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Algemene ledenvergadering  
11-09-2017 
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: Lieke Streppel, Demi Hendriks,  3 
  Willemijn Derksen, Veerle van den Berg, Mei Ying Kho, Ivet van Wezel 4 
  Raad van Advies 2017: M. Ankersmit 5 
  Commissiehoofden: N. Kistler, L. Peeters, M. Ankersmit, Y. Bremer,  6 
  E. Bollaart, M. Willems 7 
  Leden: E. Gutteling, R. Willems, B. van Enckevort, R. van Vugt,  8 
  M. Mostard, V. van de Pol, R. van Asperen, E. Grotentraast 9 
 10 
  Totaal: 25 11 
 12 
Afwezigheid  13 
bij kennis- 14 
geving:  M. Verkooijen (machtigt M. Ankersmit), G. Dodemont (machtigt R. van 15 
  Asperen), E. Hogewerf (machtigt V. van de Pol) 16 
 17 

1. Opening 18 

Gaby opent om 18.30 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  19 

 20 

2. Vaststellen agenda  21 

De agenda is vastgesteld.  22 
 23 

3. Goedkeuren notulen 24 

De notulen van 15 juni 2017 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen 25 
van de stijl- en spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen:  26 
 27 
Geen inhoudelijke wijzigingen.  28 
 29 
Gaby zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd  30 
kunnen worden. 31 
 32 
B. van Enckevort zegt dat het al jaren zo is dat tijdens de alv weinig opmerkingen 33 
gemaakt worden over de notulen. Daarom kan nagedacht worden over het niet meer 34 
printen van het stuk. Het moet wel behandeld worden, maar wellicht is het genoeg 35 
om enkel een paar stukken te printen en niet voor iedereen.  36 
 37 
Een lid komt binnen.  38 
 39 

4. Mededelingen bestuur 40 

Gaby zegt dat het bestuur geen mededelingen zal doen over de activiteiten die 41 
plaatsgevonden hebben tussen de vorige alv en deze, omdat het te lezen zal zijn in 42 
het Jaarverslag 2016-2017.  43 
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 1 
a. Secretaris 2 

- C. Mooij, van MooijMedia, heeft aangegeven te willen stoppen met het 3 
onderhouden van de website. Daarom is op zoek gegaan naar een nieuwe 4 
webhost- en master. Inmiddels zijn onderhandelingen gaande met Best4u. Het 5 
contact verloopt prettig en ze denken mee over mogelijkheden van de 6 
website. In de offerte is het beschermen van de website met SSL-certificaat 7 
opgenomen. De prijs per maand zal lager uitvallen dan het huidige contract 8 
met MooijMedia. Naar alle waarschijnlijkheid zal met Best4u een 9 
samenwerkingsovereenkomst aangegaan worden.  10 

- De volgende alv zal plaatsvinden op donderdag 28 september 2017. Gezien 11 
de promotietermijn van twee weken, zal deze op donderdag 14 september 12 
2017 in promotie gaan. Het is waarschijnlijk echter niet mogelijk de notulen 13 
van de huidige alv binnen drie dagen uit te werken, dus kunnen deze notulen 14 
niet op donderdag verschijnen bij de benodigde stukken. De notulen zullen 15 
uiterlijk één week van tevoren op de website verschijnen.  16 

 17 
b. Penningmeester 18 

- Op vrijdag 7 juli 2017 is een nieuwe printer geleverd en geïnstalleerd op de 19 
Posteleinkamer. De printer die Postelein had was verouderd, waardoor extra 20 
kosten in rekening zouden worden gebracht. Een gesprek is aangegaan met 21 
De Kantoorspecialist, tak van RICOH, wat resulteerde in de nieuwe printer 22 
met lagere maandelijkse lasten, leasekosten en overige drukkosten. 23 

- Op maandag 28 augustus 2017 zijn de boeken geleverd van periode 1 voor 24 
studenten die hadden aangegeven hun boeken op de Posteleinkamer te willen 25 
laten bezorgen. De groepjes die introductie liepen konden dezelfde dag de 26 
boeken komen ophalen. Echter bleek tijdens het ophalen dat de levering niet 27 
volledig was. Studenten konden tot en met donderdag 24 augustus 2017 de 28 
boeken op de kamer laten bezorgen, dit was afgesproken. Nu bleek dat 29 
Studystore de boeken donderdag 24 augustus 2017 om 16.05 uur al heeft 30 
klaargezet, waardoor de bestellingen die daarna waren geplaatst niet werden 31 
verzonden. Daarnaast waren niet alle boeken bij hen binnen, waardoor de 32 
verzonden pakketten niet allemaal compleet waren. Als laatste was de optie 33 
om de boeken op de verenigingskamer te laten bezorgen te laat gesloten. Dit 34 
heeft geresulteerd in verschillende naleveringen die de week 35 zijn 35 
binnengekomen. Leden konden de boeken vanaf maandag 4 september 2017 36 
komen ophalen. Met leden van wie de boeken nog niet binnen waren, is 37 
gekeken naar de bestelstatus en zij zijn per mail op de hoogte gehouden. 38 

- Op vrijdag 8 september 2017 zijn twee samenvattingen in verkoop gegaan, 39 
namelijk van het boek ‘Social and personality development’ van Shaffer, voor 40 
het vak Sociale emotionele en morele ontwikkeling en van het boek ‘De mythe 41 
van het gemiddelde’ van Rose, welke gebruikt wordt voor het vak Inleiding 42 
pedagogiek en voor het mastervak Complex systems theories.  43 

 44 
c. Commissaris PR 45 

- Van zondag 20 augustus tot en met maandag 28 augustus heeft de introductie 46 
2017 plaatsgevonden met het algemene thema Muziekstijlen. In totaal hebben 47 
225 eerstejaarsstudenten meegedaan aan de gehele introductieweek, 48 
waarvan 116 PW(P)O-studenten, 63 ALPO-studenten en 46 49 
premasterstudenten. Tevens heeft nog één student pedagogische 50 
wetenschappen enkel deelgenomen aan de universiteitsdag, wegens 51 
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gezondheidsomstandigheden. Daarnaast hebben nog 66 premasterstudenten 1 
deelgenomen aan enkel de universiteitsdag. De introductiecommissie heeft 2 
genoten van de week en enthousiaste reacties zijn gekomen op de gehele 3 
week.  4 

 5 
d. Commissaris activiteiten 6 
Geen mededelingen.  7 
 8 
e. Voorzitter 9 
Geen mededelingen.  10 
 11 

5. Terugkoppeling alv 15 juni 2017 12 

Gaby zegt dat tijdens de vorige alv een discussie is geweest over de verkiezingen en 13 
de rol van Postelein daarin. Het bestuur heeft dit besproken en wil een mogelijkheid 14 
geven samen naar de toekomst te kijken. Een kleine richtlijn is opgesteld, welke 15 
besproken zal worden en eventueel aangevuld door de ALV. Het bestuur is erover 16 
eens dat het mogelijk moet kunnen zijn voor bestuursleden om zichzelf als persoon 17 
verkiesbaar te stellen, maar dat afspraken gemaakt moeten worden gemaakt waar 18 
het gehele bestuur zich prettig bij voelt.  19 

- De ALV heeft geen aanvullingen.  20 
 21 

6. Update N.K.S.W. Kompanio 22 

Gaby zegt dat op dinsdag 30 mei de handtekeningen gezet zijn onder de statuten en 23 
de papieren van de Kamer van Koophandel en N.K.S.W. Kompanio definitief 24 
opgericht is. De rekening van de notaris kon echter nog niet betaald worden, omdat 25 
N.K.S.W. Kompanio te weinig eigen vermogen had. Hiervoor is een subsidie in 26 
behandeling bij het SNUF. Verder is gekeken naar de mogelijkheid een eigen 27 
bankrekening te openen en dit is nu aangevraagd. Dat was een uitdaging, omdat een 28 
handtekening nodig was van een bestuurslid die in het buitenland zit. Verder is 29 
N.K.S.W. Kompanio aangemeld in het systeem van de Radboud Universiteit als 30 
vereniging, waardoor lokalen gereserveerd kunnen worden voor vergaderingen. Het 31 
nieuwe bestuur zal zelf op zoek gaan naar de mogelijkheden tot het verkrijgen van 32 
bestuursbeurzen. 33 
 34 
Twee leden komen binnen.  35 
 36 
Gaby zegt dat met trots medegedeeld mag worden dat voor N.K.S.W. Kompanio een 37 
nieuw, vijfkoppig en zelfstandig bestuur gevonden is. Voor de zomervakantie heeft 38 
een overdrachtsvergadering plaatsgevonden en het bestuur is druk bezig met 39 
opstarten. Op dinsdag 12 september 2017 vindt de wissel-alv plaats.  40 
 41 
Gaby zegt dat tijdens de vorige alv verwarring ontstond over de lening die afgesloten 42 
zal moeten worden door N.K.S.W. Kompanio met SPiN betreffende het financieren 43 
van het S-feest volgend jaar. Het nieuwe bestuur van N.K.S.W. Kompanio zal 44 
hierover gaan, maar het is nog steeds de planning geld te lenen. Een contract zal 45 
worden opgesteld voor het verkrijgen van ongeveer € 2.800,00. Dat geld zal in één 46 
keer naar de rekening van N.K.S.W. Kompanio gestort worden, zodat N.K.S.W. 47 
Kompanio zelfstandig betalingen kan doen en niet bij SPiN hoeft te declareren. Op 48 
die manier is N.K.S.W. Kompanio zo min mogelijk afhankelijk van andere 49 
verenigingen. In het contract komt een datum te staan waarop het geld in één keer 50 
terugbetaald moet worden aan SPiN. Deze datum zal zo worden gekozen, dat 51 
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voldoende tijd is het S-feest financieel af te sluiten. Wanneer verlies gemaakt wordt 1 
en N.K.S.W. Kompanio niet meer beschikt over de € 2.800,00, zal een verdeelsleutel 2 
in werking gaan. Deze verdeelsleutel zorgt dat alle zes de studieverenigingen 3 
bijdragen aan het terugbetalen van de € 2.800,00 naar SPiN. SPiN zal zelf dus ook 4 
een deel moeten opvangen. Verdere schulden van Kompanio zullen niet worden 5 
vergoed door de studieverenigingen, daarvoor zal Kompanio failliet worden 6 
verklaard. Deze verdeelsleutel zal vooraf worden gemaakt in samenwerking met de 7 
besturen van de studieverenigingen. Doordat Postelein garant staat voor een deel 8 
van die € 2.800,00, moet worden getekend door het bestuur. Tevens moet, volgens 9 
de statuten, een stemming gehouden worden, echter staat deze niet op de agenda 10 
van de alv, dus kan nu nog niet gestemd worden. Hopelijk is de verdeelsleutel snel 11 
opgesteld, zodat daar de laatste alv in september over gestemd kan worden.  12 

