
sfeer, vergelijkbaar met een klaslokaal, waar je alles kan zeggen. Verder 46 
organiseert Postelein leuke activiteiten en zijn er allemaal leuke mensen.  47 

 48 
W. Derksen zegt dat ze 21 jaar is, derdejaarsstudent Pedagogische Wetenschappen 49 
en penningmeester wil worden. In haar tweede jaar werd ze actief lid binnen de PUB-50 
commissie. Dit vond ze erg leuk, maar het was maar een kleine commissie. Dit jaar is 51 
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ze commissiepenningmeester in de introductiecommissie en is haar liefde voor cijfer 1 
nog groter geworden. Daarom wil ze graag de functie van penningmeester bekleden. 2 
Ze hoeft dan ook minder bezig met praten en typen.  3 
 4 
T. Boeijen vraagt hoe het met haar eigen financiën zit en vraagt hoe veel paar 5 
schoenen ze in de kast heeft staan.  6 

- W. Derksen zegt dat ze maar vijf of zes paar schoenen heeft, omdat haar 7 
schoenmaat zo klein is, dat ze nauwelijks schoenen kan vinden. Tevens vindt 8 
ze het niet heel belangrijk om veel van iets te hebben en is ze blij met de 9 
dingen die ze heeft. Ze hoeft niet per se dure dingen te hebben.  10 

 11 
M. Mostard zegt dat ze benieuwd is hoe goed W. Derksen nee kan zeggen.  12 

- W. Derksen zegt dat ze goed nee kan zeggen en niet te overtuigen is als 13 
zeker is van zichzelf dat ze gelijk heeft. Als anderen goede argumenten 14 
hebben zal ze wel luisteren, maar als iets niet kan, dan kan het niet.  15 

 16 
P. de Vries vraagt hoe W. Derksen volgend jaar als penningmeester zeker zal zijn 17 
van haarzelf in het maken van beslissingen.  18 

- W. Derksen zegt dat het een proces van groei is, dat komt met tijd en 19 
ervaring.  20 

- P. de Vries zegt dat ze haar beslissingen moet baseren op cijfers, omdat geld 21 
niet ligt.  22 

 23 
B. van Enckevort zegt dat het als penningmeester een overwinning is om eigen 24 
cijfers te snappen, maar dat deze ook uitgelegd moeten worden aan anderen. Ze 25 
vraagt hoe goed ze is in het uitleggen van cijfers.  26 

- W. Derksen zegt dat ze redelijk vaak mensen meerdere keren statistiek 27 
opnieuw uit heeft moeten leggen, maar dat ze dat leuk vindt en het gewend is.  28 

 29 
P. de Vries vraagt wat de juiste toetsencombinatie is om een euroteken te maken.  30 

- W. Derksen zegt dat ze zich hier nog niet in heeft verdiept en ze daar vanzelf 31 
achter gaat komen.  32 

 33 
V. van den Berg zegt dat ze tweedejaarsstudent ALPO is. Tijdens haar eigen 34 
introductie had ze mentormama’s die actief waren bij Postelein, waardoor bij 35 
Postelein binnengerold is. In haar eerste jaar heeft ze de promotiecommissie 36 
gedaan, waar ze veel nieuwe mensen heeft leren kennen en enthousiast is 37 
geworden over Postelein. Dit jaar was ze commissiehoofd van de 38 
ledenweekendcommissie en zat ze in de PosteleinPostcommissie. Dit vond ze erg 39 
leuk om te doen en is erg enthousiast over Postelein. Daarom heeft ze gesolliciteerd 40 
en hoopt ze de functie van PR te mogen vervullen.  41 
 42 
R. van Asperen zegt dat V. van den Berg al drie commissies heeft gedaan die onder 43 
de functie vallen en vraagt hoe ze dit vindt.  44 

- V. van den Berg zegt dat ze hier over nagedacht heeft. Ze heeft alles al 45 
gehad, maar toch blijft het leuk om te doen. Tevens is het een goede balans 46 
tussen ervaring die ze al heeft en uitdagingen die ze nog krijgt, zoals het 47 
werven van sponsoren en de introductie. Het is ook anders om een commissie 48 
als bestuur te doen dan als lid.  49 

 50 
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R. Willems zegt dat L. Streppel eerder zei dat al bij elkaar gezeten is en dingen 1 
besproken zijn. Ze vraagt zich af wat de ambitie van V. van den Berg is op gebied 2 
van PR.  3 