- R. Willems vraagt waar de verdeelsleutel op gebaseerd wordt. Normaal is dit 13 
op het ratio van het aantal leden. Het gaat nu echter om verlies, hoe wordt dit 14 
nu vormgegeven? Is dit een zesde, omdat iedere vereniging een zesde deel is 15 
van N.K.S.W. Kompanio? 16 

o Gaby zegt dat vorig jaar de verdeelsleutel gehandhaafd was, die 17 
eerdere jaren ook gold. CognAC is echter gegroeid, dus is deze niet 18 
actueel. Het is aan het nieuwe bestuur te beslissen waarop de sleutel 19 
gebaseerd wordt en Postelein maakt deel uit van die 20 
onderhandelingen. Gedacht kan worden aan de verkoop van het aantal 21 
kaarten van het S-feest, omdat het daarmee samenhangt, maar dit is 22 
nog niet zeker.  23 

- B. van Enckevort zegt dat het mogelijk is dat N.K.S.W. Kompanio wel  24 
€ 2.000,00 terug kan betalen, maar de rest van de € 800,00 niet. Ze vraagt 25 
waarover de verdeelsleutel gaat.  26 

o Gaby zegt dat alles wat niet afbetaald kan worden door N.K.S.W. 27 
Kompanio onder de lidverenigingen verdeeld wordt, omdat SPiN geen 28 
verlies mag lijden.  29 

- B. van Enckevort vraagt of N.K.S.W. Kompanio realistisch heeft gekeken naar 30 
de opbrengsten van het S-feest. Ze vraagt of zo veel winst gemaakt kan 31 
worden dat de kosten afbetaald kunnen worden.  32 

o Gaby zegt dat ze dit niet uit haar hoofd weet. Volgend jaar heeft 33 
N.K.S.W. Kompanio weer meer eigen vermogen, maar dit zal 34 
meegenomen worden. Het zou moeten kunnen, omdat normaal met 35 
zo’n feest winst gemaakt wordt.  36 

o R. van Asperen zegt dat in haar jaar alle kosten gedekt waren en winst 37 
gemaakt is, toen liep het feest goed.  38 

o E. Gutteling zegt dat een S-feest in een goed jaar wel € 5.000,00 op 39 
kan brengen. Dan kunnen de kosten terugbetaald worden en is geld 40 
over. In een slecht jaar zal quitte gespeeld kunnen worden. Dan is het 41 
ook reëel dat het geld terugbetaald kan worden.  42 

o B. van Enckevort zegt dat het fijn is dat daarover nagedacht is.  43 
o Gaby zegt dat het feest dit jaar slecht gepland was en dat als hiermee 44 

rekening gehouden wordt, het geen problemen moet opleveren.  45 
o R. Willems vraagt of naast € 3.000,00 van de kosten voor het feest, nog 46 

geld opgehaald moet worden voor SPiN.  47 
o E. Gutteling zegt dat dit hetzelfde is.  48 

- R. van Asperen zegt dat N.K.S.W. Kompanio zes leden heeft, dus dan is het 49 
eerlijker het verlies te delen door zes. Het gaat om de lidverenigingen van 50 
N.K.S.W. Kompanio en die hebben evenveel aandeel in het S-feest.  51 
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o Gaby zegt dat veel dingen afgewogen worden, omdat het verlies delen 1 
door zes voor een grote vereniging als SPiN geen probleem is, maar 2 
voor een kleine vereniging als Den Geitenwollen Soc. wel. Daar moet 3 
rekening mee gehouden worden.  4 

o R. van Asperen zegt dat ze het goed vindt dat gestemd wordt hierover.  5 
o M. Ankersmit zegt dat gekeken kan worden naar het aantal verkochte 6 

kaarten per lidvereniging. De aanwezigen van het S-feest komen door 7 
Postelein en niet door N.K.S.W. Kompanio zelf, omdat zij nog weinig 8 
naamsbekendheid hebben.  9 

- R. van Asperen vraagt of nog naar de mogelijkheid gekeken is om geld te 10 
lenen van een bank.  11 

o Gaby zegt dat dit lastig is om te doen, omdat een vereniging weinig 12 
rechten heeft. De procedures zijn erg ingewikkeld.  13 

- R. Willems vraagt of Postelein de enige verenigingen is met vragen.  14 
o Gaby zegt dat Postelein de enige vereniging is waar het besproken 15 

wordt.  16 
o E. Gutteling zegt dat GWS ook moet stemmen, vanwege de statuten. 17 

Het kan zijn dat dit bij andere verenigingen ook zo is.  18 
- M. Mostard zegt dat nu gestemd wordt over de lening. Ze vraagt of iets 19 

vaststaat over hoe dit in de toekomst kan gebeuren. N.K.S.W. Kompanio kan 20 
failliet verklaard worden, maar door lidverenigingen kan ook bijgedragen 21 
worden aan het opbouwen van N.K.S.W. Kompanio.  22 

o Gaby zegt dat het goed is daarover na te denken. N.K.S.W. Kompanio 23 
streeft naar zelfstandigheid, maar het is goed te kijken naar een 24 
vangnet als iets misgaat.  25 

- R. van Asperen vraagt in hoeverre het normaal is dat twee van de zes 26 
verenigingen gaan stemmen over het onderwerp. Binnen N.K.S.W. Kompanio 27 
moet hier toch ook over gestemd worden.  28 

o Gaby zegt dat bij Postelein gestemd wordt over het terugbetalen en 29 
deelnemen aan de verdeelsleutel. De lidverenigingen van N.K.S.W. 30 
Kompanio kiezen voor het contract.  31 

o R. van Asperen vraagt of hier niet één lijn in getrokken moet worden.  32 
 Anouk zegt dat in de statuten van Postelein staat dat gestemd 33 

moet worden en in de statuten van N.K.S.W. Kompanio ook.  34 
 Anne-France: bij N.K.S.W. Kompanio wordt gestemd of geld 35 

geleend mag worden van een andere vereniging. Bij Postelein 36 
wordt gestemd of geld geïnvesteerd mag worden in de lening, 37 
dat staat los van elkaar. Als andere lidverenigingen hier niets 38 
over hebben staan in hun statuten, hoeven zij niet te stemmen. 39 
Postelein is hier toe verplicht.  40 

o R. Willems vraagt wat gebeurt als Postelein tegen stemt en de andere 41 
vijf lidverenigingen stemmen voor.  42 

 Gaby zegt dat als de ALV van Postelein besluit tegen te 43 
stemmen, Postelein niet kan deelnemen aan het contract van 44 
N.K.S.W. Kompanio. Postelein is daartoe dan niet bevoegd.  45 

o R. Willems vraagt of over alles gestemd wordt binnen Postelein 46 
waarover gestemd wordt bij N.K.S.W. Kompanio.  47 

 Gaby zegt dat dit niet het geval is, het gaat nu enkel over het 48 
geld. Bij alle andere stemmingen hebben alleen de zes 49 
lidverenigingen van N.K.S.W. Kompanio stemrecht.  50 
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 R. van Asperen zegt dat de ALV van Postelein dus geen 1 
inspraak heeft.  2 

 Gaby zegt dat Posteleinleden inspraak kunnen hebben door met 3 
het bestuur te praten.  4 

- V. van de Pol vraagt wat het plan is voor de terugkoppeling tussen Postelein 5 
en het losstaande bestuur van N.K.S.W. Kompanio.  6 

o Gaby zegt dat een systeem gemaakt is dat lidverenigingen op de 7 
hoogte gehouden worden over de voortgang van N.K.S.W. Kompanio. 8 
De terugkoppeling blijft dus en kan in een alv doorgespeeld worden.  9 

o R. van Asperen zegt dat fijn te vinden.  10 
 11 
Gaby zegt dat een gesprek met het faculteitsbestuur heeft plaatsgevonden over de 12 
arbeidsmarktoriëntatie. Het plan is om een dag te organiseren met een 13 
openingslezing en meerdere kleine lezingen of workshops. Een overkoepelend 14 
thema zal worden gekozen, zodat voor alle sociale wetenschappen interessante 15 
zaken besproken zullen worden. Wat betreft financiën zal een begroting worden 16 
opgesteld en op basis daarvan zal het faculteitsbestuur een subsidie toekennen. 17 

- M. Mostard vraagt of al bekend is of alles vergoed wordt of een deel.  18 
o Gaby zegt dat het bedrag € 3.000,00 laten vallen is en het bestuur daar 19 

niet van schrok. Het moet dus mogelijk zijn alles te vergoeden, maar dit 20 
is nog niet zeker.  21 

o M. Mostard vraagt of bijgedragen wordt door N.K.S.W. Kompanio of het 22 
evenement klein gehouden wordt als niet alles vergoed wordt?  23 

 Gaby zegt dat dit aan het nieuwe bestuur is.  24 
- R. Willems zegt dat de sollicitatieprocedure van een nieuwe Career Officer 25 

loopt. Een student in de sollicitatiecommissie gaat naar het buitenland en het 26 
kan voor N.K.S.W. Kompanio interessant zijn in de commissie plaats te 27 
kunnen nemen.  28 

- E. Gutteling zegt dat voor deze dag een commissie opgesteld wordt met twee 29 
bestuursleden van N.K.S.W. Kompanio en een afgevaardigde van elke 30 
lidvereniging. Vanuit Postelein zal Mei Ying plaatsnemen.  31 

 32 

7. Presenteren Beleidsplan 2017-2018 33 

Gaby zegt dat ze het woord aan Lieke geeft voor het presenteren van het 34 
Beleidsplan 2017-2018.  35 
 36 
Lieke zegt dat het beleidsplan 2017-2018 gepresenteerd zal worden. Ze geeft aan 37 
dat het beleidsplan dit jaar wat anders is dan voorgaande jaren, omdat de 38 
speerpunten zijn vervangen door kernwaarden en het beleidsplan ingekort is. Lieke 39 
zegt dat dit voor het eerst is en dat het bestuur daarom erg benieuwd is naar de 40 
feedback hierop vanuit de alv. Voor de algemene delen is het aanvullende aspecten 41 
bestand opgezet. Er worden twee opties gegeven voor het bespreken van het 42 
aanvullende aspecten bestand. De eerste optie is om de opmerkingen per email 43 
doorgeven tot één week na de alv en de tweede optie is om het bestand tijdens de 44 
alv te bespreken. Er wordt gevraagd om een stemming met handen om te kijken wat 45 
de alv hierin fijn vindt. Een aantal leden wil het aanvullende bestand tijdens de alv 46 
bespreken. Afgesproken wordt om eerst het beleidsplan te bespreken en wanneer 47 
hierna nog behoefte is voor het bespreken van het aanvullende bestand, dit daarna 48 
te doen. Tenslotte wordt aangegeven dat spel- en stijlfouten tot een week na de alv 49 
gemaild kunnen worden naar Postelein. 50 
 51 
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R. Willems heeft een opmerking over het beleidsplan in het algemeen. Ze geeft aan 1 
dat ze tijdens het lezen constant aan het bladeren was. Het was lastig om een lijn te 2 
ontdekken wat wel in het aanvullende bestand hoorde en wat niet. Ze zegt dat een 3 
aantal onderwerpen die al heel lang hetzelfde zijn bij Postelein, zoals kamerdiensten, 4 
wel in het beleidsplan zijn vermeld en onderwerpen die vrij nieuw zijn, zoals de 5 
media, weer niet in het beleidsplan zijn vermeld. Ze zegt dat het efficiënt is om oude 6 
en nieuwe ontwikkelingen te scheiden, maar dat het nu langer duurde. Ze vraagt of 7 
meerderen dit hadden. 8 

 Lieke zegt dat het zoeken was wat wel en niet in het beleidsplan kwam. Het 9 

beleidsplan was eerst uitgebreid geschreven en vervolgens is ingekort. De 10 

kamerdiensten zijn bewust erin vermeld, aangezien dit in de ogen van het 11 

bestuur een belangrijk punt was voor eerstejaars om te weten. Lieke geeft aan 12 

het punt te snappen en het mee te nemen. Voor het bestuur was het inkorten 13 

ook nieuw en ze hoort graag welke punten er volgens de alv wel of niet in 14 

horen. 15 

 16 
B. van Enckevort vraagt wat het doel is van het aanvullende aspecten bestand. 17 

 Lieke zegt dat de basis ieder jaar hetzelfde is bij Postelein en dat veel dingen 18 

op eenzelfde manier worden aangepakt. Op deze manier hoeft dat niet ieder 19 

jaar beschreven te worden.  20 

 M. Ankersmit denkt dat de leesbaarheid door deze aanpak vergroot wordt, 21 

waardoor het voor leden makkelijker lezen is voor de alv. Ze heeft als 22 

opmerking dat je bij het inkorten de afweging kunt maken of zaken alleen voor 23 

bestuur interessant zijn of alleen voor leden. Wanneer het voor leden 24 

interessant is kan het vermeld worden in het beleidsplan. 25 

 V. van der Pol zegt dat ze het een fantastisch idee vindt. Ze geeft een 26 

compliment aan het bestuur voor het inkorten van het beleidsplan in zo’n korte 27 

tijd. Ze vraagt of het een idee is om het beleidsplan aan eerstejaars te laten 28 

lezen en dan vervolgens te vragen wat ze niet snappen, zodat daar weer op in 29 

gegaan kan worden. 30 

 B. van Enckevort sluit zich hier bij aan. Ze zegt dat door het inkorten het 31 

beleidsplan toegankelijker wordt gemaakt, zeker bij nieuwe leden. Ze vraagt of 32 

alles wat in het beleid van het aanvullende bestand staat vast is en of nieuwe 33 

besturen daar dan niks meer aan mogen veranderen. 34 

o Demi zegt dat wat veranderd is door het 23e bestuur in het beleidsplan 35 

staat. Het volgende bestuur kan weer het aanvullende aspecten bestand 36 

erbij pakken en hier aanvullingen aan geven.  37 

M. Mostard zegt dat ze in het beleidsplan de uitleg van het aanvullende aspecten 38 
bestand mist en dat één regel hierover deze vraag al had weggelaten.  39 

 B. van Enckevort zegt dat het wel benoemd is in het beleidsplan. 40 

 M. Mostard geeft aan dat in het voorwoord nog niet exact staat waar alles te 41 

vinden is. Ze vraagt of het misschien op een andere manier gekoppeld kan 42 

worden. 43 

 R. Willems zegt dat dit zeker geen slecht idee is en dat het bestuur nog een 44 

keer kan kijken naar de stukken die in het beleidsplan kunnen en de stukken 45 

die in het aanvullende aspecten bestand kunnen. 46 

  47 
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M. Mostard vraagt of het een onderdeel is van de kernwaarden om de stukken van 1 
het beleidsplan op te splitsen. Ze geeft aan dat tegen het einde van het jaar gekeken 2 
kan worden naar wat is aangepast, zodat het beleidsplan leesbaarder wordt. 3 

 Lieke zegt dat het inkorten van het beleidsplan gekoppeld is aan de 4 

kernwaarden.  5 

    6 
Lieke zegt dat het beleidsplan per pagina wordt besproken. 7 
 8 
Pagina 3 9 
V. van der Pol zegt dat de bachelor opleiding Pedagogische Wetenschappen heet en 10 
niet Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde.  11 
 12 
Pagina 8 13 
R. van Asperen vraagt of er meer voorbeelden zijn waarom meer gestreefd wordt 14 
naar transparantie binnen de commissie. Nu wordt alleen de bestemming van de 15 
studiereis binnen de mediacommissie als voorbeeld genoemd.   16 

 Lieke zegt dat ook de PosteleinPost commissie maar voor de helft de 17 

bestemming wist. Het is fijn om in de commissie te brainstormen over 18 

activiteiten. 19 

 M. Mostard geeft aan dat de kans van verspreken groter wordt als meer 20 

mensen de bestemming komen te weten. Ze vraagt of het wel een punt is als 21 

het alleen maar gaat om de bekendmaking van de studiereisbestemming. 22 

 Lieke zegt dat ze het punt snapt. 23 

 V. van der Pol geeft ook aan het punt te snappen, maar de reden waarom 24 

niet. Ze vraagt waarom de bestemming zo geheim moet blijven. Een studiereis 25 

is leuk omdat het een studiereis is en niet omdat het geheim is. Ze geeft aan 26 

dat de plek van het stuk tekst over transparantie binnen commissies niet echt 27 

nodig is op de eerste bladzijde. 28 

 Anouk zegt dat het hier niet alleen gaat om de studiereis, maar ook om het 29 

ledenweekend en de introductie. 30 

 M. Mostard vraagt of het dan niet hetzelfde gevaar is. Op deze manier kan het 31 

verrassingsmoment komen te vervallen. Ze vraagt of hier misschien sancties 32 

voor opgelegd kunnen worden. 33 

 R. van der Vugt vraagt waarom niet meer leden van de mediacommissie 34 

verantwoordelijk gemaakt kunnen worden voor de taak. 35 

o Lieke zegt dat dit al gebeurd en dat voor ledenweekend al twee leden 36 

verantwoordelijk waren, maar tijdens studiereis al minstens drie. Dit 37 

had te maken met de verschillende taken binnen de mediacommissie, 38 

zoals het maken van de poster, het filmpje en het logo. 39 

 R. Willems zegt dat los van wat het bestuur hier mee gaat doen, de tekst in 40 

het beleidsplan het beste aangepast kan worden. Het bestuur kan zich 41 

afvragen bij welke commissies nog meer transparantie communicatie nodig is 42 

en wanneer het niet voor andere commissies geldt, het stuk veranderen en 43 

schrijven op de mediacommissie. Daarnaast geeft R. Willems aan dat de 44 

opleiding PWPO ook kort benoemd mag worden, zodat het voor de lezers 45 

duidelijk is wat deze nieuwe opleiding inhoudt. 46 

 Anouk geeft nog een reactie op Lieke en zegt dat niet de PosteleinPost 47 

commissie op de hoogte was, maar de acquisitie commissie. 48 
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 M. Mostard zegt tot slot dat bij het punt transparantie binnen de commissie 1 

toegevoegd kan worden dat de creativiteit en de sponsoring vergroot wordt in 2 

plaats van alleen de communicatie binnen de commissie. Op deze manier 3 

wordt het breder getrokken. 4 

  5 
Regel 15: R. van Asperen zegt dat de doelstelling beter toegelicht kon worden door 6 
het begrip te vervangen door focus binnen het bestuursjaar. De relatie tot de 7 
kernwaarde komt dan beter tot zijn recht. 8 
 9 
Regel 17: R. van Asperen vraagt of actieve leden worden bedoeld met leden die 10 
relatief weinig betrokken zijn.  11 

 Lieke zegt dat dit gaat over leden die naar activiteiten komen.  12 

 13 
Regel 17: M. Mostard geeft aan dat al jaren gestreefd wordt om te focussen op 14 
verschillende groepen en vraagt zich af of de aanpak werkt en of er leden bij komen.  15 

 Lieke zegt dat tijdens de commissiemarkt veel meer premasters aanwezig 16 

waren dan verwacht en denkt dat dit te maken heeft met de mondelinge 17 

promotie tijdens de introductie. 18 

 M. Mostard geeft aan dat dit in het jaarverslag vermeld kan worden. 19 

 Thijs zegt daarbij dat er positieve reacties waren op de premaster- en 20 

eerstejaars activiteit(en).   21 

 22 
Regel 25: M. Mostard zegt dat het onduidelijk is wat bedoeld wordt met enkel extra 23 
aandacht voor de doelgroep PWPO. 24 

 Lieke zegt dat de doelgroep PWPO alleen maar zal bestaan uit eerstejaars 25 

studenten, omdat de opleiding dit jaar voor het eerst is. Aangezien zij in dat 26 

geval ook vallen onder de eerstejaars, zal er geen aparte activiteit voor ze 27 

georganiseerd worden. Gestreefd zal worden naar een contactpersoon vanuit 28 

de universiteit voor deze doelgroep. 29 

  30 
B. van Enckevort zegt dat de eerste alinea met het uitleggen van de kernwaarde 31 
overbodig is, aangezien deze in het kernwaardenbestand zijn uitgelegd. Ze geeft aan 32 
dat je hier kan vermelden wat je focus is en welke stappen hiervoor nodig zijn. Per 33 
alinea kan uitgelegd worden waar de extra nadruk op gelegd kan worden. Op deze 34 
manier kan meer structuur in het beleidsplan worden aangebracht. 35 