- V. van den Berg zegt dat haar ambitie ligt bij het betrekken van nog meer 4 
leden bij de vereniging. Vanuit haar ALPO blik ziet ze mensen die 5 
achterblijven en geen actief lid willen zijn, omdat ze Postelein een kliekje 6 
vinden. Dit is echter niet waar en elk lid kan altijd mee doen. Haar ambitie is 7 
om te zorgen dat mensen Postelein minder als kliekje zien.  8 

- M. Mostard zegt dat dit een goed punt is, maar dat dit al eerder benadrukt is. 9 
Ze vraagt of V. van den Berg een idee heeft hoe ze dit wil bereiken.  10 

o V. van den Berg zegt dat ze zelf wel een idee heeft, maar deze eerst 11 
zal bespreken met de rest van het kandidaatsbestuur tijdens het 12 
beleidsweekend.  13 

 14 
P. de Vries vraagt wat voor V. van den Berg de belangrijkste onderdelen zijn van een 15 
goede relatie.  16 

- V. van den Berg zegt dat dit veiligheid en vertrouwen zijn. Als iemand zich 17 
namelijk niet veilig voelt, zal diegene niet in gesprek gaan.  18 

 19 
V. van de Pol vraagt wat V. van den Berg het leukste en het minst leuke aan de 20 
functie vindt.  21 

- V. van den Berg zegt dat ze het leukste vindt dat een commissaris PR veel 22 
variatie in de functie heeft. Zowel losse activiteiten als grote activiteiten, zoals 23 
de introductie, worden door de PR georganiseerd, maar ook de werving van 24 
sponsoren valt onder de functie, wat verder van de activiteiten afstaat en 25 
extern contact is. Ze vindt het leuk veel te gaan leren. Het moeilijkste lijkt haar 26 
de werving van sponsoren, omdat dit een grens is die ze over moet gaan en 27 
mensen aan moet gaan spreken. Ze wil graag de uitdaging aangaan en zodra 28 
een grens overschreden wordt, is het leuk om te doen.  29 

- V. van de Pol vraagt of ze nagedacht heeft hoe ze dit wil aanpakken.  30 
o V. van den Berg zegt dat ze hier nog niet concreet over nagedacht 31 

heeft. Ze wil haar doelen nastreven en haar doorzettingsvermogen 32 
gebruiken.  33 

 34 
P. de Vries vraagt wat die ene kwaliteit is, die V. van den Berg geschikt maakt voor 35 
de functie van commissaris PR.  36 

- V. van den Berg zegt dat dit haar enthousiasme is, waar ze mensen in kan 37 
meenemen. Ze vindt het leuk om met haar enthousiasme anderen een leuke 38 
tijd te laten beleven bij Postelein.  39 

 40 
M. Willems vraagt wat V. van den Berg denkt dat haar grootste struikelblok zal zijn.  41 

- V. van den Berg zegt dat ze chaotisch kan zijn en ze weet hoe dit komt. Ze wil 42 
namelijk altijd veel dingen tegelijk doen, maar ze weet dat je dingen beter los 43 
kan doen. Ze zal daarop letten en in groeien en de mensen om haar heen die 44 
gestructureerd zijn, kunnen haar daarin helpen.  45 

 46 
M.Y. Kho zegt dat ze 21 jaar is een tweedejaarsstudent ALPO. Vorig jaar was ze 47 
commissiehoofd van de skireiscommissie en dit jaar neemt ze plaats in de 48 
introductiecommissie. Ze hoopt commissaris onderwijs te worden.  49 
 50 
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M. Mostard vraagt of het een compleet nieuwe functie is, of dat het een bestaande 1 
functie in een nieuw jasje is.  2 

- M.Y. Kho zegt dat ze zelf al nieuwe ideeën heeft over de functie, maar dat dat 3 
nog besproken moet worden tijdens het beleidsweekend, omdat dit nog niet 4 
vaststaat.  5 

- M. Mostard vraagt wat M.Y. Kho zelf van de functie vindt en of ze bepaalde 6 
verwachtingen heeft.  7 

o M.Y. Kho zegt dat ze verwacht dingen te gaan doen zoals het 8 
docentencontact, contact onderhouden met de OLC, lezingen en 9 
workshops.  10 

 11 
B. Braun zegt dat iemand na een avondje stappen minder mooi kan ogen dan 12 
normaal en vraagt hoe M.Y. Kho gaat zorgen dat dit niet ten koste gaat van haar 13 
functie.  14 

- M.Y. Kho zegt dat make-up en glaasjes water een hoop wonderen doen en 15 
dat het een proces is waarin veel geleerd wordt.  16 

 17 
R. van Asperen vraagt wat M.Y. Kho dacht toen ze te horen kreeg dat ze 18 
commissaris onderwijs zou gaan worden. Ze vraagt of ze het leuk of spannend vindt 19 
of dat het wel goed komt.  20 

- M.Y. Kho zegt dat ze erg blij was toen ze gebeld werd dat ze in het bestuur 21 
kwam en dat gelijk uitgelegd werd wat de nieuwe functie inhield en de 22 
redenen waarom voor een nieuwe functie gekozen is. Het is een leuke 23 
uitdaging waar ze veel zin in heeft.   24 

- R. van Asperen zegt dat ze het knap vindt dat M.Y. Kho er zo instaat.  25 
- G. Dodemont vraagt waar M.Y. Kho de uitdaging in ziet.  26 

o M.Y. Kho zegt dat commissaris activiteiten behouden is en commissaris 27 
formeel weggevallen is, dus dat commissaris onderwijs totaal iets 28 
nieuws is. Het wordt dus vernieuwend, maar de functie staat nog niet 29 
vast.  30 

o G. Dodemont vraagt of de uitdaging is dat het iets nieuws is of wat het 31 
mag gaan worden.  32 

 M.Y. Kho zegt dat het vooral komt doordat het nieuw is.  33 
 34 
M. Mostard zegt dat M.Y. Kho communicatief vaardig is en vraagt of al contacten 35 
gelegd zijn met andere kandidaatsbesturen, of dat dit nog een plan is.  36 

- M.Y. Kho zegt dat andere kandidaatsbesturen nog niet gesproken zijn, maar 37 
wel de websites bekeken zijn en het meegenomen wordt tijdens het 38 
beleidsweekend.  39 

 40 
P. de Vries vraagt wat die ene kwaliteit is die M.Y. Kho bezit om een goede 41 
commissaris onderwijs te zijn.  42 

- M.Y. Kho zegt dat dit haar vernieuwende blik is. Ze staat open voor nieuwe 43 
dingen en wil alles meenemen.  44 

 45 
I. van Wezel zegt dat ze achttien jaar is en eerstejaarsstudent Pedagogische 46 
Wetenschappen. Dit jaar neemt ze plaats in de feestcommissie en is daarin de 47 
afgevaardigde voor het S-feest. Ze heeft daar veel van geleerd en ze vond het leuk 48 
om te doen. Daarom heeft ze gesolliciteerd voor de functie commissaris activiteiten 49 
en ze hoopt dit te gaan mogen doen.  50 
 51 
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P. de Vries vraagt wat ze geleerd heeft van haar commissiewerk.  1 
- I. van Wezel zegt dat de huidig bestuursleden in de commissie veel taken 2 

opnamen, terwijl ze daar geen tijd voor hadden. Ze wil zelf waken om niet te 3 
veel zelf te willen doen, omdat dat nu eenmaal niet kan. Ze heeft de kans 4 
gepakt zo veel mogelijk te doen als commissielid. Zo heeft ze via Facebook 5 
promotie gedaan en contact met de ontwerper van het promotiemateriaal 6 
onderhouden, dus heeft ze binnen de commissie breed dingen gedaan.  7 

 8 
R. van Asperen vraagt waar I. van Wezel het meeste zin in heeft? 9 

- I. van Wezel zegt dat de studiereis net geweest is en hoopt volgend jaar mee 10 
te mogen.  11 

 12 
M. Verkooijen zegt dat I. van Wezel in de S-feestcommissie veel zelf gedaan heeft, 13 
maar nu juist anderen dingen moet laten doen.  14 

- I. van Wezel zegt dat een leerpunt van haar is om touwtjes uit handen te 15 
geven en alleen bij te springen waar het nodig is. Dat is een proces dat in het 16 
begin lastig zal zijn, maar op een gegeven moment kan ze het niet meer zelf 17 
doen, dus moet ze anderen dingen laten doen.  18 

- M. Verkooijen zegt dat ze snel commissieleden moet vertrouwen met taken.  19 
- I. van Wezel zegt dat ze mensen bij Postelein vertrouwt en de veilige 20 

omgeving maakt dat ze taken over durft te geven.  21 
 22 
G. Dodemont zegt dat I. van Wezel pas eerstejaarsstudent is en vraagt wat haar in 23 
één jaar overgehaald heeft.  24 

- I. van Wezel zegt dat ze de tweedaagse gedaan heeft en Gaby toen haar 25 
mentormama was. Ze is toen op de Posteleinkamer geweest en werd al 26 
enthousiast. Tijdens de introductie werd haar duidelijk dat ze sowieso een 27 
commissie wilde gaan doen en ze is mee geweest op alle reizen van Postelein 28 
en was bij veel activiteiten aanwezig dit jaar. Ze vindt het niet nodig een jaar te 29 
wachten met solliciteren als ze zeker is dat ze een bestuursjaar wil doen.  30 