 Lieke vraagt of nog wel verwezen dient te worden naar de kernwaarden 36 

 B. van Enckevort zegt dat dit nog wel in het stuk gedaan kan worden.   37 

 38 
M. Ankersmit zegt dat de doelstelling ‘promotie gericht op betrokkenheid’ is. Ze merkt 39 
op dat alleen het woord promotie tussen haakjes staat en geeft mee dat het beter is 40 
als alles tussen haakjes staat. 41 

 M. Mostard zegt dat de structuur soms lastig te ontdekken is. Ze vraagt zich af 42 

wanneer verwijst wordt naar de kernwaarden en wanneer naar de focus.  43 

 Anne-France geeft aan dat gelinkt kan worden naar de kernwaarden om 44 

vervolgens constant te verwijzen naar de focus. Op deze manier kan de 45 

verwarring eruit worden gehaald. 46 

 47 
Regel 35: B. van Enckevort vraagt in hoeverre het mogelijk is het weeknummer te 48 
veranderen in de desbetreffende datum. 49 
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 Lieke zegt dat zodra de datum van een activiteit bekend is deze in de agenda 1 

op de website komen te staan. In eerste instantie komen alleen de 2 

weeknummers van de activiteiten in de planning te staan. Voorheen werd de 3 

datum van de activiteit pas bekend gemaakt wanneer deze in promotie gaat.  4 

 Ivet geeft als voorbeeld dat de datum van het gala en het S-feest al vast 5 

liggen en dat op deze manier leden rekening kunnen houden met de 6 

activiteiten.  7 

 V. van der Pol zegt dat dit ook valt onder transparantie binnen de vereniging. 8 

 9 
Pagina 9 10 
Regel 6: R. Willems vraagt waar afgelopen jaar tegenaan werd gelopen wat betreft 11 
verwachtingen van commissieleden en waarom het bestuur het protocol over de 12 
verwachtingen van commissieleden wilt laten ondertekenen. 13 

 Lieke zegt dat sommige commissieleden afgelopen jaar niet aan de 14 

verwachtingen voldeden, ondanks dat het protocol over de verwachtingen van 15 

commissieleden was doorgenomen. Echter, hier kon alleen naar verwezen 16 

worden, omdat niks was vastgelegd.  17 

 R. Willems vraagt voorbeelden van situaties waarin dit heeft plaatsgevonden. 18 

Ze zegt dat problemen beter op een andere manier opgelost kunnen worden 19 

en dat een handtekening het probleem niet oplost. 20 

 Lieke zegt dat het niet zo zeer om de handtekening gaat, maar meer om het 21 

goed doornemen van het protocol. Door het te ondertekenen zullen leden 22 

meer bewust zijn van de afspraken en verwachtingen. 23 

 R. Willems zegt dat dan best een selectie mag worden gemaakt van 24 

commissieleden. 25 

 R. van Asperen geeft aan dat het ondertekenen van het 26 

commissiehoofdenprotocol effect heeft gehad. Commissiehoofden gaan vaker 27 

naar de alv. 28 

 Gaby zegt dat je kan terug verwijzen naar de verwachtingen die zijn 29 

ondertekend. In eerste instantie draait het om de bewustwording en wanneer 30 

het fout gaat, kan het protocol erbij gepakt worden dat is ondertekend. 31 

 V. van der Pol zegt dat het een goede overweging is, maar dat het wel zo 32 

laagdrempelig mogelijk moet zijn. Ze zegt dat de vereniging leden kwijt kan 33 

raken als het te serieus wordt. Gewaakt moet worden dat het niet leden 34 

afschrikt. 35 

 R. van Asperen zegt dat tijdens de eerste vergadering het contract goed 36 

doorgenomen kan worden, zodat leden het wel serieus nemen. 37 

 M. Mostard vraagt of het bestuur niet kan monitoren wat het letterlijke effect is 38 

en wanneer het werkt, het doorgezet kan worden. Ze merkt op dat er op dit 39 

moment een hoop commissiehoofden niet aanwezig zijn.  40 

 Lieke zegt dat het lastig is om precies te zeggen wanneer een commissielid 41 

niet aan de verwachtingen heeft voldaan. 42 

o M. Mostard zegt dat geturfd kan worden wanneer iemand niet aan de 43 

verwachtingen voldoet. 44 

 M. Willems zegt dat het ondertekenen van het protocol voornamelijk een 45 

psychologisch effect heeft. Ze voelde zich verplicht om naar de alv te komen 46 

als ze geen goede reden had. Tevens geeft ze aan dat niet in alle commissies 47 
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leden kunnen zitten die het alleen maar om het plezier doen en het serieuze 1 

gedeelte vergeten. In dat geval zouden een aantal commissies minder goed 2 

functioneren. 3 

 E. Gutteling zegt dat het geen contract is, maar meer een ontvangst van ‘’Ik 4 

heb het gelezen en ik weet wat mijn verwachtingen zijn’’. 5 

 Gaby vraagt aan de commissiehoofden die aanwezig zijn of zij het gevoel 6 

hadden dat het ondertekenen van het commissiehoofdenprotocol hen 7 

afschrok. 8 

o E. Bollaart zegt dat dit niet zo was, maar dat commissiehoofden over 9 

het algemeen een stuk meer gedreven zijn. Ze vraagt waarom harde 10 

cijfers nodig zijn om het te bewijzen en zegt dat het prima is als het 11 

globaal werkt. 12 

o M. Mostard zegt dat dan een beter beeld te verkrijgen is of het werkt. 13 

o N. Kistler zegt dat ze zich niet kan herinneren dat ze het 14 

commissiehoofdenprotocol heeft ondertekend, maar dat het wel goed 15 

met haar is doorgenomen. 16 

 Ivet geeft aan dat het niet zo zeer om een contract gaat, maar dat duidelijk zal 17 

zijn voor de leden waar ze aan beginnen. Ze zegt dat ze tijdens de eerste 18 

vergaderingen het protocol kort besproken heeft, zodat de leden een beter 19 

beeld kregen bij actief lidmaatschap. 20 

 21 
R. van Asperen zegt dat ze het een goed idee vindt om commissies met Sponsit te 22 
laten werken. 23 
 24 
R. van Asperen vraagt wat nieuw is binnen het contact met de Hogeschool van 25 
Arnhem en Nijmegen (HAN). 26 

 Lieke zegt dat hier voorheen geen contactpersoon binnen de HAN was. Ze 27 

zegt dat het bestuur de docenten van de HAN meer willen betrekken binnen 28 

Postelein en noemt als voorbeelden het aanwezig zijn van P- en diploma 29 

uitreikingen van de ALPO en het afstemmen met verschillende curricula.  30 

 R. van Asperen zegt dat het betrekken van docenten van de HAN een goed 31 

punt is en dat dit vermeldt mag worden in het beleidsplan. 32 

 M. Mostard geeft aan dat de behoefte aan meer contact beter uitgewerkt mag 33 

worden. 34 

 35 
R. van Asperen vraagt hoe de mondelinge promotie gericht op grotere betrokkenheid 36 
van leden eruit komt te zien. Ze zegt dat de introductie als voorbeeld in het 37 
beleidsplan is benoemd, maar dat deze al is geweest. Ze is benieuwd hoe het 38 
bestuur dit het gehele jaar gaat toepassen. 39 

 Lieke zegt dat op andere activiteiten leden gevraagd kunnen worden of ze ook 40 

interesse hebben in de activiteiten die al op de planning staan. 41 

 Veerle voegt toe dat leden die in het DE-café zitten en het spannend vinden 42 

om de Posteleinkamer op te gaan, aangesproken kunnen worden voor een 43 

kopje thee of koffie. 44 

 R. van Asperen zegt dat op lezingen ook informele activiteiten gepromoot 45 

kunnen worden. 46 

 Thijs zegt dat uitgekeken moet worden met de promotie van informele 47 

activiteiten op formele activiteiten 48 
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 R. van Asperen vraagt waarom hiermee uitgekeken moet worden. Ze zegt dat 1 

kort benoemd kan worden dat er een informele activiteit plaatsvindt. Zo wordt 2 

tevens de splitsing tussen formeel en informeel minder groot. 3 

 E. Gutteling zegt dat op een dia toegevoegd kan worden wat voor een 4 

activiteiten nog plaats gaan vinden. 5 

o B. van Enckevort zegt dat dit hetzelfde is als de collegesheets, maar 6 

dat deze worden afgeschaft. 7 

o R. van Asperen zegt dat het een verschil is met collegesheets, omdat 8 

op deze activiteiten mensen zijn die al naar activiteiten van Postelein 9 

komen. 10 

 11 
Regel 15: R. Willems zegt dat de bestuursverantwoordelijke aanwezig is bij OLC 12 
vergaderingen. Ze vraagt zich af waarom dit alleen op de Radboud Universiteit (RU) 13 
zo is en waarom dit niet ook op de HAN kan, hier zullen ook onderwijskundige 14 
overleggen plaatsvinden. Ze ziet dit als een mooie manier om contacten op te doen. 15 
 16 
Regel 38: E. Gutteling vraagt of de herinnering voor het betalen van een activiteit een 17 
automatische handeling wordt. 18 

 Lieke zegt dat dit een vast onderdeel wordt van de kamerdienst. Ze zegt dat 19 

op dit moment de leden er uit worden gehaald die te laat zijn met betalen en 20 

dat hier alleen een mail bijkomt naar leden die nog een dag hebben om te 21 

betalen. 22 

 E. Bollaart zegt dat op deze manier veel extra werk op de hals wordt gehaald 23 

en vraagt zich af of het bestuur hier goed over na heeft gedacht. 24 

 Lieke zegt dat een try-out zal komen over de eerste periode en wanneer het 25 

dan niet bevalt, zal hier mee gestopt worden. 26 

 M. Mostard zegt dat ze niet elke dag haar mail bekijkt en vraagt of het dan wel 27 

nut heeft. 28 

o Lieke zegt dat het altijd meer nut heeft dan helemaal niet. 29 

 Anouk geeft aan dat de voorwaarden niet meer duidelijk zijn voor de leden die 30 

er aan gewend zijn als de try-out niet bevalt. Ze stelt voor het óf helemaal wel 31 

te doen óf helemaal niet. 32 

 L. Peeters zegt dat ze minder snel geneigd is op tijd te betalen als ze weet dat 33 

ze toch wel een herinneringsmail krijgt. 34 

 N. Kistler zegt dat het bestuur een mail naar iedereen kan sturen dat de try-35 

out niet is bevallen en dat het sturen van herinneringsmailtjes daarom stopt. 36 

 Anne-France geeft aan dat ook één mail gestuurd kan worden. Dit kan dan als 37 

leden te laat zijn en uit de lijst worden gehaald of als leden nog een dag 38 

hebben. 39 

 V. van der Pol zegt dat het super lief is wat het bestuur wil doen, maar niet 40 

noodzakelijk. 41 

 L. Peeters vraagt hoe groot het probleem is. 42 

o Tamara zegt dat afgelopen jaar veel mensen waren die niet betaalden, 43 

maar dat hiervan weinig mensen moeite hadden met het feit dat ze dan 44 

niet meer naar een activiteit konden. 45 

 Veerle zegt dat het voor het bestuur een kleine moeite lijkt om mensen te 46 

mailen, aangezien de lijst toch al gecheckt wordt. Tevens wordt voor de 47 
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herinneringsmail een standaardmail opgesteld, zodat alleen de e-1 

mailadressen hierin toegevoegd hoeven te worden. 2 

 Gaby sluit zich aan bij Anne-France en geeft mee om te focussen op een van 3 

de twee mails. Ze zegt dat bij de try-out periode onderaan de mail kan worden 4 

gezet dat het daadwerkelijk om een try-out periode gaat. 5 

 6 
Een lid verlaat de alv. 7 
 8 
Regel 31: B. van Enckevort zegt dat overal duidelijk is wat het doel is van de 9 
kernwaarden, maar niet bij de kernwaarde ‘balans tussen toegankelijkheid en 10 
professionaliteit’. Ze vraagt wat hiermee bedoeld wordt. 11 