 31 
R. van Asperen vraagt hoe ze haar stem gaat waarborgen gedurende het jaar.  32 

- I. van Wezel zegt dat ze inmiddels een doorverwijzing heeft naar de 33 
logopedist en het dan goed moet komen.  34 

 35 
T. Boeijen vraagt wat die ene kwaliteit is die I. van Wezel geschikt maakt als 36 
commissaris activiteiten.  37 

- I. van Wezel zegt dat ze het leuk vindt verschillende en nieuwe dingen te 38 
doen. Zo is ze dit jaar mee geweest op skireis, terwijl ze nog nooit geskied 39 
had. Als ze de mannencommissie onder haar krijgt, is dit geen probleem, 40 
omdat ze voetbalt en dus goed met mannen kan omgaan.  41 

 42 
M. Mostard zegt dat ze het leuk vindt om te zien dat het kandidaatsbestuur 43 
enthousiast en fanatiek is en samen al veel plezier heeft. Ze vraagt of de 44 
kandidaatsbestuursleden tijdens het inwerken al dingen hebben meegekregen die ze 45 
zelf willen meenemen.  46 

- V. van den Berg zegt dat het inwerken nog niet begonnen is.  47 
- M. Mostard zegt dat ze al wel meegelopen hebben met het kiezen van de 48 

functies om te solliciteren.  49 
- V. van den Berg zegt dat ze met Anouk mee geweest is naar Café de Fuik om 50 

acties te regelen voor de borrel. Ze vond dat fijn gaan en het was leuk om met 51 
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externen om te gaan en te zien hoe dat gaat. Dat nam voor haar de spanning 1 
weg.  2 

- L. Streppel zegt dat ze niet meegelopen heeft met Gaby, maar haar het hele 3 
jaar door representatief gezien heeft voor de vereniging en hoe dat gedaan is. 4 
Dit heeft ze ook bij E. Kalberg gezien. Veel dingen die achter de schermen 5 
gebeuren worden, heeft ze echter nooit gezien en ze is benieuwd hoe dat zal 6 
gaan, maar ze verwacht daar makkelijk in te rollen.  7 

- D. Hendriks zegt dat ze dit jaar veel contact heeft gehad met Anne-France. Ze 8 
heeft gezien hoe zij dat het hele jaar gedaan heeft en vond het fijn dat contact 9 
opgenomen werd wanneer het moest. Secretaris is een functie achter de 10 
schermen en ze heeft nagedacht of ze daar voldoende waardering uit kan 11 
halen, maar als ze zichzelf waardeert, is dat voldoende. Dat wil ze 12 
meenemen.  13 

- I. van Wezel zegt dat ze van Tamara mee wil nemen hoe ze omgaat met alle 14 
verschillende commissieleden. Zelf heeft ze het contact open en fijn ervaren 15 
en ze wil dit meenemen om zelf net zo’n fijn persoon te zijn.  16 

- W. Derksen zegt dat ze van Thijs meeneemt dat penningmeester een functie 17 
achter de schermen is en het dan juist belangrijk is om op activiteiten met 18 
mensen te praten en een open houding aan te nemen.  19 

- M.Y. Kho zegt dat ze niet echt een voorganger heeft en dus veel bij andere 20 
verenigingen kijkt hoe het daar gaat, om daar advies uit mee te nemen. Het is 21 
een nieuwe functie, dus het wordt iets gecombineerd van allemaal.  22 

o M. Mostard zegt dat M.Y. Kho niet bang moet zijn formele mensen aan 23 
te spreken.  24 

 25 
M. Willems zegt dat het kandidaatsbestuur uit zes meiden bestaat die elkaar kennen. 26 
Ze vraagt hoe de toegankelijkheid tot het bestuur behouden wordt, dat nu goed 27 
gecreëerd is.  28 

- L. Streppel zegt dat ze elkaar wel kennen, maar ergens anders vandaan 29 
komen en niet allemaal vrienden waren. Hierdoor kennen ze juist allemaal 30 
andere mensen, waardoor spreiding ontstaat. Ze zijn niet gebonden aan 31 
elkaar en vinden het juist leuk te spreiden.  32 

- V. van den Berg zegt dat ze bewust zijn van de rol die ze volgend jaar aan 33 
moeten nemen, omdat ze er dan zijn voor de leden.  34 

- D. Hendriks zegt dat de leden op nummer één staan en ze allemaal sociaal 35 
genoeg zijn om daar hun best voor te doen. Daarnaast blijft genoeg tijd over 36 
waarin ze met zes leuke dingen kunnen doen.  37 

- W. Derksen zegt dat bestuursleden in voorgaande jaren ook uit 38 
vriendengroepen bestonden en dit altijd goed gegaan is.  39 

 40 
P. de Vries zegt dat hij verwacht dat een abc’tje voorbereid is, maar dat hij 41 
voorbereide abc’tjes niet leuk vindt. In het kader van Postelein en de vergeten 42 
groente, vraagt hij het kandidaatsbestuur een abc’tje te doen over vergeten groente.  43 

- A is van aardappel, dat is geen vergeten groente.  44 
- B is van boontjes, dat is een lievelingsgroente.  45 
- C is van courgette.  46 
- D is van degelijk, want vergeten groente is te degelijk om te eten.  47 
- E is van errepel, want vroeger heette aardappel zo en dat is vergeten.  48 
- F is van fruit, dat is in ieder geval geen groente.  49 
- G is van groente.  50 
- H is van hamburger, want daar zit groente op.  51 
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- I is van irrelevant, want ze zijn vergeten.  1 
- J is van jongens, want die zijn er in deze opleiding evenveel als groente.  2 
- K is van komkommer, want gisteren gingen ze met zes eten en hadden ze 3 

maar één komkommer omdat ze vergeten waren meer te halen.  4 
- L is van lekker, dat is vergeten groente niet, omdat het anders niet vergeten 5 

was.  6 
- M is van maaltijd, want ook met vergeten groente kan je een lekkere maaltijd 7 

maken.  8 
- N is van nooit meer een abc’tje over vergeten groente. 9 
- O is van oh nee vergeten groente.  10 
- P is van Postelein, want dat is de beste vergeten groente.  11 
- Q is van quinoa, want volgend jaar gaan ze allemaal een abonnement 12 

afsluiten bij C. van der Giessen als fitgirls en daar kan quinoa niet bij vergeten 13 
worden.  14 

- R is van rozijntjes, want die zijn gemaakt van druiven en dus een soort van 15 
vergeten groente.  16 

- S is van sla.  17 
- T is van tomaat, want dat is de lievelingsgroente van M. Verkooijen en dat was 18 

even vergeten.  19 
o M. Verkooijen zegt dat het een fruitsoort is.  20 

- U is van ui, daar moet je soms van huilen dus die moet vergeten worden.  21 
- V is van vergeten.  22 
- W is van witlof.  23 
- X is van xylofoon, want dat is nu eenmaal zo.  24 
- Y is van yes, vergeten groente onder de aandacht gebracht.  25 
- Z is van zo daar zijn we vanaf.  26 

 27 
Het kandidaatsbestuur en de ALV zingen het Posteleinlied. 28 
 29 
P. de Vries zegt dat hij bij één persoon vergeten is zijn vraag te stellen. Hij vraagt wat 30 
die ene kwaliteit is die W. Derksen geschikt maakt als penningmeester.  31 

- W. Derksen zegt dat Thijs zegt dat zij een autist is. Tevens is ze 32 
gestructureerd.  33 

 34 

10. Stemmen kandidaatsbestuur 35 

Gaby zegt dat gestemd zal worden over het voorgestelde kandidaatsbestuur. 36 
Wanneer voor wordt gestemd, is dit voor het kandidaatsbestuurslid. Wanneer tegen 37 
wordt gestemd, is dit tegen het kandidaatsbestuurslid. Wanneer blanco wordt 38 
gestemd, telt de stem alleen mee voor het quorum.  39 
 40 
Het quorum is vastgesteld op 36.  41 
 42 
L. Streppel 43 
33 stemmen voor 44 
0 stemmen tegen 45 
3 stemmen blanco 46 
 47 
D. Hendriks  48 
36 stemmen voor 49 
0 stemmen tegen 50 
0 stemmen blanco 51 
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 1 
W. Derksen 2 
36 stemmen voor 3 
0 stemmen tegen 4 
0 stemmen blanco 5 
 6 
V. van den Berg 7 
34 stemmen voor 8 
0 stemmen tegen 9 
2 stemmen blanco 10 
 11 
M.Y. Kho 12 
35 stemmen voor 13 
1 stem tegen 14 
0 stemmen blanco 15 
 16 
I. van Wezel 17 
36 stemmen voor 18 
0 stemmen tegen 19 
0 stemmen blanco 20 
 21 
Gaby zegt dat het kandidaatsbestuur is aangenomen.  22 
 23 
De ALV klapt. 24 
 25 
Een lid verlaat de alv.  26 
 27 