 Lieke zegt dat meer gefocust zal worden op toegankelijkheid 12 

 B. van Enckevort zegt dat focussen op een kernwaarde een open deur is en 13 

dat het niet benoemd hoeft te worden wanneer hier geen extra reden voor is. 14 

o M. Willems zegt dat promotie onder de leden voor extra betrokkenheid 15 

centraal staat en dat daardoor de toegankelijkheid van belang is. 16 

o B. van Enckevort zegt dit misschien anders geformuleerd kan worden, 17 

aangezien het nu onduidelijk is wat nieuw is. 18 

 M. Ankersmit zegt dat van de drie kernwaarden in het kernwaardenbestand, 19 

hier maar twee worden toegelicht. Ze geeft aan dat kort benoemd kan worden 20 

dat met de derde kernwaarde niks extra’s wordt gedaan in het beleid. 21 

 M. Mostard geeft als opmerking dat in het eerste stuk de structuur opnieuw 22 

bekeken kan worden. Ze zegt dat bij de kernwaarden een soort opsomming 23 

gemaakt kan worden, wat voorheen ook met de speerpunten gebeurde. 24 

Vervolgens kan vermeld worden wat de focus is en wat daar allemaal onder 25 

valt. Op deze manier zou het volgens haar beter te volgen zijn. 26 

 B. van Enckevort zegt dat de kernwaarden niet meer benoemd hoeven 27 

worden, omdat hier een bestand voor is. Ze zegt dat alleen de focus benoemd 28 

hoeft te worden. 29 

  30 
Pagina 10 31 
R. van Asperen geeft een compliment over het vermelden van de tijden voor het 32 
inschrijven van activiteiten. 33 

 M. Mostard vraagt of het een idee is om een vaste inschrijftijd voor activiteiten 34 

te kiezen. 35 

 Veerle zegt dat bij één vaste inschrijftijd, constant dezelfde mensen zich 36 

misschien wel niet kunnen inschrijven. 37 

 Gaby zegt dat tijdens een vorige alv discussie was over dit onderwerp en dat 38 

de conclusie toen was dat tegemoet werd gekomen als er gebruik werd 39 

gemaakt van meerdere tijden. 40 

 41 
Lieke geeft aan dat er een korte pauze zal plaatsvinden. 42 
 43 
Lieke hervat de vergadering om 20.27 uur. 44 
 45 
Regel 15: B. van Enckevort zegt dat onderwijs moet worden veranderd in activiteiten. 46 
 47 
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R. van Asperen vraagt of de commissiebattle ook goed is bevallen bij alle andere 1 
commissies. 2 

 Gaby zegt dat de ene commissie harder meedoet dan de andere, maar 3 

wanneer een commissie niet actief heeft meegedaan aan de battle dit hun 4 

eigen keuze was. 5 

 R. van Asperen zegt dat het goed is voor de banden binnen de commissies. 6 

 Gaby zegt dat de commissies die actief mee deden samen naar activiteiten 7 

gingen. 8 

 R. van Asperen merkt op dat de alv vrij leeg is en dat er nu geen punten meer 9 

te verdienen zijn. 10 

 11 
M. Willems zegt dat op veel plekken in het beleidsplan staat dat het bestuur de 12 
punten van voorgaande jaren toevoegt, maar dat dit niet bij de commissiebattle staat. 13 

 Lieke zegt dat dit zal worden toegevoegd. 14 

 15 
E. Gutteling vraagt of de persoonlijke gegevens van commissieleden hetzelfde zal 16 
zijn als afgelopen jaar. 17 

 Lieke zegt dat dit zo is.  18 

 19 
M. Mostard vraagt waarom het kopje over de nieuwe functie van commissaris 20 
Onderwijs hier staat vermeld en niet bij het algemene gedeelte van de functie. 21 

 R. Willems zegt dat deze nieuwe functie al eerder in het beleidsplan wordt 22 

vernoemd en dat hij vandaar hier staat beschreven. 23 

 24 
E. Bollaart vraagt waarom enkel bij eerstejaars wordt langsgegaan tijdens colleges 25 
en niet bij de rest. 26 

 Lieke zegt dat het collegepraatje voornamelijk zal gaan over de 27 

commissiemarkt en over wat Postelein inhoudt. 28 

 Anouk vraagt waarom het bestuur zich niet voor gaat stellen bij ouderejaars. 29 

 B. van Enckevort zegt dat zij zich niet anders kan herinneren dan dat dit ieder 30 

jaar gedaan werd. 31 

 Anouk vraagt hoe het bestuur er tegenaan kijkt om dit te doen. 32 

 Veerle zegt dat uitgekeken moet worden dat het niet te stalkerig overkomt, 33 

aangezien niet iedereen zit te wachten op collegepraatjes.  34 

 N. Kistler zegt dat het voorstellen van het bestuur gecombineerd kan worden 35 

met bijvoorbeeld een promotie van een eerste activiteit. 36 

 Gaby zegt dat ooit uit een evaluatie is gekomen dat Postelein in de 37 

collegezalen vervelend is. Ze zegt dat het huidige bestuur dit heeft 38 

meegenomen en als argument heeft gebruikt om het niet te doen. 39 

 B. van Enckevort zegt dat in die tijd veel meer collegepraatjes waren, zoals 40 

het voorstellen, het vermelden van activiteiten iedere periode, de verschillende 41 

reizen.  42 

 V. van der Pol zegt dat in het contract met de Fuik staat dat er twee keer per 43 

jaar op kosten van de Fuik, flyers gedrukt mogen worden. Deze zouden 44 

gedrukt kunnen worden en vervolgens bij de collegezaal neergelegd kunnen 45 

worden. Zo kunnen leden zelf kiezen of ze een flyer meenemen.  46 

 47 
Pagina 11 48 
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Regel 5: V. van der Pol zegt dat niet wordt toegelicht wat wordt bedoeld met de 1 
kwaliteit die niet verminderde. Ze vraagt of de kwaliteit toe nam.  2 

 Anouk zegt dat de commissiehoofden meer verantwoordelijkheid kregen en 3 

meer moesten doen. 4 

 Gaby zegt dat de commissiehoofden zelf ook positief waren en het gevoel 5 

hadden minder op hun vingers gekeken te worden. Ze zegt dat de werkdruk 6 

van het bestuur afnam. In beide gevallen heeft het positief uitgepakt en 7 

tegelijkertijd is de kwaliteit niet verminderd. 8 

 9 
R. van Asperen vraagt wat het verschil is met de jaarplanning op de site en de 10 
jaarplanner in de Drive voor commissiehoofden. 11 

 Lieke zegt dat de jaarplanning voor commissiehoofden uitgebreider is en 12 

onder andere het posteleinjournaal, de posteleinpost, de ALB/ALK bevatten. 13 

 14 
Regel 32: R. van Asperen vraagt hoeveel ALPO klassen er zijn. Ze vraagt zich af of 15 
het bestuur niet teveel werk op hun hals halen als zij ook nog langs ALPO klassen 16 
gaan voor collegepraatjes. 17 

 Veerle zegt dat de ALPO lichting per jaarlaag 2 à 3 klassen heeft. Ze zegt dat 18 

ALPO studenten soms iets verder van Postelein afstaan en hierdoor is het 19 

belangrijk ook hen te betrekken. 20 

 21 
E. Bollaart vraagt of wel of niet wordt langsgegaan bij colleges, aangezien in het 22 
beleidsplan wordt vermeld wel bij ALPO langs te gaan. 23 

 Mei Ying zegt dat sommige activiteiten soms extra interessant zijn voor ALPO 24 

klassen en dat het daarom belangrijk is dit te communiceren. Ze geeft aan dat 25 

er afgelopen jaar tijdens een lesuur op de HAN een lezing is bezocht met de 26 

gehele klas. 27 

 B. van Enckevort zegt dat dit puntje staat onder periodieke planning, maar dat 28 

het daar weinig mee te maken heeft. 29 

 30 
M. Ankersmit vraagt of dit jaar het uitdelen van goodiebags, wat afgelopen jaar 31 
gedaan is aan Vrienden van Postelein, wordt doorgezet. 32 

 Gaby zegt dat dit te maken had met de eerste Vriend van Postelein en dit 33 

werd voortgezet bij de twee die volgden. 34 

 35 
R. Willems geeft mee dat gelet kan worden op het groepsdenken. Wanneer je 36 
activiteiten gaat bedenken die extra leuk zijn voor ALPO studenten, zou dit ook bij 37 
masterstudenten gedaan kunnen worden. Ze zegt dat hierin een balans gehouden 38 
moet worden. 39 
 40 
B. van Enckevort zegt dat studenten van de ALPO ook de bachelor doen en vraagt 41 
zich af of je hen niet ook al bereikt. 42 

 Lieke zegt dat zij niet altijd college op de universiteit hebben. Ze zegt dat 43 

alleen wordt langsgegaan op de HAN als ze niet op de universiteit te bereiken 44 

zijn, anders zou dat dubbelop worden.  45 

 46 
Regel 16: V. van der Pol zegt dat oud bestuursleden ook benaderd worden. Ze 47 
vraagt zich af waarom deze apart benoemd worden, want zij zijn ook oud leden van 48 
Postelein. 49 
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 Lieke zegt dat het concept Vrienden van Postelein nog niet zo lang bestaat en 1 

dat het werkt met terugwerkende kracht. Oud bestuursleden die geen lid meer 2 

zijn bij Postelein zullen dus benaderd worden. 3 

 4 
Regel 8: R. van Asperen vraagt wat het plan is voor het enthousiast maken van 5 
leden bij het kopen van samenvattingen. 6 

 Lieke zegt dat hier geen plan voor is en dat een ieder dit op haar eigen manier 7 

doet. 8 

 9 
Regel 19: R. van Asperen vraagt hoe kennisgemaakt gaat worden met medewerkers 10 
van de HAN. Ze geeft aan dat dit kan door middel van een borrel 11 

 Lieke zegt dat dit meegenomen zal worden. 12 

 13 
Pagina 13 14 
R. van Asperen vraagt of het pinnen door zowel leden als bestuur als fijn is ervaren. 15 

 Thijs zegt dat uit de enquête, de alv en vanuit leden is gebleken dat pinnen op 16 

de kamer fijn is. Hij zegt dat ook het bestuur het fijn vindt en dat het weinig 17 

administratiewerk oplevert. 18 

  19 
R. Willems vraagt zich af hoe de contactpersoon eruit gaat zien voor de nieuwe 20 
groep PWPO. Ze zegt dat de contactpersoon van de universiteit meestal een student 21 
is.  22 

 Lieke zegt dat dit geen student zal zijn, omdat de student ook pas net begint 23 

aan de opleiding en dus nog niet zoveel weet heeft. Ze zegt dat volgend jaar 24 

hiernaar gekeken kan worden, omdat de groep PWPO dan tweedejaars zijn. 25 

 R. Willems vraagt of het bestuur al iemand heeft gevonden. Ze zegt dat bij het 26 

HB na kan worden gegaan wie benaderd kan worden. 27 

 28 
Regel 29: M. Mostard vraagt of er ruimte is voor het uitbreiden van de samenwerking 29 
met Meesterlijk zonder dat het ten koste gaat van het werk. 30 

 Mei ying zegt dat het niet zo zeer om activiteiten gaat, maar vooral om de 31 

samenwerking.  32 

 M. Mostard vraagt of het ten koste gaat van activiteiten van Postelein. 33 

 Ivet zegt dat afgelopen jaar de PitcherParty en het kinderboekenevenement 34 

zijn georganiseerd in samenwerking met Meesterlijk en dat door hen de 35 

activiteit groter opgezet kon worden.  36 

 Gaby zegt dat het een jonge vereniging is wat nog veel kan leren. Ze zegt dat 37 

Postelein hen onder de vleugels zou kunnen nemen.  38 

 39 
Regel 32: E. Bollaart vraagt of de contactpersoon van de masters een student is. 40 

 Lieke zegt dat dit zo is. 41 

 42 
V. van der Pol vraagt wat het doel is van een contactpersoon uit de universiteit voor 43 
de groep PWPO. 44 

 Lieke zegt dat de opleiding nieuw is en Postelein daarom benieuwd is hoe het 45 

komend jaar gaat. 46 

 Ivet zegt dat wij als Postelein hierbij kunnen helpen en door het jaar heen ook 47 

kunnen peilen bij PWPO studenten. 48 
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 V. van der Pol snapt het idee, maar vraagt zich af of je deze informatie niet 1 

ook via B. Radstaak krijgt of via andere betrokkenen. 2 

 R. van Asperen vraagt of de PWPO studenten ook stage hebben. Ze zegt dat 3 

het dan handig is om een contactpersoon te hebben. 4 

o Lieke zegt dat dit zo is.  5 

 6 
B. van Enckevort zegt dat ze in het beleid de samenwerkingsverbanden met andere 7 
verenigingen mist. Ze zegt dat dit toegevoegd kan worden in het aanvullende 8 
bestand. 9 
 10 
Pagina 14 11 
M. Willems zegt dat ze het fijn vindt dat het takenpakket van de functies is 12 
toegevoegd. 13 
 14 
V. van der Pol zegt dat ze de huisstijl een goed idee vindt. Ze vraagt of de 15 
PosteleinPost ook wordt meegenomen. In dit geval kan er gekeken worden naar 16 
kleurcodes en lettertypes die overal beschikbaar zijn.  17 

 Lieke zegt dat hier eventueel naar gekeken kan worden. 18 

 19 
B. van Enckevort geeft een compliment over het kopje 1.14 ‘Huisstijl’.  20 
 21 
E. Gutteling zegt dat een statutenwijziging vrij duur is. Ze vraagt zich af waarom 22 
ALPO er wel bij betrokken wordt en PWPO niet.  23 

 Lieke zegt dat er gebrainstormd zal worden over de naam aan de hand van 24 

een denktank. Ze zegt dat PWPO in principe onder pedagogische 25 

wetenschappen valt. 26 

 27 
Regel 2: B. van Enckevort zegt dat N.K.S.W. Kompanio is opgericht in het 28 
bestuursjaar 2016-2017 en niet in 2015-2016.  29 

 Gaby zegt dat de statuten allemaal in het jaar 2015-2016 zijn gewijzigd, maar 30 

dat de vereniging pas in 2016-2017 officieel is geworden. Ze zegt dat dit een 31 

lastig punt blijft.  32 

 33 
B. van Enckevort zegt dat het kopje 1.16 ‘Takenpakket’ weggelaten mag worden. 34 
 35 
B. van Enckevort zegt dat de statuten ongeveer € 400,00 gaat kosten. Ze zegt dat ze 36 
nog nooit van een lid heeft gehoord dat het een probleem is dat de ALPO niet in de 37 
naam staat. Daarnaast geeft ze aan dat in het beleidsplan alleen de naam vermeld 38 
is. Wanneer meer veranderd dient te worden, zal dat aangegeven kunnen worden.  39 

 Veerle zegt dat we ook naar andere punten gaan kijken als we de statuten 40 

willen veranderen.   41 

 Lieke zegt dat het wat betreft PWPO lastig is om dit nu al in de statuten te 42 

wijzigen. Het is nog niet zeker of de opleiding over een jaar ook nog bestaat.  43 

 B. van Enckevort vraagt waarom het dan nu gewijzigd moet worden. Ze zegt 44 

dat de ALPO ook nog weg kan gaan. 45 

 L. Peeters vraagt wat of het doel is om ALPO erbij te voegen of om te kijken 46 

naar een algemene naam voor de groep studenten. 47 

 Lieke zegt dat er zal worden gekeken naar een algemene naam en zegt dat 48 

het iets is waar over gebrainstormd zal worden.  49 
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 V. van der Pol zegt dat het onderwijsinstituut PWO heet en hier alle 1 

opleidingen onder vallen. Ze zegt dat je een statutenwijziging kan doen, maar 2 

dat het ook in de communicatie anders kan. Ze geeft aan dat ze het zelf niet 3 

zou doen als het alleen maar gaat om de naam. 4 

 M. Mostard zegt dat ze het goed vindt dat de statuten onder handen worden 5 

genomen. Ze zegt als de alv stemt, hier ook de kosten van de statuten bij 6 

zitten. Ze geeft als opmerking dat het beleidsplan gewijzigd kan worden in het 7 

bekijken van de statuten komend jaar en niet zozeer het wijzigen ervan. 8 

 Ivet zegt dat er ruimte is binnen de begroting en mocht de alv dit willen, dan 9 

kan dit. 10 

o V. van der Pol zegt dat het bestuur een minbegroting heeft en dus niet 11 

zomaar ruimte heeft om een statutenwijziging te doen. 12 

 B. van Enckevort zegt dat het wijzigen van de statuten en de kosten hiervan 13 

eruit gehaald kunnen worden. Vervolgens kan een voorstel gedaan worden bij 14 

een volgende alv en kan alsnog gestemd worden over de statuten. 15 

 R. Willems vraagt wat het doel is van de statuten. Ze zegt dat alles wat verder 16 

gedaan wordt, staat beschreven in het HR. Ze geeft als tip om te kijken bij 17 

andere verenigingen wat hier gedaan mee is en of zij ook statuten hebben 18 

gewijzigd.  19 

 Veerle stelt voor om de statuten uit deze begroting te halen en hier in een 20 

latere alv nog over te stemmen. 21 

 Anouk vraagt of ook de kosten uit de vlag eruit worden gehaald. 22 

o Lieke zegt dat dit zo is 23 

 24 
Regel 3: M. Mostard vraagt of de lidverenigingen het S-feest organiseert in plaats 25 
van Kompanio, aangezien Postelein in de S-feest commissie plaatsneemt 26 

 Gaby zegt dat Kompanio verantwoordelijk is en de andere verenigingen 27 

helpen. 28 

 M. Mostard vraagt of oud bestuursleden in deze commissie plaatsnemen of 29 

gewoon een lid van Postelein. 30 

 Lieke zegt dat op de commissiemarkt een aparte inschrijflijst lag voor 31 

afgevaardigden die deel willen nemen in deze commissie.  32 

 E. Gutteling zegt dat twee bestuursleden van Kompanio in deze commissie 33 

zitten, samen met zes afgevaardigden, van iedere vereniging één. Dit om zo 34 

min mogelijk in elkaars vingers te snijden en zoveel mogelijk te integreren. 35 

 Anouk vraagt of je actief lid bent bij Postelein als je lid bent van de S-feest 36 

commissie. 37 

o Lieke zegt dat hier nog overleg over zal zijn 38 

o Tamara zegt dat dit duidelijk moet zijn voordat de commissie start. 39 

  40 
Twee leden verlaten de alv. 41 
 42 
Pagina 15 43 
B. van Enckevort geeft complimenten aan Willemijn, omdat de begroting er goed uit 44 
ziet. Ze vraagt zich af wat de alv vindt van het feit dat voor de dies meer geld is 45 
begroot dan voor bijvoorbeeld de lezingencommissie. 46 
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 Lieke zegt dat afgelopen jaren in eerste instantie weinig plek was voor de dies 1 

activiteit en dat deze dit jaar grootser opgezet wordt, omdat hij valt onder de 2 

evenementencommissie 3 

 Gaby zegt dat ze afgelopen jaar iets groter hebben uitgepakt, maar dat ze 4 

hierdoor minder mensen konden laten komen. Aangezien ze zoveel mogelijk 5 

leden wilden betrekken, hebben ze iets anders bedacht. 6 

 E. Bollaart merkt nu op dat ze het ook wel een groot verschil vindt, helemaal 7 

omdat de lezingen zes activiteiten organiseren en de dies maar één. 8 

 V. van der Pol zegt dat tijdens de dies niet veel leden in Nijmegen zijn. Ze 9 

merkt op dat tijdens de dies leden komen die nooit naar activiteiten van 10 

Postelein gaan en nu het gratis is ineens wel. 11 

 Lieke zegt dat onder deze post ook de maandelijkse activiteit en de borrel 12 

betrokken kunnen worden. 13 

 B. van Enckevort zegt dat de promotiecommissie ieder jaar geld over heeft. Ze 14 

zegt dat het niet per se nodig om vanuit het dies potje geld te halen.  15 

 16 
R. van Asperen zegt namens P. de Vries dat hij het goed vindt dat nieuwe computers 17 
worden gekocht.  18 
 19 
Pagina 16 20 
B. van Enckevort zegt dat de bijdrage van Postelein al jaren niet wordt gedaan en 21 
vraagt zich daarom af waarom dit nog is vermeld.  22 
 23 
Pagina 17 24 
R. van Asperen geeft credits voor de printer. 25 
 26 
E. Gutteling zegt dat de bewoording onder het kopje RAGweek niet helemaal juist is. 27 
Inkomsten moet veranderd worden naar winst.  28 
 29 
Pagina 18 30 
R. van Asperen vraagt waarom de opbrengsten van de samenvattingen lager zijn. Ze 31 
is benieuwd of er ook weer nieuwe vakken bijkomen.  32 