11. W.V.T.T.K. 28 

N.v.t.  29 
 30 

12. Rondvraag 31 

S. de Feiter feliciteert het aangenomen kandidaatsbestuur.  32 
 33 
B. van Enckevort zegt dat W. Derksen twee mannelijke voorgangers heeft en zegt 34 
dat ze altijd bij haar kan aankloppen voor vrouwelijk advies.  35 

- P. de Vries zegt dat W. Derksen daar niet aan moet beginnen.  36 
- B. van Enckevort zegt dat ze dit juist wel moet doen.  37 

 38 
Een lid verlaat de alv.  39 
 40 
L. Peeters zegt dat een paar weken terug de USR verkiezingen plaatsvonden en 41 
twee personen uit het bestuur meededen. Voor haar gevoel was het gek dat het 42 
Posteleinbestuur achter een van de twee partijen stond, terwijl dat voor het bestuur 43 
niet de bedoeling was.  44 

- Gaby zegt dat zij zelf de Posteleinkamer vermeden heeft in de 45 
campagneweek.  46 

- Anne-France zegt dat voor haar hetzelfde geldt.  47 
- Anouk zegt dat zij de verkiezingen los van Postelein ziet.  48 
- R. Kleijkers zegt dat voor de lijsten bekende gezichten gekozen worden, want 49 

mensen kennen hen en stemmen dan.  50 
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- L. Peeters zegt dat dat losstaat van het feit dat de vereniging neutraal moet 1 
blijven.  2 

- T. Boeijen zegt dat twee partijen vertegenwoordigd werden binnen het 3 
bestuur.  4 

- M. Mostard zegt dat dit eerder een onderwerp van discussie was in een alv. 5 
Ze begrijpt de zorg en is het eens. Ze denkt dat het niet gaat over het kiezen 6 
voor een partij door een bestuurslid, maar dat het bestuur moet zorgen om 7 
neutraal te blijven, buiten de bestuursleden op lijsten om. Hier kunnen notulen 8 
over teruggezocht worden, toen ging het over het ophangen van posters. Het 9 
promoten van het stemmen op een partij moet gedaan worden door de 10 
personen op de lijst en niet door Postelein, ook als geen bestuurskleding 11 
gedragen wordt.  12 

- R. Willems zegt dat zij op de lijst voor AKKUraatd stond en V. Weijnen voor 13 
asap. Het hoeft geen probleem te zijn, als geen probleem gemaakt wordt. In 14 
dat jaar is gesproken over het ophangen van posters. Vanuit de 15 
campagnecommissie van AKKUraatd wordt gestimuleerd vrienden te vragen 16 
om te helpen met de campagne, dus tilt ze hier zelf minder zwaar aan.  17 

- M. Mostard zegt dat bestuursleden op lijsten mogen verschijnen, maar dat 18 
andere bestuursleden moeten oppassen wat zij uitdragen, omdat ze nu 19 
eenmaal bekend zijn.  20 

- V. van de Pol zegt dat het positief is als de Posteleinkamer een plek voor 21 
discussie kan zijn. Op het moment zelf moet gezegd worden als iets niet 22 
eerlijk is, omdat achteraf niets veranderd kan worden. In haar jaar is ze zelf 23 
teruggefloten omdat ze te enthousiast was, dus toen kon ze gelijk veranderen. 24 
Het is dus belangrijk dat in komende jaren gelijk iets gezegd wordt als iets 25 
gevoeld wordt.  26 

- P. de Vries zegt dat als bestuurslid duidelijk moet zijn dat alles wat gedaan 27 
wordt, zichtbaar is voor de buitenwereld omdat je bekend bent.  28 

- R. Willems zegt dat de vereniging zich niet buiten de vereniging hoeft te 29 
houden en vraagt zich af wat dan het punt is.  30 

o P. de Vries zegt dat het leek alsof Postelein achter één partij stond.  31 
o Gaby zegt het punt te herkennen. Het is intern besproken en daarna is 32 

geen aandacht meer geschonken aan de verkiezingen op de 33 
Posteleinkamer. Ze heeft daarna de kamer vermeden.  34 

o Thijs zegt dat hij niet bezig was met de verkiezingen voor de USR en 35 
niet heeft meegekregen dat Postelein achter één partij zou staan.  36 

o Anouk zegt dat zij begrijpt waar over gesproken wordt en dat hier een 37 
rol in gespeeld heeft. Twee personen uit het bestuur kiezen ervoor op 38 
een lijst te gaan en staan ergens voor. Ze vraagt zich af waarom 39 
iemand anders zich daar niet ook voor mag inzetten.  40 