 Thijs zegt dat twee vakken erbij komen, maar dat zes samenvattingen uit de 33 

verkoop gaan. 34 

 R. Willems vraagt waarom er geen extra geld kan worden gegeven voor het 35 

aanleveren van samenvattingen. 36 

 E. Gutteling zegt dat dan meer samenvattingen verkocht moeten worden om 37 

de samenvattingen terug te verdienen. 38 

 Gaby zegt dat het leuk is om dat een keer te berekenen. 39 

 40 
M. Ankersmit zegt dat bij de post ‘Media’ opgeschreven kan worden wat per maand 41 
betaald wordt voor de websitehost. 42 
 43 
Pagina 20 44 
R. van Asperen zegt dat het een goed idee is om de shirts bij de post ‘Representatie’ 45 
neer te zetten. 46 

 E. Bollaart vraagt waarom de workshop- en excursiecommissie wel shirts 47 

heeft en de lezingencommissie niet. 48 
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 Lieke zegt dat de lezingencommissie minder met externen werken en dit 1 

alleen doen tijdens activiteiten in de collegezaal. Zij zullen minder de 2 

herkenbaarheid nodig hebben. 3 

 E. Bollaart vraagt om welke externen het gaat, omdat sprekers ook ontvangen 4 

worden door de commissie. 5 

 Lieke zegt dat deze herkenbaarheid ook op een andere manier te waarborgen 6 

valt. 7 

 N. Kistler vraagt of dit ook geld voor de eerstejaarscommissie. 8 

o Willemijn zegt dat zij minder activiteiten hebben en ook minder 9 

herkenbaarheid nodig hebben. 10 

 M. Ankersmit zegt dat het ledenweekend ook niet samenwerkt met externen. 11 

o Lieke zegt dat tijdens afgelopen ledenweekend het door de commissie 12 

als fijn is ervaren om een shirt te hebben, zodat leden naar hen toe 13 

kunnen. 14 

 R. Willems geeft aan dat ze het goed vindt dat er naar de shirts is gekeken. Ze 15 

zegt dat voor de verantwoording beter gekeken kan worden naar wanneer 16 

professionele kleding nodig is. Bij een instelling kom je als Postelein binnen, 17 

waarbij je professionaliteit wil uitstralen. Bij een kroegentocht is deze 18 

professionaliteit niet nodig.  19 

 E. Gutteling vraagt waarom een feestcommissie wel shirts krijgt, aangezien zij 20 

deze maar een aantal keer per jaar aan moeten, vooral bij het S-feest. 21 

o Ivet zegt dat bij het S-feest anders was. Ze zegt dat voor de verdeling 22 

binnen de commissie nog niet bekend was dat het S-feest ook een 23 

eigen shirt zou krijgen. Het was fijn bij de feestcommissie een shirt te 24 

dragen, aangezien men zo snel kon zien wie er eventueel een 25 

deurdienst moest draaien.  26 

o Tamara zegt dat het voor de kroegen ook fijn was om te zien dat er niet 27 

een willekeurig persoon achter de kassa zat.  28 

 Gaby zegt dat de strijd tussen toegankelijkheid en professionaliteit altijd terug 29 

komt, hier zal de balans in gevonden moeten worden en als één van de twee 30 

het geval is, heb je een shirt nodig. Ze zegt dat in het beleidsplan terug 31 

verwezen kan worden naar de kernwaarde. 32 

 33 
Pagina 21 34 
B. van Enckevort zegt dat bij de subsidie van het onderwijsinstituut meer onder valt 35 
dan alleen de punten die hier benoemd staan. Ook administratieve dingen vallen 36 
hieronder, zoals enveloppen.   37 

 Willemijn zegt dat het hier alleen om geld gaat. Ze zegt dat docenten die 38 

meegaan op studiereis ook niet onder deze post vallen, maar onder de post 39 

‘Studiereis’. 40 

 41 
R. van Asperen zegt dat de kosten van de mannencommissie omlaag gaat en dat dat 42 
prima is, maar dat dit niet nog verder moet dalen.   43 
 44 
R. van Asperen zegt dat ze het goed vindt dat de winst van de feestcommissie 45 
omlaag is gezet.  46 
 47 
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V. van der Pol vraagt of de subsidie van de introductie valt onder de post 1 
‘Introductie’. 2 

 Willemijn zegt dat het programmaboekje valt onder de post ‘PosteleinPost’. 3 

 V. van der Pol vraagt of dit toegevoegd kan worden bij de post ‘Subsidie’. 4 

 5 
Pagina 22 6 
B. van Enckevort zegt dat de aanvullende aspecten al besproken zijn. Ze zegt dat 7 
wat betreft commissies één lijn dient te worden getrokken en deze in beide 8 
bestanden overal benoemd moeten worden. 9 
 10 
R. van Asperen zegt dat ze in de eerste zin mist waar de voorzitter overzicht over 11 
gaat houden. 12 
 13 
R. van Asperen vraagt waarom er wekelijkse gesprekken gaan plaatsvinden. Ze 14 
geeft aan dat dit veel is en heftig om in het beleidsplan op te nemen. 15 

 Lieke zegt dat dit geen vast moment zal zijn, maar soms ook een korte 16 

update. 17 

 R. van Asperen vraagt of het dan soms een gesprekje is en soms een 18 

telefoontje. 19 

o Lieke zegt dat dit zo is. 20 

 Anne-France vraagt of dit elke week zo is of dat er gewisseld wordt. 21 

 V. van der Pol geeft een compliment dat dit gebeurt. Ze zegt dat het wel 22 

gevaarlijk is dit op te nemen in het beleidsplan, aangezien het dan gedaan 23 

moet worden.  24 

 25 
V. van der Pol vraagt of de sollicitatiecommissie ook actieve leden zijn 26 

 Gaby zegt dat de sollicitatiecommissie geheim is, dus dat het lastig wordt. Ze 27 

zegt dat de sollicitatiecommissie bestaat uit een lid van de RvA, wat ook een 28 

actief lid is. 29 

 30 
R. van Asperen vraagt waarom de evenementencommissie niet de familiedag onder 31 
zich heeft. 32 

 Lieke zegt dat de familiedag veel handen nodig heeft en het daarom beter 33 

onder de promotiecommissie kan vallen.  34 

 35 
Pagina 25 36 
Regel 23: V. van der Pol vraagt hoe het persoonlijk aanbieden van de PosteleinPost 37 
gaat worden vormgegeven. 38 

 Veerle zegt dat de eerste keer persoonlijk wordt langs gegaan en als dit goed 39 

wordt ontvangen wordt hiermee door gegaan. 40 

 Anouk vraagt of de posteleinpostcommissie dit gaat doen. 41 

 Veerle zegt dat daar nog niet over is nagedacht, maar dat dit in de 42 

vergadering zal worden besproken. 43 

 Lieke zegt dat de commissaris Onderwijs hier wellicht ook een deel in kan 44 

bijdragen. 45 

 Mei Ying vult aan dat het contact met docenten hier zo functioneel mogelijk zal 46 

zijn.  47 

 48 
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R. Willems vraagt of de nieuwe huisstijl meteen toegepast wordt op de 1 
PosteleinPost. 2 

 Lieke zegt dat er gekeken wordt wat realistisch is en in hoeverre de nieuwe 3 

huisstijl al af is. 4 

 R. Willems geeft als tip dat de nieuwe lay-out veel werk kost en het in haar 5 

jaar enorm is tegen gevallen. 6 

 7 
N. Kistler geeft aan dat ze in haar eerstejaar als kindje tijdens de introductie een 8 
PosteleinPost heeft ontvangen. Dit jaar was dat niet zo en tijdens de commissiemarkt 9 
was ook weinig animo voor de commissie. Ze geeft aan dat ze een beter beeld was 10 
wat de PosteleinPost was toen ze wist wat er in vermeld stond.  11 

 Anouk zegt dat deze niet meer wordt uitgedeeld tijdens de introductie, omdat 12 

de commissie in de zomervakantie al bezig is met de editie van september en 13 

hij alleen maar aan eerstejaars gegeven wordt. Ze geeft als optie om een 14 

oude PosteleinPost uit te delen tijdens de introductie, zodat eerstejaars een 15 

beeld krijgen van de post.  16 

 17 
R. Willems vraagt of de zesde editie een jaarboekeditie wordt. 18 

 Veerle zegt dat dit zo is. 19 

 R. Willems vindt het een leuk idee. Ze zegt dat de laatste editie altijd lastig is. 20 

 21 
E. Gutteling vraagt aan welke kledingstuk wordt gedacht. 22 

 Lieke zegt dat de commissie hier invulling aan geeft, maar dat er gedacht kan 23 

worden aan sokken, tassen, petten. 24 

 Tamara zegt dat het kopje aangepast kan worden in Posteleinkleding in plaats 25 

van Posteleintruien 26 

 B. van Enckevort vraagt of de trui is bevallen en of deze vaak besteld is. 27 

o Gaby zegt dat de reacties positief waren, aangezien mensen een keuze 28 

hadden. 29 

o Anne-France zegt dat er meer truien zijn verkocht dan hoodies. 30 

 31 
Pagina 27 32 
V. van der Pol vraagt of de sponsorfolder op papier wordt gedrukt. 33 

 Veerle zegt dat overlegd zal worden hoe dit voorgaande jaren is gegaan en 34 

vanuit daar zal een conclusie worden getrokken. 35 

 36 
Pagina 29 37 
R. van Asperen zegt dat het een goed idee is een contactpersoon binnen de OLC 38 
aan te stellen. 39 
 40 
M. Ankersmit zegt dat toegevoegd kan worden dat Mei Ying de afgevaardigde is voor 41 
de arbeidsoriëntatie van Kompanio. 42 
 43 
Pagina 30 44 
Regel 30: N. Kistler geeft als opmerking over de eerstejaarscommissie dat zij 45 
afgelopen jaar maar drie activiteiten hebben georganiseerd, waarvan de eerste twee 46 
vrij snel achter elkaar waren. Ze zegt dat de commissie al vrij vroeg klaar was voor 47 
hun eigen eerstejaars, omdat de laatste activiteit wordt georganiseerd voor de 48 
eerstejaars van de introductie. 49 