 P. de Vries zegt dat je nu eenmaal bestuurslid bent en dat aan je 41 
kleeft.  42 

 Anouk zegt dat dat zo is, maar dat niet altijd beseft wordt.  43 
 P. de Vries zegt dat het een tweestrijd is tussen uitdragen wat je 44 

vindt en voorzichtig zijn omdat je een deel bent van een geheel.  45 
 Anouk zegt dat het soms goed gaat en soms minder goed en dat 46 

daar een balans in gevonden moet worden.  47 
o Tamara sluit zich aan bij Anouk.  48 
o Anne-France zegt dat je een bekend gezicht bent en je achterban bij 49 

Postelein zit, daarom sta je op een lijst. Daar moet dus gesproken 50 
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worden over de verkiezingen, maar ze heeft de kamer zelf wel 1 
vermeden.  2 

- S. de Feiter vraagt wat L. Peeters opgevallen is en wat een oplossing is.  3 
o L. Peeters kreeg enkel een naar gevoel van de situatie door de sfeer en 4 

was benieuwd hoe het bestuur dit ervaren had. Een oplossing hoeft dus 5 
niet per se besproken te worden. Ze zegt dat Anouk een punt heeft dat 6 
ook anderen mogen kiezen ergens voor te staan.  7 

- T. Boeijen zegt dat objectief gekeken kan worden of voor één partij meer 8 
promotie gemaakt is dan voor de ander.  9 

o R. Willems zegt dat op verenigingskamer geen flyers en posters zijn, 10 
omdat dat centraal afgesproken is. Het kan dus mondeling gedeeld zijn 11 
of via Facebook. Het promoten in WhatsAppgroepen gebeurt vaak 12 
vanuit beide partijen.  13 

o T. Boeijen vraagt zich af of WhatsAppgroepen van de vereniging 14 
plaatsen zijn om in te promoten.  15 

o R. Willems zegt dat het niet uitmaakt dat daarin gepromoot wordt, maar 16 
wel welke inhoud gepromoot wordt. 17 

o T. Boeijen vraagt waarom de verenigingskamer niet gebruikt mag 18 
worden om te promoten maar WhatsAppgroepen wel. Als het niet op de 19 
kamer gepromoot wordt, moet het ook niet via WhatsApp gepromoot 20 
worden. Alleen dan kan je uitstralen dat je centraal bent.  21 

o R. Willems zegt dat als actief lid van een politieke partij weldenkende 22 
mensen aangesproken mogen worden, want dat is de eigen vrijheid.  23 

o T. Boeijen zegt dat voorkomen beter is dan genezen en de vereniging 24 
beter neutraal kan zijn, zodat geen fricties kunnen ontstaan die op 25 
voorhand niet zichtbaar zijn.  26 

- M. Mostard zegt dat het een punt is dat later besproken kan worden. Het feit 27 
dat L. Peeters de vraag stelt, betekent dat het besproken moest worden. 28 
Wellicht kan het later nogmaals besproken worden, om een soort norm te 29 
maken hiervoor. Het is fijn dat L. Peeters het onderwerp ter sprake heeft laten 30 
komen.  31 

o I. van Wezel zegt het belangrijk is dat besproken wordt wat door leden 32 
ervaren wordt.  33 

o P. de Vries zegt dat hij het eens is met M. Mostard en vraagt of het 34 
volgende alv besproken kan worden, zodat het niet verdwijnt.  35 

o R. Willems zegt dat het besproken moet worden voor december, omdat 36 
dan de eerste personen al benaderd worden voor de nieuwe lijst.  37 

o M. Mostard zegt dat het geen punt is om bij een partij te gaan.  38 
o L. Peeters zegt dat kritisch gekeken moet worden naar de houding van 39 

het bestuur.  40 
 41 
P. de Vries feliciteert het kandidaatsbestuur dat ze aangenomen zijn.  42 

- T. Boeijen, T. Mes, M. Kunst en R. Willems sluiten zich hier bij aan.  43 
 44 
M. Ankersmit feliciteert het kandidaatsbestuur, vindt het leuk dat ze zo enthousiast 45 
zijn en zegt dat ze leuke antwoorden gegeven hebben.  46 
 47 
E. Kalberg feliciteert het kandidaatsbestuur en zegt dat van elkaar moeten gaan 48 
genieten, elkaar en de verenigingen moeten gaan leren kennen. Tevens geeft ze de 49 
felicitaties door van T. van Loon.  50 
 51 
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Y. Bremer feliciteert het kandidaatsbestuur en is benieuwd naar hun plannen.  1 
 2 
G. Dodemont feliciteert het kandidaatsbestuur en zegt dat het voor hen fijn is dat ze 3 
geen man in het bestuur hebben, zodat ze geen rekening hoeven te houden met 4 
kleding.  5 
 6 
R. van Asperen geeft haar complimenten aan het 22e bestuur over de enquête, 7 
omdat de vragen heel goed waren. Ze feliciteert het kandidaatsbestuur en zegt dat 8 
ze zich goed staande gehouden hebben met alle vragen, wat een goed voorteken is.  9 
 10 
E. Bollaart feliciteert het kandidaatsbestuur.  11 