 
 

23 
 

 Lieke zegt dat aankomend jaar de activiteiten beter verdeeld zijn. 1 

 Ivet vult aan dat de jaarplanning al erg vol is. Ze zegt dat het gaat om het 2 

betrekken van eerstejaars, maar dat het wel rendabel moet blijven. 3 

 4 
Pagina 31 5 
N. Kistler vraagt of de BaMyPo feesten weer in de El Sombrero worden gehouden. 6 

 Lieke zegt dat dit zo is. 7 

 E. Gutteling zegt dat er geluiden zijn dat de BaMyPo-feesten vroeger een stuk 8 

leuker waren en vraagt zich of hoe dat dit komt. 9 

o Ivet zegt dat aankomende week een gesprek zal plaatsvinden met de 10 

El Sombrero hoe beide partijen dit kunnen oplossen. 11 

o B. van Enckevort zegt dat het zo leuk was vroeger, omdat het bier toen 12 

€ 0,50 was tussen 22.00 uur en 23.00 uur. 13 

o Tamara zegt dat door de wet bier niet meer zo laag aangeboden mag 14 

worden. 15 

o Lieke zegt dat er is gekeken naar andere locaties, maar dat je aan de 16 

molenstraat vast zit. 17 

o N. Kistler vraagt of er een update mag komen na het gesprek. 18 

o R. Willems zegt dat er bijna geen enkele kroeg is waarbij het mogelijk is 19 

om entree te vragen. Hierdoor is de keuze klein. 20 

o Gaby zegt dat ze het goed vindt dat dit aangepakt wordt en zegt dat dit 21 

ook in het beleid vermeld kan worden. 22 

 23 
Pagina 32 24 
R. van Asperen zegt dat de oplossing voor de skireis goed is. Ze is benieuwd hoe dit 25 
gaat uitpakken.  26 
 27 
R. van Asperen vraagt waarom de RAGweek niet onder de evenementencommissie 28 
valt. 29 

 Lieke zegt dat bij de RAGweek veel met externen gedaan moet worden en dat 30 

dit een sterk punt is van Ivet. 31 

 Ivet zegt dat ze het leuk vindt om ook iets te doen buiten commissies. 32 

o R. Willems geeft aan dat ze het goed vindt dat Ivet iets gaat doen 33 

omdat ze het leuk vindt. 34 

 35 
B. van Enckevort geeft een compliment over hoe het beleidsplan eruit ziet. Ze ziet 36 
veel leuke en nieuwe ideeën. Ze merkt op dat het lastig is om te werken met de 37 
nieuwe kernwaarden en de aanvullende aspecten, maar vindt dat dit goed is gedaan. 38 
 39 
V. van der Pol zegt namens E. Hogewerf dat hij veel vertrouwen heeft in het 40 
beleidsplan, aangezien hij zonder opmerkingen voor gaat stemmen. 41 
 42 
V. van der Pol zegt dat ze het super goed vindt dat het bestuur na het schrijven van 43 
het volledige beleidsplan, dit nog heeft ingekort. Ze zegt dat als alles zo aangepakt 44 
wordt, het superleuk wordt.  45 
 46 
R. van Asperen sluit zich hier bij aan en is trots op de aanpak van de functie van 47 
commissaris Onderwijs. 48 
 49 
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E. Bollaart zegt dat ze het fijn vindt dat overal een praktische oplossing voor is 1 
bedacht. 2 
 3 
R. Willems zegt dat het bestuur het supergoed heeft gedaan. Ze vraagt hoe het 4 
precies zit met stemmen rondom het wijzigen van de statuten. 5 

 Lieke zegt dat gestemd zal worden min de statutenwijziging en de vlag, dit zal 6 

dus € 450,00 schelen bij de begroting.  7 

 8 

8. Stemmen Beleidsplan 2017-2018 9 

Gaby geeft aan dat het Beleidsplan 2017-2018 is aangenomen met: 10 
 11 
14 stemmen voor 12 
0 stemmen blanco 13 
0 stemmen tegen 14 
 15 
De ALV klapt. 16 
 17 

9. W.V.T.T.K. 18 

N.v.t.  19 
 20 

10. Rondvraag 21 

E. Bollaart complimenteert het kandidaatsbestuur met hun bestuurskleding waar hun 22 
vrouwelijke vormen goed in uitkomen.  23 

- M. Willems sluit zich hier bij aan.  24 
 25 
M. Ankersmit feliciteert het kandidaatsbestuur met hun aangenomen beleidsplan.  26 

- V. van de Pol sluit zich daar bij aan en heeft zin in het sentimentele gedeelte 27 
op de wissel-alv.  28 

- R. van Asperen sluit zich daar bij aan.  29 
 30 
E. Gutteling vraagt hoe het kandidaatsbestuur de commissiemarkt vond gaan.  31 

- Lieke zegt dat ze positief verrast was over de hoeveelheid inschrijvingen en 32 
de hoeveelheid geïnteresseerde premasters.  33 

- Demi zegt dat veel personen zich nog later kwamen melden op de 34 
Posteleinkamer of zich via de mail aanmeldden omdat ze niet aanwezig 35 
konden zijn.  36 

 37 
N. Kistler wenst het kandidaatsbestuur succes en heeft vertrouwen in hen.  38 
 39 
M. Mostard vraagt zich af hoe de ALV het vond dat nu nog geen evaluatie van het 40 
bestuursjaar 2016-2017 heeft plaatsgevonden. Zelf miste ze dit soms maar vindt het 41 
wel fijn dat de alv’s opgesplitst zijn.  42 

- R. van Asperen zegt dat het soms lastig was dat er nog geen evaluatie was, 43 
maar vond het wel fijn zo. Ze heeft nagedacht over een andere optie, maar de 44 
verslagen kunnen niet andersom besproken worden.  45 

- M. Ankersmit zegt dat het vervelend is als het beleidsplan pas om 23.00 uur 46 
besproken kan worden, want het is belangrijk maar mensen zijn dan minder 47 
nauwkeurig. Het was fijn het op te splitsen en ze heeft zin in de wissel.  48 

- B. van Enckevort sluit zich daar bij aan. Ze vindt dat het al veel eerder had 49 
moeten gebeuren. Ze miste de evaluatie niet, omdat het gevraagd kon worden 50 
wanneer het nodig was. De nadelen wegen niet op tegen de voordelen.  51 
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- R. Willems sluit zich daar bij aan.  1 
- V. van de Pol zegt dat fijne inhoudelijke discussies gevoerd zijn. Ze vraagt 2 

zich af hoe deze leuke discussies voortgezet kunnen worden om een 3 
informele manier. Het is altijd goed te blijven praten over dit soort punten.  4 

o Veerle zegt dat het altijd met een biertje op de naborrel kan.  5 
o Gaby zegt dat het volgend jaar ook in denktanks kan.  6 

 7 
Veerle bedankt iedereen voor het komen.  8 
 9 
Lieke bedankt iedereen voor het vertrouwen.  10 
 11 
Tamara feliciteert het kandidaatsbestuur en zegt dat ze het goed gaan doen 12 
aankomend jaar. Ze hebben leuke nieuwe ideeën waarmee het goed gaat komen.  13 

- Anouk sluit zich daar bij aan.  14 
 15 
Thijs wenst het kandidaatsbestuur veel plezier en succes met het uitvoeren van het 16 
beleidsplan.  17 
 18 
Anne-France zegt dat ze het heel leuk vond dat het kandidaatsbestuur zo 19 
zelfverzekerd het beleidsplan heeft gepresenteerd en dat ze erg veel zin heeft in de 20 
wissel-alv waar ze weer mogen shinen. Ze hoopt dat Demi geen pijn heeft aan haar 21 
hand en zes vingers.  22 
 23 
Gaby vraagt de ALV of het jaarverslag later gepubliceerd mag worden dan 24 
donderdag, zodat het bestuur meer ruimte heeft voor verbeteringen en aanpassingen 25 
in het verslag.  26 

- V. van de Pol zegt dat het goed is dat het bestuur voor zichzelf kiest.  27 
- R. Willems zegt dat het niet erg is als het verslag later gepubliceerd wordt, 28 

maar vraagt of dit door de alv komt of niet.  29 
o Gaby zegt dat het voorbereiden voor twee alv’s in september dubbel 30 

werk is. Het jaarverslag is geschreven, maar er kan nog veel verbeterd 31 
worden om het verslag beter te maken. Tevens kost het inwerken ook 32 
veel tijd.  33 

o R. Willems vraagt wat het splitsen van de alv hiermee te maken heeft.  34 
 Gaby zegt dat een agenda gemaakt moet worden en een script 35 

extra geschreven moet worden.  36 
 R. Willems zegt dat ze niet valt over de vier dagen dat het 37 

verslag later gepubliceerd wordt, maar dat meegegeven moet 38 
worden dat het splitsen van alv’s dus extra werk is waarmee 39 
rekening gehouden moet worden met het schrijven van het stuk.  40 

o B. van Enckevort vraagt of dat statutair toegestaan is.  41 
 Gaby zegt dat dit zo is.  42 
 B. van Enckevort zegt dat het HR ook goed nagelezen moet 43 

worden.  44 
 Gaby zegt dat het ook van het HR mag.  45 

 46 
Gaby zegt dat ze trots is op het kandidaatsbestuur en herkent hoe het vorig jaar bij 47 
haarzelf ging. Na de pauze waren ze zelfverzekerder.  48 
 49 

11. Sluiting 50 
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Gaby bedankt alle aanwezigen en sluit om 22.22 uur de vergadering.  1 