- R. van Vugt en K. Schilders sluiten zich hier bij aan.  12 
 13 
V. van de Pol feliciteert het kandidaatsbestuur en heeft zin in een jaar met hen als 14 
bestuur. Ze blijft misschien zelfs wel een extra jaar actief lid.  15 
 16 
V. van den Berg bedankt iedereen en is trots op de grote opkomst.  17 

- M.Y. Kho sluit zich hier bij aan.  18 
 19 
L. Streppel bedankt iedereen voor het vertrouwen in hen als bestuur.  20 
 21 
D. Hendriks vraagt P. de Vries wat die ene kwaliteit is die hem geschikt maakt voor 22 
een carrière als model.  23 

- P. de Vries zegt dat het hem niet zou interesseren, dus op zijn gemak zou zijn.  24 
 25 
I. van Wezel vraagt zich af hoe ver de ALV komt met een abc’tje.  26 

- A is van asociaal.  27 
- B is van ben ik nu al, ik heb nog niets bedacht.  28 
- C is van cool, want dat is Postelein.  29 
- D is van dik, want dat wordt je in een bestuursjaar.  30 
- E is van even tempo.  31 
- F is van fiets, want zo kan je naar de alv komen.  32 
- G is van gezellig, want dat is het.  33 
- H is van hart voor de vereniging.  34 
- I is van een inspirerend jaar.  35 
- J is van jonge jonge jonge wat duurt het lang.  36 
- K is van kandidaatsbestuur.  37 
- L is van liefde voor Postelein.  38 
- M is van meer Postelein.  39 
- N is van nieuw bestuur.  40 
- O is van openheid tijdens de alv.  41 
- P is van prima bestuur.  42 
- Q is van quinoa, de vergeten groente.  43 
- R is van rotletter, want ik weet niks.  44 
- S is van super bestuur.  45 
- T is van Twinkie.  46 
- U is van USR verkiezingen, want dat startte in de rondvraag een nieuwe 47 

discussie.  48 
- V is van vissen, omdat de Posteleinvissen niet vergeten mogen worden.  49 
- W is van welletjes, want het is welletjes geweest.  50 
- X is van X-factor, want dat heb je nodig voor een bestuursjaar.  51 
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- Y is van yes we zijn er bijna.  1 
- Z is van zo dat zit erop.  2 
- A is van ah we zijn er bijna.  3 
- B is van borrels en brakheid, want die horen bij elkaar. 4 
- C is van compliment, want dat is verdiend na hoe het vanavond gegaan is.  5 
- D is van dik, want daar ontkom je volgend jaar niet aan.  6 

 7 
Tamara feliciteert het kandidaatsbestuur en kijkt uit naar hun plannen voor volgend 8 
jaar.  9 
 10 
Anouk feliciteert het kandidaatsbestuur en in het speciaal V. van den Berg, omdat de 11 
functie van commissaris PR in de familie blijft. Ze weet zeker dat het 12 
kandidaatsbestuur het goed gaat doen.  13 
 14 
Thijs feliciteert het kandidaatsbestuur en W. Derksen als de grootste autist van de 15 
zes. P. de Vries heeft zich vorig jaar een jaar lang ingezet voor de vissen en vraagt 16 
wie volgend jaar de vissen gaat verzorgen en of ze de namen weet.  17 

- M.Y. Kho noemt vier van de vijf namen van de vissen en zegt dat zij ze zal 18 
gaan verzorgen.  19 

 20 
Anne-France feliciteert het kandidaatsbestuur en is erg enthousiast door hun 21 
enthousiasme. Ze vindt het zo leuk om hen te zien en ze is erg blij met ze.  22 
 23 
Gaby zegt dat ze benieuwd is hoe het kandidaatsbestuur de nieuwe functie gaan 24 
inkleden en feliciteert het kandidaatsbestuur. Ze zegt dat ze ervan moeten genieten.  25 
 26 

13. Sluiting 27 

Gaby bedankt alle aanwezigen en sluit om 22.16 uur de vergadering.  28 


